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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

 ב"ה,  כ' מנ"א, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

... ובקרבנו לחודש אלול חדש החשבון דכל השנה, ומחשבה טובה הרי הקב"ה מצרפה למעשה, 

הרי מחשבה טובה בהכנה דאלול, הן בהסוג דאדם למקום - אני לדודי ודודי לי, הן בסוג דאדם לחברו 

- איש לרעהו ומתנות לאביונים, תהי' התחלה טובה להמעשה אף שתבוא אח"כ ואשר הקב"ה יצרפם 

יחד ועי"ז יתעלו ממקום טהור לקדוש יותר, וכמבואר בתניא דבאתערותא דלתתא אתערותא דלעילא 

למקום נעלה ועליון יותר, ובמילא באות ההשפעות מבלי מניעות ועכובים ע"ד המבואר בלקו"ת סוף 

פ' קרח.

בברכה המחכה לבשורות טובות.
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰È‰Â'וגֹו ׁשמע הּוא 1אם זה ּפסּוק הּנה . ¿»»ְִִֵֶַָָֹ

ּדקריאתֿׁשמע  ׁשנּיה ּפרׁשה ְְְְִִִַַַַָָָָָהתחלת

עקב  לאחרי 2(ּבפרׁשת ׁשּבאה לפי ּכן ׁשּנקראת ,( ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

(ּבפרׁשת  גֹו' יׂשראל ׁשמע הראׁשֹונה, ְְְִִֵַַָָָָָָָָּפרׁשה

ּבּמׁשנה 2ואתחּנן  חז"ל ּוכמאמר רּבי 3). אמר ְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָ

ׁשמע  ּפרׁשת קדמה לּמה קרחה, ּבן ְְְְֶַַַָָָָָָָָֻיהֹוׁשע

מלכּות  עֹול עליו ׁשּיקּבל ּכדי ׁשמע, אם ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹלֿוהיה

מצֹות. עֹול עליו מקּבל ואחרּֿכ ּתחלה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָׁשמים

ּופרטּות  ּכללּות ׁשהּתֹורה ׁשּכיון ְְְִֵֶֶַָָָָָּולהעיר,

ּגם 4נאמרה  ראׁשֹונה ּבפרׁשה יׁש ּבפרטּיּות הּנה , ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

גֹו' וׁשּננּתם ּׁשּכתּוב מה ׁשּזהּו מצֹות, עֹול 5ענין ְְְְִִִֶֶֶַַַָָ

הּתֹורה  גֹו'6(לימּוד ּוקׁשרּתם גֹו'7), 8ּוכתבּתם ְְְְִַַַָָָ

ּגם  יׁש ׁשנּיה ּבפרׁשה כן ּוכמֹו ּומזּוזה), ְְְְְִִִֵֵַָָָָָ(ּתפילין

ּכללּות  ׁשּזהּו ׁשמים, מלכּות עֹול ּדקּבלת ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָהענין

ּתׁשמעּו" ּד"ׁשמע העבֹודה 1הענין ענין ּוכללּות , ְְְְְְֲִִִַַָָָָָָֹ

נפׁשכם" ּובכל לבבכם ּבכל ׁשּלא 1"ּולעבדֹו (אף ְְְְְְְְֶֶֶַַַָָָֹ

"מאד "ּובכל עֹול 9נאמר קּבלת הּוא ׁשענינּה ,( ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבכללּות, אבל ׁשמים. מלכּות עֹול קּבלת ְְֲִִַַַַָָָָָָהאדֹון,

עֹול  קּבלת הּוא ענינּה עיקר ראׁשֹונה ּפרׁשה ְִִִִֵַַַָָָָָָָהּנה

עני  עיקר ׁשנּיה ּופרׁשה ׁשמים, הּוא מלכּות נּה ְְְִִִִַַַָָָָָָָ

מצֹות. עֹול ְִַַָקּבלת

‰p‰Â,ענינם ּבכללּות רק לא הּוא ׁשנּיה לפרׁשה ראׁשֹונה ּפרׁשה ׁשּבין הּׁשינּוי ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָֹ

לפני  הּתֹורה ענין נאמר ראׁשֹונה ׁשּבפרׁשה ׁשּבהם, ּבּפרטים ּגם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאּלא

נאמר  ואחרּֿכ ּבם, ודּברּת גֹו' וׁשּננּתם נאמר ּתחלה ׁשהרי הּמצֹות, ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָענין

רז"ל  ּכמאמר הּמצֹות, לכל ׁשּׁשּיכת ּתפילין, מצות גֹו', ּכל 10ּוקׁשרּתם הּוקׁשה ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

ענין  נאמר ׁשנּיה ּובפרׁשה לתפילין. הּתֹורה) מצֹות (ּדהינּו ּכּולּה ְְְְְְְֱִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָהּתֹורה

יג.1) יא, ד.2)פרשתנו רפ"ב.3)ו, ב.4)ברכות ו, חגיגה ז.5)ראה שם, א.6)ואתחנן ל, קידושין שם,7)ראה ואתחנן

ט.8)ח. ואילך).9)שם, 384 ע' חנ"ג התוועדויות - מנחם (תורת המאמר שלאחרי בשיחה בארוכה לה,10)ראה קדושין
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g"kyz'dו ,a`Îmgpn s"k ,awr zyxt 'c mei

נאמר  ׁשּתחלה הּתֹורה, ענין לפני ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָהּמצֹות

גֹו' גֹו'11ּוקׁשרּתם ולּמדּתם נאמר ואחרּֿכ , ְְְְְֱִֶֶַַַַַָָ

ּבם  חסידּות 12לדּבר ּבדרּוׁשי ּבזה ּומבאר . ְְְֲִִֵֵֶַָָָֹ

הּזקן  אדמֹו"ר האמצעי 13(ּבדרּוׁשי אדמֹו"ר ,14, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ

ּב'אֹור  צדק' ה'ּצמח ּבדרּוׁשי ּגדֹולה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָּובאריכּות

ּב'15הּתֹורה' ּבין ׁשהחילּוק אּלּו), ּפסּוקים על ְִִֵֵֶַַַָ

הּדעֹות  ּב' על ּֿדר הּוא ּדקריאתֿׁשמע ְְִִִֵֶֶַַַַַָָהּפרׁשּיֹות

לימּוד 16ּׁשּבּגמרא  (ּגדֹול ּגדֹול" "ּתלמּוד אם ְְִִֶַַָָָָ

ׁשהּסדר 17ּתֹורה  והינּו, ּגדֹול". "מעׂשה אֹו ( ְְֲֵֶֶֶַַַָָ

לענין  קֹודם הּתֹורה ׁשענין ראׁשֹונה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָּבפרׁשה

והּסדר  ּגדֹול", ׁש"ּתלמּוד הּדעה לפי הּוא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָהּמצֹות

הּתֹורה  לענין  קֹודם הּמצֹות  ׁשענין  ׁשנּיה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּבפרׁשה

הּידּוע  ועלּֿפי ּגדֹול". ׁש"ּמעׂשה הּדעה לפי ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּוא

עכׁשו  הּוא ּגדֹול" ׁשּתלמּוד וגמרּו ׁש"ּנמנּו ְְְְְִֶֶֶַַַָָָׁשּמה

ּגדֹול" "מעׂשה יהיה לעתידֿלבא אבל ,18ּדוקא, ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹ

הּתֹורה  (ׁשענין ראׁשֹונה ּדפרׁשה ׁשהּסדר ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָנמצא,

על  קאי ּגדֹול") "ּתלמּוד הּמצֹות, לענין ְְְְִִֵֵַַַַָָקֹודם

(ׁשעני  ׁשנּיה ּדפרׁשה והּסדר ּדעכׁשו, ן הּזמן ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

קאי  ּגדֹול") "מעׂשה הּתֹורה, לענין קֹודם ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָהּמצֹות

ּדלעתידֿלבא. הּזמן ְְִִַַַָָֹעל

המבאר LÈÂב) על (מיּוסד זה ּכל לבאר ¿≈ְְְֵֶַַָָָָֹ

הּבאּור  ּבהקּדם הּנ"ל) ְְְִֵֵֶַַַַּבּדרּוׁשים

הּוא  לזה ׁשהּטעם ּגדֹול", "ּתלמּוד  רז"ל ְְְֲֶֶַַַַַַַַָּבמאמר

לקּים  ׁשאיֿאפׁשר ּבזמן, קדימה רק זֹו ׁשאין מעׂשה, לידי מביא ׁשהּתלמּוד ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָלפי

כּו' ההלכֹות ּכל לידע היטב לימּוד ּבלי כּו' ּכהלכתן הּמצֹות ּגם 19ּכל אּלא , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

היא  זֹו ׁשּקדימה ּדכיון ּגּופא, ּבזמן מהּקדימה מּוכח זה וענין ּבמעלה. ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָקדימה

יׁשר") האדם (את האלקים ׁש"עׂשה ּכפי ּתֹורה, ׁשהּקדימה 20עלּֿפי מּובן הרי , ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹ

הינּו, ּגדֹול", "ּתלמּוד הּוא הּדּיּוק ּגּופא ּובזה ּבמעלה. קדימה עם קׁשּורה ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָּבזמן

ּתלמּוד  ּבהלכֹות הּזקן אדמֹו"ר (ּכלׁשֹון הּמצֹות ּכל ּכנגד ׁשקּול ׁשהּוא רק ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹלא
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יח.11) שם, יט.12)עקב ואילך.13)שם, דש ע' תקס"ז אדה"ז במאמרי לבניך, ושננתם הק"ש 14)ד"ה שער בינה אמרי

ואילך. צ וראה 15)פרק ואילך. ב'יב ואילך. ב'ט ע' ה') (כרך שם ואילך. רנב ע' ואילך. רמט ע' ואילך. רלח ע' ואתחנן

ואילך. פמ"ז התפילה  מצות שרש דרמ"צ ב.16)גם מ, א.17)קידושין יז, ע'18)ב"ק שט. (ע' שם תקס"ז אדה"ז מאמרי

ויגש. ר"פ סע"ב. מ, בראשית אוה"ת ואילך). שב ע' רפ. ע' ואילך. רעו ע' ואילך. רמז (ס"ע שם ואתחנן אוה"ת שיז).

ה"ב.19) פ"ד ת"ת בהל' אדה"ז כט.20)לשון ז, קהלת - הכתוב לשון

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡ ‰ÏÁzL ,‰¯Bz‰ ÔÈÚ ÈÙÏ ˙Bˆn‰ שנייה בפרשה «ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿««»∆¿ƒ»∆¡«

'B‚ Ìz¯L˜e11,,המצוות מעשה Ó‡¯עניין CkŒ¯Á‡Â זו בפרשה ¿«¿»¿««»∆¡«
Ìa ¯a„Ï 'B‚ Ìz„nÏÂ12.התורה לימוד עניין ¿ƒ«¿∆¿«≈»

ÈLe¯„a ‰Êa ¯‡·Óe מאמריÈLe¯„a) ˙e„ÈÒÁ החסידות מאמרי ¿…»»∆ƒ¿≈¬ƒƒ¿≈
‰Ô˜fשל  ¯"BÓ„‡13¯"BÓ„‡ , «¿«»≈«¿

ÈÚˆÓ‡‰14‰ÏB„b ˙eÎÈ¯‡·e , »∆¿»ƒ«¬ƒ¿»
¯B‡'a '˜„ˆ ÁÓv'‰ ÈLe¯„aƒ¿≈«∆«∆∆¿

'‰¯Bz‰15,(el‡ ÌÈ˜eÒt ÏÚ «»«¿ƒ≈
˜eÏÈÁ‰L ההבדל'a ÔÈa ∆«ƒ≈

‡e‰ ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ˙BiL¯t‰«»»ƒƒ¿ƒ«¿«
˙BÚc‰ 'a C¯cŒÏÚ«∆∆«≈

‡¯ÓbaM16„eÓÏz" Ì‡ ∆«¿»»ƒ«¿
התורה  על ÏB„b"לימוד עדיף »

המצוות  ז"ל (מעשה חכמינו כמאמר

‰¯Bz „eÓÈÏ ÏB„b17B‡ ( »ƒ»
‰NÚÓ" המצוות"ÏB„b על עדיף «¬∆»

התורה. q‰L„¯לימוד ,eÈ‰Â¿«¿∆«≈∆
ÔÈÚL ‰BL‡¯ ‰L¯Ùa לימוד ¿»»»ƒ»∆ƒ¿«

ÔÈÚÏ Ì„B˜ ‰¯Bz‰ מעשה «»≈¿ƒ¿«
‰Úc‰ ÈÙÏ ‡e‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ«≈»

"ÏB„b „eÓÏz"L גם הוא ולכן ∆«¿»
הפרשה, בתחילת ובא בפסוק קודם

ÔÈÚL ‰iL ‰L¯Ùa ¯„q‰Â¿«≈∆¿»»»¿ƒ»∆ƒ¿«
ÔÈÚÏמעשה Ì„B˜ ˙Bˆn‰«ƒ¿≈¿ƒ¿«
‰Úc‰לימוד  ÈÙÏ ‡e‰ ‰¯Bz‰«»¿ƒ«≈»

"ÏB„b ‰NÚn"L קיום ולכן ∆«¬∆»
שנייה, פרשה בתחילת נזכר המצוות

בהמשך. האמור התורה לימוד לפני

eÓp"L ‰nL Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«»«∆«∆ƒ¿
e¯Ó‚Â במסקנה„eÓÏzL ¿»¿∆«¿

ÂLÎÚ ‡e‰ "ÏB„b הגלות בזמן »«¿»
‡·ÏŒ„È˙ÚÏ Ï·‡ ,‡˜Âc«¿»¬»∆»ƒ»…

"ÏB„b ‰NÚÓ" ‰È‰È18, ƒ¿∆«¬∆»
‰L¯Ùc ¯„q‰L ,‡ˆÓƒ¿»∆«≈∆¿»»»
‰¯Bz‰ ÔÈÚL) ‰BL‡ƒ̄»∆ƒ¿««»
,˙Bˆn‰ ÔÈÚÏ Ì„B˜≈¿ƒ¿««ƒ¿

È‡˜ ("ÏB„b „eÓÏz" כוונתו «¿»»≈
¯„q‰Â ,ÂLÎÚc ÔÓf‰ ÏÚ««¿«¿«¿»¿«≈∆
ÔÈÚL) ‰iL ‰L¯Ùc¿»»»¿ƒ»∆ƒ¿«

È‡˜ ("ÏB„b ‰NÚÓ" ,‰¯Bz‰ ÔÈÚÏ Ì„B˜ ˙Bˆn‰ כוונתו «ƒ¿≈¿ƒ¿««»«¬∆»»≈
.‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÔÓf‰ ÏÚ««¿«ƒ¿»ƒ»…

ÌÈLe¯ca ¯‡·Ó‰ ÏÚ „ÒeÈÓ) ‰Ê Ïk ¯‡·Ï LÈÂ מאמרי ·) ¿≈¿»≈»∆¿»««¿…»«¿ƒ
"eÓÏz„החסידות Ï"Ê¯ ¯Ó‡Óa ¯e‡a‰ Ìc˜‰a (Ï"p‰««¿∆¿≈«≈¿«¬««««¿

‡e‰ ‰ÊÏ ÌÚh‰L ,"ÏB„b»∆«««¿∆
שהעדיפות  עצמם ז"ל חכמינו כדברי

היא התורה, לימוד התלמוד, ÈÙÏ¿ƒשל
È„ÈÏ ‡È·Ó „eÓÏz‰L∆««¿≈ƒƒ≈
‰ÓÈ„˜ ˜¯ BÊ ÔÈ‡L ,‰NÚÓ«¬∆∆≈«¿ƒ»
המעשה  על הלימוד של עדיפות

,ÔÓÊa בזמן בא הלימוד שבפועל ƒ¿«
כיוון  במעשה, הקיום לזמן שקודם

˙Bˆn‰ Ïk Ìi˜Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡L∆ƒ∆¿»¿«≈»«ƒ¿
·ËÈ‰ „eÓÈÏ ÈÏa 'eÎ Ô˙ÎÏ‰k¿ƒ¿»»¿ƒƒ≈≈

'eÎ ˙BÎÏ‰‰ Ïk Ú„ÈÏ19‡l‡ , ≈«»«¬»∆»
‰ÓÈ„˜ Ìb המעשה על התלמוד של «¿ƒ»

‰ÏÚÓa.הדברים ומהות בתוכן ¿«¬»
‰Ê ÔÈÚÂ במהות העדיפות של ¿ƒ¿»∆

‡Ùeb ÔÓÊa ‰ÓÈ„w‰Ó ÁÎeÓ»≈«¿ƒ»ƒ¿«»
BÊעצמה, ‰ÓÈ„wL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿ƒ»

בזמן Bz¯‰,הקדימה ÈtŒÏÚ ‡È‰ƒ«ƒ»
˙‡) ÌÈ˜Ï‡‰ ‰NÚ"L ÈÙk¿ƒ∆»»»¡…ƒ∆

("¯LÈ Ì„‡‰20, איננה ובוודאי »»»»»
הדברים  סדר הוא שכך משום רק

בפועל  Ô·eÓבמציאות È¯‰¬≈»
ÌÚ ‰¯eL˜ ÔÓÊa ‰ÓÈ„w‰L∆«¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ
‡Ùeb ‰Ê·e .‰ÏÚÓa ‰ÓÈ„¿̃ƒ»¿«¬»»∆»
ובמהות  בתוכן במעלה, הקדימה

"eÓÏz„עצמה, ‡e‰ ˜eic‰«ƒ«¿
‡e‰L ˜¯ ‡Ï ,eÈ‰ ,"ÏB„b»«¿…«∆

התורה  שווהֿערך Ïe˜Lלימוד היינו »
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ז 'ebe reny m` dide

הרמּב"ם 19ּתֹורה  לׁשֹון על מיּוסד אּלא 21, ,( ְְְֶַַַָָָָ

ּדוקא. ְַָָ"ּגדֹול"

ּכתיב ÔÈÚ‰Âג) ּדהּנה הוי'22ּבזה, ּגדֹול ¿»ƒ¿»ְְֲִִֵֶָָָָ

ואמרּו אלקינּו, ּבעיר מאד ְְְְְֱִֵָָֹֹּומהּולל

אלקינּו,23רז"ל  ּבעיר ּכׁשהּוא ּגדֹול הּוא אימתי ְְֱִֵֵֶַַַָָֹ

ּגדֹול  ולא מל לאו מטרֹוניתא ּבלא ְְְְְִֶֶַַָָָָָָּדמלּכא

כּו' וידּוע 24אקרי ּבחינת 25, הּוא אלקינּו" ּד"עיר ְְְְֱִִִֵֵַַָֹ

 ֿ לבריאהֿיצירה מקֹור ׁשּנעׂשית ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָ'מלכּות'

ּדו  ועלֿידיֿזה ּגדּוּלתֹועׂשּיה, מתּגּלית קא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָ

ּכמֹו הּבריאה, מּטעמי הּוא זה ענין והרי ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָיתּבר

ּבתחלתֹו חּיים' ּב'עץ ּבריאת 26ׁשּכתּוב ׁשּסיּבת ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּכחֹותיו  ׁשלמּות ׁשּיתּגּלּו ּבכדי היא ְְְִִִֵֵֶַָָָֹהעֹולמֹות

קֹודם  ׁשּגם (אףֿעלּֿפי כּו' ּוׁשמֹותיו ְְִֶֶַַַָָּופעּולֹותיו

ּבהעלם, ׁשהם אּלא כּו', הּכחֹות ּכל יׁשנם ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלכן

ּובגילּוי, ּבפֹועל ּבאים הּבריאה התהּוּות ְְְְְְִִִִֵַַַַָָועלֿידי 

כּו' הּכחֹות ׁשל הּׁשלמּות את רֹואים ).27ּובזה ְִֵֶֶֶַַָֹ

ׁשנה  ת"ק מהל הּקּב"ה הל" זה ְֲִִֶַַַַָָָָָּובׁשביל

ׁשם" לֹו הּׁשם 28לקנֹות ּגילּוי ׁשּיהיה הינּו, , ְְְִִִֵֵֶֶַַ

הּספירֹות  ענין ּדׁשם 29(ׁשהּוא מהּגילּוי החל ,( ְְְִִִֵֵֵֶַַַָ

קּדיׁשא  ּדׁשמא רזא "ּגדֹול 30הוי', ענין ׁשּזהּו , ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ

עלֿידי  נעׂשה הוי'" "ּגדֹול ׁשענין והינּו, ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָהוי'".

ּבכלל, ההׁשּתלׁשלּות סדר ׁשּזהּו אלקינּו", ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָֹ"עיר

ּתכלית  ׁשהּוא הּגׁשמי, הּזה עֹולם ְְְִִִֶֶַַַַָָּובפרט

ּדירה  לֹו להיֹות הּקּב"ה  ׁשּנתאּוה לפי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָההתהּוּות,

.31ּבתחּתֹונים  ְְִַ

‰p‰Âּדהינּו ּבּתחּתֹונים", ּד"דירה ׁשהענין ידּוע ¿ƒ≈ְְְְְִִִֶַַַַָָָָ

הּוא  הוי'), (ּגדֹול ּבעֹולם אלקּות ֱֲִָָָָָֹּגילּוי

מצות  ּוכמֹו ּדוקא, הּמצֹות מעׂשה ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָעלֿידי

ּגּבי  על ּגׁשמי ּבדיֹו הּפרׁשּיֹות ׁשּכֹותבים ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַּתפילין,
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ה"ג.21) פ"ג ת"ת ב.22)הל' מח, א.23)תהלים נא, חוקת א. מד, תשא חדש זהר א. ה, ח"ג א. רלה, ח"ב זהר ראה

שם.24) ובכ"מ.25)זח"ג א'כב. ע' ח"ב תער"ב המשך א.26)ראה ענף ויושר) עגולים (דרוש א המשך 27)שער גם ראה

ה. ע' (ב).28)תרס"ו א פ"ז, ובכ"מ.29)קה"ר ואילך. כט ע' שמות אוה"ת עט,30)ראה ד. סז, ע"ד. ריש מט, תו"א ראה

ובכ"מ. שם. שמות אוה"ת ובכ"מ.31)ג. רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„eÓÏz ˙BÎÏ‰a Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ÔBLÏk) ˙Bˆn‰ Ïk „‚k¿∆∆»«ƒ¿ƒ¿«¿«»≈¿ƒ¿«¿

‰¯Bz19Ì"aÓ¯‰ ÔBLÏ ÏÚ „ÒeÈÓ וחשיבות )21, מעלה זו שגם »¿»«¿»«¿«
התורה, בלימוד ואמרו ‡l‡גדולה דייקו ז"ל Âc˜‡חכמינו "ÏB„b" ∆»»«¿»

ועדיף, 'גדול' אלא המצוות לקיום שווהֿערך רק אינו התורה שלימוד להורות

ומבאר. שממשיך כפי

·È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â (‚22 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ
¯ÈÚa „‡Ó ÏÏe‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b»¬»»¿»¿…¿ƒ

Ï"Ê¯ e¯Ó‡Â ,eÈ˜Ï‡23 בביאור ¡…≈¿»¿««
‰e‡הפסוק  È˙ÓÈ‡ ֿ הקדושֿברוך ≈»«

e‰Lk‡הוא  ÏB„b ומתגלה יורד »¿∆
kÏÓc‡ומאיר  ,eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa¿ƒ¡…≈¿«¿»

‡˙ÈB¯ËÓ ‡Ïa מלכה ללא המלך ¿»«¿ƒ»
השפעתו) את CÏÓ(שמקבלת Â‡Ï»∆∆
'eÎ È¯˜‡ ÏB„b ‡ÏÂ24, מלך אינו ¿»»ƒ¿≈

'גדול' נקרא בתורת Úe„ÈÂ25ואינו ¿»«
‡eÈ˜Ï"החסידות  ¯ÈÚ"c¿ƒ¡…≈

למלכה, ז"ל חכמינו בדברי שנמשלה

המלך, ÈÁa˙אשת ‡e‰¿ƒ«
'˙eÎÏÓ' האחרונה הספירה «¿

האצילות  שבעולם ¿BÓkוהתחתונה
Œ‰‡È¯·Ïכפי  ¯B˜Ó ˙ÈNÚpL∆«¬≈»ƒ¿ƒ»

,‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ שלמטה העולמות ¿ƒ»¬ƒ»
Âc˜‡מאצילות, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ֿ על ¿«¿≈∆«¿»

מקור  להיות ה'מלכות' ירידת ידי

B˙le„bלעולמות  ˙Èlb˙Óƒ¿«≈¿»
,C¯a˙È מכירים והנבראים והעולמות ƒ¿»≈

Ê‰בה, ÔÈÚ È¯‰Â התגלות של «¬≈ƒ¿»∆
לנבראים  ֿ ברוךֿהוא ‰e‡הקדוש

·e˙kL BÓk ,‰‡È¯a‰ ÈÓÚhÓƒ«¬≈«¿ƒ»¿∆»
'ÌÈiÁ ıÚ'a האריז"ל מכתבי ¿≈«ƒ

B˙ÏÁ˙a26˙‡È¯a ˙aÈqL ƒ¿ƒ»∆ƒ«¿ƒ«
elb˙iL È„Îa ‡È‰ ˙BÓÏBÚ‰»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«
ÂÈ˙BÏeÚÙe ÂÈ˙BÁk ˙eÓÏL¿≈…»¿»

'eÎ ÂÈ˙BÓLe וניכרים גלויים ויהיו ¿»
ÌbLלנבראים  ÈtŒÏÚŒÛ‡)««ƒ∆«

ÔÎÏ Ì„B˜ עולמות שנבראו קודם ∆»≈
‡l‡ ,'eÎ ˙BÁk‰ Ïk ÌLÈ∆¿»»«…∆»
È„ÈŒÏÚÂ ,ÌÏÚ‰a Ì‰L∆≈¿∆¿≈¿«¿≈
ÌÈ‡a ‰‡È¯a‰ ˙ee‰˙‰ƒ¿««¿ƒ»»ƒ

‰Ê·e ,ÈeÏÈ‚·e ÏÚBÙa ומתגלים יורדים לנבראים כשהם ומאירים ¿«¿ƒ»∆
'eÎ ˙BÁk‰ ÏL ˙eÓÏM‰ ˙‡ ÌÈ‡B¯27‰Ê ÏÈ·L·e להיות ). כדי ƒ∆«¿≈∆«…ƒ¿ƒ∆

למטה BÏבגילוי ˙B˜Ï ‰L ˜"˙ CÏ‰Ó ‰"aw‰ CÏ‰"»««»»«¬«»»ƒ¿
"ÌL28˙B¯ÈÙq‰ ÔÈÚ ‡e‰L) ÌM‰ ÈeÏÈb ‰È‰iL ,eÈ‰ ,29 ≈«¿∆ƒ¿∆ƒ«≈∆ƒ¿««¿ƒ

של  והארה והתפשטות התגלות שהם

כמו  ועצמותו, מהותו לא אך הבורא

שלו), והמהות העצם אינו האדם ששם

‡Ê¯ ,'ÈÂ‰ ÌLc ÈeÏÈb‰Ó ÏÁ‰»≈≈«ƒ¿≈¬»»»»
‡LÈc˜ ‡ÓLc30, השם סוד ƒ¿»«ƒ»

השמות,e‰fLהקדוש, גילוי ∆∆
הוא  ‰ÈÂ'".הספירות, ÏB„b" ÔÈÚƒ¿«»¬»»

"'ÈÂ‰ ÏB„b" ÔÈÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿«»¬»»
למטה  אלוקות גילוי עלֿידי שנפעל

,"eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚ" È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬∆«¿≈ƒ¡…≈
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò e‰fL∆∆≈∆«ƒ¿«¿¿

,ÏÏÎa של וההמשכה הירידה כללות ƒ¿»
שהיא  למטה מלמעלה האלוקי האור

לדרגה  מדרגה 'השתלשלות' של בסדר

בחברתה  אחוזה דרגה שכל (באופן

שרשרת) של ÌÏBÚכחוליות Ë¯Ù·eƒ¿»»
˙ÈÏÎz ‡e‰L ,ÈÓLb‰ ‰f‰«∆««¿ƒ∆«¿ƒ

של העיקרית של ‰‰˙‰ee˙המטרה «ƒ¿«
ונבראים  e‡˙pL‰עולמות ÈÙÏ ,¿ƒ∆ƒ¿«»

‰¯Èc BÏ ˙BÈ‰Ï ‰"aw‰«»»ƒ¿ƒ»
ÌÈBzÁ˙a31 העולם שהתחתונים, ¿«¿ƒ

והנחות  התחתון העולם שהוא הזה

גדול  הכי והסתר העלם יש שבו ביותר

ראוי  מקום להיות יהפוך האלוקות, על

בגלוי. השכינה והשראת אלוקות לגילוי

‰¯È„"c ÔÈÚ‰L Úe„È ‰p‰Â¿ƒ≈»«∆»ƒ¿»¿ƒ»
ÈeÏÈb eÈ‰c ,"ÌÈBzÁza««¿ƒ¿«¿ƒ
,('ÈÂ‰ ÏB„b) ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡¡…»»»¬»»
˙Bˆn‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¬≈«ƒ¿

,‡˜Âc הדבר את לפעול אפשר ואי «¿»
רק  כי בלבד, תורה לימוד עלֿידי

ישיר  מגע עלֿידי הוא המצוות מעשה

הזה העולם בענייני ¿BÓÎeושימוש
ÌÈ·˙BkLלמשל  ,ÔÈÏÈÙz ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒƒ∆¿ƒ

Èab ÏÚ ÈÓLb BÈ„a ˙BiL¯t‰««¿ƒƒ¿«¿ƒ««≈
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g"kyz'dח ,a`Îmgpn s"k ,awr zyxt 'c mei

אֹותם  ונֹותנים ּבהמה, מעֹור ּׁשּנעׂשה ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָקלף

מּניח  ואחרּֿכ ּבהמה, מעֹור ׁשּנעׂשים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּבבּתים

 ֿ ועלּֿדר והּיד, הראׁש על הּיׂשראלי איׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאֹותם

 ֿ ׁשעלֿידי לתפילין, ׁשהּוקׁשּו הּמצֹות ּבׁשאר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָזה

מּלמעלה  אֹורֿאיןֿסֹוף ּגילּוי ממׁשיכים ְְְִִִִֵֶַַָזה

ּבדבר  עֹולםֿהּזה ּבגׁשמּיּות להתלּבׁש ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָלמּטה

כּו' נֹוגּה קליּפת ממׁשלת ּתחת ּתחּלה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשהיה

(ׁשאינם  ּומּוּתרים הּטהֹורים הּדברים ּכל ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהם

כּו' החיצֹונים ּבידי ּוקׁשּורים )32אסּורים ְֲִִִִִֵַ

ּב רז"ל ׁשּנעׂשית ּכמאמר הּמצוה, לא 33הם ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָֹ

ּומּוּתרים  טהֹורים אּלא ׁשמים למלאכת ְְְִִִִֶֶֶַַָָָהּוכׁשר

ּבּתניא  ּבארּוּכה ּכמבאר ,ענין 34ּבפי וזהּו . ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָֹ

הּמצֹות  מעׂשה ׁשעלֿידי  ּכיון ּגדֹול", ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ"מעׂשה

אלקינּו", ּבעיר גֹו' הוי' ּד"גדֹול הענין ְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָָֹנעׂשה

ּבתחּתֹונים". ְְִִַָ"ּדירה

ּגדֹול,‡Cד) ּתלמּוד וגמרּו "נמנּו מּכלֿמקֹום «ְְְְִִַָָָָ

והענין  מעׂשה". לידי מביא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשהּתלמּוד

יכֹולים  הּתלמּוד עלֿידי ׁשּדוקא ּדכׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּבזה,

הענינים, ּברּוחנּיּות ּגם ּכ הּמצֹות, לקּיּום ְְְְִִִִִַַָָָָָֹלבא

אלקּות  ּגילּוי להמׁשי הּמצֹות ְְְְֱִִִֶַַַֹׁשּפעּולת

ּפעּולת  לאחרי רק לבא יכֹולה העֹולם ְְְְְֲִֵַַַַָָָָֹּבגׁשמּיּות

נאמר  זה ׁשעל ּכּׂשלמה,35הּתֹורה, אֹור עֹוטה ְֱֶֶֶֶַַַַַָָ

הּקּב"ה, ׁשל לבּוׁשֹו ׁשהיא הּתֹורה, על ְְִֵֶֶַַַָָָָּדקאי

נמׁש ועלֿידיֿזה הּתֹורה ּבלבּוׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּמתלּבׁש

היא  ׁשהּתֹורה והינּו, ּבעֹולם, אלקּות ְְֱִִֶַַָָָֹּגיּלּוי

ורק  והעֹולמ ֹות, האֹורֿאיןֿסֹוף  ּבין ְְְֵֵַָָָָממּוצע

יכֹול  אזי הּתֹורה, ענין ּתחלה ׁשּיׁשנֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָלאחרי

וחיּבּור  צותא מּלׁשֹון הּמצוה, ענין ּגם ,36להיֹות ְְְְְְִִִִִַַַַָָ

יתּבר לֹו ה"ּדירה נעׂשית ֿ זה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשעלֿידי

ּגּופא  ּבּתֹורה הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות ְְְִִִִֵֵַַָָָּבתחּתֹונים".

מּמדרגה  כּו' וירדה ׁשּֿנסעה הענין ּגם ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָיׁשנֹו
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פ"ז.32) תניא וש"נ.33)ראה ב. כח, 67).35)רפל"ז.34)שבת ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת זה רד"ה וראה ב. קד, תהלים

וש"נ.36) נב. ע' תרח"ץ סה"מ ג. מה, בחוקותי לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï˜Ì˙B‡ ÌÈ˙BÂ ,‰Ó‰a ¯BÚÓ ‰NÚpM Û הפרשיות את מכניסים ¿»∆«¬∆≈¿≈»¿¿ƒ»

גשמיים מדברים ÌÈNÚpLהעשויות ÌÈz·a הפרשיות כמו הם, גם ¿»ƒ∆«¬ƒ
ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡ Ì˙B‡ ÁÈpÓ CkŒ¯Á‡Â ,‰Ó‰a ¯BÚÓ יהודיÏÚ ≈¿≈»¿««»«ƒ«»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ«

„i‰Â L‡¯‰,גשמי גוף ‰Bˆn˙של ¯‡La ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ »…¿«»¿«∆∆∆ƒ¿»«ƒ¿
eL˜e‰L הושוו,ÔÈÏÈÙ˙Ï ∆¿ƒ¿ƒƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL שימוש באמצעות ∆«¿≈∆
לקיום  הגשמי הזה העולם של בדברים

‡Œ¯Bהמצוות ÈeÏÈb ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒƒ
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ÛBÒŒÔÈ‡≈ƒ¿«¿»¿«»
ŒÌÏBÚ ˙eiÓL‚a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ»

‰lÁz ‰È‰L ¯·„a ‰f‰ לפני «∆¿»»∆»»¿ƒ»
מצוה בו ÏLÓÓ˙שקיימו ˙Áz««∆¿∆∆

'eÎ d‚B ˙tÈÏ˜ הטומאה כוחות ¿ƒ««
צד  שאינו הצד והסטראֿאחרא,

הם  (כי 'קליפות' נקראים הקדושה

האלוקי  האור על ומעלימים מכסים

הפרי) על מכסה שהקליפה כשם

טמאות  לקליפות נחלקות והקליפות

דברים  של החיות מקור (שהם לגמרי

וקליפת  בהנאה) או באכילה אסורים

טוב  גם בה שמעורב קליפה היא נוגה

הדברים  של החיות מקור והיא

‰ÌÈ¯·cהמותרים  Ïk Ì‰L∆≈»«¿»ƒ
ÌÈ‡L) ÌÈ¯zeÓe ÌÈ¯B‰h‰«¿ƒ»ƒ∆≈»
È„Èa ÌÈ¯eL˜e ÌÈ¯eÒ‡¬ƒ¿ƒƒ≈

'eÎ ÌÈBˆÈÁ‰32 ניתן שלא כך «ƒƒ
שימוש  או אכילתם עלֿידי אותם לברר

מצווה  לדבר Ì‰aבהם ˙ÈNÚpL (∆«¬≈»∆
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,‰Âˆn‰33‡Ï «ƒ¿»¿«¬«««…

‡l‡ ÌÈÓL ˙Î‡ÏÓÏ ¯LÎe‰¿«ƒ¿∆∆»«ƒ∆»
,EÈÙa ÌÈ¯zeÓe ÌÈ¯B‰Ë היינו ¿ƒ»ƒ¿ƒ

אתרוג  לדוגמה, (ולכן, באכילה מותרים

ארבעת  נטילת למצוות פסול ערלה של

ke¯‡a‰המינים) ¯‡·Ók«¿…»«¬»
‡Èza34. ««¿»

ÔÈÚ e‰ÊÂ של הפנימית המשמעות ¿∆ƒ¿«
,"ÏB„b ‰NÚÓ" עיקר כלומר, «¬∆»

המצוות  מעשה של והעדיפות הגדולה

היא התורה ללימוד «≈ÔÂÈkביחס
˙Bˆn‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¬≈«ƒ¿
'B‚ 'ÈÂ‰ ÏB„‚"c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿»¬»»

¯ÈÚa,"eÈ˜Ï‡ הכוונה ומתמלאת ¿ƒ¡…≈
שתהיה  הבריאה של ÌÈBzÁ˙a".והתכלית ‰¯Èc"ƒ»¿«¿ƒ

e¯Ó‚Â eÓ" ÌB˜ÓŒÏkÓ C‡ הדברים„) ÏB„b,במסקנת „eÓÏz «ƒ»»ƒ¿¿»¿«¿»
"‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó „eÓÏz‰L היא המסקנה מדוע להבין וצריך ∆««¿≈ƒƒ≈«¬∆

כמבואר  הבריאה, כוונת נשלמת המעשה עלֿידי דווקא והרי גדול" ש"תלמוד

באריכות. לעיל

‡˜ÂcL ÌLÎc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆ƒ¿≈∆«¿»
‡·Ï ÌÈÏBÎÈ „eÓÏz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««¿¿ƒ»…

,˙Bˆn‰ Ìei˜Ï ידיעת ללא שהרי ¿ƒ«ƒ¿
המצוות  את לקיים אפשר אי ההלכות

וגילוי  המשכת את ולפעול כראוי

בעולם  eiÁe¯a˙האלוקות Ìb Ck»«¿»ƒ
˙Bˆn‰ ˙ÏeÚtL ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆¿««ƒ¿
˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒƒ¡…
‡·Ï ‰ÏBÎÈ ÌÏBÚ‰ ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ»»¿»»…

È¯Á‡Ï של ¯˜ והקדמה הכנה «¿«¬≈
‰¯Bz‰ ˙ÏeÚt,בעולם והשפעתה ¿««»
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL35 ֿ שהקדושֿברוך ∆«∆∆¡«

È‡˜cהוא  ,‰ÓÏOk ¯B‡ ‰ËBÚ∆««¿»¿»≈
היא È‰L‡והכוונה ,‰¯Bz‰ ÏÚ««»∆ƒ

,‰"aw‰ ÏL BLe·Ï¿∆«»»
‰¯Bz‰ Le·Ïa LaÏ˙nL שבה ∆ƒ¿«≈ƒ¿«»

עצמו  את כביכול, והלביש, הכניס

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ לאחר (ובמיוחד ¿«¿≈∆
 ֿ הקדושֿברוך מלובש שבה שהתורה

בענייני  ונתלבשה למטה ירדה הוא

להלן) שיתבאר כפי «¿CLÓƒהעולם,
,eÈ‰Â ,ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ ÈelÈbƒ¡…»»¿«¿

ÚˆeÓÓ ‡È‰ ‰¯Bz‰L הפועל ∆«»ƒ¿»
‰‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bחיבור ÔÈa ֿ הבלי ≈»≈
והנבראים BÓÏBÚ‰Â˙גבול ¿»»

BLiLהמוגבלים, È¯Á‡Ï ˜¯Â¿«¿«¬≈∆∆¿
‰ÏÁz המצוות קיום ÔÈÚלפני ¿ƒ»ƒ¿«
‰¯Bz‰ האפשרות עצם את שפועלת «»

והאיןֿסוף  האלוקות בין לחבר

Ìbוהעולם, ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÈÊ‡¬«»ƒ¿«
‡˙Âˆ ÔBLlÓ ,‰Âˆn‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿»ƒ¿«¿»

¯eaÈÁÂ36, המצווה מקיים בין ¿ƒ
בין  המצוות, מצוה והקדושֿברוךֿהוא

והעולם ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰האלוקות
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc"‰ ˙ÈNÚ«¬≈«ƒ»ƒ¿»≈

."ÌÈBzÁ˙a¿«¿ƒ
‰¯Bza ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈«»

‡Ùeb עצמהÔÈÚ‰ Ìb BLÈ »∆¿«»ƒ¿»
'eÎ ‰„¯ÈÂ ‰ÚÒpL ֿ הקדוש של ורצונו כחכמתו למעלה ושרשה ממקורה ∆»¿»¿»¿»

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



ט g"kyz'd ,a`Îmgpn s"k ,awr zyxt 'c mei

אֹותם  ונֹותנים ּבהמה, מעֹור ּׁשּנעׂשה ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָקלף

מּניח  ואחרּֿכ ּבהמה, מעֹור ׁשּנעׂשים ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָּבבּתים

 ֿ ועלּֿדר והּיד, הראׁש על הּיׂשראלי איׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאֹותם

 ֿ ׁשעלֿידי לתפילין, ׁשהּוקׁשּו הּמצֹות ּבׁשאר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָזה

מּלמעלה  אֹורֿאיןֿסֹוף ּגילּוי ממׁשיכים ְְְִִִִֵֶַַָזה

ּבדבר  עֹולםֿהּזה ּבגׁשמּיּות להתלּבׁש ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָלמּטה

כּו' נֹוגּה קליּפת ממׁשלת ּתחת ּתחּלה ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשהיה

(ׁשאינם  ּומּוּתרים הּטהֹורים הּדברים ּכל ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהם

כּו' החיצֹונים ּבידי ּוקׁשּורים )32אסּורים ְֲִִִִִֵַ

ּב רז"ל ׁשּנעׂשית ּכמאמר הּמצוה, לא 33הם ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָֹ

ּומּוּתרים  טהֹורים אּלא ׁשמים למלאכת ְְְִִִִֶֶֶַַָָָהּוכׁשר

ּבּתניא  ּבארּוּכה ּכמבאר ,ענין 34ּבפי וזהּו . ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָֹ

הּמצֹות  מעׂשה ׁשעלֿידי  ּכיון ּגדֹול", ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ"מעׂשה

אלקינּו", ּבעיר גֹו' הוי' ּד"גדֹול הענין ְְְֱֲֲִִֵֶַָָָָָֹנעׂשה

ּבתחּתֹונים". ְְִִַָ"ּדירה

ּגדֹול,‡Cד) ּתלמּוד וגמרּו "נמנּו מּכלֿמקֹום «ְְְְִִַָָָָ

והענין  מעׂשה". לידי מביא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָׁשהּתלמּוד

יכֹולים  הּתלמּוד עלֿידי ׁשּדוקא ּדכׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּבזה,

הענינים, ּברּוחנּיּות ּגם ּכ הּמצֹות, לקּיּום ְְְְִִִִִַַָָָָָֹלבא

אלקּות  ּגילּוי להמׁשי הּמצֹות ְְְְֱִִִֶַַַֹׁשּפעּולת

ּפעּולת  לאחרי רק לבא יכֹולה העֹולם ְְְְְֲִֵַַַַָָָָֹּבגׁשמּיּות

נאמר  זה ׁשעל ּכּׂשלמה,35הּתֹורה, אֹור עֹוטה ְֱֶֶֶֶַַַַַָָ

הּקּב"ה, ׁשל לבּוׁשֹו ׁשהיא הּתֹורה, על ְְִֵֶֶַַַָָָָּדקאי

נמׁש ועלֿידיֿזה הּתֹורה ּבלבּוׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּמתלּבׁש

היא  ׁשהּתֹורה והינּו, ּבעֹולם, אלקּות ְְֱִִֶַַָָָֹּגיּלּוי

ורק  והעֹולמ ֹות, האֹורֿאיןֿסֹוף  ּבין ְְְֵֵַָָָָממּוצע

יכֹול  אזי הּתֹורה, ענין ּתחלה ׁשּיׁשנֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָלאחרי

וחיּבּור  צותא מּלׁשֹון הּמצוה, ענין ּגם ,36להיֹות ְְְְְְִִִִִַַַַָָ

יתּבר לֹו ה"ּדירה נעׂשית ֿ זה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשעלֿידי

ּגּופא  ּבּתֹורה הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות ְְְִִִִֵֵַַָָָּבתחּתֹונים".

מּמדרגה  כּו' וירדה ׁשּֿנסעה הענין ּגם ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָיׁשנֹו
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פ"ז.32) תניא וש"נ.33)ראה ב. כח, 67).35)רפל"ז.34)שבת ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת זה רד"ה וראה ב. קד, תהלים

וש"נ.36) נב. ע' תרח"ץ סה"מ ג. מה, בחוקותי לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï˜Ì˙B‡ ÌÈ˙BÂ ,‰Ó‰a ¯BÚÓ ‰NÚpM Û הפרשיות את מכניסים ¿»∆«¬∆≈¿≈»¿¿ƒ»

גשמיים מדברים ÌÈNÚpLהעשויות ÌÈz·a הפרשיות כמו הם, גם ¿»ƒ∆«¬ƒ
ÈÏ‡¯Ni‰ LÈ‡ Ì˙B‡ ÁÈpÓ CkŒ¯Á‡Â ,‰Ó‰a ¯BÚÓ יהודיÏÚ ≈¿≈»¿««»«ƒ«»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ«

„i‰Â L‡¯‰,גשמי גוף ‰Bˆn˙של ¯‡La ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ »…¿«»¿«∆∆∆ƒ¿»«ƒ¿
eL˜e‰L הושוו,ÔÈÏÈÙ˙Ï ∆¿ƒ¿ƒƒ

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL שימוש באמצעות ∆«¿≈∆
לקיום  הגשמי הזה העולם של בדברים

‡Œ¯Bהמצוות ÈeÏÈb ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒƒ
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ÛBÒŒÔÈ‡≈ƒ¿«¿»¿«»
ŒÌÏBÚ ˙eiÓL‚a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ»

‰lÁz ‰È‰L ¯·„a ‰f‰ לפני «∆¿»»∆»»¿ƒ»
מצוה בו ÏLÓÓ˙שקיימו ˙Áz««∆¿∆∆

'eÎ d‚B ˙tÈÏ˜ הטומאה כוחות ¿ƒ««
צד  שאינו הצד והסטראֿאחרא,

הם  (כי 'קליפות' נקראים הקדושה

האלוקי  האור על ומעלימים מכסים

הפרי) על מכסה שהקליפה כשם

טמאות  לקליפות נחלקות והקליפות

דברים  של החיות מקור (שהם לגמרי

וקליפת  בהנאה) או באכילה אסורים

טוב  גם בה שמעורב קליפה היא נוגה

הדברים  של החיות מקור והיא

‰ÌÈ¯·cהמותרים  Ïk Ì‰L∆≈»«¿»ƒ
ÌÈ‡L) ÌÈ¯zeÓe ÌÈ¯B‰h‰«¿ƒ»ƒ∆≈»
È„Èa ÌÈ¯eL˜e ÌÈ¯eÒ‡¬ƒ¿ƒƒ≈

'eÎ ÌÈBˆÈÁ‰32 ניתן שלא כך «ƒƒ
שימוש  או אכילתם עלֿידי אותם לברר

מצווה  לדבר Ì‰aבהם ˙ÈNÚpL (∆«¬≈»∆
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ,‰Âˆn‰33‡Ï «ƒ¿»¿«¬«««…

‡l‡ ÌÈÓL ˙Î‡ÏÓÏ ¯LÎe‰¿«ƒ¿∆∆»«ƒ∆»
,EÈÙa ÌÈ¯zeÓe ÌÈ¯B‰Ë היינו ¿ƒ»ƒ¿ƒ

אתרוג  לדוגמה, (ולכן, באכילה מותרים

ארבעת  נטילת למצוות פסול ערלה של

ke¯‡a‰המינים) ¯‡·Ók«¿…»«¬»
‡Èza34. ««¿»

ÔÈÚ e‰ÊÂ של הפנימית המשמעות ¿∆ƒ¿«
,"ÏB„b ‰NÚÓ" עיקר כלומר, «¬∆»

המצוות  מעשה של והעדיפות הגדולה

היא התורה ללימוד «≈ÔÂÈkביחס
˙Bˆn‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¬≈«ƒ¿
'B‚ 'ÈÂ‰ ÏB„‚"c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿»¬»»

¯ÈÚa,"eÈ˜Ï‡ הכוונה ומתמלאת ¿ƒ¡…≈
שתהיה  הבריאה של ÌÈBzÁ˙a".והתכלית ‰¯Èc"ƒ»¿«¿ƒ

e¯Ó‚Â eÓ" ÌB˜ÓŒÏkÓ C‡ הדברים„) ÏB„b,במסקנת „eÓÏz «ƒ»»ƒ¿¿»¿«¿»
"‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó „eÓÏz‰L היא המסקנה מדוע להבין וצריך ∆««¿≈ƒƒ≈«¬∆

כמבואר  הבריאה, כוונת נשלמת המעשה עלֿידי דווקא והרי גדול" ש"תלמוד

באריכות. לעיל

‡˜ÂcL ÌLÎc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆ƒ¿≈∆«¿»
‡·Ï ÌÈÏBÎÈ „eÓÏz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««¿¿ƒ»…

,˙Bˆn‰ Ìei˜Ï ידיעת ללא שהרי ¿ƒ«ƒ¿
המצוות  את לקיים אפשר אי ההלכות

וגילוי  המשכת את ולפעול כראוי

בעולם  eiÁe¯a˙האלוקות Ìb Ck»«¿»ƒ
˙Bˆn‰ ˙ÏeÚtL ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆¿««ƒ¿
˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒƒ¡…
‡·Ï ‰ÏBÎÈ ÌÏBÚ‰ ˙eiÓL‚a¿«¿ƒ»»¿»»…

È¯Á‡Ï של ¯˜ והקדמה הכנה «¿«¬≈
‰¯Bz‰ ˙ÏeÚt,בעולם והשפעתה ¿««»
¯Ó‡ ‰Ê ÏÚL35 ֿ שהקדושֿברוך ∆«∆∆¡«

È‡˜cהוא  ,‰ÓÏOk ¯B‡ ‰ËBÚ∆««¿»¿»≈
היא È‰L‡והכוונה ,‰¯Bz‰ ÏÚ««»∆ƒ

,‰"aw‰ ÏL BLe·Ï¿∆«»»
‰¯Bz‰ Le·Ïa LaÏ˙nL שבה ∆ƒ¿«≈ƒ¿«»

עצמו  את כביכול, והלביש, הכניס

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ לאחר (ובמיוחד ¿«¿≈∆
 ֿ הקדושֿברוך מלובש שבה שהתורה

בענייני  ונתלבשה למטה ירדה הוא

להלן) שיתבאר כפי «¿CLÓƒהעולם,
,eÈ‰Â ,ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ ÈelÈbƒ¡…»»¿«¿

ÚˆeÓÓ ‡È‰ ‰¯Bz‰L הפועל ∆«»ƒ¿»
‰‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bחיבור ÔÈa ֿ הבלי ≈»≈
והנבראים BÓÏBÚ‰Â˙גבול ¿»»

BLiLהמוגבלים, È¯Á‡Ï ˜¯Â¿«¿«¬≈∆∆¿
‰ÏÁz המצוות קיום ÔÈÚלפני ¿ƒ»ƒ¿«
‰¯Bz‰ האפשרות עצם את שפועלת «»

והאיןֿסוף  האלוקות בין לחבר

Ìbוהעולם, ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÈÊ‡¬«»ƒ¿«
‡˙Âˆ ÔBLlÓ ,‰Âˆn‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿»ƒ¿«¿»

¯eaÈÁÂ36, המצווה מקיים בין ¿ƒ
בין  המצוות, מצוה והקדושֿברוךֿהוא

והעולם ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰האלוקות
C¯a˙È BÏ ‰¯Èc"‰ ˙ÈNÚ«¬≈«ƒ»ƒ¿»≈

."ÌÈBzÁ˙a¿«¿ƒ
‰¯Bza ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈«»

‡Ùeb עצמהÔÈÚ‰ Ìb BLÈ »∆¿«»ƒ¿»
'eÎ ‰„¯ÈÂ ‰ÚÒpL ֿ הקדוש של ורצונו כחכמתו למעלה ושרשה ממקורה ∆»¿»¿»¿»
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'ebe reny m` dide

אֹותּיֹות  ּבצירּופי כּו' ׁשּנתלּבׁשה עד כּו' ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָלמדרגה 

כּו' הּספר על ּבדיֹו ההתלּבׁשּות 37ּגׁשמּיֹות ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶַַַַַ

ׁשּגם  זאת, ועֹוד הּמצֹות. ׁשּבמעׂשה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַֹּבגׁשמּיּות

ׁשהרי  הּמעׂשה, ענין יׁשנֹו הּתֹורה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָּבלימּוד

מעׂשה  הוי ׂשפתיו אּלא 38עקימת עֹוד ולא . ְְֲֲֲִֵֶֶַַָָָֹ

ּבמחׁש הּתֹורה והּׂשגת הבנת צריכה ׁשאפילּו בה ְְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָָ

ועד  הּגׁשמי, ּבּמח קליטה ׁשל ּבאֹופן ְְְְִִֶֶַַַַַָָֹֹלבא

ּבֹו ׁשּנעׂשים הּגׁשמי, הּמח ּבחֹומר ׁשינּוי ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹׁשּפֹועל

כּו' ענין 39קמטים מּצד הּוא זה ּכל אמנם, . ְְְִִִֶַַָָָָ

הּוא  הּתֹורה לימ ּוד ּגם ׁשהרי ׁשּבּתֹורה, ְֲִִֵֶֶַַַַָָהּמצֹות

הּתֹורה  לימּוד ּגם יׁשנֹו א הּתֹורה. מּמצֹות ְְִִִֶֶַַַַָָָאחד

לימּוד  ּגם (ּכֹולל הּמצֹות קּיּום לידי ְִִִִִֵֵֵֶַַׁשּמביא

מצות  לקּים ּכיצד לידע ּכדי הּתֹורה ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָהלכֹות

ׁשהיא  ׁשהּתֹורה ּברּוחנּיּות, וענינֹו ּתֹורה), ְְְְִִִֶֶַַָָָָּתלמּוד

ּפֹועלת  והעֹולמֹות , האֹורֿאיןֿסֹוף  ּבין ְְֵֵֶֶָָָָממּוצע

לאלקּות  ּכלי להיֹות ויּוכל ׁשּיּוכׁשר  ּבעֹולם ְְְְֱִִִֶֶַַָָֹזיּכּו

העֹולם  ׁשּגׁשמּיּות לפי הּמצֹות, קּיּום ְְְְִִִִֵֶַַַָָעלֿידי

לאלקּות, ּכלי להיֹות יכֹול אינֹו ְְְֱִִִֵֶַַָֹמּצדֿעצמֹו

עלֿידי  ּבֹו ׁשּנעׂשה הּׁשינּוי לאחרי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָאּלאֿאםּֿכן

ה'ּתלמּוד' קדימת ּומּצד הּתֹורה. ְְְִִַַַַַַַָָהמׁשכת

סדר  ּכי ּגדֹול", ּד"תלמּוד הענין יׁשנֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָל'מעׂשה',

הּוא  למּטה מלמעלה הוי'" ּד"גדֹול ְְְְְֲִַַַַָָָָָָָההמׁשכה

על  ּדקאי ו', האֹות ּבאה ׁשּתחלה הוי', ּבׁשם ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָּכמֹו

ּׁשּנמׁש הוי' קֹול ׁשהיא ּכּוּלּה הּתֹורה ְְֲִִֶֶַָָָָָָּכללּות

ו' אֹות צּורת ּבדּוגמת למּטה ,40מלמעלה ְְְְְִַַַַָָ

סדרי  ׁשּׁשה על ו' האֹות רֹומזת יֹותר ְְִִִִֵֵֶֶַָָָּובפרטּיּות

ׁשּקאי 40מׁשנה  אחרֹונה, ה' אֹות ּבאה ּכ ֿ ואחר . ְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

הּמצֹות  מעׂשה ּבעֹולם 41על ּפֹועלים ׁשעלֿידן , ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָ

ׁשּנאמר  ּכמֹו ה', ּבאֹות ׁשּנברא ּבהּבראם,42הּזה ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָ

התהּוּותֹו ּבגיּלּוי ּבֹו ניּכר ׁשּיהיה ּבראם, ְְְְְִִִִֶֶַָָָּבה'
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
eÎ'ברוךֿהוא ‰LaÏ˙pL „Ú 'eÎ ‰‚¯„ÓÏ ‰‚¯„nÓ כפי להיות ƒ«¿≈»¿«¿≈»«∆ƒ¿«¿»

הזה בעולם למטה ‰Ùq¯שהיא ÏÚ BÈ„a ˙BiÓLb ˙Bi˙B‡ ÈÙe¯Èˆa¿≈≈ƒ«¿ƒƒ¿««≈∆
'eÎ37˙Bˆn‰ ‰NÚÓaL ˙eiÓL‚a ˙eLaÏ˙‰‰ BÓk וכיוון , ¿«ƒ¿«¿¿«¿ƒ∆¿«¬≈«ƒ¿

לימוד  כיצד יותר עוד מובן בגשמיות, והתלבשות ירידה יש בתורה שגם

כוונת  במילוי קשור אכן התורה

התחתון  הזה בעולם לעשות הבריאה

לאלוקות. "דירה"

,˙‡Ê „BÚÂ של בשייכות נוסף עניין ¿…
"דירה  לעשיית התורה לימוד

‰Bz¯‰בתחתונים" „eÓÈÏa ÌbL∆«¿ƒ«»
‰NÚn‰,בדיבור  ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿«««¬∆
È¯‰L האמור) בהלכה הוא כלל ∆¬≈

ב'מגדף') המעשה הגדרת לגבי בגמרא

‰NÚÓ ÈÂ‰ ÂÈ˙ÙN ˙ÓÈ˜Ú38 ¬ƒ«¿»»¬≈«¬∆
ש"עקימת  בגמרא רש"י וכפירוש

ומנענעין  "שעוקמין היינו שפתיו"

לימוד  לגבי מובן ומזה מדבר", כשהוא

ישיר  מגע בו אין שאמנם התורה

עצם  אבל גשמיים, בחפצים ושימוש

נחשבת  תורה בדברי הדיבור פעולת

שלימוד  מובן ומזה גשמי, מעשה

העולם  עשיית את פועל התורה

לעיל. כאמור לאלוקות, …¿ÏÂ‡ל"דירה"
˙·‰ eÏÈÙ‡L ‡l‡ „BÚ∆»∆¬ƒ¬»«
‰·LÁÓa ‰¯Bz‰ ˙‚O‰Â¿«»««»¿«¬»»

דיבור של פעולה «ÎÈ¯¿̂ƒ‰שאינה
Ána ‰ËÈÏ˜ ÏL ÔÙB‡a ‡·Ï»…¿∆∆¿ƒ»«…«
ÈeÈL ÏÚBtL „ÚÂ ,ÈÓLb‰««¿ƒ¿«∆≈ƒ
,ÈÓLb‰ Án‰ ¯ÓBÁa¿∆«…«««¿ƒ

'eÎ ÌÈËÓ˜ Ba ÌÈNÚpL39 ∆«¬ƒ¿»ƒ
והעיון  המחשבה שפעולת כידוע

כן  ואם הגשמי, במוח ביטוי מקבלת

במחשבה  בתורה והעיון הלימוד אפילו

גשמי. מעשי ביטוי מקבל

‰Ê Ïk ,ÌÓ‡ לעיל המבואר כל »¿»»∆
לימוד  גם דבר של לאמיתו כיצד

של  הכוונה מילוי את פועל התורה

בתחתונים" ÔÈÚ"דירה „vÓ ‡e‰ƒ«ƒ¿«
Ìb È¯‰L ,‰¯BzaL ˙Bˆn‰«ƒ¿∆«»∆¬≈«
„Á‡ ‡e‰ ‰¯Bz‰ „eÓÈÏƒ«»∆»

‰¯Bz‰ ˙BˆnÓ ההסבר וכל ƒƒ¿«»
רק  נועדו האמורים והנימוקים מצווה, בתור התורה ללימוד מתייחס האמור

עלֿידי  שאינו למרות בתחתונים" "דירה פועל זו מצווה קיום כיצד להסביר

תפילין. מצוות למשל כמו גשמיים בחפצים eÓÈÏ„פעולה Ìb BLÈ C‡«∆¿«ƒ
‰¯Bz‰ כפי„eÓÈÏ Ìb ÏÏBk) ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈÏ ‡È·nL «»∆≈ƒƒ≈ƒ«ƒ¿≈«ƒ

,(‰¯Bz „eÓÏz ˙ÂˆÓ Ìi˜Ï „ˆÈk Ú„ÈÏ È„k ‰¯Bz‰ ˙BÎÏ‰ƒ¿«»¿≈≈«≈«¿«≈ƒ¿««¿»
BÈÚÂ,המצוות את לקיים איך לדעת כדי כזה, באופן התורה לימוד של ¿ƒ¿»

‡È‰L ‰¯Bz‰L ,˙eiÁe¯a¿»ƒ∆«»∆ƒ
ÚˆeÓÓ חיבור ‰‡Œ¯Bהפועל ÔÈa ¿»≈»

˙ÏÚBt ,˙BÓÏBÚ‰Â ÛBÒŒÔÈ‡≈¿»»∆∆
CekÈÊ עידון¯LÎeiL ÌÏBÚa ƒ»»∆¿«

ראוי  להיות BÈ‰Ï˙יהפוך ÏÎeÈÂ¿«ƒ¿
Ìei˜ È„ÈŒÏÚ ˙e˜Ï‡Ï ÈÏk¿ƒ∆¡…«¿≈ƒ

,˙Bˆn‰ היא שהתורה היינו «ƒ¿
אותו  ומכינה העולם את המכשירה

האלוקי  האור את לקלוט ראוי להיות

המצוות  קיום ÈÙÏ¿ƒעלֿידי
BÓˆÚŒ„vÓ ÌÏBÚ‰ ˙eiÓLbL∆«¿ƒ»»ƒ««¿

המהות  וחומרי מצד גשמי כדבר שלו

ומזוכך  מעודן ÏBÎÈלא BÈ‡≈»
Œ‡l‡ ,˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ∆¡…∆»

ÈeÈM‰ È¯Á‡Ï ÔkŒÌ‡ של ƒ≈¿«¬≈«ƒ
והעידון  ŒÏÚהזיכוך Ba ‰NÚpL∆«¬»«

‰¯Bz‰ ˙ÎLÓ‰ È„È.בעולם ¿≈«¿»««»
'„eÓÏz'‰ ˙ÓÈ„˜ „vÓeƒ«¿ƒ«««¿

,'‰NÚÓ'Ï הוא כיוון שה'תלמוד' ««¬∆
להביאו  העולם של וההכשרה ההכנה

לגילוי  כלי להיות שיוכל כזה למצב

לעיל,אלוקו  כמבואר ‰ÔÈÚת, BLÈ∆¿»ƒ¿»
¯„Ò Èk ,"ÏB„b „eÓÏ˙"c¿«¿»ƒ≈∆
"'ÈÂ‰ ÏB„‚"c ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿»¬»»

‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ שמאיר עד ƒ¿«¿»¿«»
הזה BÓkבעולם ‡e‰ ההמשכה סדר ¿

שהוא  כפי למטה ≈¿ÌLaמלמעלה
,'Â ˙B‡‰ ‰‡a ‰ÏÁzL ,'ÈÂ‰¬»»∆¿ƒ»»»»
dlek ‰¯Bz‰ ˙eÏÏk ÏÚ È‡˜c¿»≈«¿»«»»
CLÓpM 'ÈÂ‰ ÏB˜ ‡È‰L∆ƒ¬»»∆ƒ¿»
˙Ó‚e„a ‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿«»¿¿«

'Â ˙B‡ ˙¯eˆ40 הנמשך קו שהיא «
למטה, BÈ˙¯מלמעלה ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈

‰ML ÏÚ 'Â ˙B‡‰ ˙ÊÓB¯∆∆»«ƒ»
‰LÓ È¯„Ò40.שבתורהŒ¯Á‡Â ƒ¿≈ƒ¿»¿««

‰B¯Á‡ '‰ ˙B‡ ‰‡a Ck של »»»«¬»
הוי', NÚÓ‰שם ÏÚ È‡wL∆»≈««¬≈

˙Bˆn‰41,'‰ ˙B‡a ‡¯·pL ‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈÏÚBt Ô„ÈŒÏÚL , «ƒ¿∆«»»¬ƒ»»«∆∆ƒ¿»¿
¯Ó‡pL BÓk42Ba ¯kÈ ‰È‰iL ,Ì‡¯a '‰a ,Ì‡¯a‰a בעולם ¿∆∆¡«¿ƒ»¿»¿¿»»∆ƒ¿∆ƒ»
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g"kyz'dי ,a`Îmgpn s"k ,awr zyxt 'c mei

הוי' "ּגדֹול  ענין ׁשּזהּו הוי', מּׁשם וקּיּומֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָוחּיּותֹו

אלקינּו". ְֱִֵֹּבעיר

ÌÓ‡ ׁשּמביא" מּפני היא ּד'תלמּוד' הּגדלּות »¿»ְְְְִִִֵֵֶַַַ

ׁשּבפנימּיּות  מּובן, ּומּזה מעׂשה", ְֲִִִִִֵֶֶֶַָלידי

עלֿידי  ׁשּדוקא לפי ּגדֹול", "מעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָהענינים

יתּבר לֹו להיֹות העליֹון רצֹון נׁשלם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָה'ּמעׂשה'

ׁש והינּו, ּבתחּתֹונים. רק ּדירה הּוא ה'ּתלמּוד' ְְְְְִִֶַַַַַָ

רצֹון  למילּוי לבא יכֹולים ׁשעלֿידֹו ְְְְִִֶַַָָָֹהּממּוצע

 ֿ (ׁשעל עצמֹו העליֹון הרצֹון מילּוי אבל ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָהעליֹון,

נעלה  ׁשהּוא למעלה הּתענּוג ּגם נעׂשה ְְְֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָידיֿזה

מהרצֹון  ּדוקא.43יֹותר הּמעׂשה עלֿידי הּוא ( ְְֲֵֵֵֶַַַַָָָ

ה'ּתלמּוד'. ענין ּגם להיֹות צרי ְְְִִִִַַַַָָָּומּכלֿמקֹום

למעלה  הּוא ׁשהרצֹון היֹות ׁשעם ּבאדם, ְְְֱִֶֶַָָָָָָּוכמֹו

הרצֹון  צרי לפֹועל ּבנֹוגע הרי ּפנימּיים, ְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹמּכחֹות

ּפנימּיים, ּבכחֹות ּומתלּבׁש נמׁש ְְְְְִִִִִִֵַָֹלהיֹות

יּומׁש הּפנימּיים הּכחֹות עלֿידי ְְְְְִִִֵַַַַַַָֹואדרּבה,

הּטֹובה  הּכּונה ׁשּתּוׁשלם ּבאֹופן ּבטֹוב, ְְְֶֶַַַַָָָָָהרצֹון

ּתֹורה  ּומעׂשה, ּתלמּוד ּבענין הּוא וכן ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָוהאמּתית.

הּקּב"ה, ׁשל חכמתֹו היא ׁשהּתֹורה ְְִִֶֶַַָָָָָּומצֹות,

ּברצֹונֹו עלה ׁשּכ הרצֹון, ּבחינת הן ְְְְִִִֵֶַַָָָָָוהּמצֹות

ּגזרּתי  ּגזרה חקקּתי חּוקה ,44יתּברל אין ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָ

אחריה  להרהר הּוא,45רׁשּות ּבזה הּסדר הּנה , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

(ׁשהּׂשכל  מהּׂשכל ׁשּלמּטה הרצֹון נמׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּתחלה

נעׂשה  ועלֿידיֿזה ּגדֹול"), "ּתלמּוד מּמּנּו, ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָּגדֹול

ׁשּנׁשלם  ּכפי העליֹון רצֹון אמּתית להתּגּלּות ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָּכלי

ּגדֹול". "מעׂשה הּמצֹות, מעׂשה עלֿידי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָּומתּגּלה

ּגדֹול",ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ה) ׁש"ּתלמּוד היא ההלכה ּדעכׁשו, ׁשּבּזמן הּטעם יּובן ¿«ƒ∆ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ּבזה, והענין ּגדֹול". "מעׂשה יהיה לעתידֿלבא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן

הּמצֹות  מעׂשה עלֿידי ׁשּדוקא לפי הּוא ּגדֹול" ּד"מעׂשה ׁשהענין ּכיון ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּדהּנה,

ׁשּלא  מּובן, הרי ּבתחּתֹונים", יתּבר לֹו "ּדירה הוי'", ּד"גדֹול הענין ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹנעׂשה

עדין  נזּדּכ לא ׁשהעֹולם זמן ּכל ּבגלּוי ּגדֹול" ּד"מעׂשה הענין להיֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹיכֹול
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ואילך.43) סט ע' ואילך. סג ע' תרס"ו המשך ועוד.44)ראה ח). (ג. שם תנחומא חוקת. ר"פ חוקת,45)במדב"ר ר"פ רש"י

ב. סז, מיומא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הגשמי e‰fLהזה ,'ÈÂ‰ ÌMÓ BÓei˜Â B˙eiÁÂ B˙ee‰˙‰ ÈelÈ‚a¿ƒƒ¿«¿«¿ƒƒ≈¬»»∆∆

,"eÈ˜Ï‡ ¯ÈÚa 'ÈÂ‰ ÏB„b" ÔÈÚ עלֿידיֿזה בעולם אלוקות גילוי ƒ¿«»¬»»¿ƒ¡…≈
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יי 'ebe reny m` dide

ּבגלּוי  "יתּבר לֹו "ּדירה ׁשּנעׂשה ,46ּבאֹופן ְְְֲִִֵֶֶַָָָָ

,הּמל ּדירת ּכמׁשל הּוא ּבגלּוי הּדירה ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשענין

מֹוׁשב  מּמקֹום הּלכלּו את לפּנֹות מסּפיק ְְְְִִִֶֶַַַַֹׁשּלא

הּמל ּדירת וכל הּמל חדר ּכל אּלא ,ְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמל

ּבדירת  ודּוגמתֹו ּבתכלית. נקּיים להיֹות ְְְְְְְְִִִִִִִַַָצריכים

רק  לא היינּו, הּקּב"ה, הּמלכים מלכי ְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹמל

ּבכל  אּלא ּובעזרה, ּבּקדׁש ְְֲֳִֶֶֶַַָָָָָָֹֹּבקדׁשֿהּקדׁשים,

יגּור ּדלא ּומּצב ּבמעמד ׁשּיהיה ּכּולֹו, ְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹהעֹולם

ּבימֹות 47רע  יהיה זה וענין .הּמל להיכל ּכראּוי , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּׁשּכתּוב  מה יקּוים ׁשאז רּוח 48הּמׁשיח, את ְִֶֶֶַַַַַָָָ

ועלּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו הארץ, מן אעביר ְְְֲִִֶֶַַָָָָָהּטּומאה

והיתה  עׂשו הר את לׁשּפֹוט צּיֹון ּבהר ְְְְִִִִֵֶַַָָָמֹוׁשיעים

הּמלּוכה  אחד 49לה' הוי' יהיה ההּוא ּבּיֹום , ְְֲִֶֶַַַַָָָָ

אחד  ּוכתיב 50ּוׁשמֹו כל 51, וראּו הוי' כבֹוד ונגלה ְְְְְְֲִִֶָָָָָָ

"ּדירה  נעׂשה ׁשהעֹולם ּבגלּוי יראּו ואז גֹו', ְְְֲִִֶַָָָָָָָָּבׂשר

(ּכּנ"ל), הּמצֹות מעׂשה עלֿידי ,"יתּבר ְְְֲִִֵֵֵַַַַַָלֹו

זמן  ּכל  אבל ּגדֹול". "מעׂשה אז יהיה ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּלכן

יתּבר לֹו להיֹות העליֹון רצֹון נתמּלא לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשעדין

ׁשּיׁש ּכיון ּגדֹול", "ּתלמּוד אזי ּבתחּתֹונים, ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָּדירה

ענין  ׁשהּוא ּבעֹולם, הּתֹורה ּבפעּולת עדין ְְֲִִִֶֶַַַַָָָצֹור

יּוכל  ֿ זה ׁשעלֿידי למּטה, מלמעלה ְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָההמׁשכה

מל לדירת ועד לאלקּות, ּכלי להיֹות ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָֹהעֹולם

הּקּב"ה. הּמלכים ְְִֵַַַָָָמלכי

והענין e‰ÊÂו) ּדקריאתֿׁשמע. ׁשנּיה לפרׁשה ראׁשֹונה ּפרׁשה ּבין החילּוק ּגם ¿∆ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָָָ

ּכפי  יׂשראל ּדבני ההנהגה סדר נתּבאר ּבקריאתֿׁשמע ּדהּנה ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבזה,

ּבאה  ּולאחריֿזה ּומצֹות, הּתֹורה עניני ּכל נּתנּו ׁשאז ּבמּתןּֿתֹורה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּמתחיל

העֹול  ּבעניני ּגם עֹוסקים ׁשּׁשם יׂשראל, לארץ גֹו'הּכניסה דגנ ואספּת ,52ם, ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ּבהמׁש ּכמבאר כּו', רצּויים ּבלּתי ענינים אֹודֹות להזהיר צֹור יׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלכן

להיֹות  צרי ׁשּתחלה יֹום, ּבכל ּבעבֹודה ודּוגמתֹו ּדקריאתֿׁשמע. ׁשנּיה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָָָָָּפרׁשה

ועלּֿדרֿזה  מצֹות, עֹול קּבלת ואחרּֿכ ׁשמים, מלכּות עֹול ּדקּבלת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהענין

ּדר מנהג ּבהם "הנהג ּגם (ּכֹולל הּמצֹות מעׂשה ואחרּֿכ הּתֹורה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָלימּוד
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L„wa ,ÌÈL„w‰ŒL„˜a¿…∆«√»ƒ«…∆
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Ú¯ E¯e‚È ‡Ïc47 יהיה לא , ¿…¿¿»
כלל, קיים יהיה שלא היינו רע, במגורך
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,ı¯‡‰ ÔÓ ¯È·Ú‡ ‰‡Óeh‰«¿»«¬ƒƒ»»∆
לגמרי  וייעלם יתבטל ¿BÓÎeוהרע

¯‰a ÌÈÚÈLBÓ eÏÚÂ ·e˙kL∆»¿»ƒƒ¿«
ÂNÚ ¯‰ ˙‡ ËBtLÏ ÔBiƒ̂ƒ¿∆«≈»

‰ÎeÏn‰ '‰Ï ‰˙È‰Â49ÌBia , ¿»¿»««¿»«
BÓLe „Á‡ 'ÈÂ‰ ‰È‰È ‡e‰‰«ƒ¿∆¬»»∆»¿

„Á‡50, מציאות שתהיה מבלי ∆»
האור  על והסתר העלם של כלשהי

דלעתיד È˙Îe51·האלוקי  הזמן על ¿ƒ
e‡¯Âלבוא 'ÈÂ‰ „B·Î ‰Ï‚Â¿ƒ¿»¿¬»»¿»
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,ÌÈBzÁ˙a ‰¯Èc העולם ועדיין ƒ»¿«¿ƒ
האלוקי  האור על והסתר העלם הוא

ÔÂÈk ,"ÏB„b „eÓÏz" ÈÊ‡¬««¿»≈»
˙ÏeÚÙa ÔÈ„Ú C¯Bˆ LiL∆≈∆¬«ƒƒ¿«
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÏBÚa ‰¯Bz‰«»»»∆ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ אלוקי אור של ««¿»»
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ולזכך לברר כדי ƒ¿«¿»¿«»

נעלה  למצב העולם את ולהעלות

˙¯È„Ï „ÚÂ ,˙e˜Ï‡Ï ÈÏk ˙BÈ‰Ï ÌÏBÚ‰ ÏÎeÈ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«»»ƒ¿¿ƒ∆¡…¿«¿ƒ«
.‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»

˜eÏÈÁ‰ Ìb e‰ÊÂ (Â ההבדל‰L¯ÙÏ ‰BL‡¯ ‰L¯t ÔÈa ¿∆««ƒ≈»»»ƒ»¿»»»
ÚÓLŒ˙‡È¯˜c ‰iL לעיל שנימנו הדיוקים של הפנימית והמשמעות ¿ƒ»ƒ¿ƒ«¿«

המאמר. בתחילת

Œ˙‡È¯˜a ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ«
‰‚‰‰‰ ¯„Ò ¯‡a˙ ÚÓL¿«ƒ¿»≈≈∆««¿»»
ÏÈÁ˙nL ÈÙk Ï‡¯NÈ È·cƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ∆«¿ƒ
Ïk ez Ê‡L ,‰¯BzŒÔzÓa¿««»∆»ƒ¿»
,˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÈÈÚƒ¿¿≈«»ƒ¿

‰ÊŒÈ¯Á‡Ïeשנייה a‡‰בפרשה ¿«¬≈∆»»
ÌML ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰«¿ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈∆»

BÚ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa Ìb ÌÈ˜Ò¿ƒ«¿ƒ¿¿≈»»
'B‚ E‚„ zÙÒ‡Â52LÈ ÔÎlL , ¿»«¿»¿»∆∆»≈≈

ÌÈÈÚ ˙B„B‡ ¯È‰Ê‰Ï C¯Bˆ∆¿«¿ƒƒ¿»ƒ
¯‡·Ók ,'eÎ ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏaƒ¿ƒ¿ƒ«¿…»
‰iL ‰L¯t CLÓ‰a¿∆¿≈»»»¿ƒ»

ÚÓLŒ˙‡È¯˜c האזהרה באה שם ƒ¿ƒ«¿«
לכם...", «¿¿B˙Ó‚e„Â"הישמרו

‰„B·Úaאדם כל ÌBÈ,של ÏÎa »¬»¿»
ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰ÏÁzL∆¿ƒ»»ƒƒ¿»ƒ¿»
ÌÈÓL ˙eÎÏÓ ÏBÚ ˙Ïa˜c¿«»««¿»«ƒ

תורה, מתן בדוגמת »»¿Œ¯Á‡Âבכללות,
,˙BˆÓ ÏBÚ ˙Ïa˜ Ck בדוגמת »«»«ƒ¿

לארץ, ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰הכניסה
CkŒ¯Á‡Â ‰¯Bz‰ „eÓÈÏƒ«»¿««»

) ˙Bˆn‰ ‰NÚÓ מעשה שהוא, «¬≈«ƒ¿
Ì‰aהמצות, ‚‰‰" Ìb ÏÏBk≈««¿≈»∆

"ı¯‡ C¯c ‚‰Ó53¯„q‰k ,( ƒ¿«∆∆∆∆¿«≈∆
‰ÏÁzL ,‰BL‡¯ ‰L¯Ùa¿»»»ƒ»∆¿ƒ»
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ׁשּתחלה 53ארץ" ראׁשֹונה, ּבפרׁשה ּכהּסדר ,( ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּזהּו הּמצֹות, ענין ואחרּֿכ הּתֹורה ענין ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָנאמר

ּכּנ"ל. ּגדֹול", ׁש"ּתלמּוד עכׁשו, העבֹודה ְְֲֵֶֶַַַַָָָָסדר

הּמצֹות  ענין ּתחלה נאמר ׁשנּיה ּבפרׁשה ְְְְְֱֲִִִִֶַַַָָָָָָאבל

(ולּמדּתם  הּתֹורה ענין ואחרּֿכ גֹו') ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָ(ּוקׁשרּתם

סיּפּור  לאחרי ּבאים אּלּו ּפסּוקים ּכי ְְֲִִִִֵֵַָגֹו'),

מעמד  ׁשּיהיה הינּו, העתיד, אֹודֹות ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָהּדברים

גֹו' אחרים אלהים ועבדּתם ּדֿוסרּתם ,54ּומּצב ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָֹ

זרה  ׁשהיא עבֹודה ּבדּקּות, מעבֹודהֿזרה ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָהחל

חמּור 55לֹו לענין מקֹום נתינת נעׂשה ׁשּמּזה ,ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָ

זה, על העֹונׁש יהיה ואחרּֿכ כּו', ְְִֵֶֶֶַַַָָיֹותר

גֹו' מארצנּו56ואבדּתם ּגלינּו חטאינּו מּפני ,57, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ׁשעלֿידי  והינּו החטא, ּתקּון יהיה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַועלֿידיֿזה

ּדגלינּו הענין ּגם יתּבּטל ּובמילא ּדֿחטאינּו, הענין יתּבּטל הּתׁשּובה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָעבֹודת

ׁשענין  הּסדר אצלם ויהיה העילּוי, ּבתכלית יׂשראל ּבני יתעּלּו ואז ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמארצנּו,

הּסדר  ׁשּזהּו גֹו', ולּמדּתם ואחרּֿכ גֹו' ּוקׁשרּתם הּתֹורה, לענין קֹודם ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּמצֹות

לארץ  הּכניסה ׁשלמּות ּגם ּתהיה ואז ּכּנ"ל. ּגדֹול", ׁש"ּמעׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדלעתידֿלבא

אחרית  ועד הּׁשנה מרׁשית ּבּה אלקי הוי' עיני ּתמיד גֹו' אׁשר ארץ ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹיׂשראל,

היא 58ׁשנה  וׁשם ויעקב, יצחק אברהם ּבני יׂשראל, מּבני אחד לכל ׁשּנּתנה , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

הּכתּוב  (ּכסּיּום ּדמזּוזה החּיּוב ׁשּלכן ׁשּלֹו, מזּוזֹות 8הּקביעּות על ּוכתבּתם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מּיד  הּוא (ּובׁשערי ּבקרֹוב 59ּבית צדקנּו, מׁשיח ּבביאת לנּו, ּתהיה וכן . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ַָמּמׁש.
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ÏB„b"("וקשרתם"), „eÓÏz"L ,ÂLÎÚ ‰„B·Ú‰ ¯„Ò e‰fL∆∆≈∆»¬»«¿»∆«¿»
למצוות, ÔÈÚוקודם ‰ÏÁz ¯Ó‡ ‰iL ‰L¯Ùa Ï·‡ .Ï"pk««¬»¿»»»¿ƒ»∆¡«¿ƒ»ƒ¿«

Ìz„nÏÂ) ‰¯Bz‰ ÔÈÚ CkŒ¯Á‡Â ('B‚ Ìz¯L˜e) ˙Bˆn‰«ƒ¿¿«¿»¿««»ƒ¿««»¿ƒ«¿∆
ÌÈ‡a el‡ ÌÈ˜eÒt Èk ,('B‚ƒ¿ƒ≈»ƒ
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'B‚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡54ÏÁ‰ , ¡…ƒ¬≈ƒ»≈
‰„B·Ú ,˙ew„a ‰¯ÊŒ‰„B·ÚÓ≈¬»»»¿«¬»
עצמה  מצד פסול בה שאין שייתכן

עבודה  זוהי BÏאבל ‰¯Ê ‡È‰L55 ∆ƒ»»
הרוחני, ומצבו למעמדו בהתאם

‰fnLבדקות NÚ‰מעבודהֿזרה ∆ƒ∆«¬∆
¯eÓÁ ÔÈÚÏ ÌB˜Ó ˙È˙¿ƒ«»¿ƒ¿»»
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BÚ‰Ìz„·‡Â ,‰Ê ÏÚ L »∆«∆«¬«¿∆
'B‚56eÈÏb eÈ‡ËÁ ÈtÓ ,ƒ¿≈¬»≈»ƒ

eˆ¯‡Ó57‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ עלֿידי , ≈«¿≈¿«¿≈∆
eÈ‰Âהגלות ,‡ËÁ‰ Ôe˜z ‰È‰Èƒ¿∆ƒ«≈¿¿«¿
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התוצאה מתבטלת «¿Ê‡Âהסיבה
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ÔÈÚÏ Ì„B˜ ˙Bˆn‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««ƒ¿≈¿ƒ¿«
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ׁשּתחלה 53ארץ" ראׁשֹונה, ּבפרׁשה ּכהּסדר ,( ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּזהּו הּמצֹות, ענין ואחרּֿכ הּתֹורה ענין ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַָָנאמר

ּכּנ"ל. ּגדֹול", ׁש"ּתלמּוד עכׁשו, העבֹודה ְְֲֵֶֶַַַַָָָָסדר

הּמצֹות  ענין ּתחלה נאמר ׁשנּיה ּבפרׁשה ְְְְְֱֲִִִִֶַַַָָָָָָאבל

(ולּמדּתם  הּתֹורה ענין ואחרּֿכ גֹו') ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָ(ּוקׁשרּתם

סיּפּור  לאחרי ּבאים אּלּו ּפסּוקים ּכי ְְֲִִִִֵֵַָגֹו'),

מעמד  ׁשּיהיה הינּו, העתיד, אֹודֹות ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָהּדברים

גֹו' אחרים אלהים ועבדּתם ּדֿוסרּתם ,54ּומּצב ְְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָֹ

זרה  ׁשהיא עבֹודה ּבדּקּות, מעבֹודהֿזרה ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָהחל

חמּור 55לֹו לענין מקֹום נתינת נעׂשה ׁשּמּזה ,ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָ

זה, על העֹונׁש יהיה ואחרּֿכ כּו', ְְִֵֶֶֶַַַָָיֹותר

גֹו' מארצנּו56ואבדּתם ּגלינּו חטאינּו מּפני ,57, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ׁשעלֿידי  והינּו החטא, ּתקּון יהיה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַועלֿידיֿזה

ּדגלינּו הענין ּגם יתּבּטל ּובמילא ּדֿחטאינּו, הענין יתּבּטל הּתׁשּובה ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָעבֹודת

ׁשענין  הּסדר אצלם ויהיה העילּוי, ּבתכלית יׂשראל ּבני יתעּלּו ואז ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמארצנּו,

הּסדר  ׁשּזהּו גֹו', ולּמדּתם ואחרּֿכ גֹו' ּוקׁשרּתם הּתֹורה, לענין קֹודם ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּמצֹות

לארץ  הּכניסה ׁשלמּות ּגם ּתהיה ואז ּכּנ"ל. ּגדֹול", ׁש"ּמעׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּדלעתידֿלבא

אחרית  ועד הּׁשנה מרׁשית ּבּה אלקי הוי' עיני ּתמיד גֹו' אׁשר ארץ ְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹיׂשראל,

היא 58ׁשנה  וׁשם ויעקב, יצחק אברהם ּבני יׂשראל, מּבני אחד לכל ׁשּנּתנה , ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

הּכתּוב  (ּכסּיּום ּדמזּוזה החּיּוב ׁשּלכן ׁשּלֹו, מזּוזֹות 8הּקביעּות על ּוכתבּתם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

מּיד  הּוא (ּובׁשערי ּבקרֹוב 59ּבית צדקנּו, מׁשיח ּבביאת לנּו, ּתהיה וכן . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ַָמּמׁש.
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ב.53) לה, טז.54)ברכות שם, א.55)עקב קי, ב"ב יז.56)ראה שם, דיו"ט.57)עקב מוסף יב.58)תפלת שם, עקב

סכ"ב.59) סרפ"ו יו"ד טושו"ע ה"י. פ"ה מזוזה הל' רמב"ם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰¯Bz‰ ÔÈÚ ¯Ó‡("בם ‰Bˆn˙("ודברת ÔÈÚ CkŒ¯Á‡Â ∆¡«ƒ¿««»¿««»ƒ¿««ƒ¿

ÏB„b"("וקשרתם"), „eÓÏz"L ,ÂLÎÚ ‰„B·Ú‰ ¯„Ò e‰fL∆∆≈∆»¬»«¿»∆«¿»
למצוות, ÔÈÚוקודם ‰ÏÁz ¯Ó‡ ‰iL ‰L¯Ùa Ï·‡ .Ï"pk««¬»¿»»»¿ƒ»∆¡«¿ƒ»ƒ¿«

Ìz„nÏÂ) ‰¯Bz‰ ÔÈÚ CkŒ¯Á‡Â ('B‚ Ìz¯L˜e) ˙Bˆn‰«ƒ¿¿«¿»¿««»ƒ¿««»¿ƒ«¿∆
ÌÈ‡a el‡ ÌÈ˜eÒt Èk ,('B‚ƒ¿ƒ≈»ƒ
˙B„B‡ ÌÈ¯·c‰ ¯etÈÒ È¯Á‡Ï¿«¬≈ƒ«¿»ƒ
„ÓÚÓ ‰È‰iL ,eÈ‰ ,„È˙Ú‰∆»ƒ«¿∆ƒ¿∆«¬»
Ìz„·ÚÂ Ìz¯ÒÂŒc ·vÓe«»ƒ¿«¿∆«¬«¿∆

'B‚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡54ÏÁ‰ , ¡…ƒ¬≈ƒ»≈
‰„B·Ú ,˙ew„a ‰¯ÊŒ‰„B·ÚÓ≈¬»»»¿«¬»
עצמה  מצד פסול בה שאין שייתכן

עבודה  זוהי BÏאבל ‰¯Ê ‡È‰L55 ∆ƒ»»
הרוחני, ומצבו למעמדו בהתאם

‰fnLבדקות NÚ‰מעבודהֿזרה ∆ƒ∆«¬∆
¯eÓÁ ÔÈÚÏ ÌB˜Ó ˙È˙¿ƒ«»¿ƒ¿»»
‰È‰È CkŒ¯Á‡Â ,'eÎ ¯˙BÈ≈¿««»ƒ¿∆

BÚ‰Ìz„·‡Â ,‰Ê ÏÚ L »∆«∆«¬«¿∆
'B‚56eÈÏb eÈ‡ËÁ ÈtÓ ,ƒ¿≈¬»≈»ƒ

eˆ¯‡Ó57‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ עלֿידי , ≈«¿≈¿«¿≈∆
eÈ‰Âהגלות ,‡ËÁ‰ Ôe˜z ‰È‰Èƒ¿∆ƒ«≈¿¿«¿

‰·eLz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬««¿»
,eÈ‡ËÁŒc ÔÈÚ‰ Ïha˙Èƒ¿«≈»ƒ¿»¿¬»≈
ÔÈÚ‰ Ìb Ïha˙È ‡ÏÈÓ·e¿≈»ƒ¿«≈«»ƒ¿»

,eˆ¯‡Ó eÈÏ‚c בהתבטל שהרי ¿»ƒ≈«¿≈
התוצאה מתבטלת «¿Ê‡Âהסיבה

˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈ Èa elÚ˙Èƒ¿«¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ
¯„q‰ ÌÏˆ‡ ‰È‰ÈÂ ,ÈeÏÈÚ‰»ƒ¿ƒ¿∆∆¿»«≈∆
ÔÈÚÏ Ì„B˜ ˙Bˆn‰ ÔÈÚL∆ƒ¿««ƒ¿≈¿ƒ¿«
Œ¯Á‡Â 'B‚ Ìz¯L˜e ,‰¯Bz‰«»¿«¿»¿««
¯„q‰ e‰fL ,'B‚ Ìz„nÏÂ Ck»¿ƒ«¿∆∆∆«≈∆

Ï"pk ,"ÏB„b ‰NÚn"L ‡·ÏŒ„È˙ÚÏc מזוכך כולו כשהעולם כי ƒ¿»ƒ»…∆«¬∆»««
הושלמה  בתחתונים" "דירה של הכוונה העילוי, לתכלית הגיעו ישראל ובני

גדול". "מעשה וממילא

‰ÒÈk‰ ˙eÓÏL Ìb ‰È‰z Ê‡Â בפועלı¯‡ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï ¿»ƒ¿∆«¿≈«¿ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈∆∆
'ÈÂ‰ ÈÈÚ „ÈÓz 'B‚ ¯L‡¬∆»ƒ≈≈¬»»
„ÚÂ ‰M‰ ˙ÈL¯Ó da EÈ˜Ï‡¡…∆»≈≈ƒ«»»¿«

‰L ˙È¯Á‡58, השגחה בה ויש «¬ƒ»»
ארץ מיוחדת, ÏÎÏאלקית ‰zpL∆ƒ¿»¿»

Èa ,Ï‡¯NÈ ÈaÓ „Á‡∆»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈
ÌLÂ ,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡«¿»»ƒ¿»¿«¬…¿»

˙eÚÈ·w‰ ‡È‰ המגורים מקום ƒ«¿ƒ
‰eiÁ·הקבוע  ÔÎlL ,BlL∆∆»≈«ƒ

·e˙k‰ ÌeiÒk) ‰ÊeÊÓc8 ƒ¿»¿ƒ«»
E˙Èa ˙BÊeÊÓ ÏÚ Ìz·˙Îe¿«¿»«¿≈∆

(EÈ¯ÚL·e ישראל ‰e‡בארץ ƒ¿»∆
„iÓ59 כבחוץ לא לבית, הכניסה עם ƒ«

יום. שלושים לאחר רק שהוא לארץ

ÁÈLÓ ˙‡È·a ,eÏ ‰È‰z ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆»¿ƒ«¿ƒ«
.LnÓ ·B¯˜a ,e˜„ƒ̂¿≈¿»«»
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז אלול, תשי"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

נותחה  )ולא  - יש לברר אם הייתה הקבורה כדבעי  וכו'  ... במש"כ שבאה האם ע"ה בחלום 

אחרי פטירתה וכו'(. וכן לבדוק המזוזות בדירתה.



יג

,awr zyxt zay .c"qa
b"k ,lel` ycegd mikxan

*g"kyz'd a`Îmgpn
‰zÚÂ ּכי מעּמ ׁשאל אלקי הוי' מה יׂשראל ¿«»ְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹֹ

גֹו' ּבגמרא 1אםֿליראה ואיתא חיב 2, ְְְְִִִִַָָָָָ

ועּתה  ׁשּנאמר יֹום, ּבכל ּברכֹות מאה לבר ְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָָָאדם

ּתקרי  אל ,מעּמ ׁשאל אלקי ה' מה ְְֱִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹיׂשראל

"מאה" אּלא "מה"3"מה" הרי להבין, וצרי . ְְֲִִֵֵֶָָָָָָ

מּזֹו, ויתרה ׁשֹונים, ענינים ׁשני הם ְְִִִִִֵֵֵֵָָָּו"מאה"

ׁשהענין  מֹורה "מה" ּדלׁשֹון הפכים, ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָׁשהם

קטן  ּדבר הּוא הּוא 4(הּמדּוּבר) ּו"מאה" מסּפר 5, ְְִֵַָָָָָָָ

הּמסּפר  לׁשלמּות ועד לפי 6ּגדֹול, [ּובפרט ְְְְְִִִִֵַַָָָ

ּבחסידּות  על 7המבאר ּב"מאה" ׁשּנתוּסף ּדזה , ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

הּסֹובב  אֹור ּפלא, אֹותּיֹות אל"ף אֹות הּוא ִֵֶֶֶַָָ"מה"

מה  להבין צרי ּגם מהׁשּתלׁשלּות]. ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ה'טּור' ּדזה 8ּׁשּכתב ּגאֹון, נטרֹונאי רב ּבׁשם ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ּתּקנת  הּוא יֹום ּבכל ּברכֹות מאה לבר ְְְִֵֵֶַַָָָָָָׁשּצרי

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ,הּמל על,9ּדוד הּוקם הּגבר נאּום ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָ

"מה" ּתקרי אל והּדרׁשה מאה, ּבגימטרּיא ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָ"על"

אסמכּתא  היא "מאה" ּדוד 10אּלא ׁשּתקן והּטעם . ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

מאה  מתים היּו יֹום ּבכל ּכי ׁשם) ה'טּור' ׁשּכתב (ּכמֹו הּוא ּברכֹות מאה ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָלבר

ּב והבין ׁשחקר עד מתים, היּו מה על יֹודעים היּו ולא מּיׂשראל, רּוח נפׁשֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

מאה  לבר ׁשהחּיּוב ּדמּזה להבין, וצרי יֹום. ּבכל ּברכֹות מאה וּתקן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהּקֹודׁש

ׁשאל  אלקי ה' מה מהּכתּוב ּדאסמכּתא) (ּבאֹופן למדּו יֹום, ּבכל ְְְְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּברכֹות

אֹותֹו, ּולאהבה גֹו' אלקי ה' את ליראה הּפסּוק) ּבהמׁש) ּבֹו ׁשּנאמר ,ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמעּמ
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ב  לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*`"ypz - a`Îmgpn s"k qxhpew.(1.יב יו"ד, (עקב) פרשתנו

ב.2) מג, ערוך 3)מנחות בתחילתו. רבתי תניא א. קעט, בזח"ג וכ"ה שם). מהרש"א חדא"ג וראה (מפירש"י. שם תוספות

ובכ"מ. רסמ"ו. תפלה הל' או"ח אדה"ז שו"ע מאה. זוטרתי".4)ערך "מילתא א) כה, מגילה ב. לג, (ברכות הגמרא  ובלשון

אי"ק".5) בסוד "מאה" "נעשה אל"ף בו שמוסיפים וע"י קטן, דבר על מורה ש"מה" שם, למנחות מהרש"א חדא"ג גם ראה

הקודמת.6) שבהערה מהרש"א חדא"ג גם וראה ברכה. ר"פ לקו"ת ראה - מאות הוא גדול הכי מספר אוה"ת 7)דבאותיות,

כדלקמן  עתיק, על רומז ד"מאה" האל"ף - אחד ביאור שלפי ולהעיר, ובכ"מ. ב'לג. ע' ה) (כרך שם תקפח. ע' פרשתנו

יב.8)ס"ה. קרח תנחומא כא. פי"ח, במדב"ר גם וראה א. סעיף שם אדה"ז בשו"ע גם הובא - סמ"ו שמואלֿב 9)או"ח

א. התורה".10)כג, מן לדבר "וסמך שם אדה"ז ובשו"ע הפסוקים". דרש על "וסמכוה שם בטור וכמ"ש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עקב: פרשת השבוע, בפרשת נאמר

‰‡¯ÈÏŒÌ‡ Èk CnÚÓ Ï‡L EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰Ó Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ¿«»ƒ¿»≈»¬»»¡…∆…≈≈ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»
'B‚1‡˙È‡Â Ó‚a2C¯·Ï¯‡מובא , Ì„‡ ·ÈÁ לפחות‰‡Ó ¿ƒ»ƒ¿»»«»»»¿»≈≈»

Ï‡L EÈ˜Ï‡ '‰ ‰Ó Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ ¯Ó‡pL ,ÌBÈ ÏÎa ˙BÎ¯a¿»¿»∆∆¡«¿«»ƒ¿»≈»¡…∆…≈
‡l‡ "‰Ó" È¯˜z Ï‡ ,CnÚÓ≈ƒ»«ƒ¿≈»∆»

"‰‡Ó"3ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ את . ≈»¿»ƒ¿»ƒ
את  הלומדים ז"ל חכמינו דרשת

מהכתוב  ברכות מאה לברך החובה

מעמך", שואל אלוקיך הוי' ≈¬‰¯È"מה
ÈL Ì‰ "‰‡Ó"e "‰Ó"»≈»≈¿≈

ÌÈBL ÌÈÈÚ אין שלכאורה ƒ¿»ƒƒ
קשר, כל BfÓ,ביניהם ‰¯˙ÈÂ רק לא ƒ≈»ƒ

אלא שאינם  ≈∆Ì‰Lקשורים
‰¯BÓ "‰Ó" ÔBLÏc ,ÌÈÎÙ‰¬»ƒƒ¿»∆
¯·c ‡e‰ (¯ae„n‰) ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»«¿»»»

ÔË˜4, ביטוי מה", "ונחנו כמו »»
החשיבות, העדר על המורה

‡e‰ "‰‡Ó"e5ÏB„b ¯tÒÓ ≈»ƒ¿»»
‰tÒn¯וחשוב, ˙eÓÏLÏ „ÚÂ6 ¿«ƒ¿≈«ƒ¿»

של  הגימטריא בעניין שמצינו כמו

הוא  ביותר הגדול שהמספר האותיות

‰Ó·‡¯מאות  ÈÙÏ Ë¯Ù·e]ƒ¿»¿ƒ«¿…»
˙e„ÈÒÁa7ÛqÂ˙pL ‰Êc , «¬ƒ¿∆∆ƒ¿«≈

˙B‡ ‡e‰ "‰Ó" ÏÚ "‰‡Ó"a¿≈»«»
,‡Ït ˙Bi˙B‡ Û"Ï‡ והמושג »∆ƒ∆∆

מהדרך  למעלה שמשמעו 'פלא'

אלוקי  אור על מורה הרגילה, הטבעית

בזוהר שלמע  הנקרא האור מהגבלות לה

··Bq‰ ¯B‡"עלמין כל "הסובב «≈
ש'סובב' באופן בעולמות שמאיר

אור  והוא מלמעלה עליהם ו'מקיף'

˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL הסדר ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
האור  והמשכת ירידת של הרגיל

בצורה  למטה מלמעלה האלוקי

כשכל  לדרגה, מדרגה הדרגתית

וכיוון  מזו, זו משתלשלות הדרגות

"אל  לומר אפשר איך יותר עוד תמוה כך, כל גדולה במעלה קשור שמאה

מאה"]? אלא מה תקרי

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb של החסידות, לפי הפנימית, המשמעות Ó‰את «»ƒ¿»ƒ«
'¯eË'‰ ·˙kM8C¯·Ï CÈ¯vL ‰Êc ,ÔB‡b È‡B¯Ë ·¯ ÌLa ∆»««¿≈««¿»ƒ»¿∆∆»ƒ¿»≈

‡e‰ ÌBÈ ÏÎa ˙BÎ¯a ‰‡Ó≈»¿»¿»
BÓk ,CÏn‰ „Âc ˙wz«»«»ƒ«∆∆¿

·e˙kL9Ì˜e‰ ¯·b‰ Ìe‡ ∆»¿«∆∆«
ÏÚ המלך דוד על מדבר והכתוב »

תורה), של עולה «"ÏÚ"(שהקים
‰L¯c‰Â ,‰‡Ó ‡i¯ËÓÈ‚a¿ƒ«¿ƒ»≈»¿«¿»»
"‰‡Ó" ‡l‡ "‰Ó" È¯˜z Ï‡«ƒ¿ƒ»∆»≈»

‡zÎÓÒ‡ ‡È‰10 מקור ולא בלבד, ƒ«¿«¿»
המלך. דוד ידי על שהתחדש החיוב

C¯·Ï „Âc Ô˜zL ÌÚh‰Â¿«««∆ƒ≈»ƒ¿»≈
·˙kL BÓk) ‡e‰ ˙BÎ¯a ‰‡Ó≈»¿»¿∆»«
eÈ‰ ÌBÈ ÏÎa Èk (ÌL '¯eË'‰«»ƒ¿»»
,Ï‡¯NiÓ ˙BLÙ ‰‡Ó ÌÈ˙Ó≈ƒ≈»¿»ƒƒ¿»≈
eÈ‰ ‰Ó ÏÚ ÌÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡ÏÂ¿…»¿ƒ««»

¯˜ÁL „Ú ,ÌÈ˙Ó המלך דוד ≈ƒ«∆»«
L„Bw‰ Áe¯a ÔÈ·‰Â הסיבה את ¿≈ƒ¿««∆

יום  בכל נפשות מאה של למותם

.ÌBÈ ÏÎa ˙BÎ¯a ‰‡Ó Ô˜zÂ¿ƒ≈≈»¿»¿»
ה'טור' דברי כאן ÔÈ·‰Ï,עד CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ

‰‡Ó C¯·Ï ·eiÁ‰L ‰fÓc¿ƒ∆∆«ƒ¿»≈≈»
e„ÓÏ ,ÌBÈ ÏÎa ˙BÎ¯a חכמינו ¿»¿»»¿

zÎÓÒ‡c‡ז"ל  ÔÙB‡a) ולא ¿∆¿«¿«¿»
החיוב  מקור Ó‰שזהו ·e˙k‰Ó (≈«»»

,CnÚÓ Ï‡L EÈ˜Ï‡ '‰¡…∆…≈≈ƒ»
(˜eÒt‰ CLÓ‰a) Ba ¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆¿≈«»
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g"kyz'dיד a`Îmgpn b"k ,lel` g"dan ,awr t"y

אֹותֹו ּולאהבה ה' את ליראה לבא ׁשּבכדי ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹמּובן,

ּברכֹות  מאה עלֿידי הּוא ואףֿעלּֿפיֿכן 11– , ְְְִֵֵֵַַַָָ

מתּו ׁשּלא זמן (ּכל ּדֹורֹות וכּמה ּכּמה ְְְֵֶֶֶַַַָָָֹּבמׁש

מאה  לבר ּתקנּו לא נפׁשֹות) מאה יֹום ְְְְִֵֵֵָָָָָֹּבכל

יֹום. ּבכל ְְָָּברכֹות

ּבּדרּוׁשים Ô·eÈÂב) המבאר עלּֿפי זה ¿»ְְִִֶַַַָֹ

הּברכֹות  ענין ּבפירּוׁש12הּמבארים , ְְְְֲִִֵַַַָָ

ּדענין 13הּכתּוב  העֹולם, ועד העֹולם מן גֹו' ּברּו ְְְִִַַַָָָָָָ

לעלמא  ּדאתּכסיא מעלמא המׁשכה הּוא ְְְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָהּברכה

ההמׁשכה  הּוא הּספירֹות ּדבענין ְְְְְְְִִִִַַַַַָָָּדאתּגליא,

(עלמא  ל'מלכּות' ּדאתּכסיא) (עלמא ְְְְְְִִִַַַָָָָָָמ'ּבינה'

הוי' המׁשכת הּוא הּׁשמֹות ּובענין ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָּדאתּגליא).

ּומלכּות  ּדבינה והּׁשּיכּות ּדלתּתא. ּבהוי' ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָּדלעילא

הּוא  ּדלעילא הוי' ּכי הּוא, הוי' הּׁשמֹות ְְֲֲִִֵֵַָָָָָלב'

והוי' (סֹובב). הּכתר ּגילּוי הּוא ּוב'ּבינה' ֲִִֵֵֶֶַַַָָָסֹובב,

ׁשּמאיר  זעירֿאנּפין ממּלא, הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָּדלתּתא

הוי' ּגילּוי המׁשכת הּוא הּברכה וענין ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָָּבמלכּות.

ּבּדרּוׁשים, ּומבאר ּדלתּתא. ּבהוי' ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹּדלעילא

ׁשּנעׂשית  ּדלתּתא ּבהוי' ּדלעילא הוי' ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהמׁשכת

הּׁשמֹות  שּב' ּבאֹופן היא הּברכה ְְְִֵֵֶֶַַַָָעלֿידי

טעמא  ּפסיק הוי' ּדהוי' והגם יחד. ְְְֲֲֲֲִִִַַַַַַַָָָָָמתחּברים

ּגמּור 14ּבגּויהּו הפסק אינֹו טעמא' ה'ּפסיק , ְְְְְִֵֵֶַַַַָָ
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אלקיך 11) שה' דזה שם, מהרש"א חדא"ג וראה אותו". ולאהבה ה' את ליראה שהן ברכות "מאה שם אדה"ז שו"ע ראה

וגו'". ליראה אם כי כוונתו "אין ברכות מאה מעמך להב 12)שואל ד"ה ג כרך בראשית אוה"ת בארוכה הברכות ראה ענין ין

ואילך). צד ע' תרל"ח (סה"מ ס"ד תרל"ח לברך אדם חייב המשך ואילך). א יד.13)(תקנא, מא, (באד"ר)14)תהלים זח"ג

רע"א. קלח,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
È„ÎaL ,Ô·eÓ ,B˙B‡ ‰·‰‡Ïe 'B‚ EÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ¿ƒ¿»∆¡…∆¿«¬»»∆ƒ¿≈
‰‡Ó È„ÈŒÏÚ ‡e‰ - B˙B‡ ‰·‰‡Ïe '‰ ˙‡ ‰‡¯ÈÏ ‡·Ï»…¿ƒ¿»∆¿«¬»«¿≈≈»

˙BÎ¯a11, ה'וזו ואהבת ה' ליראת CLÓaהדרך ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ¿»¿««ƒ≈¿∆∆
˙BLÙ ‰‡Ó ÌBÈ ÏÎa e˙Ó ‡lL ÔÓÊ Ïk) ˙B¯Bc ‰nÎÂ ‰nk«»¿«»»¿«∆…≈¿»≈»¿»

כמה  היינו המלך, דוד בימי שהיה דבר

הפסוק  שנאמר אחרי דורות וכמה

ואהבת  ליראת ברכות מאה בין המקשר

Ó‡‰ה' C¯·Ï e˜z ‡Ï (…ƒ¿¿»≈≈»
,ÌBÈ ÏÎa ˙BÎ¯a הדרך זו ואם ¿»¿»

זאת  עשו לא מדוע ה' ואהבת ליראת

המלך? דוד בימי רק אלא לכן קודם

¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ (·¿»∆«ƒ«¿…»
ÌÈLe¯ca חסידות מאמרי «¿ƒ

˙BÎ¯a‰ ÔÈÚ ÌÈ¯‡·n‰12, «¿»¬ƒƒ¿««¿»
החסידות, ‰e˙k·לפי Le¯ÈÙa13 ¿≈«»

„ÚÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ 'B‚ Ce¯a»ƒ»»¿«
‡e‰ ‰Î¯a‰ ÔÈÚc ,ÌÏBÚ‰»»¿ƒ¿««¿»»

‰ÎLÓ‰ אלוקי אור של והתגלות «¿»»
‡ÓÏÚÏ ‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚÓ≈»¿»¿ƒ¿«¿»¿»¿»

,‡ÈÏb˙‡c'ה "ברוך זה, כתוב על ¿ƒ¿«¿»
העולם" ועד העולם מן ישראל אלוקי

דאתכסיא  "מעלמא בזוהר: אמרו

(עולם  דאתגליא לעלמא מכוסה) (עולם

החסידות  בתורת כך על ומוסבר גלוי)".

שהוא  "ים" יש הזה שבעולם כשם כי

מכוסים, שבו שהנבראים עולם

שבו  שהנבראים עולם שהיא ו"יבשה"

להבדיל, למעלה, זה דרך על גלויים,

הרוממות  שבגלל גבוהות דרגות יש

ונקראות  ומכוסות נעלמות הן שלהן,

האור  ואילו דאתכסיא", "עלמא

ומתגלה  שיורד המצומצם האלוקי

המשכה  היינו לעולם, מעולם ו"ברוך" דאתגליא", "עלמא נקרא לנבראים

דאתגליא" ל"עלמא דאתכסיא" "מעלמא ‰B¯ÈÙq˙והתגלות ÔÈÚ·cƒ¿ƒ¿««¿ƒ
'‰Èa'Ó ‰ÎLÓ‰‰ ‡e‰ העליונים במוחין ומרוממת גבוהה דרגה שהיא ««¿»»ƒƒ»

'˙eÎÏÓ'Ï (‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚ) בספירות האחרונה הדרגה שהיא »¿»¿ƒ¿«¿»««¿
‰BÓM˙העליונות  ÔÈÚ·e .(‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚ) ֿ הקדושֿברוך של »¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿««≈

ל"אתגליא" מ"אתכסיא" המשכה ÏÈÚÏc‡הוא 'ÈÂ‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«¬»»ƒ¿≈»
‡z˙Ïc 'ÈÂ‰a שבשם וחסידות בקבלה יותר כמבואר דרגה יש הוי' «¬»»ƒ¿«»

למעלה  נעלה, אלוקי אור הוא דלעילא הוי' (ושם תחתונה יותר ודרגה עליונה

ועד  העולם מן והמשכה לבוא) לעתיד בעיקר ויתגלה בכלים מהתלבשות

התחתונה. בדרגה להוי' העליונה בדרגה מהוי' והתגלות המשכה היא העולם

'ÈÂ‰ ˙BÓM‰ '·Ï ˙eÎÏÓe ‰È·c ˙eÎiM‰Â הבינה ספירת שלכן ¿««»¿ƒ»«¿¿«≈¬»»
בחינת  היא היא המלכות וספירת דלעילא הוי' שם כמו דאתכסיא" "עלמא

ספירת  כמו דאתגליא" "עלמא בחינת

ÏÈÚÏc‡המלכות, 'ÈÂ‰ Èk ,‡e‰ƒ¬»»ƒ¿≈»
··BÒ ‡e‰ כל ה'סובב האלוקי האור ≈

שלמעלה  גבול, בלי (אור עלמין'

של  בצורה בעולמות מהארה

בדרך  היא והארתו פנימית התלבשות

מלמעלה  ו 'מקיף' Èa'·e‰''סובב' ,(«ƒ»
¯˙k‰ ÈeÏÈb ‡e‰ כתר בחינת ƒ«∆∆

הספירות  מעשר שלמעלה עליון

פנימית  בהתלבשות בעולמות המאירות

‡e‰ ‡z˙Ïc 'ÈÂ‰Â .(··BÒ)≈«¬»»ƒ¿«»
,‡lÓÓ כל ה'ממלא האלוקי האור ¿«≈

בעולמות  שמאיר מוגבל (אור עלמין'

פנימית) ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ¿≈«¿ƒבהתלבשות
"פנים  (הנקראות העליונות המידות

במוחין, המאיר לאור ביחס כי זעירות"

מועט  הוא במידות המאיר האור

eÎÏÓa˙.ומצומצם) ¯È‡nL∆≈ƒ««¿
‰Î¯a‰ ÔÈÚÂ נאמר זה שעל ¿ƒ¿««¿»»

גילוי  העולם", ועד העולם מן "ברוך...

ב"עלמא  דאתכסיא" מ"עלמא

ÈeÏÈbדאתגליא" ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«ƒ
‡ÏÈÚÏc 'ÈÂ‰ עלמא" בחינת ¬»»ƒ¿≈»

z˙Ïc‡דאתכסיא" 'ÈÂ‰a בחינת «¬»»ƒ¿«»
דאתגליא". «…¿Óe·‡¯"עלמא

'ÈÂ‰ ˙ÎLÓ‰L ,ÌÈLe¯ca«¿ƒ∆«¿»«¬»»
‡z˙Ïc 'ÈÂ‰a ‡ÏÈÚÏcƒ¿≈»«¬»»ƒ¿«»
‡È‰ ‰Î¯a‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈«¿»»ƒ

„ÁÈ ÌÈ¯aÁ˙Ó ˙BÓM‰ 'a˘ ÔÙB‡a פער יש כלל שבדרך ולמרות ¿∆∆«≈ƒ¿«¿ƒ««
'תחתונה', נקראת וזו 'עליונה' נקראת זו הללו הדרגות בין גדול וריחוק

ואיחוד  חיבור פועלת העולם' ועד העולם "מן הזו וההתגלות ההמשכה

e‰Èe‚aביניהם. ‡ÓÚË ˜ÈÒt 'ÈÂ‰ 'ÈÂ‰c Ì‚‰Â14, יש ולכאורה «¬««¬»»¬»»¿ƒ«¬»¿««¿
כך  על בזוהר מהמבואר הדרגות, בין מחברת שההמשכה האמור על לשאול

ביניהם  המפסיק טעם עם פעמיים הוי' שם נאמר תשא) כי (בפרשת שבפסוק

הדרגות: שתי בין השוני על מורה המפסיק שהטעם בחסידות, כך על (ומבואר

[ו' כו' בינה ה"א חכמה יו"ד – בהשתלשלות א' הוי', שמות בחינות ב' "יש
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טו jnrn l`y jiwl` 'ied dn l`xyi dzre

ּב'ּפרּדס' איתא מּזֹו ויתרה הּפרסאֹות), 15(ּכׁשאר ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ

הּוא  הוי ' הּׁשמ ֹות ּב' ׁשּבין טעמא' ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָׁשה'ּפסיק

החיּבּור  הּברכה, עלֿידי – ּומחּברם ּדב'מיחדם ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָ

ּגמּור. ויחּוד חיּבּור הּוא ְִִֵַָהּׁשמֹות

(אתערּותא 16הּידּוע ÈtŒÏÚÂג) האדם ׁשעבֹודת ¿«ƒְֲֲִֶַַַָָָָָ

נעׂשית  ׁשעלֿידּה ְֲִֵֶַַַָָָּדלתּתא)

להיֹות  צריכה ּדלעילא) (אתערּותא ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָההמׁשכה

ׁשעלֿידּה ׁשהעבֹודה לֹומר, יׁש ההמׁשכה, ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָמעין

ּדאתּכסיא  מעלמא וההמׁשכה הּברכה ְְְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָנעׂשית

."נפׁש ּד"ּבכל האהבה היא ּדאתּגליא, ְְְְְְְְְֲִִַַַָָָָָָלעלמא

ּבכל  הּוא "נפׁש "ּבכל ּדפירּוׁש הּוא, ְְְְְְְִֵַָָָָוהענין

ּומּדֹות  ׂשכל הּנפׁש, הּכּונה 17ּכחֹות לֹומר ויׁש . ְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

על  "נפׁש ּד"ּבכל האהבה ׁשּמעלת ְְְְֲֲֶֶַַַַַָָָָּבזה,

ּד"ּבכל  ׁשּבהאהבה היא, "לבב ּד"ּבכל ְְְְְְְֲֲִֶַַָָָָָָָהאהבה

ּבּה נאמר [ׁשּלכן הּמּדה היא העיקר "ְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָלבב

ּכי  הּמּדֹות], מׁשּכן מקֹום הּוא ּדלב "לבב ְְְְְְִִִֵַַָָ"ּבכל

ּבחיצֹונּיּות  היא זֹו אהבה ׁשּמֹולידה ְֲִִִִֶַַַָָָָההּׂשגה

היא  זֹו ּדבחינה וההּׂשגה למּדֹות, הּׁשּי 18הּׂשכל ְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

האהבה  הּולדת ולכן ּבּלב, מאירה ואינּה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבּמח

צרי ׁשהּׂשכל אּלא מּמילא ּבדר אינּה ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָמהּׂשכל

,"נפׁש ּד"ּבכל ּובהאהבה האהבה. את ְְְְְְֲֲִֶַַַָָָָָלפעֹול

ּבפנימּיּות  היא האהבה ּבאה ׁשּמּמּנה ְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָההּׂשגה

מאירה  זֹו ּדבחינה ׁשההּׂשגה ּבּלב,18הּׂשכל, ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּדבדר ּבאֹופן היא מהּׂשכל האהבה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוהמׁשכת

ּכחֹות  ּכל ,"נפׁש "ּבכל ּבּה נאמר ולכן ְְְְֱִֵֵֶַַָָָָָֹמּמילא.

[ויׁש הּׂשכל. ּגם נרּגׁש זֹו ּבאהבה ּכי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנפׁש,

אחר  ּבמקֹום המבאר עם זה ׁשהאהבה 19לקּׁשר  , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
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קט).15) ע' (שם ס"ט הנ"ל ובהמשך ב תקנד, שם באוה"ת הובא - פ"ג הטעמים -16)שער מנחם תורת בארוכה ראה

שכה. ע' שבט המאמרים ובכ"מ.p"ye.(17ספר ב. מט, שה"ש לקו"ת ובכ"מ.18)ראה מג. ע' תרס"ה סה"מ בארוכה ראה

ועוד.19) א. שנא, ח"ב קונטרסים סה"מ .263 ע' תרפ"ט סה"מ תצז. ע' תרס"ו המשך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הוי' שם אבל כנ"ל, ההשתלשלות התהוות בחינת שהוא . מלכות]. ה' מדות,

מכל  יתברך, שממנו התהוות שם על הוי' כן גם שנקרא היות עם דלעילא,

רצון  בחינת והוא מהשתלשלות, שלמעלה עליון אור גילוי בחינת הוא מקום

ואם  בגווייהו", טעמא פסיק ולכן החכמה, מן מעלה למעלה שהוא . . העליון

שתי  בין ואיחוד חיבור יתכן איך כן

הוא, כך על והמענה הדרגות,

˜ÒÙ‰ BÈ‡ '‡ÓÚË ˜ÈÒt'‰«¿ƒ«¿»≈∆¿≈
˙B‡Ò¯t‰ ¯‡Lk) ¯eÓb מסכים »ƒ¿»««¿»

הפסוק  על התרגום (כפירוש מבדילים

שקיימים  פרסא) – הפרכת" "והבדילה

שונות), דרגות BfÓבין ‰¯˙ÈÂƒ≈»ƒ
'Òc¯t'a ‡˙È‡15˜ÈÒt'‰L ƒ»««¿≈∆«¿ƒ

'ÈÂ‰ ˙BÓM‰ 'a ÔÈaL '‡ÓÚË«¿»∆≈«≈¬»»
‡e‰ אדרבה אלא ממש הפסק לא

È„ÈŒÏÚ - Ì¯aÁÓe Ì„ÁÈÓ¿«¬»¿«¿»«¿≈
‰Î¯a‰"מ"לעילא המשכה שהיא «¿»»

(עלמא  ל"תתא" דאתכסיא"), ("עלמא

c·'דאתגליא"), ¯eaÈÁ‰«ƒ¿
„eÁÈÂ ¯eaÈÁ ‡e‰ ˙BÓM‰«≈ƒ¿ƒ

.¯eÓb»
Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ (‚16˙„B·ÚL ¿«ƒ«»«∆¬«

‡z˙Ïc ‡˙e¯Ú˙‡) Ì„‡‰»»»ƒ¿¬»ƒ¿«»
מלמטה  d„ÈŒÏÚLהתעוררות (∆«»»

‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ למטה מלמעלה «¬≈««¿»»
‡ÏÈÚÏc ‡˙e¯Ú˙‡) התעוררות ƒ¿¬»ƒ¿≈»

ÔÈÚÓמלמעלה  ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ (¿ƒ»ƒ¿≈≈
,¯ÓBÏ LÈ ,‰ÎLÓ‰‰««¿»»≈«
˙ÈNÚ d„ÈŒÏÚL ‰„B·Ú‰L∆»¬»∆«»»«¬≈
‡ÓÏÚÓ ‰ÎLÓ‰‰Â ‰Î¯a‰«¿»»¿««¿»»≈»¿»
,‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚÏ ‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»
ביניהם, ואיחוד חיבור שנפעל עד

‰·‰‡‰ ‡È‰ לאלוקות האדם של ƒ»«¬»
,"ELÙ ÏÎa"c שממשיך כפי ¿¿»«¿¿

זו  במדריגה ה' אהבת כיצד ומבאר

העליונה  ההמשכה את מעוררת

ל"עלמא  דאתכסיא" מ"עלמא

דאתגליא".

ÏÎa" Le¯ÈÙc ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿≈¿»
‡e‰ "ELÙ'ה ‰LÙp,אהבת ˙BÁk ÏÎa שהם˙BcÓe ÏÎN17 «¿¿¿»…«∆∆≈∆ƒ

– לשניים מתחלקים הספירות עשר כנגד שהם (הגלויים) הנפש כוחות עשר

ורגש. ÏÎa"cשכל ‰·‰‡‰ ˙ÏÚnL ,‰Êa ‰ek‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«««»»»∆∆«¬«»«¬»¿¿»

"E··Ï ÏÎa"c ‰·‰‡‰ ÏÚ "ELÙ לפניה בפסוק ‰È‡,שכתובה «¿¿«»«¬»¿¿»¿»¿ƒ
‰cn‰ ‡È‰ ¯˜ÈÚ‰ "E··Ï ÏÎa"c ‰·‰‡‰aL הרגשÔÎlL] ∆¿»«¬»¿¿»¿»¿»ƒ»ƒ«ƒ»∆»≈

˙Bcn‰ ÔkLÓ ÌB˜Ó ‡e‰ ·Ïc "E··Ï ÏÎa" da ¯Ó‡ ועיקר ∆¡«»¿»¿»¿¿≈¿ƒ¿««ƒ
בלב  הוא ‰‰O‚‰הרגש Èk במוחין ], יוצרת ÈÏBnL„‰ההבנה ƒ««»»∆ƒ»

BÊומעוררת  לבבך"‡‰·‰ "בכל של «¬»
‡È‰ והשגה eiBˆÈÁa˙הבנה ƒ¿ƒƒ

ÏÎO‰ שכל BcÓÏ˙שהוא CiM‰ «≈∆««»«ƒ
החיצוני  שיש החלק השכל של והנחות

השכל, שפנימיות (בעוד לרגש קשר לו

שונה  מהות היא שלו, הנעלה החלק

למידות) שייכת ולא מהמידות

BÊ ‰ÈÁ·c ‰‚O‰‰Â באלוקות ¿««»»ƒ¿ƒ»
‡È‰18‰¯È‡Ó dÈ‡Â Ána ƒ«…«¿≈»¿ƒ»

,·la שכל אמנם זהו השייך כלומר «≈
נחש  הוא ולכן חיצוניות למידות ב

שנשארת  השגה זו אבל בלבד, השכל

בלב  מאירה ולא ≈«¿ÔÎÏÂבמוח
dÈ‡ ÏÎO‰Ó ‰·‰‡‰ ˙„Ïe‰∆∆»«¬»≈«≈∆≈»
ÏÎO‰L ‡l‡ ‡ÏÈnÓ C¯„a¿∆∆ƒ≈»∆»∆«≈∆

‰·‰‡‰ ˙‡ ÏBÚÙÏ CÈ¯ˆ על »ƒƒ¿∆»«¬»
מיוחד  ומאמץ מיוחדת פעולה ידי

הרגש. את «¬»«¿e·‰‡‰·‰לעורר
‰‚O‰‰ ,"ELÙ ÏÎa"c¿¿»«¿¿««»»

אלוקות בענייני «∆pnnL∆ƒ‰השכלית
˙eiÓÈÙa ‡È‰ ‰·‰‡‰ ‰‡a»»»«¬»ƒƒ¿ƒƒ
BÊ ‰ÈÁ·c ‰‚O‰‰L ,ÏÎO‰«≈∆∆««»»ƒ¿ƒ»
שלה  המיוחד והתוקף מעלתה בגלל

ישירות È‡Ó18¯‰היא  מהמוח ¿ƒ»
‰·‰‡‰ ˙ÎLÓ‰Â ,·la«≈¿«¿»«»«¬»
C¯„·c ÔÙB‡a ‡È‰ ÏÎO‰Ó≈«≈∆ƒ¿∆ƒ¿∆∆

‡ÏÈnÓ גדולה היא במוח ההשגה כי ƒ≈»
היא  ממילא שבדרך כך כדי עד וחזקה

את  ומעוררת הלב על גם משפיעה

"ÏÎaהרגש. da ¯Ó‡ ÔÎÏÂ¿»≈∆¡«»¿»
Èk ,LÙp‰ ˙BÁk Ïk ,"ELÙ«¿¿»…«∆∆ƒ
ÏÎO‰ Ìb Lb¯ BÊ ‰·‰‡a¿«¬»ƒ¿»««≈∆
רק  בה נרגש ולא הלב, על שמשפיע

"בכל  של באהבה כמו הלב רגש

לבבך".

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ] עשר בכל היא נפשך" "בכל ה' שאהבת לעיל האמור את ¿≈¿«≈∆
בלבד  הרגש באמצעות היא לבבך" "בכל ה' אהבת ואילו הנפש" ÌÚƒכוחות
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g"kyz'dטז a`Îmgpn b"k ,lel` g"dan ,awr t"y

ּד"ּבכל  והאהבה ּבּלב, רק היא "לבב ְְְְְְְֲִֵַַַָָָָָּד"ּבכל

ּגם  מתּפּׁשטת אּלא) ּבּלב, רק (לא היא "ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹנפׁש

ּבזה, הּכּונה לֹומר  ּדיׁש והאברים, הּכחֹות ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹּבכל

את ׁש ׁשּמק ּים זה ,"לבב ּד"ּבכל ּבהאהבה ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָ

ּבאֹופן  הּוא הוי' את אהבתֹו מּפני ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָהּמצֹות

ּובהאהבה zlrFRׁשהאהבה ׁשּלֹו, הּמעׂשה על ֲֶַָָ¤¤ְֲֲֶֶַַַַָָ

ּכמֹו היא ׁשּלֹו הּמצ ֹות עׂשּית ,"נפׁש ְְְְְְֲִִִֶַַַָּד"ּבכל

הּמּדֹות  ּדהמׁשכת לֹומר, ויׁש מּמילא. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָּבדר

המׁשכת  ּבדּוגמת היא מהם ׁשּלמּטה ְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹּבּכחֹות

מהּׂשכל  נמׁשכים ׁשהּמּדֹות עצמם, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּמּדֹות

את  לפעֹול צרי ׁשהּׂשכל ּדפעּולה, ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָּבאֹופן

היא  מהם ׁשּלמּטה ּבּכחֹות והמׁשכתם ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּמּדה,

מהּׂשכל  ׁשּנמׁשכים והּמּדֹות ּדפעּולה. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבאֹופן

– ּבּלב ּגם מאיר הּׂשכל ּכי ּדמּמילא, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבאֹופן

ּבאֹופן  היא מהם ׁשּלמּטה ּבּכחֹות ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹהמׁשכתם

הּכחֹות  ּבכל מתּפּׁשטים  עצמם ְְְְִִִֶַַַַָָֹׁשהּמּדֹות

היא  והאברים ּבּכחֹות ּופעּולתם ְְְִִִֵֵַָָָָָָֹוהאברים,

הם  ׁשּמֹוחין וכיון מּמילא]. ּדבדר ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָּבאֹופן

"נגלֹות" הם ּומּדֹות עלֿידי 20"נסּתרֹות", לכן , ְְְִִִֵֵֵַָָ

ּגם  מאירים ׁשהּמֹוחין ,"נפׁש ּד"ּבכל ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָהאהבה

מעלמא  וההמׁשכה הּברכה נעׂשית ְְְְֲֵֵֵַַַַַָָָָָָּבּלב,

ּדאתּגליא. לעלמא ְְְְְְְְִִַַָָָָּדאתּכסיא

ּד"ּבכל BÚÂ„ד) האהבה ׁשּבין ּבחילּוק ּבאּור ¿ְְֲִֵֵֶַַָָָ

"נפׁש ּד"ּבכל והאהבה "21לבב, ְְְְְְְֲַַָָָָ

 ֿ ממּלא ּבבחינת היא "לבב ּד"ּבכל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָׁשהאהבה

 ֿ ממּלאּֿכל ּדבחינת ׁשהחּיּות ּדכיון ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּכלֿעלמין,

לכן  ּבפנימּיּותם, ּבּנבראים מלּוּבׁש הּוא ְְְְִִִִִִֵַָָָָָעלמין

ּבּנפׁש ּגם זה חּיּות נרּגׁש ההתּבֹוננּות ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָעלֿידי

יצרי ּבׁשני "לבב "ּבכל היא והאהבה נפׁש"22הּבהמית, ּד"ּבכל והאהבה . ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָ

מהתלּבׁשּות  למעלה הּוא הּסֹובב ׁשאֹור ּדכיון סֹובבּֿכלֿעלמין, ּבבחינת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהיא
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ובכ"מ.20) פקודי. ר"פ זאת 21)לקו"ת גו' וידבר ד"ה גם וראה וש"נ. צב. ע' תשרי, המאמרים ספר - מנחם תורת ראה

ובכ"מ. כט). ע' תמוז, המאמרים ספר - מנחם (תורת ס"ט תשכ"ט התורה (הובא 22)חוקת ספרי במשנה. - א נד, ברכות

עה"פ. בפירש"י)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·Ó‰19˜¯ ‡È‰ "E··Ï ÏÎa"c ‰·‰‡‰L , «¿…»¿»«≈∆»«¬»¿¿»¿»¿ƒ«

(‡l‡ ,·la ˜¯ ‡Ï) ‡È‰ "ELÙ ÏÎa"c ‰·‰‡‰Â ,·la«≈¿»«¬»¿¿»«¿¿ƒ…««≈∆»
˙ËMt˙Ó ניכר ביטוי לידי ‰BÁk˙ומורגש ובאה ÏÎa Ìb ƒ¿«∆∆«¿»«…

ÏÎa"c ‰·‰‡‰aL ,‰Êa ‰ek‰ ¯ÓBÏ LÈc ,ÌÈ¯·‡‰Â¿»≈»ƒ¿≈«««»»»∆∆¿»«¬»¿¿»
˙‡ Ìi˜nL ‰Ê ,"E··Ï¿»¿∆∆¿«≈∆
'ÈÂ‰ ˙‡ B˙·‰‡ ÈtÓ ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿≈«¬»∆¬»»
˙ÏÚBt ‰·‰‡‰L ÔÙB‡a ‡e‰¿∆∆»«¬»∆∆

BlL,ומשפיעה ‰NÚn‰ ÏÚ«««¬∆∆
a"c ‰·‰‡‰·e,"ELÙ ÏÎ ¿»«¬»¿¿»«¿¿

BlL ˙Bˆn‰ ˙iNÚ כתוצאה ¬ƒ««ƒ¿∆
C¯„aמהאהבה BÓk ‡È‰ƒ¿¿∆∆
‡ÏÈnÓ מיוחדת בפעולה צורך מבלי ƒ≈»

מיוחד. ÓBÏ¯,ומאמץ LÈÂ¿≈«
˙Bcn‰ ˙ÎLÓ‰c הלב רגש ¿«¿»««ƒ

Ì‰Ó ‰hÓlL ˙BÁka כוח כמו «…∆¿«»≈∆
ביחס  וחיצוני נחות כוח שהוא המעשה

‰ÎLÓ˙לרגש  ˙Ó‚e„a ‡È‰ƒ¿¿««¿»«
˙Bcn‰L ,ÌÓˆÚ ˙Bcn‰«ƒ«¿»∆«ƒ
ÔÙB‡a ÏÎO‰Ó ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ≈«≈∆¿∆
CÈ¯ˆ ÏÎO‰L ,‰ÏeÚÙcƒ¿»∆«≈∆»ƒ

,‰cn‰ ˙‡ ÏBÚÙÏ בדרך ולא ƒ¿∆«ƒ»
באופן  היא ההשגה כאשר (ורק ממילא

המידות  על השפעתה במיוחד נעלה

לאהבת  מביאה והיא ממילא בדרך היא

לעיל) כמבואר נפשך", "בכל ה'

Ì˙ÎLÓ‰Âהמידות BÁka˙של ¿«¿»»»«…
Ì‰Ó ‰hÓlL המעשה לכוח עד ∆¿«»≈∆

˙Bcn‰Â .‰ÏeÚÙc ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆ƒ¿»¿«ƒ
ÔÙB‡a ÏÎO‰Ó ÌÈÎLÓpL∆ƒ¿»ƒ≈«≈∆¿∆
Ìb ¯È‡Ó ÏÎO‰ Èk ,‡ÏÈnÓc¿ƒ≈»ƒ«≈∆≈ƒ«

·la מתעורר האדם ועלֿידיֿזה «≈
"בכל  רק ולא נפשך" "בכל ה' באהבת

- BÁka˙לבבך" Ì˙ÎLÓ‰«¿»»»«…
ÔÙB‡a ‡È‰ Ì‰Ó ‰hÓlL∆¿«»≈∆ƒ¿∆
ÌÈËMt˙Ó ÌÓˆÚ ˙Bcn‰L∆«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ
,ÌÈ¯·‡‰Â ˙BÁk‰ ÏÎa¿»«…¿»≈»ƒ
ÌÈ¯·‡‰Â ˙BÁka Ì˙ÏeÚÙe¿»»«…¿»≈»ƒ
‡ÏÈnÓ C¯„·c ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆ƒ¿∆∆ƒ≈»
של  ופעולתם 'הולדתם' אופן כמו

עצמן  אלו ].מידות

"˙B¯zÒ" Ì‰ ÔÈÁBnL ÔÂÈÎÂ,חוץ כלפי ביטוי ללא היא ופעולתם ¿≈»∆ƒ≈ƒ¿»
עצמו, באדם היא המוחין פעולת שעיקר בחסידות ‰Ìכמבואר ˙BcÓeƒ≈

"˙BÏ‚"20,עצמו לאדם מחוץ לזולת, ביחס בעיקר היא המידות ופעולת ƒ¿
Ìb ÌÈ¯È‡Ó ÔÈÁBn‰L ,"ELÙ ÏÎa"c ‰·‰‡‰ È„ÈŒÏÚ ÔÎÏ»≈«¿≈»«¬»¿¿»«¿¿∆«ƒ¿ƒƒ«

·la והמשכה הארה שיש ונמצא «≈
ל"נגלות", ≈¬»ÈNÚ˙מ"נסתרות"
‰ÎLÓ‰‰Â ‰Î¯a‰ האור של «¿»»¿««¿»»

ÈÒk˙‡c‡האלוקי  ‡ÓÏÚÓ≈»¿»¿ƒ¿«¿»
.‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚÏ¿»¿»¿ƒ¿«¿»
˜eÏÈÁa ¯e‡a „BÚÂ ההבדל „) ¿≈«ƒ

"E··Ï ÏÎa"c ‰·‰‡‰ ÔÈaL∆≈»«¬»¿¿»¿»¿
 ÏÎa"c ‰·‰‡‰Â"ELÙ21, ¿»«¬»¿¿»«¿¿

‡È‰ "E··Ï ÏÎa"c ‰·‰‡‰L∆»«¬»¿¿»¿»¿ƒ
,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ‡lÓÓ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿«≈»»¿ƒ
לאלוקות  להתקרב ורצון אהבה כלומר,

באופן  מאיר האלוקי שהאור כפי

ובנבראים  בעולמות ומלובש מוגבל,

˙eiÁ‰L ÔÂÈÎc של האלוקית ¿≈»∆««
ŒÏkŒ‡lÓÓהעולמות ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«¿«≈»

ÌÈ‡¯·pa LaeÏÓ ‡e‰ ÔÈÓÏÚ»¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
Ì˙eiÓÈÙa עולם לכל ומותאם ƒ¿ƒƒ»

בפרט, ומהותו עניינו לפי נברא ולכל

˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ÔÎÏ בעניינו »≈«¿≈«ƒ¿¿
זה אלוקי אור Ê‰של ˙eiÁ Lb¯ƒ¿»«∆

‰·‰‡‰Â ,˙ÈÓ‰a‰ LÙpa Ìb««∆∆««¬ƒ¿»«¬»
ÈLa "E··Ï ÏÎa" ‡È‰ƒ¿»¿»¿ƒ¿≈

EÈ¯ˆÈ22 על ז"ל חכמינו כדרשת ¿»∆
ולא  לבבך" "בכל נאמר שלכן הפסוק

בשני  ה' לאהבת הכוונה כי לבך" "בכל

הרע. היצר וגם הטוב היצר גם היצרים,

‡È‰ "ELÙ ÏÎa"c ‰·‰‡‰Â¿»«¬»¿¿»«¿¿ƒ
,ÔÈÓÏÚŒÏkŒ··BÒ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«≈»»¿ƒ
רצון  של יותר, גבוהה בדרגה ה' אהבת

הבליֿגבול  האלוקי לאור להתקרב

ו'מקיף' 'סובב' בדרך בעולמות המאיר

‡e‰ ··Bq‰ ¯B‡L ÔÂÈÎc¿≈»∆«≈
˙BÓÏBÚa ˙eLaÏ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ¿«¿»»
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ההפלאה  ּבֹו ׁשּנרּגׁש עלֿידי לכן ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָּבעֹולמֹות,

היא  הוי' את אהבתֹו (סֹובב), ְֲֲִֵֵֶַָָָּדאֹורֿאיןֿס ֹוף

נפׁש את נֹוטל אפילּו נפׁש, ּדמסירת .22ּבאֹופן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַ

"נפׁש ּד"ּבכל ּדהאהבה הּׁשּיכּות ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָועלּֿפיֿזה,

הּברכה)לה  (ענין ּדאתּכסיא מעלמא המׁשכה ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָ

ׁשהּוא  ּכמֹו ּדאתּכסיא עלמא לענין רק לא ְְְְְְְִִִֶַַַָָָֹהיא

עלמא  לענין ּגם אּלא ּבינה, – ְְְְִִִֶַַַָָָָּבּספירֹות

הּגילּויים  ּבכללּות ׁשהּוא ּכמֹו (סֹובב) ְְְְְִִִִֵֶַַָָּדאתּכסיא

האהבה  ׁשעלֿידי ּדזה לֹומר, ויׁש ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָ(ממּלא).

נעׂשית  ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ההפלאה הרּגׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּמּצד

לעלמא  (סֹובב) ּדאתּכסיא מעלמא ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָההמׁשכה

זֹו, ּכׁשאהבה ּבעיקר הּוא (ממּלא), ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָּדאתּגליא

ּגם  נרּגׁשת (מּקיף), 'חּיה' ּבחינת מּצד ְְִִִִִֶֶֶַַַַַָׁשהיא

ועלֿידיֿזה  ׁשּלֹו. (ּפנימי) ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָּבנפׁשֿרּוח ֿנׁשמה

ּו'ממּלא'. ּד'סֹובב' החיּבּור ְְֲִֵֵֶַַַנעׂשה

החיּבּור 23ידּוע p‰Â‰ה) ׁשּיהיה ׁשּבכדי , ¿ƒ≈ְְִִִֵֶֶֶַַָ

עלֿידי  הּוא ּו'ממּלא' ְְְֵֵֵַַּד'סֹובב'

מ'סֹובב' ׁשּלמעלה אֹורֿאיןֿסֹוף ְְְִֵֵֶַַַָָהמׁשכת

וזהּו "מאה",24ּו'ממּלא'. אּלא "מה" ּתקרי אל ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ

ארי הּוא "מאה" 'ממּלא', – מלכּות הּוא ְְֲִֵֵַַָָ"מה"

הּוא  "מאה" אּלא "מה" ּתקרי ואל 'סֹובב', –ְְִֵֵֵֶַָָָ

"מאה" המׁשכת ּתהיה (ממּלא) ּב"מה" ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּגם

הּוא  ל"מה" "מאה" ּבין והחילּוק ְְִֵֵֵַָָ(סֹובב).

ּבחינת  הּוא ּדאל"ף אל"ף, אֹות ּבֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָׁשּמתוּסף

ּבחּוׁשּבן  ולא חד (ּבחינת ׁשּלמעלה 25עּתיק ( ְְְְְְִִֶַַַַָָָ

ׁשעלֿידי  זה על ּדהּטעם לֹומר, ויׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַמ'סֹובב'.

"מאה" נעׂשה "מה" ּבתיבת אל"ף ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּמֹוסיפים
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(23.53 הערה שם וראה צד. ע' ריש תשרי המאמרים ספר - מנחם ב.24)תורת קיא, שרה חיי אוה"ת ראה לקמן, בהבא

פ. ע' שם להצ"צ עתיק.25)ביאוה"ז על שקאי שם, וביאוה"ז ובאוה"ת אליהו. פתח - בהקדמה תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העולמות, ערך לפי מצומצם ואינו Baבפנימיות Lb¯pL È„ÈŒÏÚ ÔÎÏ»≈«¿≈∆ƒ¿»

מההתבוננות  כתוצאה והרוממות‰‰ÏÙ‡‰באדם, ŒÔÈ‡Œ¯B‡cהעילוי ««¿»»¿≈
‡È‰ 'ÈÂ‰ ˙‡ B˙·‰‡ ,(··BÒ) ÛBÒ"נפשך "בכל של בדרגה ≈«¬»∆¬»»ƒ

eÏÈÙ‡ ,LÙ ˙¯ÈÒÓc ÔÙB‡a מישהו ELÙאם ˙‡ ÏËB22 בגלל ¿∆ƒ¿ƒ«∆∆¬ƒ≈∆«¿¿
ה'. ואהבת בה' האמונה

,‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הזה ההסבר לפי ¿«ƒ∆
"בכל באור שאהבה קשורה לבבך"

והאהבה  עלמין" כל ה"ממלא האלוקי

האלוקי  באור קשורה נפשך" "בכל

עלמין", כל «»»‰eÎiM˙ה"סובב
"ELÙ ÏÎa"c ‰·‰‡‰c¿»«¬»¿¿»«¿¿

‰ÎLÓ‰‰Ï האלוקי האור של ¿««¿»»
ÔÈÚ) ‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚÓ≈»¿»¿ƒ¿«¿»ƒ¿«

(‰Î¯a‰"דאתגליא ב"עלמא שיאיר «¿»»
‡ÓÏÚ ÔÈÚÏ ˜¯ ‡Ï ‡È‰ƒ…«¿ƒ¿«»¿»
‡e‰L BÓk ‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»¿∆

,‰Èa - ˙B¯ÈÙqa,לעיל כמבואר «¿ƒƒ»
‡ÓÏÚ ÔÈÚÏ Ìb ‡l‡∆»«¿ƒ¿«»¿»
‡e‰L BÓk (··BÒ) ‡ÈÒk˙‡c¿ƒ¿«¿»≈¿∆

ומאיר ‰ÌÈÈeÏÈbיורד ˙eÏÏÎaƒ¿»«ƒƒ
בגלוי  המאירים האלוקיים האורות

.(‡lÓÓ)¿«≈
È„ÈŒÏÚL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆«¿≈
Lb¯‰ „vnL ‰·‰‡‰»«¬»∆ƒ«∆¿≈

‰‡ÏÙ‰‰ והריחוק הרוממות ««¿»»
˙ÈNÚ ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c¿≈«¬≈
‡ÈÒk˙‡c ‡ÓÏÚÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»≈»¿»¿ƒ¿«¿»
‡ÈÏb˙‡c ‡ÓÏÚÏ (··BÒ)≈¿»¿»¿ƒ¿«¿»
¯˜ÈÚa ‡e‰ ,(‡lÓÓ)¿«≈¿ƒ»
„vÓ ‡È‰L ,BÊ ‰·‰‡Lk¿∆«¬»∆ƒƒ«
˙Lb¯ ,(ÛÈwÓ) '‰iÁ' ˙ÈÁa¿ƒ««»«ƒƒ¿∆∆
(ÈÓÈt) ‰ÓLŒÁe¯ŒLÙa Ìb«¿∆∆«¿»»¿ƒƒ

.BlL וחסידות בקבלה מבואר ∆
שמות  חמישה האלוקית שלנשמה

שונות: ודרגות בחינות חמש שהם

לכוחות  השייכים נפשֿרוחֿנשמה

המתלבשים  ומידות) (שכל הפנימיים

יותר  הנעלים לכוחות השייכים וחיהֿיחידה פנימית, בהתלבשות הגוף באברי

כאן  מבאר כך ועל בפנימיות, בגוף מהתלבשות שלמעלה ה'מקיפים'

הנפש  בכוחות שהיא כפי דאתגליא" ל"עלמא דאתכסיא" מ"עלמא שההמשכה

הפנימיים  לכוחות 'מקיף', כוח 'חיה', מבחינת והמשכה הארה יש כאשר היא

¯eaÈÁ‰ ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ והאיחוד.'‡lÓÓ'e '··BÒ'c ¿«¿≈∆«¬∆«ƒ¿≈¿«≈

Úe„È ‰p‰Â (‰23'‡lÓÓ'e '··BÒ'c ¯eaÈÁ‰ ‰È‰iL È„ÎaL , ¿ƒ≈»«∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆«ƒ¿≈¿«≈
'··BÒ'Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«¿»«≈∆¿«¿»ƒ≈

'‡lÓÓ'e וממילא כלפיו מתבטלים הם משניהם שלמעלה אור מאיר וכאשר ¿«≈
משמעות  אין משניהם, שלמעלה האיןֿסוף לעומת כי ומתאחדים, מתחברים

ביניהם. להבדלים

e‰ÊÂ24 בדרשת הפנימי הפירוש ¿∆
ז"ל "Ó‰"חכמינו È¯˜z Ï‡«ƒ¿≈»

"‰Ó" ,"‰‡Ó" ‡l‡ לשון ∆»≈»»
ומיעוט צמצום על ‰e‡שמורה

˙eÎÏÓ והתחתונה האחרונה הספירה «¿
– הספירות ≈»¿'lÓÓ‡',מעשר

"‰‡Ó" מעלה על שמורה מספר ≈»
‡¯CÈושלימות  ‡e‰ אריך" בחינת ¬ƒ

ארוכות, פנים (מילולית: אנפין"

שהיא  ו'ארוך') רב אור לגילוי והכוונה

שלמעלה  עליון' ב'כתר בחינה

– ֿ 'BÒ··',מהספירות הבלי אור ≈
פנימית  מהתלבשות שלמעלה גבול

‡l‡בעולמות "‰Ó" È¯˜z Ï‡Â¿«ƒ¿≈»∆»
"‰‡Ó" הפנימית ומשמעותו פירושו ≈»

,‡lÓÓ) "‰Ó"a ÌbL ‡e‰∆««»¿«≈
דאתגליא" "עלמא È‰z‰בחינת (ƒ¿∆

,··BÒ) "‰‡Ó" ˙ÎLÓ‰ בחינת «¿»«≈»≈
דאתכסיא" eÏÈÁ‰Â˜"עלמא .(¿«ƒ

"Ó‡‰"המילים ÔÈaההבדל  ≈≈»
"‰Ó"Ïהמילים ‰e‡באותיות ¿»

Ba ÛqÂ˙nL"ב"מהÛ"Ï‡ ˙B‡ ∆ƒ¿«≈»∆
הופך  "מה" זו תוספת ידי ועל

ÈÁa˙ל"מאה", ‡e‰ Û"Ï‡c¿»∆¿ƒ«
˜ÈzÚ,ונבדל (הנעתק יומין" "עתיק «ƒ

אור  שהיא "יומין" מבחינת נעלה, היינו

והנעלית  הפנימית הבחינה והיא וגילוי,

מרומזת  והיא עליון) כתר בבחינת

בחינה  כי אחד בגימטריא אל"ף באות

של למדריגה שייכת Á„זו ˙ÈÁa¿ƒ««
ÔaLeÁa ‡ÏÂ25 ֿ הקדוש כלומר, ¿»¿¿»

כל  בלי פשוטה, אחדות ברוךֿהוא

מפרטים  המורכב האיןֿסוףחשבון בחינת BÒ'Ó··'והיא ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈
עלמין". כל "סובב ונקרא לעולמות שייך אבל גבול בלי אור אמנם שהוא

Û"Ï‡ ÌÈÙÈÒBnL È„ÈŒÏÚL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿««««∆∆«¿≈∆ƒƒ»∆
Ú "‰Ó" ˙·È˙a‰N וצמצום מיעוט לשון שהוא "Ó‡‰"מ"מה" ¿≈«»«¬∆≈»

שלמות  של מספר ÈzÚ˜,וריבוי שהוא ˙ÈÁa ‡e‰ Û"Ï‡ Èk ,‡e‰ƒ»∆¿ƒ««ƒ
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g"kyz'dיח a`Îmgpn b"k ,lel` g"dan ,awr t"y

ׁשעלֿידיֿזה  עּתיק, ּבחינת הּוא אל"ף ּכי ְְִִִֵֶֶֶַַַָהּוא,

ּו'ממּלא' ("מאה") ּד'סֹובב' חיּבּור ְְֲִֵֵֵֶַַָנעׂשה

נעׂשה  אל"ף (הֹוספת) עלֿידי ולכן ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָ("מה"),

ל"מאה". ְֵָָ"מה"

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ׁשּבכדי האדם, ּבעבֹודת הּוא ¿«∆∆∆ְֲִֵֶַַָָָ

'חּיה' ּדבחינת חיּבּור ְְִִִִֶֶַַָׁשּיהיה

(ּפנימי), נפׁשֿרּוחֿנׁשמה ּבחינת עם ְְְִִִִִֶֶַַַָָ(מּקיף)

נ  ּד"ּבכל ּגם ׁשהאהבה נרּגׁשת ּתהיה "פׁש ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּדמֹוחין  חיּבּור [ועלּֿדרֿזה  הּפנימּיים ְְְִִִִִֶֶֶַַַֹּבּכחֹות

נפׁש,26ּומּדֹות  ּדמסירת העבֹודה עלֿידי הּוא ,[ ְְֲִִִֵֶֶַַָָ

'יחידה' ּבחינת מהּבאּורים 27ׁשּמּצד לֹומר ויׁש . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ

ענינם  לאלקּות, עצמֹו את ׁשּמֹוסר ּדעלֿידי ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבזה,

הּקּב"ה. רצֹון למּלאֹות הּוא ׁשּלֹו הּכחֹות ּכל ְְְֶֶַַַָָָֹׁשל

והּמּדֹות] הּמֹוחין [וכן והּפנימי ׁשהּמּקיף ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָוכיון

למּלאֹות  אּלא ׁשּלהם הּמציאּות לא הּוא ְְְְִִֶֶֶַַָָָָֹענינם

לזה, זה סֹותרים אינם לכן הּקּב"ה, ְְִֵֵֶֶַָָָָָרצֹון

יחד. מתחּברים ְְְְִִַַַַַָואּדרּבא

יֹום e‰ÊÂו) ּבכל ּברכֹות מאה לבר ׁשהּתּקנה ¿∆ְְְֵֵֶַַָָָָָָ

מאה  יֹום ּבכל ּכׁשּמתּו ּדוקא ְְְְֵֵֶַָָָָָהיתה

עלֿידי  הּוא נפׁש' ה'מסירת ּכח ּגילּוי ּכי ְְְִִִֵֶֶַַַַָֹנפׁשֹות,

הּידּוע  [ועלּֿפי וההסּתרים. ׁשּבזמן 28ההעלמֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָ

ּכח  ּדמׁשיחא, ּדעקבתא ּבדרא ּובפרט ְְְְְְִִִִַַָָָָָָֹהּגלּות,

הּבית]. מּבזמן יֹותר ּבגילּוי הּוא נפׁש' ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַה'מסירת

ּדוקא  היתה ּברכֹות מאה לבר הּתּקנה ְְְְְֵֵֵַַַָָָָָָָָָולכן,

זה  ּכי יֹום, ּבכל נפׁשֹות מאה ׁשּמתּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָלאחרי

הּוא  נפׁשֹות (ּדמאה נפׁשֹות מאה מתּו יֹום ְְְְֵֵֵֶָָָָָׁשּבכל

ּבמּצב  אז ׁשהיּו מּפני הּוא הּמסּפר) ְְְְִִֵֵֶַַָָָָׁשלמּות

הּמות  מּמלא החרּות הּיצרֿהרע 29ּדהיפך הּוא ּכח 30, אז נתעֹורר ועלֿידיֿזה , ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

נעׂשה  ׁשעלֿידם ּברכֹות, מאה לבר אז ּתקנּו ולכן ׁשּלהם. נפׁש' ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָה'מסירת

ׁשּמּצד) נפׁש' ה'מסירת (ּכח ּגילּוי עלֿידי ּכי ּו'ממּלא', ּד'סֹובב' ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹהחיּבּור

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

ג.26) סעיף לעיל ריש27)ראה כסלו, המאמרים ספר - מנחם בתורת בהנסמן 97.ראה הערה כו תרמ"ח 28)ע' סה"מ ראה

בסה"מ  בטרוניא בא הקב"ה אין ד"ה ואילך. 119 ע' תש"ט ואילך. רנח ע' תרפ"ה ואילך. רצ ע' תרפ"ד ואילך. קפז ע'

ועוד. בתחלתו. ז.29)אידיש פמ"א, שמו"ר א.30)ראה טז, ב"ב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL שהוא 'עתיק' וגם הארת מ'סובב' גם שלמעלה איןֿסוף ∆«¿≈∆

("Ó‰"),מ'ממלא' '‡lÓÓ'e ("‰‡Ó") '··BÒ'c ¯eaÈÁ ‰NÚ«¬∆ƒ¿≈≈»¿«≈»
."‰‡Ó"Ï "‰Ó" ‰NÚ Û"Ï‡ (˙ÙÒB‰) È„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¿≈»«»∆«¬∆»¿≈»

,Ì„‡‰ ˙„B·Úa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ הדרגות שבין החיבור בעניין ¿«∆∆∆«¬«»»»
הכוחות  האדם. בנפש הגבוהות

ל"עלמא  המקבילים המקיפים,

הדרגות  עם ו"סובב", דאתכסיא"

הפנימיים  הכוחות שהם הנמוכות

דאתגליא" ל"עלמא המקבילים

eaÈÁ¯ו"ממלא" ‰È‰iL È„ÎaL∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ
(ÛÈwÓ)ואיחוד  '‰iÁ' ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ««»«ƒ

‰ÓLŒÁe¯ŒLÙ ˙ÈÁa ÌÚƒ¿ƒ«∆∆«¿»»
ÏÎa"c ‰·‰‡‰L ,(ÈÓÈt)¿ƒƒ∆»«¬»¿¿»

"ELÙ אהבה ועיקרה שהיא נעלית «¿¿
"חיה" Ìbבבחינת ˙Lb¯ ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿∆∆«

ŒC¯cŒÏÚÂ] ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁka«…«¿ƒƒƒ¿«∆∆
ÔÈÁBÓc ¯eaÈÁ ‰Ê בחינת ∆ƒ¿ƒ

בחינת BcÓe26˙"אתכסיא" ƒ
È„ÈŒÏÚ"אתגליא" ‡e‰ ,[«¿≈

,LÙ ˙¯ÈÒÓc ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿ƒ«∆∆
'‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa „vnL27 ∆ƒ«¿ƒ«¿ƒ»

והן  הפנימיים מהכוחות הן הנעלית

עצם  הוא ועניינה המקיפים מהכוחות

ÓBÏ¯הנפש. LÈÂ אחד ¿≈«
,‰Êa ÌÈ¯e‡a‰Ó החיבור מדוע ≈«≈ƒ»∆

הנפש  כוחות כל של לעבודת והאיחוד

נפש  מסירות עלֿידי בא ≈¿»¿È„ÈŒÏÚcה'
BÓˆÚ ˙‡ ¯ÒBnL חייו כל את ∆≈∆«¿

מהותו  כל ÌÈÚואת ,˙e˜Ï‡Ï∆¡…ƒ¿»»
˙BÁk‰ Ïk ÏLBlL מפסיק ∆»«…∆

עניין  ובאופן להיות האדם של אישי

מיוחדים  והגבלות גדרים יש כוח שלכל

אלא  ענין לו יש כולם הכוחות לכל

אחד  ¯ˆÔBמשותף ˙B‡lÓÏ ‡e‰¿«¿¿
ÛÈwn‰L ÔÂÈÎÂ .‰"aw‰«»»¿≈»∆««ƒ
ÔÈÁBn‰ ÔÎÂ] ÈÓÈt‰Â¿«¿ƒƒ¿≈«ƒ

[˙Bcn‰Â ביניהם החילוקים למרות ¿«ƒ
Ï‡במהותם  ‡e‰ ÌÈÚƒ¿»»…

˙e‡Èˆn‰ המוגבלת הפרטית «¿ƒ
B‡lÓÏ˙והמוגדרת  ‡l‡ Ì‰lL∆»∆∆»¿«¿

ÌÈ‡ ÔÎÏ ,‰"aw‰ ÔBˆ¿̄«»»»≈≈»

„ÁÈ ÌÈ¯aÁ˙Ó ‡a¯c‡Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ¯˙BÒ אחד רצון יש לכולם כי ¿ƒ∆»∆¿«¿«»ƒ¿«¿ƒ««
אחד. וענין

‡˜Âc ‰˙È‰ ÌBÈ ÏÎa ˙BÎ¯a ‰‡Ó C¯·Ï ‰wz‰L e‰ÊÂ (Â¿∆∆««»»¿»≈≈»¿»¿»»¿»«¿»
המלך דוד Ákבימי ÈeÏÈb Èk ,˙BLÙ ‰‡Ó ÌBÈ ÏÎa e˙nLk¿∆≈¿»≈»¿»ƒƒ…«

'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ ביטוי לידי שיבוא «¿ƒ«∆∆
בהעלם בנפש יישאר ŒÏÚולא ‡e‰«

ÌÈ¯zÒ‰‰Â ˙BÓÏÚ‰‰ È„È¿≈««¿»¿«∆¿≈ƒ
כתוצאה  ה' בעבודת והפרעות קשיים

בעולם. אלקות ÈtŒÏÚÂ]¿«ƒמאיֿגילוי
Úe„i‰28החסידות ÔÓÊaLבתורת «»«∆ƒ¿«

‡¯„a Ë¯Ù·e ,˙eÏb‰«»ƒ¿»¿»»
,‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc של בדור ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»

הגלות, בסיום היינו המשיח, עקבות

ומכופל  כפול הוא הגלות חושך כאשר

‡e‰ 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ Ák…««¿ƒ«∆∆
˙Èa‰ ÔÓÊaÓ ¯˙BÈ ÈeÏÈ‚a שאז ¿ƒ≈ƒƒ¿«««ƒ

אלוקות  גילוי ‰wz‰היה ,ÔÎÏÂ .[¿»≈««»»
‰˙È‰ ˙BÎ¯a ‰‡Ó C¯·Ï¿»≈≈»¿»»¿»
‰‡Ó e˙nL È¯Á‡Ï ‡˜Âc«¿»¿«¬≈∆≈≈»
ÏÎaL ‰Ê Èk ,ÌBÈ ÏÎa ˙BLÙ¿»¿»ƒ∆∆¿»
‰‡Óc) ˙BLÙ ‰‡Ó e˙Ó ÌBÈ≈≈»¿»¿≈»
¯tÒn‰ ˙eÓÏL ‡e‰ ˙BLÙ¿»¿≈«ƒ¿»

מאה  המספר מעלת לגבי לעיל )כמובא
·vÓa Ê‡ eÈ‰L ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆»»¿«»

ירוד ‰e¯Á˙רוחני ÍÙÈ‰c¿∆≈«≈
˙Ân‰ C‡ÏnÓ29Œ¯ˆi‰ ‡e‰ , ƒ«¿««»∆«≈∆

Ú¯‰30‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ בגלל , דווקא »«¿«¿≈∆
ה' בעבודת והמניעות הקשיים

˙¯ÈÒÓ'‰ Ák Ê‡ ¯¯BÚ˙ƒ¿≈»…««¿ƒ«
Ê‡ e˜z ÔÎÏÂ .Ì‰lL 'LÙ∆∆∆»∆¿»≈ƒ¿»
בגלוי  היה נפש המסירות שכוח בשעה

Ì„ÈŒÏÚL ,˙BÎ¯a ‰‡Ó C¯·Ï¿»≈≈»¿»∆«»»
מ"אתכסיא" המשכה נפעלת

מזה  וכתוצאה ∆¬»NÚ‰ל"אתגליא"
,'‡lÓÓ'e '··BÒ'c ¯eaÈÁ‰«ƒ¿≈¿«≈

באריכות, לעיל מבואר Èkƒשעניינו
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האל"ף  עּתיק, המׁשכת נעׂשה ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָה'ּיחידה',

ועלֿידיֿזה  ּבחּוׁשּבן, ולא חד ּבחינת ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָּד"מאה",

(סֹובב), ו"מאה" (ממּלא) ּד"מה" החיּבּור ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָנעׂשה

"מאה". אּלא "מה" ּתקרי ְִֵֵֶַָָָאל

‰ÊŒÈtŒÏÚÂהּמדרׁש מאמר ּגם לבאר אין 31יׁש ¿«ƒ∆ְְֲִֵֵֵַַַַָָ

ּתׁשּובה, לׁשֹון אּלא ְְְֶַָָָ"ועּתה"

.מעּמ ׁשאל אלקי ה' מה יׂשראל ועּתה ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּנאמר

הּידּוע  ׁשּבאֹותֹו32ועלּֿפי הּפירּוׁשים ׁשּכל ְְִִֵֶֶַַַַָָ

אלקי ׁשה' ּדזה מּובן לזה, זה ׁשּיכים ְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּפסּוק

לענין  ׁשּי ּברכֹות, מאה "מה", מעּמ ְְְִִֵֵֵַַָָָָָֹׁשאל

ּתׁשּובה' ׁשה'ּבעלי ּדכיון "ועּתה". ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָהּתׁשּובה,

מהּצּדיקים  יֹותר יצרם את ּובכדי 33ּכֹובׁשים , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָ

עלֿידי  הּוא יצרֹו נגד לעמֹוד יּוכל ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָׁשהאדם

נפׁש' ה'מסירת ענין ּגילּוי 34זכירת עיקר לכן , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָ

וזהּו ּתׁשּובה'. ּב'בעלי הּוא נפׁש' ה'מסירת ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָֹּכח

ּדעלֿידי  ,מעּמ ׁשאל אלקי ה' מה גֹו' ְְְֱִֵֵֵֶַַָָָֹֹועּתה

– ּתׁשּובה ׁשעלֿידי נפׁש' ה'מסירת ְְְִִֵֶֶֶַַַָּגילּוי

מה  ּברכֹות, ּדמאה הענין להיֹות אפׁשר ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָ"ועּתה",

.מעּמ ׁשאל אלקי ֱִֵֵֶָֹֹה'

ׁש"מה"CÈ¯ˆÂז) ּבכדי הּנ"ל, ּדבלימּוד להבין, ¿»ƒְְְִִִִֵֶַַָָ

,ארי) "מאה" יהיה ממּלא) ְְְֲִִֵֵֶַַָ(מלכּות,

ׁשּמֹוסיפים  (עּתיק) האל"ף עלֿידי הּוא ְִִִֵֵֶֶַַָָסֹובב)

הענין  ּבֹו אין מּצדֿעצמ ֹו "מה" אבל ְְֲִִֵַַָָָָּבֹו,

ז"ל  רּבֹותינּו ּומּלׁשֹון ּבהעלם, לא ּגם ְְְְִֵֵֵֶַַַָֹּד"מאה",

הּוא  ׁש"מאה" "מאה", אּלא "מה" ּתקרי ְִֵֵֵֶֶַָָָָאל

הּוא  ו'קרי' (ּד'ּכתיב ' ּד"מה" ה'ּכתיב' ׁשל ְְְְְְְִִִִֶַַָה'קרי'

וגילּוי  ׁשהּוא 35העלם אּלא ּד"מאה" הענין יׁש עצמֹו ׁשּב"מה" מׁשמע, ,( ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

נאמר  ראׁשֹונה ׁשּבפר ׁשה מה להבין, צרי ּגם ּובכל 36ּבהעלם. לבב ּבכל ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

נאמר  ׁשנּיה ּובפרׁשה ,מאד ּובכל נפׁשכם",37נפׁש ּובכל לבבכם "ּבכל רק ְְְְְְְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
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ו.31) פכ"א, ובכ"מ.32)ב"ר .782 ע' ח"ג לקו"ש ראה - ב) סא, (נדה מ"שעטנז" לזה הראי' תשובה 33)כידוע הל' רמב"ם

ה"ד. ספכ"ה.34)פ"ז (סה"מ 35)תניא עח (ע' בסופו תרל"ח לברך אדם חייב המשך גם וראה א). (קכח, סי"ט אגה"ק ראה

ד  ו'קרי' ה'כתיב' בענין ריב)) ע' באו"א).d`n"ו""dn"תרל"ח הוא הביאור ששם ה.36)(אלא ו, (עקב)37)ואתחנן פרשתנו

יג. יא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰NÚ ,'‰„ÈÁi'‰ („vnL 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ Ák) ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ…««¿ƒ«∆∆∆ƒ««¿ƒ»«¬∆
,ÔaLeÁa ‡ÏÂ „Á ˙ÈÁa ,"‰‡Ó"c Û"Ï‡‰ ,˜ÈzÚ ˙ÎLÓ‰«¿»««ƒ»»∆¿≈»¿ƒ««¿»¿¿»

מ'ממלא' וגם מ'סובב' גם שלמעלה האיןֿסוף NÚ‰אור ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆«¬∆
È¯˜z Ï‡ ,(··BÒ) "‰‡Ó"Â (‡lÓÓ) "‰Ó"c ¯eaÈÁ‰«ƒ¿»¿«≈¿≈»≈«ƒ¿≈

"‰‡Ó" ‡l‡ "‰Ó" האור ובתוך »∆»≈»
של  הארה יש והמצומצם המוגבל

הבליֿגבול. הנעלה האור

Ìb ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
L¯„n‰ ¯Ó‡Ó31ÔÈ‡ «¬««ƒ¿»≈

,‰·eLz ÔBLÏ ‡l‡ "‰zÚÂ"¿«»∆»¿¿»
'‰ ‰Ó Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ ¯Ó‡pL∆∆¡«¿«»ƒ¿»≈»

CnÚÓ Ï‡L EÈ˜Ï‡ והכתוב ¡…∆…≈≈ƒ»
ה'". את ליראה אם "כי ואומר, ממשיך

Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ32ÏkL ¿«ƒ«»«∆»
˜eÒt‰ B˙B‡aL ÌÈLe¯Èt‰«≈ƒ∆¿«»
לגמרי  שונים פירושים שהם אף

‰Êc Ô·eÓ ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎiL«»ƒ∆»∆»¿∆
CnÚÓ Ï‡L EÈ˜Ï‡ '‰L∆¡…∆…≈≈ƒ»
CiL ,˙BÎ¯a ‰‡Ó ,"‰Ó"»≈»¿»«»
."‰zÚÂ" ,‰·eLz‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««¿»¿«»
'‰·eLz ÈÏÚa'‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆««¬≈¿»

Ì¯ˆÈ ˙‡ ÌÈL·Bk ומתגברים ¿ƒ∆ƒ¿»
ÌÈ˜Ècv‰Óעליו ¯˙BÈ33È„Î·e , ≈≈««ƒƒƒ¿≈

„‚ „BÓÚÏ ÏÎeÈ Ì„‡‰L∆»»»««¬∆∆
ÔÈÚ ˙¯ÈÎÊ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ B¯ˆÈƒ¿«¿≈¿ƒ«ƒ¿«

'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰34, רבנו כדברי «¿ƒ«∆∆
למה  יובן ובזה ..." התניא: בספר הזקן

במשנה  עליוֿהשלום רבינו משה ציווה

לקרות  לארץ שנכנסו לדור תורה

לקבל  יום בכל פעמיים שמע קריאת

והלא  נפש במסירת שמים מלכות עליו

ה' ייתן ומוראכם פחדכם להם הבטיח

התורה  שקיום משום אלא וגו'

עניין  תמיד שיזכור בזה תלוי ומצותיה

שיהיה  יחודו על לה' נפשו מסירת

לא  ולילה יומם ממש תמיד בלבו קבוע

נגד  לעמוד יוכל בזה כי מזיכרונו ימיש

ובכל  עת בכל תמיד לנצחו יצרו

ה' עבודת הוא זה כל והרי שעה...",

וקשיים מניעות על התגברות ≈«ÔÎÏתוך

'‰·eLz ÈÏÚ·'a ‡e‰ 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ Ák ÈeÏÈb ¯˜ÈÚ יותר ƒ«ƒ…««¿ƒ«∆∆¿«¬≈¿»
להתגברות. נדרשים שלא בצדיקים מאשר

ÈeÏÈb È„ÈŒÏÚc ,CnÚÓ Ï‡L EÈ˜Ï‡ '‰ ‰Ó 'B‚ ‰zÚÂ e‰ÊÂ¿∆¿«»»¡…∆…≈≈ƒ»¿«¿≈ƒ
¯LÙ‡ ,"‰zÚÂ" - ‰·eLz È„ÈŒÏÚL 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ יכול «¿ƒ«∆∆∆«¿≈¿»¿«»∆¿»

,˙BÎ¯a ‰‡Óc ÔÈÚ‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒ¿»¿≈»¿»
.CnÚÓ Ï‡L EÈ˜Ï‡ '‰ ‰Ó»¡…∆…≈≈ƒ»
„eÓÈÏ·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ (Ê¿»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

,Ï"p‰"מאה אלא מה תקרי "אל ««
,˙eÎÏÓ) "‰Ó"L È„Îaƒ¿≈∆»«¿
,CÈ¯‡) "‰‡Ó" ‰È‰È (‡lÓÓ¿«≈ƒ¿∆≈»¬ƒ
Û"Ï‡‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ (··BÒ≈«¿≈»»∆
Ï·‡ ,Ba ÌÈÙÈÒBnL (˜ÈzÚ)«ƒ∆ƒƒ¬»
Ba ÔÈ‡ BÓˆÚŒ„vÓ "‰Ó"»ƒ««¿≈
‡Ï Ìb ,"‰‡Ó"c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿≈»«…
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ÔBLlÓe ,ÌÏÚ‰a¿∆¿≈ƒ¿«≈«
‡l‡ "‰Ó" È¯˜z Ï‡«ƒ¿≈»∆»
‡e‰ "‰‡Ó"L ,"‰‡Ó"≈»∆≈»
"‰Ó"c '·È˙k'‰ ÏL 'È¯˜'‰«¿ƒ∆«¿ƒ¿»
ÌÏÚ‰ ‡e‰ 'È¯˜'Â '·È˙k'c)¿¿ƒ¿¿ƒ∆¿≈

ÈeÏÈ‚Â35'וה'כתיב ה'קרי' כלומר, ¿ƒ
שה'קרי' אלא לזה זה סתירה אינם

ב'כתיב' שנמצא מה את מגלה

Ó"aL‰"בהעלם  ,ÚÓLÓ ,(«¿«∆«»
"‰‡Ó"c ÔÈÚ‰ LÈ BÓˆÚ«¿≈»ƒ¿»¿≈»

ÌÏÚ‰a ‡e‰L ‡l‡ רק וה"קרי" ∆»∆¿∆¿≈
היכן  להבין צריך כן ואם אותו, מגלה

עצמו.? "מה" בתוך "מאה" קיים

‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«
¯Ó‡ ‰BL‡¯ ‰L¯ÙaL36 ∆¿»»»ƒ»∆¡«

ÏÎ·e ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa¿»¿»¿¿»«¿¿¿»
‰iL ‰L¯Ù·e ,E„‡Ó¿…∆¿»»»¿ƒ»

¯Ó‡37ÌÎ··Ï ÏÎa" ˜¯ ∆¡««¿»¿«¿∆
,"ÌÎLÙ ÏÎ·e עניין נזכר ולא ¿»«¿¿∆

מאודך" "בכל ה' «¿B‡ÎÏc¿ƒ¯‰,אהבת
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g"kyz'dכ a`Îmgpn b"k ,lel` g"dan ,awr t"y

ּבאּלה  מדּבר  ׁשנּיה ׁשּבפרׁשה ּכיון ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּדלכאֹורה,

הּׁשמרּו אֹותם להזהיר יפּתה 38ׁשּצרי ּפן לכם ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָ

ענין  יֹותר נֹוגע ׁשנּיה ּבפרׁשה הרי גֹו', ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָלבבכם

ּד"ּבכל  הענין ואףֿעלּֿפיֿכן נפׁש', ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָה'מסירת

נפׁש') ה'מסירת ענין הּוא (ׁשּלכאֹורה "ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹמאד

הּבאּור  לֹומר ויׁש ּדוקא. ראׁשֹונה ּבפרׁשה ְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָנאמר

ּבצּיּור  ׁשהּוא ּכמֹו "מאד ּד"ּבכל ׁשהענין ְְְְְְִִֶֶֶֶָָָָֹּבזה,

) ׁשענין Yad`eּדאהבה ּכיון ,(מאד ּבכל גֹו' ְֲַָ§¨©§¨ְְְִֵֶֶַָָֹ

אֹוהב, ׁשהּוא ההרּגׁש הּמּדֹות) (ּככל הּוא ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָהאהבה

הּגילּוי  הּוא ּגבּול, ּבלי היא ׁשהאהבה ְְֲִִִֶֶַַָָָאּלא

(הרּגׁש). לגילּוי ׁשּׁשּיכת ּכמֹו הּנׁשמה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָּדעצם

ּגם  (ּכֹולל הּגלּויים ּכחֹות ׁשּמּצד ְְֲִִֵֶַַַַָָֹּדהאהבה

ּבהגּבלה, היא ּד'חּיה') הּמּקיף ׁשּמּצד ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָהאהבה

היא  ּגבּול, ּבלי ׁשהיא "מאד ּד"ּבכל ְְְְְְֲִִִֶֶַָָָֹוהאהבה

לּגילּוי). ׁשּׁשּיכת (ּכמֹו הּנׁשמה עצם ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָמּצד

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה הּנׁשמה ּדעצם ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָוהּגילּוי

ׁשּכל  ּדזה נפׁש'. ה'מסירת ּבענין הּוא ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָלּגילּוי,

על  נפׁשֹו מֹוסר ׁשּבּקּלים, קל ּגם מּיׂשראל, ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאחד

ׁשהרי  האהבה, הרּגׁש מּצד לא הּוא הּׁשם, ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹקידּוׁש

ׁשּלֹו הרצֹון מּצד לא הּוא נפׁשֹו מֹוסר ׁשהּוא 39זה ְִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁש מּפני lFkiאּלא Fpi` חסֿוׁשלֹום להּפרד ְִֵֶֶָ¥¨ְְִֵַָָ

יתּבר ּבנֹוגע 40מאחדּותֹו הּוא ועלּֿדרֿזה . ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָ

ענין  זכירת ׁשעלֿידי מצֹות הּתרי"ג ּכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָלקּיּום

) ׁשּמתּבֹונן ּדלאחרי נפׁש', אצלֹו)WBxpeה'מסירת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַ§¦§¨ְֶ

יתּבר מאחדּותֹו נפרד נעׂשה עברה ּכל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשעלֿידי 

הּוא  העברה עֹובר  ׁשאינֹו זה ּבעבֹודהֿזרה, ְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָּכמֹו

ׁש lFkiמּפני Fpi`מאחדּותֹו חסֿוׁשלֹום להּפרד ְִֵֶ¥¨ְְְִֵֵַַָָ

ֿ י  ּדקריאת ׁשנּיה ּבפרׁשה נאמר לא ולכן .תּבר ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

יפּתה  ּפן הּׁשמירה ּכי ,"מאד "ּבכל ְְְְְִִִֶֶֶַַָָֹׁשמע

ּד"ּבכל  האהבה עלֿידי (לא הּוא גֹו' ְְְְְֲֵֶַַַָָָֹלבבכם
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טז.38) ובכ"מ).39)שם, ד. כט, בהעלותך (לקו"ת רצון אבה, מלשון הוא כלל".40)דאהבה "שאיֿאפשר ספי"ח תניא ראה

.(30 הערה רי ס"ע אב, המאמרים ספר - מנחם בתורת (נעתק רסז ע' תרס"ו המשך בארוכה וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ì˙B‡ ¯È‰Ê‰Ï CÈ¯vL ‰l‡a ¯a„Ó ‰iL ‰L¯ÙaL ÔÂÈk≈»∆¿»»»¿ƒ»¿«≈¿≈∆∆»ƒ¿«¿ƒ»

עבודהֿזרה  ועבודת ה' רצון על עבירה נאמר מפני e¯ÓM‰38וכלפיהם ƒ»¿
Ú‚B ‰iL ‰L¯Ùa È¯‰ ,'B‚ ÌÎ··Ï ‰zÙÈ Ôt ÌÎÏ חשוב »∆∆ƒ¿∆¿«¿∆¬≈¿»»»¿ƒ»≈«

ÏÎa"c ÔÈÚ‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚ ¯˙BÈ≈ƒ¿««¿ƒ«∆∆¿««ƒ≈»ƒ¿»¿¿»
ÔÈÚ ‡e‰ ‰¯B‡ÎlL) "E„‡Ó¿…∆∆ƒ¿»ƒ¿«
¯Ó‡ ('LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰«¿ƒ«∆∆∆¡«

‡˜Âc ‰BL‡¯ ‰L¯Ùa ולא ¿»»»ƒ»«¿»
שנייה. בפרשה נזכר

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆
BÓk "E„‡Ó ÏÎa"c ÔÈÚ‰L∆»ƒ¿»¿¿»¿…∆¿

¯eiˆa ‡e‰L שבא ביטוי כפי לידי ∆¿ƒ
רגש  ‚B'בדמות z·‰‡Â) ‰·‰‡c¿«¬»¿»«¿»

ÔÈÚL ÔÂÈk ,(E„‡Ó ÏÎa¿»¿…∆≈»∆ƒ¿«
(˙Bcn‰ ÏÎk) ‡e‰ ‰·‰‡‰»«¬»¿»«ƒ

‡e‰L Lb¯‰‰ האדם,·‰B‡ כך «∆¿≈∆≈
והמציאות  היישות של ביטוי כאן שיש

האדם  ‰È‡של ‰·‰‡‰L ‡l‡∆»∆»«¬»ƒ
,Ïe·b ÈÏa ו"מאוד""בכל מאודך" ¿ƒ¿
גבול  בלי ÌˆÚcהוא ÈeÏÈb‰ ‡e‰«ƒ¿∆∆

‰ÓLp‰ מהגבלות שלמעלהBÓk «¿»»¿
(Lb¯‰) ÈeÏÈ‚Ï ˙ÎiML,כלומר ∆«∆∆¿ƒ∆¿≈
עצם  של ביטוי זהו אחד הנשמה מצד

שני  מצד אבל גבול, בלי אהבה זו ולכן

כפי  הנפש עצם על שמדובר כיוון

של  ברגש וגילוי ביטוי לידי באה שהיא

למציאות  ביטוי גם כאן יש אהבה,

BÁk˙האדם. „vnL ‰·‰‡‰c¿»«¬»∆ƒ«…
‰·‰‡‰ Ìb ÏÏBk) ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ≈«»«¬»

Á'c ÛÈwn‰ „vnL'‰i ∆ƒ«««ƒ¿«»
דרגה  היא 'חיה' עצמם שב'מקיפים'

מ'יחידה' נמוכה ‰È‡יותר (ƒ
ÏÎa"c ‰·‰‡‰Â ,‰Ïa‚‰a¿«¿»»¿»«¬»¿¿»
‡È‰ ,Ïe·b ÈÏa ‡È‰L "E„‡Ó¿…∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ
BÓk) ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»¿
ÈeÏÈb‰Â .(ÈeÏÈbÏ ˙ÎiML∆«∆∆¿ƒ¿«ƒ

‰ÓLp‰הביטוי  ÌˆÚc ממש ¿∆∆«¿»»
,ÈeÏÈbÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»¿ƒ
'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚa ‡e‰¿ƒ¿««¿ƒ«∆∆
מענין  יותר ועמוק יותר הנעלה

עמוק  יותר ממקום ונובע האהבה,

ביטוי  היא אהבה (ולכן בנפש ופנימי

המציאות  של מוחלט ביטול היא נפש מסירות ואילו האישית למציאות

ÌÈlwaL,האישית). Ï˜ Ìb ,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏkL ‰Êc כמבואר ¿∆∆»∆»ƒƒ¿»≈««∆««ƒ
מי  גם אזי האמונה, עניין על ניסיון בפני עומד יהודי שכאשר התניא בספר

כלל  שבקלים",שבדרך "קל נחשב והוא ביותר נחות הרוחני ≈ÒBÓ¯מצבו
‡e‰ ,ÌM‰ Le„È˜ ÏÚ BLÙ«¿«ƒ«≈

‰·‰‡‰ Lb¯‰ „vÓ ‡Ï שגורם …ƒ«∆¿≈»«¬»
ה' אל להתקרב רצון מחיר לו בכל

חייו, על וויתור של במחיר אפילו

BLÙ ¯ÒBÓ ‡e‰L ‰Ê È¯‰L∆¬≈∆∆≈«¿
BlL ÔBˆ¯‰ „vÓ ‡Ï ‡e‰39 …ƒ«»»∆

ÏBÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈∆≈»
B˙e„Á‡Ó ÌBÏLÂŒÒÁ „¯t‰Ï¿ƒ»≈«¿»≈«¿

C¯a˙È40 ה'קל גם מרגיש וכך ƒ¿»≈
יכול  לא אופן בשום שהוא שבקלים'

מוסר  הוא ולכן מאלוקות נפרד להיות

על  נפשו ה'.את ∆∆»¿ŒC¯cŒÏÚÂקידוש
Ïk Ìei˜Ï Ú‚Ba ‡e‰ ‰Ê∆¿≈«¿ƒ»

˙BˆÓ ‚"È¯z‰ בנוגע רק ולא ««¿»ƒ¿
בה' האמונה עצם על בניסיון לעמידה

זרה  עבודה לעבוד ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLושלא
,'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚ ˙¯ÈÎÊ¿ƒ«ƒ¿««¿ƒ«∆∆

התניא  מספר לעיל ≈¬»¿È¯Á‡Ïcƒכמובא
ÔBa˙nL בשכלו (Lb¯Âהאדם ∆ƒ¿≈¿ƒ¿»

BÏˆ‡ בלבוÏk È„ÈŒÏÚL ( ∆¿∆«¿≈»
B˙e„Á‡Ó „¯Ù ‰NÚ ‰¯·Ú¬≈»«¬∆ƒ¿»≈«¿

,‰¯ÊŒ‰„B·Úa BÓk C¯a˙È וזה ƒ¿»≈¿«¬»»»
 ֿ חס בעבירה נכשלים אנשים שלפעמים

שטות" "רוח בגלל רק הוא ושלום

לחשוב  וגורמת האמת על המכסה

 ֿ עבודה מלבד עבירות, שבשאר בטעות

נפרד  נעשה לא האדם ∆Ê‰זרה,
‡e‰ ‰¯·Ú‰ ¯·BÚ BÈ‡L∆≈≈»¬≈»
„¯t‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»¿ƒ»≈
C¯a˙È B˙e„Á‡Ó ÌBÏLÂŒÒÁ«¿»≈«¿ƒ¿»≈
שלעניין  והרגשה להכרה הגיע שהרי

לכל  עבודהֿזרה בין הבדל כל אין זה

אחרת. עבירה

‰iL ‰L¯Ùa ¯Ó‡ ‡Ï ÔÎÏÂ¿»≈…∆¡«¿»»»¿ƒ»
ÚÓLŒ˙‡È¯˜c אהבת של העניין ƒ¿ƒ«¿«

‰ÈÓM¯‰ה' Èk ,"E„‡Ó ÏÎa"¿»¿…∆ƒ«¿ƒ»
'B‚ ÌÎ··Ï ‰zÙÈ Ôt ואזהרת ∆ƒ¿∆¿«¿∆
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כי jnrn l`y jiwl` 'ied dn l`xyi dzre

ה'מסירת  ענין זכירת עלֿידי אּלא) ,"ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹמאד

זה ׁשּמּצד lFkiנפׁש' Fpi`.הּׁשם ציּוּוי על לעבֹור ִֶֶֶֶַ¥¨ֲִֵַַַ

ׁשאל e‰ÊÂ41ח) אלקי הוי' מה יׂשראל ועּתה ¿∆ְְֱֲִֵֵֶַָָָָָֹֹ

ּכמֹו ּביטּול, הּוא "מה" ,ְִִֵָָמעּמ

מה  עצם 42ונחנּו ׁשּמּצד עצמי' ה'ּביטּול והּוא , ְְְְִִִֶֶֶַַַַָ

"מעּמ ׁשאל אלקי הוי' "מה ּופירּוׁש ְֱֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹהּנׁשמה.

ּדמ"ה. הּביטּול מעּמ ׁשאל אלקי ׁשה' ְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹהּוא

הּוא  הּנׁשמה) עצם (ׁשּמּצד זה ׁשּביטּול ְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָוהגם

ּבכל  ׁשּיׁשנֹו ּדמ"ה הּביטּול הרי ּבׁשלמּות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָּתמיד

הּוא  וההעלם ּבהעלם . הּוא מּיׂשראל ואחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאחד

ּומסּתרת  ׁשּמעלמת הּבהמית נפׁש מּפני רק ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹלא

להיֹותֹו נעלם, הּוא מּצדֿעצמֹו ׁשּגם אּלא זה, ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָעל

מּגילּוי  לגּלֹות 43למעלה מעּמ ׁשאל אלקי וה' , ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָֹֹ

לגּלֹות  ׁשאל אלקי (ׁשה' זֹו ּובבּקׁשה המ"ה. ְְֱֵֶֶֶַַַָָָֹֹאת

ּכמֹו המ"ה את לגּלֹות ענינים. ׁשני המ"ה), ְְְְִִֵֶֶַַַָָָאת

וגם  נפׁש'. ה'מסירת ענין זכירת עלֿידי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַׁשהּוא

ּברכֹות  מאה עלֿידי אֹותֹו (ּכדרׁשת 44לגּלֹות ְְְְִֵֵַַַָָָ

"מאה"), אּלא "מה" ּתקרי אל ז"ל ְֲִֵֵֵֶַַָָָָחכמינּו

 ֿ נפׁשֿרּוח ּבחינת עם 'חּיה' ּדבחינת ְְִִִִִֶֶַַַַַָהחיּבּור

ּדבחינת  המ"ה מתּגּלה  ׁשעלֿידיֿזה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָנׁשמה,

ּדמּקיף  החיּבּור ׁשּיהיה ּבכדי (ּכי ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָ'יחידה'

ה'עצם'). עלֿידי ּדוקא הּוא ְְְִִֵֶֶַַָָּופנימי,

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ'ה'קרי הּוא ׁש"מאה" מה יּובן ¿«ƒ∆ְִֵֶַַָָ

ׁשּמּצד  ּדמ"ה הּביטּול ּכי ְְִִִֶַַָָּד"מה",

ׁשּלמעלה  העלם ּבחינת הּוא הּנׁשמה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָעצם

עם  ּד'חּיה' החיּבּור ּו"מאה", ('ּכתיב'). ְְִִִִִֵַַָָמּגילּוי

עצם  ּגילּוי ֿ ידי על ׁשּנעׂשה ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָנפׁשֿרּוחֿנ ׁשמה

ּד"מאה", האל"ף ׁשּגם להֹוסיף, [ויׁש ּד"מה". ('קרי') הּגילּוי הּוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנׁשמה,

הּוא  נפׁשֿרּוחֿנׁשמה, עם ּד'חּיה' החיּבּור נעׂשה ׁשעלֿידּה ה'ּיחידה' ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּבחינת

ּד'חּיה' החיּבּור נעׂשה ׁשעלֿידּה ה'ּיחידה' ּבחינת ּכי "מה". מּבחינת ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָלמּטה
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שם.41) ובהנסמן שם) המאמרים ספר - מנחם (תורת ס"ד ה'תשל"ז מנ"א דכ"ף ישראל ועתה ד"ה ראה לקמן בהבא

ז.42) טז, כפולה.43)בשלח שחרות - שחרחורת שאני תראוני אל ו) א, (שה"ש הכתוב בפירוש ד ה, שה"ש לקו"ת ראה

ברכות,44)עיי"ש. מאה ע"י המ"ה את שמגלים דע"י ואילך), ריד ע' שם המאמרים ספר - מנחם (תורת הנ"ל ד"ה וראה

עילוי. בו מיתוסף

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
עבודהֿזרה לעבוד שלא ÏÎa"cהכתוב ‰·‰‡‰ È„ÈŒÏÚ ‡Ï) ‡e‰…«¿≈»«¬»¿¿»

„vnL 'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚ ˙¯ÈÎÊ È„ÈŒÏÚ (‡l‡ ,"E„‡Ó¿…∆∆»«¿≈¿ƒ«ƒ¿««¿ƒ«∆∆∆ƒ«
ÌM‰ ÈeeÈˆ ÏÚ ¯B·ÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ê.לעיל כמבואר ∆≈»«¬«ƒ«≈

e‰ÊÂ (Á41,CnÚÓ Ï‡L EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰Ó Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ ¿∆¿«»ƒ¿»≈»¬»»¡…∆…≈≈ƒ»
BÓk ,ÏeËÈa ‡e‰ "‰Ó" שאמרו »ƒ¿

עצמם  על ואהרן  ¿»¿eÁÂמשה
‰Ó42,,חשיבות לנו שאין היינו »

'ÈÓˆÚ ÏeËÈa'‰ ‡e‰Â של ¿«ƒ«¿ƒ
האלוקות  כלפי ÌˆÚהיהודי „vnL∆ƒ«∆∆

'ÈÂ‰ ‰Ó" Le¯ÈÙe .‰ÓLp‰«¿»»≈»¬»»
‡e‰ "CnÚÓ Ï‡L EÈ˜Ï‡¡…∆…≈≈ƒ»

CnÚÓ Ï‡L EÈ˜Ï‡ '‰L ודורש ∆¡…∆…≈≈ƒ»
ממך  של ומבקש לדרגה להגיע

Ì‚‰Â .‰"Óc ÏeËÈa‰«ƒ¿»«¬«
ÌˆÚ „vnL) ‰Ê ÏeËÈaL∆ƒ∆∆ƒ«∆∆
„ÈÓz ‡e‰ (‰ÓLp‰«¿»»»ƒ

,˙eÓÏLa לפגוע יכול לא דבר ושום ƒ¿≈
צורך  יש זאת בכל בו, ולפגום בו

כי  זה, על מפורש ובציווי בבקשה

BLiL ‰"Óc ÏeËÈa‰ È¯‰¬≈«ƒ¿»∆∆¿
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎa¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

ÌÏÚ‰a ‡e‰ ניכר אינו כלל ובדרך ¿∆¿≈
בגלוי. Ï‡ונרגש ‡e‰ ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈…

˙ÈÓ‰a‰ LÙ ÈtÓ ˜«̄ƒ¿≈∆∆««¬ƒ
,‰Ê ÏÚ ˙¯zÒÓe ˙ÓÏÚnL∆«¿∆∆«¿∆∆«∆
בתוך  מלובשת האלוקית הנפש שהרי

הבהמית  Œ„vÓהנפש ÌbL ‡l‡∆»∆«ƒ«
‡e‰ BÓˆÚ עצמי'ה'ביטול,ÌÏÚ «¿∆¿»

B˙BÈ‰Ï ביותר נעלית בדרגה ƒ¿
ÈeÏÈbÓ ‰ÏÚÓÏ43EÈ˜Ï‡ '‰Â , ¿«¿»ƒƒ«¡…∆

‰"Ó‰ ˙‡ ˙Bl‚Ï CnÚÓ Ï‡L…≈≈ƒ»¿«∆«»
זה. לביטול ולהגיע

EÈ˜Ï‡ '‰L) BÊ ‰Lw··e¿«»»∆¡…∆
Ï‡L יהודי מכל Bl‚Ï˙ומבקש …≈¿«

.ÌÈÈÚ ÈL ,(‰"Ó‰ עניין ‡˙ ∆«»¿≈ƒ¿»ƒ
BÓkאחד  ‰"Ó‰ ˙‡ ˙Bl‚Ï¿«∆«»¿

‡e‰L הנשמה È„ÈŒÏÚבעצם ∆«¿≈
.'LÙ ˙¯ÈÒÓ'‰ ÔÈÚ ˙¯ÈÎÊ¿ƒ«ƒ¿««¿ƒ«∆∆

Â שני ŒÏÚעניין B˙B‡ ˙Bl‚Ï Ì‚ ¿«¿««
˙BÎ¯a ‰‡Ó È„È44˙L¯„k) ¿≈≈»¿»ƒ¿»«

"‰Ó" È¯˜z Ï‡ Ï"Ê eÈÓÎÁ¬»≈««ƒ¿≈»

,("‰‡Ó" ‡l‡ של הפנימי והמשכה והתוכן 'ברכה' הוא ברכות מאה ∆»≈»
את  'iÁ‰'הפועלת ˙ÈÁ·c ¯eaÈÁ‰('אתכסיא' ÈÁa˙(מקיף', ÌÚ «ƒƒ¿ƒ««»ƒ¿ƒ«

‰ÓLŒÁe¯ŒLÙ,(אתגליא' 'פנימיים', ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰(כוחות ∆∆«¿»»∆«¿≈∆
‰"Ó‰ ‰lb˙Ó'עצמי È„Îaה'ביטול Èk) '‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁ·c ƒ¿«∆«»ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒƒ¿≈

ÛÈwÓc ¯eaÈÁ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ¿«ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡˜Âc ‡e‰ ,ÈÓÈÙe¿ƒƒ«¿»«¿≈

'ÌˆÚ'‰ כשם שלמעלה משניהם, »∆∆
ידי  על הוא ו'ממלא' 'סובב' שחיבור

משניהם, שלמעלה האיןֿסוף התגלות

לעיל  ).כמבואר
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ‰Ó Ô·eÈ ¿«ƒ∆»«

'È¯˜'‰ ‡e‰ "‰‡Ó"L∆≈»«¿ƒ
,"‰Ó"c השאלה ומיושבת ¿»

עניין  את יש איך לעיל שנשאלה

עצמו ה"מה" בתוך Èkƒה"מאה"
ÌˆÚ „vnL ‰"Óc ÏeËÈa‰«ƒ¿»∆ƒ«∆∆
ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ«∆¿≈
'·È˙k') ÈeÏÈbÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒƒ¿ƒ

'אתכסיא' Ó"e‡‰",בחינת .(≈»
ŒLÙ ÌÚ '‰iÁ'c ¯eaÈÁ‰«ƒ¿«»ƒ∆∆
È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL ‰ÓLŒÁe¯«¿»»∆«¬∆«¿≈
‡e‰ ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ ÈeÏÈbƒ∆∆«¿»»

"‰Ó"c ('È¯˜') ÈeÏÈb‰ ונמצא «ƒ¿ƒ¿»
דבר  מגלה (הקרי) ה"מאה" שאכן

(הכתיב). ב"מה" קיים שכבר

Û"Ï‡‰ ÌbL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ]¿≈¿ƒ∆«»»∆
'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa ,"‰‡Ó"c¿≈»¿ƒ««¿ƒ»
¯eaÈÁ‰ ‰NÚ d„ÈŒÏÚL∆«»»«¬∆«ƒ
,‰ÓLŒÁe¯ŒLÙ ÌÚ '‰iÁ'c¿«»ƒ∆∆«¿»»
(אחד, האלף שתוספת לעיל כמבואר

ש"מה" הפועלת היא ב"מה" יחידה)

ל"מאה" ה"אל"ף",‰e‡יהפוך

מדריגה הוא «»¿hÓÏ‰יחידה,
˙ÈÁa Èk ."‰Ó" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ«
‰NÚ d„ÈŒÏÚL '‰„ÈÁi'‰«¿ƒ»∆«»»«¬∆
ŒLÙ ÌÚ '‰iÁ'c ¯eaÈÁ‰«ƒ¿«»ƒ∆∆
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הּוא  ּד"מאה") (אל"ף  נפׁשֿרּוחֿנׁשמה ְְִֵֶֶֶַָָָָעם

ּדמ"ה  והּביטּול הּגלּויים, לּכחֹות ׁשּׁשּי ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹה'עצם'

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה הּנׁשמה עצם מּצד ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָהּוא

ְִלּגילּוי].

È„ÈŒÏÚÂ ּבׁשני ּדנׁשמה המ"ה לגּלֹות הּקּב"ה ּבּקׁשת ממּלאים ׁשּיׂשראל ¿«¿≈ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

מּצּיּור, למעלה ׁשהּוא ּכמֹו עצמֹו המ"ה ּגילּוי – הּנ"ל ְְְְִִִִֶַַַַַַָָאֹופּנים

 ֿ (נפׁשֿרּוח ּבּנׁשמה הּפרטּיֹות ּבּמדרגֹות לפֹועל ׁשּנמׁש ּכמֹו ׁשּלֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוהּגילּוי

הּבּקׁשה  הן יׂשראל, ׁשל ּבּקׁשתם הּקּב"ה ימּלא עלֿידיֿזה – ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָנׁשמהֿחּיה)

והעצמית ה'45ׁשאלּתי `zgהּכללית ּבבית ׁשבּתי – מּצדֿעצמּה ׁשהיא ּכמֹו ְְְִִַַָָ©©ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ּולבּקר  ה' ּבנֹועם (לחזֹות ּפרטים וכּמה ּבכּמה ׁשּנמׁשכת ּכמֹו וגם חּיי, ימי ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּכל

טֹובה  וחתימה ּכתיבה מּיׂשראל ואחת אחד לכל נֹותן והּקּב"ה וכּו'), 46ּבהיכלֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

טפחים. מעׂשרה למּטה ּוברּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות ּומתּוקה טֹובה ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָלׁשנה

∑

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

שבתחילה 45) ע"ד הוא דברים כמה ביקש ואח"כ שאלתי אחת אמר שבתחלה דזה עה"פ, תהלים מדרש וראה ד. כז, תהלים

מעמך שואל ה"א מה `mנאמר ik ס"ג הנ"ל ד"ה ואילך. ב צו, מסעי לקו"ת וראה פרטים. כו"כ אומר ואח"כ ליראה,

רט). ע' שם המאמרים ספר - מנחם שבעשרים 46)(תורת ובכ"מ) בהערות. 1103 ע' ח"ד (לקו"ש כמ"פ מהמדובר להעיר

לר"ה. ההכנה ענינים) כמה (בנוגע מתחלת ר"ה, קודם יום מ' באב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÁkÏ CiML 'ÌˆÚ'‰ ‡e‰ ("‰‡Ó"c Û"Ï‡) ‰ÓLŒÁe¯«¿»»»∆¿≈»»∆∆∆«»«…

,ÌÈÈeÏb‰ אהבת לגבי לעיל (כמבואר הגלויים בכוחות ופועל שמתגלה כפי «¿ƒ
הנפש) מעצם שנובעת ‰ÓLp‰ה' ÌˆÚ „vÓ ‡e‰ ‰"Óc ÏeËÈa‰Â¿«ƒ¿»ƒ«∆∆«¿»»

ÈeÏÈbÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL(נפש מסירות לגבי לעיל ].(כמבואר ∆¿«¿»ƒ«»¿ƒ
ÌÈ‡lÓÓ Ï‡¯NiL È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ
‰"Ó‰ ˙Bl‚Ï ‰"aw‰ ˙Lwa«»««»»¿««»
Y Ï"p‰ ÌÈpÙB‡ ÈLa ‰ÓLcƒ¿»»ƒ¿≈«ƒ««

BÓkהאחד  BÓˆÚ ‰"Ó‰ ÈeÏÈbƒ«»«¿¿
,¯eivÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L בחינת ∆¿«¿»ƒƒ

והשני  בעצם' BlL'ביטול ÈeÏÈb‰Â¿«ƒ∆
˙B‚¯„na ÏÚBÙÏ CLÓpL BÓk¿∆ƒ¿»¿«««¿≈
ŒÁe¯ŒLÙ) ‰ÓLpa ˙BiË¯t‰«¿»ƒ«¿»»∆∆«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Y (‰iÁŒ‰ÓL¿»»«»«¿≈∆
ÏL Ì˙Lwa ‰"aw‰ ‡lÓÈ¿«≈«»»«»»»∆

,Ï‡¯NÈ והמילוי מידה, כנגד מידה ƒ¿»≈
בקשות  שתי של ‰Lwa‰יהיה Ô‰≈««»»

˙Á‡ ˙ÈÓˆÚ‰Â ˙ÈÏÏk‰«¿»ƒ¿»«¿ƒ««
ÈzÏ‡L45Œ„vÓ ‡È‰L BÓk »«¿ƒ¿∆ƒƒ«

Ïk '‰ ˙È·a Èz·L - dÓˆÚ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»
,ÈiÁ ÈÓÈ של המקבילה לבקשתו ¿≈«»

השני  והענין בעצם', ב'ביטול להיות ישראל מבני »¿Ì‚Âהקדושֿברוךֿהוא
˙ÎLÓpL BÓk האמורה הכללית ÌÈË¯tהבקשה ‰nÎÂ ‰nÎa ¿∆ƒ¿∆∆¿«»¿«»¿»ƒ

שאלתי"( "אחת של והעצמית הכללית לבקשה בהמשך ¬»BÊÁÏ˙האמורים
„Á‡ ÏÎÏ Ô˙B ‰"aw‰Â ,('eÎÂ BÏÎÈ‰a ¯w·Ïe '‰ ÌÚBa¿«¿«≈¿≈»¿¿«»»≈¿»∆»
‰·È˙k Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â¿««ƒƒ¿»≈¿ƒ»

‰·BË ‰ÓÈ˙ÁÂ46‰·BË ‰LÏ «¬ƒ»»¿»»»
˙eiÁe¯·e ˙eiÓL‚a ‰˜e˙Óe¿»¿«¿ƒ¿»ƒ

ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ כלומר ¿«»≈¬»»¿»ƒ
ממש. בפועל מטה, למטה
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הּוא  ּד"מאה") (אל"ף  נפׁשֿרּוחֿנׁשמה ְְִֵֶֶֶַָָָָעם

ּדמ"ה  והּביטּול הּגלּויים, לּכחֹות ׁשּׁשּי ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹה'עצם'

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה הּנׁשמה עצם מּצד ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָהּוא

ְִלּגילּוי].

È„ÈŒÏÚÂ ּבׁשני ּדנׁשמה המ"ה לגּלֹות הּקּב"ה ּבּקׁשת ממּלאים ׁשּיׂשראל ¿«¿≈ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

מּצּיּור, למעלה ׁשהּוא ּכמֹו עצמֹו המ"ה ּגילּוי – הּנ"ל ְְְְִִִִֶַַַַַַָָאֹופּנים

 ֿ (נפׁשֿרּוח ּבּנׁשמה הּפרטּיֹות ּבּמדרגֹות לפֹועל ׁשּנמׁש ּכמֹו ׁשּלֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָוהּגילּוי

הּבּקׁשה  הן יׂשראל, ׁשל ּבּקׁשתם הּקּב"ה ימּלא עלֿידיֿזה – ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָנׁשמהֿחּיה)

והעצמית ה'45ׁשאלּתי `zgהּכללית ּבבית ׁשבּתי – מּצדֿעצמּה ׁשהיא ּכמֹו ְְְִִַַָָ©©ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ּולבּקר  ה' ּבנֹועם (לחזֹות ּפרטים וכּמה ּבכּמה ׁשּנמׁשכת ּכמֹו וגם חּיי, ימי ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּכל

טֹובה  וחתימה ּכתיבה מּיׂשראל ואחת אחד לכל נֹותן והּקּב"ה וכּו'), 46ּבהיכלֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

טפחים. מעׂשרה למּטה ּוברּוחנּיּות ּבגׁשמּיּות ּומתּוקה טֹובה ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָלׁשנה
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שבתחילה 45) ע"ד הוא דברים כמה ביקש ואח"כ שאלתי אחת אמר שבתחלה דזה עה"פ, תהלים מדרש וראה ד. כז, תהלים

מעמך שואל ה"א מה `mנאמר ik ס"ג הנ"ל ד"ה ואילך. ב צו, מסעי לקו"ת וראה פרטים. כו"כ אומר ואח"כ ליראה,

רט). ע' שם המאמרים ספר - מנחם שבעשרים 46)(תורת ובכ"מ) בהערות. 1103 ע' ח"ד (לקו"ש כמ"פ מהמדובר להעיר

לר"ה. ההכנה ענינים) כמה (בנוגע מתחלת ר"ה, קודם יום מ' באב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙BÁkÏ CiML 'ÌˆÚ'‰ ‡e‰ ("‰‡Ó"c Û"Ï‡) ‰ÓLŒÁe¯«¿»»»∆¿≈»»∆∆∆«»«…

,ÌÈÈeÏb‰ אהבת לגבי לעיל (כמבואר הגלויים בכוחות ופועל שמתגלה כפי «¿ƒ
הנפש) מעצם שנובעת ‰ÓLp‰ה' ÌˆÚ „vÓ ‡e‰ ‰"Óc ÏeËÈa‰Â¿«ƒ¿»ƒ«∆∆«¿»»

ÈeÏÈbÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL(נפש מסירות לגבי לעיל ].(כמבואר ∆¿«¿»ƒ«»¿ƒ
ÌÈ‡lÓÓ Ï‡¯NiL È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ
‰"Ó‰ ˙Bl‚Ï ‰"aw‰ ˙Lwa«»««»»¿««»
Y Ï"p‰ ÌÈpÙB‡ ÈLa ‰ÓLcƒ¿»»ƒ¿≈«ƒ««

BÓkהאחד  BÓˆÚ ‰"Ó‰ ÈeÏÈbƒ«»«¿¿
,¯eivÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L בחינת ∆¿«¿»ƒƒ

והשני  בעצם' BlL'ביטול ÈeÏÈb‰Â¿«ƒ∆
˙B‚¯„na ÏÚBÙÏ CLÓpL BÓk¿∆ƒ¿»¿«««¿≈
ŒÁe¯ŒLÙ) ‰ÓLpa ˙BiË¯t‰«¿»ƒ«¿»»∆∆«
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ Y (‰iÁŒ‰ÓL¿»»«»«¿≈∆
ÏL Ì˙Lwa ‰"aw‰ ‡lÓÈ¿«≈«»»«»»»∆

,Ï‡¯NÈ והמילוי מידה, כנגד מידה ƒ¿»≈
בקשות  שתי של ‰Lwa‰יהיה Ô‰≈««»»

˙Á‡ ˙ÈÓˆÚ‰Â ˙ÈÏÏk‰«¿»ƒ¿»«¿ƒ««
ÈzÏ‡L45Œ„vÓ ‡È‰L BÓk »«¿ƒ¿∆ƒƒ«

Ïk '‰ ˙È·a Èz·L - dÓˆÚ«¿»ƒ¿ƒ¿≈»
,ÈiÁ ÈÓÈ של המקבילה לבקשתו ¿≈«»

השני  והענין בעצם', ב'ביטול להיות ישראל מבני »¿Ì‚Âהקדושֿברוךֿהוא
˙ÎLÓpL BÓk האמורה הכללית ÌÈË¯tהבקשה ‰nÎÂ ‰nÎa ¿∆ƒ¿∆∆¿«»¿«»¿»ƒ

שאלתי"( "אחת של והעצמית הכללית לבקשה בהמשך ¬»BÊÁÏ˙האמורים
„Á‡ ÏÎÏ Ô˙B ‰"aw‰Â ,('eÎÂ BÏÎÈ‰a ¯w·Ïe '‰ ÌÚBa¿«¿«≈¿≈»¿¿«»»≈¿»∆»
‰·È˙k Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â¿««ƒƒ¿»≈¿ƒ»

‰·BË ‰ÓÈ˙ÁÂ46‰·BË ‰LÏ «¬ƒ»»¿»»»
˙eiÁe¯·e ˙eiÓL‚a ‰˜e˙Óe¿»¿«¿ƒ¿»ƒ

ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ כלומר ¿«»≈¬»»¿»ƒ
ממש. בפועל מטה, למטה
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו מנ"א, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו כותב אשר נתגבר אצלו ענין השכחה וכו' ועל פי רוב תלוי זה בשני ענינים. 

לשכחה  זה  גורם  ובמילא  הרצון  מפנימיות  לא  הוא  הלימוד  שאז  וחפץ  חשק  מבלי  כשלומדים  א( 

וכמרומז באגרת הקדש לרבנו הזקן בקו"א ד"ה דוד זמירות ובאריכות ברשימת איכה לאדמו"ר הצמח 

צדק. ב( מהעדר הזהירות בקדושת הברית, וכשיוסיף אומץ בשני אלו )ומתאים לפרשת השבוע הנני 

נותן לפניכם היום ברכה אשר תשמעו וגו' וידוע הדיוק אשר בהברכה נכתב בפשיטות אשר תשמעו ואין 

בזה ספק )דלא כסיום הפסוק - אם( וההקדם בזה מוכרח(. שאז ישתפר גם כן הענין דהזכרון ויצליח 

בלימודו בתורת הנגלה ובתורת החסידות.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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מוגה  בלתי

הקושיא ‡. "והיה1ידועה נאמר מדוע - תשמעון" עקב "והיה הפרשה: בתחילת שכתוב מה awrעל
"והיה נאמר ולא תשמעון"?`mתשמעון",

בזה  דרא2ומבואר האחרון, הדור על וקאי עקביים, מלשון הוא ש"עקב" ,`zawrc.דמשיחא

דמשיחא דעקבתא שבזמן - תשמעון" עקב "והיה נאמר זה נאמר i`ceeaועל לא (ולכן "תשמעון"
"m`.יותר לדחות איֿאפשר הרי האחרון, הדור שזהו דכיון תשמעון"),

יכול  זה הרי זה", "בגלגול יהיה לא ד"תשמעון" הענין אם גם הנה הראשונים, בדורות בשלמא -
כתלנו" אחר עומד זה "הנה כאשר דמשיחא, בעקבתא האחרון, בדור אבל אחר"; "בגלגול ,3להתקיים

ש"תשמעון". בודאי ולכן יותר, זאת לדחות איֿאפשר אזי

החסד ·. ואת הברית את לך אלקיך ה' "ושמר - הכתוב בהמשך שכתוב מה להבין צריך עדיין אך
גו'" נשבע :4אשר

כדבעי  שאינו ומצב במעמד נמצאים שבו זמן בשביל אלא אינו כו' ושבועה ברית של בענין הצורך כל
יבוטל  שמא שיראים לפי אהבתם.. תפסוק שלא ביניהם ברית שכורתים אוהבים שני וכ"משל חסֿושלום,
אהבה  אהבתם תהיה הברית כריתות ועלֿידי מבחוץ, מניעה איזה יגרום שמא או האהבה, ובטלה הדבר

עולם  תמוט בל ומחוץ"נצחית מבית מניעה שום יפרידם ולא .5ועד,

מהו  - אותם" ועשיתם ושמרתם האלה המשפטים את "תשמעון בוודאי כאשר בנידוןֿדידן, אבל
ושבועה? ברית של בענין הצורך

דעקבתא ‚. האחרון שבדור תשמעון", ש"עקב לכך שהסיבה - תליא' בהא ש'הא – הוא הענין אך
כו'. והשבועה הברית בגלל היא בוודאי , תשמעון דמשיחא

דוקא  דמשיחא בעקבתא יהיה בוודאי ד"תשמעון" שהענין - היא והשבועה הברית (ואילו 6כלומר:
דוקא  (לאו הוא דמשיחא שבעקבתא בוודאי ה"תשמעון" וגם כו'), אחר באופן גם להיות יוכל אז עד
רגילות, בלתי סיבות גם (כולל סיבות כמה מסבב שהקב"ה באופן אלא) עצמם, מצד ישראל בני עלֿידי

יהיו ישראל שבני ומשונות) בגמרא migxkenשונות כדאיתא ומצוות, תורה להן 7לקיים מעמיד ש"הקב"ה
צריך  ומצוות התורה שקיום (דאף למוטב" ומחזירן תשובה עושין וישראל כהמן, קשות שגזרותיו מלך

כו'). מלמעלה להיות יכולה זה על וההתעוררות כח' ה'נתינת מכלֿמקום עצמם, בכח להיות

של  באופן באה ושבועה) (ברית ישראל בני עם הקב"ה של העצמית שההתקשרות - בזה והענין
שעלֿידיֿזה  העילוי בשביל - היא בזה והכוונה כו', ירידה של ומצב מעמד להיות יכול שלכן העלם,

דוקא. עצמם בכח ישראל בני עבודת תהיה

לבנות  עלֿמנת הסותר כמשל שהוא - והגלות החורבן ענין כללות גם ותיקון,8וזהו תהו בענין וכמו ,
שהסתירה  גופא, התיקון בעולם ועלֿדרךֿזה התיקון, עולם בנין בשביל היא התהו עולם שסתירת
הבנין  בשביל היא והגלות, החורבן ענין נעשה שעלֿידם הדעת) עץ מחטא (החל החטאים ענין ֿ ידי שעל
ואילו  אדם, ידי מעשה שהיו שני, ובית ראשון בית על מעלתו גודל שמצד והיינו, השלישי, ֿ המקדש דבית
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תשמעון 1) עקב והי' רד"ה תצא. ס"ע פרשתנו אוה"ת ראה
.(277 ע' ח"ג מנחם (תורת תשי"א אלול מבה"ח עקב, דש"פ

וש"נ.
(2.(283 ע' ריש שם מנחם (תורת הנ"ל סד"ה שם. אוה"ת

ע' חי"ז מנחם (תורת תשט"ז עקב דש"פ זה ד"ה גם וראה וש"נ.
ואילך). 134

(3.316 ע' תרצ"ט סה"ש וראה עה"פ. ובשהש"ר ט ב, שה"ש

וש"נ.4) הנ"ל. ד"ה גם ראה
תפז.5) ע' ריש שם אוה"ת וראה ב. מד, נצבים לקו"ת
ה"ה.6) פ"ז תשובה הל' רמב"ם גם ראה
ב.7) צז, סנהדרין
חכ"ט 8) לקו"ש ואילך. שנו ע' שבט סה"מ מנחם תורת ראה

וש"נ. ואילך. 12 ע'
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דקודשאֿבריךֿהוא" "בנינא יהיה השלישי עלֿידי 9ביתֿהמקדש שנעשית - הסתירה ענין כדאי לכן ,
בביתֿהמקדש  שיהיה העילוי בשביל - הסתירה ענין להיות יכול היה לא זאת לולי שהרי בעצמו, הקב"ה

לישי.הש 

דנחמתא':„. ד'שבע ההפטרות לסדר בנוגע לבאר יש ועלֿפיֿזה

הביאור  עמי"10ידוע נחמו "נחמו ההפטרות ה'"11בסדר עזבני ציון "ותאמר לא 12, סוערה "עניה ,
מנחמכם"13נוחמה" הוא אנכי ו"אנכי עמי",14, נחמו "נחמו הנחמות: הפטרות בתחילת לומר ש"תיקנו -

ה' עזבני ציון "ותאמר ישראל: כנסת משיבה זה על עמי". נחמו "נחמו לנביאים אמר שהקב"ה כלומר,
חוזרים  הנביאים כלומר, נוחמה", לא סוערה "עניה (ואחרֿכך) הנביאים.. מנחמת מתפייסת איני כלומר, ,"
ואומר: הקב"ה חוזר זה על שלנו. בתנחומין נתפייסה לא ישראל' 'כנסת הנה הקב"ה, לפני ואומרים

וכו'". מנחמכם" הוא אנכי "אנכי

מובן  אינו הרי 15ולכאורה - הנביאים מנחמת מתפייסת שאינה ישראל' 'כנסת של הטענה גודל מהו :
הנביאים" עבדיו (ועלֿידי) אל סודו "גלה שהקב"ה הזמנים, בכל הסדר היה ישראל 16כך בני כאשר גם ,

ישראל  בני שמעו הראשונות דברות בשתי רק מתןֿתורה בזמן שאפילו כך כדי ועד המעלה, בשלימות היו
הדברים  פרטי ואילו בכללות, רק מהקב"ה שמעו הדברות, בשאר ואילו הדברים. פרטי גם הגבורה מפי

("רבן  רבינו ממשה הנביאים")17שמעו כל דער 18של אזוי איז ("וואס כלֿכך הרעש מהו ואםֿכן ,ַָ
עמי"?! נחמו "נחמו לנביאים אומר שהקב"ה ַגעוואלד")

בזה: והביאור

שה  הסדר להיות יכול - הרגיל בנוגע mi`iapבזמן מדובר כאשר אבל ה'; דבר את ישראל לבני יאמרו
עלֿידי  אלא להיות יכול היה לא החורבן ענין שכל כשם הרי - ביתֿהמקדש חורבן על הנחמה לענין

עלֿידיה  להיות מוכרחת החורבן על הנחמה גם כך (כנ"ל), בעצמו envraקב"ה d"awd שהנחמה זמן וכל ,
אמיתית. נחמה זו אין בעצמו, הקב "ה עלֿידי אינה

אומר הקב"ה כאשר עזבני mi`iaplולכן, ציון "ותאמר ישראל': 'כנסת משיבה - עמי" נחמו "נחמו
" אומר בעצמו שהקב"ה עד הנביאים, מנחמת מתפייסת איני כלומר, ," `ikpה' ikp`."מנחמכם הוא

גיסא:‰. לאידך השאלה נשאלת עלֿפיֿזה אך

ומה  דוקא), עלֿידו היה שהחורבן (כשם בעצמו הקב"ה עלֿידי הנחמה להיות מוכרחת שלבסוף כיון
למה  - הנביאים מנחמת תתפייס לא ישראל' ש'כנסת שיודע ובנידוןֿדידן, לפניו, וידוע גלוי שהכל גם
טענת  (לאחרי דבר של בסופו ורק עמי", נחמו "נחמו לנביאים הקב"ה אמר שתחילה באופן הנחמה היתה
אמר  ולא מנחמכם", הוא אנכי "אנכי הקב"ה אמר הנביאים") מנחמת מתפייסת "איני ישראל' 'כנסת

מנחמכם"?! הוא אנכי "אנכי מלכתחילה

ישראל  שבני כך העלם, של באופן מלכתחילה באה בעצמו הקב"ה של שהנחמה - בזה הביאור ונקודת
פנימיות  מתגלה אחרֿכך ורק בעצמו; הקב"ה עלֿידי ולא הנביאים, שעלֿידי נחמה רק שזוהי חושבים

מנחמכם". הוא אנכי ש"אנכי - הענין

מלמטה  דוקא, והדרגה בסדר להיות הענינים כל צריכים ישראל בני עבודת שמצד כיון - הדבר וטעם
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א.9) רכא, זח"ג
המדרש.10) בשם - וההפטרות הפרשיות בסדר אבודרהם

ע' ח"ג מנחם (תורת בתחילתה הנ"ל עקב ש"פ שיחת גם וראה
ואילך). 284

א.11) מ, ישעי'
יד.12) מט, שם

יא.13) נד, שם
יב.14) נא, שם
(15.77 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
ז.16) ג, עמוס
ועוד.17) רפ"ב. יו"ד. פ"א, דב"ר ד. פכ"א, שמו"ר
וש"נ.18) ס"ג. א) (כ, ליתרו מילואים תו"ש ראה
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הברכות  בתוספת דנחמתא', ד'שבע ההפטרות (באמירת בתורה הנחמה סדר גם נקבע כזה ובאופן למעלה,
הכנה  תחילה להיות צריכה בעצמו, הקב"ה עלֿידי שבאה לנחמה להגיע שכדי ולאחריה), שלפניה

הנביאים. עלֿידי שבאה הנחמה - והקדמה

נמשך  וממנו אלקות, גילוי היה שבו המקום שזהו - דביתֿהמקדש הענין לכללות בנוגע שהוא וכמו
גילוי  יהיה השלישי שבביתֿהמקדש שאף - כולו העולם לכל ועד ישראל ארץ ירושלים, בכל הגילוי
שיהיה  אלקות לגילוי להגיע כדי הנה שני, ובית ראשון בבית מאשר יותר נעלה באופן אלקות

נאמר  עליו שני, בבית ואחרֿכך ראשון, בבית אלקות גילוי תחילה להיות הוצרך השלישי, 19בביתֿהמקדש

יכולים  לאחריֿזה ורק למעלה, דמלמטה בסדר שזהו הראשון", מן האחרון הזה הבית כבוד יהיה "גדול
השלישי. דביתֿהמקדש להעילוי לבוא

שעלֿידי  הנחמה להיות צריכה שלכלֿלראש – ביתֿהמקדש חורבן על לנחמה בנוגע גם הוא וכן
שנחמה  ולאחרי אמיתית; נחמה זו הרי אמת, תורת בתורה, פסוק שזהו וכיון עמי", נחמו "נחמו הנביאים,

נפלא" "יחוד של לאופן עד עמה מתאחדת ישראל' ו'כנסת מהתורה, חלק נעשית מעורר 20זו זה הרי ,
עלֿידי  שהיא הנחמה לתכלית באים ומזה גו'", ה' עזבני ציון "ותאמר הזעקה: את ישראל' 'כנסת אצל

מנחמכם". הוא אנכי "אנכי - בעצמו הקב"ה

.Â:לדבר דוגמא

הבעלֿשםֿטוב  תורת הפסוק 21ידועה שבקשתו 22על שיחו", ישפוך הוי' ולפני יעטוף כי לעני "תפילה
והיינו  כו'", עמו לדבר המלך) (של בהיכלו ליכנס רשות לו "שיתנו שמתפעלים 23היא אלו כמו שאינו ,

החל  דרכם, שעוברים וחדרים בהיכלות שנמצא וכו', ומרגליות טובות אבנים היקר, מההון ומשתוממים
אינו  - העני - הוא אבל כו', מחדר לפנים חדר יותר, פנימי וחדר היכל ואחרֿכך החיצון, וחדר מההיכל

שיחו". ישפוך הוי' "לפני עצמו; המלך - הוא מבוקשו וכל דבר , משום מתפעל

ומיד  תיכף ליכנס יוכל לא למה - כו' והחדרים ההיכלות כל דרך לעבור העני צריך מדוע ולכאורה:
בזה?! וכיוצא הגג דרך עצמו, המלך אל

דרך  תחילה לעבור צריך ולכן והדרגה, בסדר להיות צריכה המלך אל שהכניסה - הוא הענין אך
עצמו. המלך אל להיכנס יכולים ֿ זה לאחרי ורק כו', והחדרים ההיכלות

.Ê הידוע במכתבו (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שכתב מה אודות דובר השיחה שעתה 24בהמשך ש"לפי
רחוק  שכל עלֿפי לנו שנראים דברים כמה הנה משיחא.. דעקבות אחרונים היותר הבירורים זמן הוא

לגמרי", קרוב שהוא להיות יכול שיתוקן, ההנהגה מאד כל באשר רחוק, ומה קרוב מה יודעים אנו "אין
צריכה  ולכן והתיקונים", הבירורים באופני והדרגה סדר עתה יש שלא והדרגה.. בסדר שלא עתה היא

ואישתי" חטוף ואכול ד"חטוף באופן ההנהגה מה"25להיות עד יודע אתנו גו' ש"אין כיון בסוד 26,
דבר  זה הרי ש"בעולמו" יתכן הרי קטן, דבר אלא אינו פלוני שענין לו נראה אם גם ולכן כו', הבירורים

כו'. ועיקרי גדול

שייכות  לו שאין כיון קטנים", "דברים עם רק יתעסק שהוא לומר, יכול אינו שיהודי כשם ולכן:
שיהודי  להיפך, גם כך - הנ"ל במכתב נשמתוֿעדן אדמו"ר הוראת היפך בוודאי שזהו - גדולים" ל"דברים
ענין  שזהו חוצה, המעיינות הפצת ולדוגמא: גדולים", "דברים עם רק יתעסק שהוא לומר, יכול אינו
דיני  כמו קטנים", "דברים עם לא אבל טומל'ען"), איין אין ("מ'האלט הרף ללא אודותיו ַשמרעישים

בזה. וכיוצא בתפילה הפסק דיני או הנהנין ברכת
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א.22) קב, תהלים
וש"נ.23) ואילך. 40 ע' ח"מ מנחם תורת גם ראה
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דוקא, והדרגה סדר של באופן העבודה להיות צריכה כלל, בדרך אבל שעה; לפי הוא זה שכל אלא,
בארוכה. כנ"ל

***

.Á הסיפור עשר 27ידוע ששבעה זו, בשנה כמו הקביעות היתה אדמו"ר, מו"ח כ"ק שנולד שבשנה ,
פעמים  כמה והזכיר גדולה, בשמחה אז היה מהר"ש, אדמו"ר וזקנו בשבת, חל באב) תשעה (וכן בתמוז

באמת". נדחה שיהיה "הלוואי וסיים, "נדחה", נקרא זה ששבת

לישון... לשכב יכולים ובמילא, הצחות, דרך על פתגם אלא זה שאין שחושבים כאלו ישנם -

היא  האמת בגמרא 28אבל זה ענין שמצינו לעקור 29- ביקש רבי.. חנינא, רבי אמר אלעזר רבי "אמר :
אותה  אלא לגמרי, לעקור ביקש (לא מעשה היה כך לא רבי, זבדא, בר אבא רבי לפניו אמר באב.. תשעה
ונדחה  הואיל רבי ואמר השבת, לאחר ודחינוהו הוה, בשבת להיות שחל באב תשעה אלא בלבד), שנה

טובים  עליה קרי בד 30ידחה.. טועה הייתי שמעתי לא (אילו האחד" מן לי השנים טוב עכשיו בר,
האמת). שלימדתני

.Ë:להבין צריך ולכאורה

ביקש  ש"לא מעשה", היה כך "לא זבדא) בר אבא רבי דברי (לפי הגמרא מסקנת שעלֿפי כיון א)
אלעזר) רבי (שבדברי הקסלקאֿדעתא להקדים הצורך מהו - בלבד" שנה אותה אלא לגמרי, לעקור

הכתוב" דיבר לא טמאה בהמה "בגנות אפילו הרי באב"; תשעה לעקור ביקש ֿ 31ש"רבי.. ועלֿאחת ,
נכון? שאינו דבר שאמר אמורא על הסיפור כמהֿוכמה

טובים עליה "קרי מדוע התלמידmipydב) הרי - האחד" מעשה owizמן היה כך "לא באמרו, רבו, את
ואםֿכן  בלבד, (התלמיד) האחד דברי אלא והתלמיד), (הרב שניהם דברי כאן אין המסקנא שלפי כך כו'",

האחד"? מן השנים "טובים זה על אומרים מדוע

.È:"באב תשעה לעקור ביקש ש"רבי.. הטעם ביאור תחילה להקדים ויש

הזקן  רבינו בשם המאמר הבית 32ידוע נחרב לא יוחאי בן שמעון רבי כמו הגבוהות נשמות "שלפני
של  ענין היה לא אצלו שגם יוחאי, בן שמעון רבי של תלמידו שהיה לרבי בנוגע גם מובן ומזה כלל",
לעקור  "ביקש ולכן שטורעם")), אזא מיט ("ניט כלֿכך בתוקף היה לא החורבן - (ועלֿכלֿפנים ַַחורבן

באב". תשעה

הרי  חורבן, של ענין אין אכן רבי, של דרגתו שמצד אףֿעלֿפי כי לו", הודו "לא ואףֿעלֿפיֿכן
כזו. במדריגה עדיין עומד אינו העולם

"הואיל  רבי אמר זה שעל השבת, לאחר ונדחה בשבת, להיות שחל באב לתשעה בנוגע לבאר יש וכן
ידחה": ונדחה

האבילות) ימי למנין עולה שאינו טוב' 'יום כמו (לא האבילות ימי שבעת למנין עולה ששבת ,33מצינו
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ש  באופן אלא האבילות), ימי למנין עולה השבת לבוא,zktdnהיתה לעתיד  שיהיה עלֿדרך האבילות, את
שכתוב  לששון".35כמו אבלם "והפכתי
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וקיימא" מיקדשא ש"שבת לפי - הדבר (כמו 36וטעם האדם בעבודת תלוי אינו השבת שענין והיינו, ,
לזמנים" דקדשינהו אינהו ש"ישראל טוב', להפך 37'יום בכחו ולכן מלמעלה, וניתן שנמשך ענין אלא ,(

האבילות. ענין מכללות שלמעלה ביותר נעלה ממקום נמשך להיותו האבילות, ענין את

"הואיל  רבי אמר זה שעל השבת, לאחר ונדחה בשבת, שחל באב לתשעה בנוגע גם מובן ועלֿפיֿזה
ביותר  נעלה ממקום להיותו וקיימא, שמיקדשא השבת בכח לגמרי לדחותו שרצה - ידחה" ונדחה

כו'. והחורבן הסתירה ענין מכללות שלמעלה 

.‡È:"'כו אלא מעשה היה כך לא "רבי, זבדא, בר אבא רבי דברי לבאר יש ועלֿפיֿזה

ש  לומר זבדא בר אבא רבי כוונת dyrndאין did `l,"באב תשעה לעקור ביקש ש"רבי..

סופר' ה'חתם שמביא הקושיא להקשות יש זה שעל ב'38- דילמא מעשה, היה כך דלא "מנאֿליה :
- אידחי" דאידחי כיון לומר רצה  אחרת פעם ושוב לו, הודו ולא לעקור שביקש אמת, היו המעשים

"לא בנוגעjkאלא רק אלעזר רבי דברי את שמתקן היינו, מעשה", mixacdהיה xcql זה שענין -
היה באב" תשעה לעקור לאחר ixg`lש"ביקש ונדחה בשבת שחל באב תשעה לדחות רצה שתחילה

לגמרי. לעקרו ביקש השבת, בכח הדחיה ועלֿידי ולאחרי ידחה", ונדחה "הואיל באמרו, השבת,

ש"רבי.. אלעזר רבי של הקסלקאֿדעתא את הגמרא מביאה מדוע השאלות: ב' מתורצות ועלֿפיֿזה
לע  ש"רבי..ביקש אלעזר רבי דברי כי - האחד" מן השנים טובים עליה "קרי ומדוע באב", תשעה קור

שסדר  ומבאר מוסיף זבדא בר אבא שרבי אלא המסקנא, לפי גם קיימים באב" תשעה לעקור ביקש
כנ"ל  השבת, בכח הדחיה ועלֿידי לאחרי היתה באב תשעה לעקור שבקשתו באופן היה .39הדברים

להיות  צריך זה שענין אלא לגמרי, באב תשעה לעקור כח נתינת יש שמלמעלה - הדברים ונקודת
לגמרי. עקירתו ואחרֿכך השבת, בכח דחייתו - לכלֿלראש והדרגה: סדר של באופן

לנחמה  להגיע היא הכוונה שתכלית - ההפטרות לסדר בנוגע לעיל שנתבאר מה עלֿדרך זה והרי
לאחרי  - והדרגה בסדר להיות צריך זה ענין אבל מנחמכם", הוא אנכי "אנכי בעצמו, הקב"ה שעלֿידי

אלקיכם" יאמר עמי נחמו ד"נחמו .40ההקדמה
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ובפירש"י.36) א יז, ביצה
ובפירש"י.37) ב קיז, פסחים וראה ובפירש"י. א מט, ברכות
סל"ג.38 חאו"ח שו"ת

(מגילה 39) התוס' קושיית גם לתרץ יש שעפ"ז גם נתבאר
ט' לעקור רוצה הי' [דרבי] תנא דהאי סלקאֿדעתך "היכי שם),

ביתֿדין  דברי לבטל יכול ביתֿדין אין אמרינן.. והא לגמרי, באב
שנשתנה  כיון - ובמנין" בחכמה הימנו גדול אא"כ חבירו
כנ"ל  כו', השבת בכח כו', לעקור וסיבה טעם ונתחדש המציאות

בארוכה.
שתח"י40) ברשימה נמצא .(l"endע"כ
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וקיימא" מיקדשא ש"שבת לפי - הדבר (כמו 36וטעם האדם בעבודת תלוי אינו השבת שענין והיינו, ,
לזמנים" דקדשינהו אינהו ש"ישראל טוב', להפך 37'יום בכחו ולכן מלמעלה, וניתן שנמשך ענין אלא ,(

האבילות. ענין מכללות שלמעלה ביותר נעלה ממקום נמשך להיותו האבילות, ענין את

"הואיל  רבי אמר זה שעל השבת, לאחר ונדחה בשבת, שחל באב לתשעה בנוגע גם מובן ועלֿפיֿזה
ביותר  נעלה ממקום להיותו וקיימא, שמיקדשא השבת בכח לגמרי לדחותו שרצה - ידחה" ונדחה

כו'. והחורבן הסתירה ענין מכללות שלמעלה 

.‡È:"'כו אלא מעשה היה כך לא "רבי, זבדא, בר אבא רבי דברי לבאר יש ועלֿפיֿזה

ש  לומר זבדא בר אבא רבי כוונת dyrndאין did `l,"באב תשעה לעקור ביקש ש"רבי..

סופר' ה'חתם שמביא הקושיא להקשות יש זה שעל ב'38- דילמא מעשה, היה כך דלא "מנאֿליה :
- אידחי" דאידחי כיון לומר רצה  אחרת פעם ושוב לו, הודו ולא לעקור שביקש אמת, היו המעשים

"לא בנוגעjkאלא רק אלעזר רבי דברי את שמתקן היינו, מעשה", mixacdהיה xcql זה שענין -
היה באב" תשעה לעקור לאחר ixg`lש"ביקש ונדחה בשבת שחל באב תשעה לדחות רצה שתחילה

לגמרי. לעקרו ביקש השבת, בכח הדחיה ועלֿידי ולאחרי ידחה", ונדחה "הואיל באמרו, השבת,

ש"רבי.. אלעזר רבי של הקסלקאֿדעתא את הגמרא מביאה מדוע השאלות: ב' מתורצות ועלֿפיֿזה
לע  ש"רבי..ביקש אלעזר רבי דברי כי - האחד" מן השנים טובים עליה "קרי ומדוע באב", תשעה קור

שסדר  ומבאר מוסיף זבדא בר אבא שרבי אלא המסקנא, לפי גם קיימים באב" תשעה לעקור ביקש
כנ"ל  השבת, בכח הדחיה ועלֿידי לאחרי היתה באב תשעה לעקור שבקשתו באופן היה .39הדברים

להיות  צריך זה שענין אלא לגמרי, באב תשעה לעקור כח נתינת יש שמלמעלה - הדברים ונקודת
לגמרי. עקירתו ואחרֿכך השבת, בכח דחייתו - לכלֿלראש והדרגה: סדר של באופן

לנחמה  להגיע היא הכוונה שתכלית - ההפטרות לסדר בנוגע לעיל שנתבאר מה עלֿדרך זה והרי
לאחרי  - והדרגה בסדר להיות צריך זה ענין אבל מנחמכם", הוא אנכי "אנכי בעצמו, הקב"ה שעלֿידי

אלקיכם" יאמר עמי נחמו ד"נחמו .40ההקדמה
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שנשתנה  כיון - ובמנין" בחכמה הימנו גדול אא"כ חבירו
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האבילות. ענין מכללות שלמעלה ביותר נעלה ממקום נמשך להיותו האבילות, ענין את
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ש  לומר זבדא בר אבא רבי כוונת dyrndאין did `l,"באב תשעה לעקור ביקש ש"רבי..

סופר' ה'חתם שמביא הקושיא להקשות יש זה שעל ב'38- דילמא מעשה, היה כך דלא "מנאֿליה :
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לנחמה  להגיע היא הכוונה שתכלית - ההפטרות לסדר בנוגע לעיל שנתבאר מה עלֿדרך זה והרי
לאחרי  - והדרגה בסדר להיות צריך זה ענין אבל מנחמכם", הוא אנכי "אנכי בעצמו, הקב"ה שעלֿידי

אלקיכם" יאמר עמי נחמו ד"נחמו .40ההקדמה
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ובפירש"י.36) א יז, ביצה
ובפירש"י.37) ב קיז, פסחים וראה ובפירש"י. א מט, ברכות
סל"ג.38 חאו"ח שו"ת

(מגילה 39) התוס' קושיית גם לתרץ יש שעפ"ז גם נתבאר
ט' לעקור רוצה הי' [דרבי] תנא דהאי סלקאֿדעתך "היכי שם),

ביתֿדין  דברי לבטל יכול ביתֿדין אין אמרינן.. והא לגמרי, באב
שנשתנה  כיון - ובמנין" בחכמה הימנו גדול אא"כ חבירו
כנ"ל  כו', השבת בכח כו', לעקור וסיבה טעם ונתחדש המציאות

בארוכה.
שתח"י40) ברשימה נמצא .(l"endע"כ

אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ו מנ"א, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

לו  מבלבלות  זרות  מחשבות  אשר  ומסיים  לימודו  סדר  אודות  כותב  בו  מכתבו  על  במענה 

ממעט  והלשון  הברית  קדושת  שמירת  אשר  בזה  הענינים  ידועים  וכבר  התפלה,  בעבודת  מהיגיעה 

המחשבות זרות כן צריך שיהי' הספר או הסידור פתוח לפניו שהאותיות מאירות ומגרשים מחשבות 

שאינם מענינם. וע"פ המבואר בלקו"ת ס"פ קדושים הנה כשיש אותיות דתורה בכלל ובפרט אותיות 

דפנימיות התורה חקוקים במוחו הרי זה ממעט לאט לאט אותיות המחשבה שמנגדים לזה והשי"ת 

יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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מספר  יש תשמעון" עקב "והיה הפסוק על
ומהם: פירושים,

"מצוות  מצוות: של מסויים סוג הוא "עקב" א)
בעקביו" דש שאדם עקב 1קלות "והיה של והמשמעות .

מצוות גם שתקיימו היא, .`elתשמעון"

דמשיחא". "עקבתא של הזמן הוא "עקב" ב)
שאז, היא, תשמעון" עקב "והיה של והמשמעות

דמשיחא, כפי i`ceaבעקבתא – "תשמעון" יהיה
נצבים  בפרשת יקויים 2שהובטח המשיח ביאת שלפני ,
אלקיך" הוי' עד .3"ושבת

ויותר  פסוק, אותו על הם אלו פירושים ששני כיון
מובן  מילה, אותה על – קשר.4מכך ביניהם שיש ,

ב.
„ÒÁ· Â‡ ˙ÂÎÊ·

זה  את ולהסביר להקדים יש זאת להבין כדי
נאמר  לכך, ובהמשך תשמעון...", עקב "והיה שלאחר
נשבע  אשר החסד ואת הברית את לך אלקיך ה' "ושמר

לאבותיך".

בזה: להבין וצריך

השפעה  אופנים: שני יש מלמעלה בהשפעה
שהאדם משום dlהניתנת dkf,הראויה התנהגותו על

של  חסדו מפני ראוי, שאינו למי הניתנת והשפעה
מתן  שלפני הדורות לכ"ו בדומה הקדושֿברוךֿהוא,

הקדושֿברוךֿהוא  של בחסדו ניזונין שהיו או 5תורה, ,
– נשבע אשר והחסד הברית מפני ישראל לבני הניתנת

האבות מפנ  עם הקדושֿברוךֿהוא שכרת הברית י

לבני  לתת יש בגינה אשר להם, שנשבע והשבועה
ח"ו  לכך ראויים אינם כאשר אף טוב, כל ,6ישראל

ביניהם  הכורתים נאמנים אוהבים שני כדוגמת
תהיינה  הזמן במשך אם שאף שמשמעותה ברית,
– האהבה להיפך כלל בדרך לגרום שעלולות הפרעות

אהבתם  תחלש לא זאת ,7בכל

גם לקיים dreaydוכך ביותר חזקה החלטה שהיא ,
מניעות  יהיו אם שאף נשבעו: שעליו הדבר את
זה, דבר לקיים שלא הגיוניות וסיבות רבים ועיכובים
בכל  להתחשב בלי שבועתו את הנשבע יקיים זאת בכל

העיכובים  כל ולמרות .8זה

" שמירת מובן: לא כן, אשר cqgdואתzixadאם
rayp תולים מדוע מצב. בכל לכאורה, להיות, צריכה "

"עקב  של במצב שני: ומצד תשמעון...". ב"עקב זאת
את  אפילו מקיימים ישראל בני כאשר תשמעון...",

אז בעקביו, דש שאדם הקלות שכר ribnהמצוות להם
zekfa ולשבועה לחסד לברית, זקוקים מדוע –9?

.‚
"‡ÙÂÒÎ„ ‡Ó‰" ‡Ï

הוא: לכך ההסבר

עמל  לא שהמקבל חנם, מתנת מעניקים כאשר
בושה, של לחם – דכסופא" "נהמא זהו הרי בעבורה,

זכות  ללא חנם, חפץ 10שניתן הקדושֿברוךֿהוא אך .
קבע הוא ולכן מושלם, טוב לישראל lkyלתת

מהשתלשלות, מלמעלה המגיעות אלו אף – ההשפעות
אליו  מגיעה אינה כשלעצמה הנבראים שעבודת ממקום

מעין  תהיה ושהעבודה עבודה, ידי על דוקא תגיע –11

.12ההשפעה 
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שמשליכין 1) קלות.. מצות כאן: ובתנחומא פרשתנו. ריש פרש"י
עקביהן". תחת אותן

ה"ה.2) פ"ז תשובה הל' רמב"ם וראה ב. ל,
אוה"מ).3) (בשם תקד ע' ריש תצא. ס"ע שם פרשתנו. ריש אוה"ת
אחד 4) שבפסוק הפירושים שכל ,35 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש ראה

עיי"ש. לזה. זה שייכים
י"ל 5) ואולי באו"ה. – זה שייך מ"ת לאחרי וגם א. קיח, פסחים

בשלח. ר"פ תו"א פ"ו. אגה"ת – בכ"ז (ראה קצר לזמן – בבנ"י דגם
ואילך). ח' מאמר ומעין קונט'

לעיל.6) המסומן וכו' באגה"ת המבואר עם זה לתווך וצ"ע
ב.7) מד, נצבים .n"kaeלקו"ת
ח,8) (נדרים עצמו את לזרז בכדי המצות את לקיים נשבעין שלכן

תש"ל. תשרי דו' מאמר פ"א. יד מאמר הנ"ל קונט' וראה וש"נ). רע"א.
ועוד.

לך).9) ה"א ושמר (ד"ה כאן יקר הכלי גם הקשה עד"ז
ד.10) ז, צו לקו"ת פ"כ. תדבא"ר ראה
שהעבודה11) מתבטא דוקא id`שעי"ז `id ההשפעה את הממשיכה

עבודה ע"י גם באה ההמשכה היתה באם אבל היתה `zxgשלמעלה. ,
ענין רק הוא העבודה שצורך הוכחה ולא iccvאז סגולה, בדרך

ע"י zxxernשהעבודה באה שההמשכה (אף ובמילא – ההמשכה את
עכ"פ ה"ז לא xcbaעבודה) באה שההמשכה מכיון דכסופא", "נהמא

– (272 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש עד"ז (ראה ומסובב דסיבה באופן
הטוב. שלימות כאן אין ובמילא

(12) שלמעלה "מאד" בחי' שגם מה izin`dבדוגמת b"la ע"י באה (
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גם  יגיעה נדרשת מפני לכן הניתנת השפעה לצורך
ודוקא  לאבותיך", נשבע אשר החסד ואת "הברית

עבודה כי תשמעון", "עקב של מעין efעבודה היא
ו'. בסעיף כדלהלן לאבותיך, נשבע אשר והחסד הברית
מלמעלה  מקבלים אין תשמעון", "עקב כאשר לפיכך,

השכר לפי השפעה mi`zndרק כלומר, לעבודה,
dcecndהשפעה מקבלים אלא היגיעה, izlaלפי
zlaben" לפי –zixadואתcqgdאשרrayp

לאבותיך".

.„
‡ÁÈ˘Ó„ ‡˙·˜Ú·Â ˙È·‰ ÔÓÊ· ˙ÂÏË·˙‰

מעלת  את ולציין להקדים יש זאת, להבין כדי
בזמן  עבודתם פני על הגלות בזמן ישראל של עבודתם
בתקופה  העבודה מעלת – עצמו הגלות ובזמן הבית,

עצום 13דמשיחא zawr`של הגלות חושך כאשר ,
:14ביותר 

מאירה  שאלקות בזמן מצוות מקיים יהודי כאשר
בכך  מעורבת בעבודתו, תענוג מתוך בגלוי, אצלו

כלפי elyמציאותו התבטלותו כך כל מתבטאת ואין ,
אין  החושך, בזמן מצוות בקיום אך הקדושֿברוךֿהוא.

האדם, מציאות באה ezelhazdeמעורבת היהודי של
ביטוי  לידי .15אז

הגלות  בזמן (לעלות 16אמנם, יכולים אנו "אין

לפניך" ו)להשתחוות הבית,17וליראות בזמן דוקא :
ראיית  היתה "ליראות", – בגלוי אלקות היתה כאשר

כ  לראות שבא וכדרך ליראות אלקות, בא גרמה 18ך –

ל"בטל  פנימיות", "בבחינת להשתחוואה זו 19ראיה

התבטל  היהודי של העצמי רצונו – רצונו" מפני רצונך

"ליראות", שאין כיון הגלות, בזמן ואילו לחלוטין.
הקיימת  וההשתחוואה "להשתחוות", גם אין ממילא

"רצון  לו שיש חיצוניות", "בבחינת רק היא זאת בכל

את  "מכניע רק והוא עצמו" בפני אחרת ומחשבה אחר
ימרוד" שלא ,20הגוף

לגבי רק זאת שבזמן zenkאך שהביטול הביטול.
וחפץ  רצון לו ש"אין עד כולו, האדם את מקיף הבית

בביטול, חדור הוא אין הגלות בזמן ואילו כלל", אחר

רק והוא עצמו", בפני "דבר נשאר את ripknאלא
הקדושֿברוךֿהוא, כלפי עצמו

לגבי אדרבה zednאך הרי – ההכנעה 21הביטול :
היא  האדם, למציאות קשורה שאינה כיון הגלות, בזמן

לא `zizinהתבטלות שההתבטלות הוא, החסרון .

אך  ממשית, מציאות נשאר והוא כולו, לאדם חדרה
אמיתית  היא (בחיצוניות) קיימת שאכן .22ההתבטלות

מגילוי  הנובעת הבית, שבזמן ההתבטלות זאת, לעומת

קשור  עצמו הביטול כי מוחלטת, התבטלות אינה אור,
כדלעיל  האדם, של .23במציאותו
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ובדוגמא  מעין שהיא מאדך", ד"ובכל העבודה ע"י – ודוקא עבודה,
ב. קס, ב. קכג, (דרמ"צ האמיתי מאד לקו"ש n"kaeלבחי' וראה  .(

הבל"ג, אור בבחי' שגם שם, ובהערות ואילך 112 ע' ח"ד [המתורגם]
כ"א) צדדי, ענין (אינה id`העבודה `id.עיי"ש האור. את הממשיכה

למטה 13) ירידתה ע"י בנשמה שנעשה העילוי – יותר בכללות ועד"ז
יו"ד יעקב בחי' – היא ב.awr(שאז עז, פל"ז n"kae(תו"א תניא וראה .(

ממש". גלות "בחי' היא לעוה"ז הנשמה שירידת א), (מח,
באריכות.14) – בסופה – סוטה במס' כמבואר
בתחלתו 15) ש"ת עמך כי ד"ה תתק. ע' תצא (אוה"ת מבואר בכ"מ

ו  הצמאון בענין הוא שבזה"ג שהעילוי ובכ"מ), הבעש"ט. בשם –dad`d.
והחידוש  הבית. מבזמן יותר הוא בזה"ג לאלקות שהצמאון מה והוא
שמצד  בהביטול כי בזה"ג. יתרון יש – בהביטול שגם הוא, שבפנים
שבזה"ג, בביטול משא"כ הבטל, של מציאותו גם מעורב הגילויים,

.(21 הערה להלן המבואר (וע"ד כבפנים
לעיל 16) (ראה למטה הנשמה ירידת ענין לכללות בנוגע גם וכ"ה

בה' דביקותו* למעלת יגיע לא גמור.. צדיק שיהי' ש"גם ,(13 הערה
שם). (תניא החומרי" לעוה"ז ירידתו בטרם ורחימו בדחילו

דיו"ט.17) מוסף – התפלה נוסח
ואילך.18) ב קג, ע' וירא ס"פ אוה"ת בתחילתה. חגיגה

מ"ד.19) פ"ב אבות – המשנה לשון
ב.20) צח, ברכה לקו"ת בכ"ז ראה
שעבודת 21) דאף "נאמן". העבד על "פשוט" העבד מעלת ובדוגמת

בשעת  כי באמת בזה חפץ אינו כי ומשא, עול "בדרך היא פשוט העבד
הוא בשמחה dvexמעשה היא שעבודתו הנאמן כעבד ולא – חפשי" להיות

כי  דוקא. הפשוט בעבד הוא עצמותו והנחת הביטול עיקר מ"מ ותענוג,
אדונו  מעלת שמכיר מחמת היא לאדונו שהתקשרותו מכיון הנאמן, עבד
היא  שלו שההתקשרות (אף העבד מציאות גם מעורבת זו בהתקשרותו הרי

עבד carcבאופן משא"כ וכדומה). ואהוב דאוהב כהתקשרות ולא ,
מחמת היא שעבודתו cgteהפשוט dni`שהם) אותו migixknמאדונו

אדונו את רב jtidלעבוד ומקנה (ד"ה לגמרי ביטול ה"ז ורצונו), טבעו
בארוכה). עיי"ש שלאחריו. והמאמרים תרס"ו

ל 22) בנוגע היותה mc`dוגם (עם דוקא הפשוט עבד עבודת הרי ,
"זהו  אדונו רצון ומילוי ממש", בנפשו טבע כמו אצלו "נעשה רצונו) נגד
(ד"ה  זאת" זולת עצמי דבר לו ואין ונוצר נברא שלזה ומציאותו חיותו כל
וחילוף", שינוי שום בלי תמידית היא "עבודתו שלכן שם). רב ומקנה

תרס"ו). הדברים אלה (ד"ה הנאמן בעבד משא"כ
(23znbece oirne ד"ה) עוד" ד"אין הביטול הוא בעוה"ז שדוקא דבר,

תלח) ס"ע תרס"ו (המשך תרס"ז בחוקותי אם ד"ה וראה תרס"א. ולקחתם

oeyl ,okly) envrl ze`ivn epi`y dxen zewiacy ,`ed (a"xrz jynda ± b"rxz awr 'ide d"c d`x) zexywzdl zewiac oia yxtdd :"ezewiac" oeyld weic (*
`edy ,`ed xe`l rbepa lbxendweac,okle .'ek xyewn `edy `l` envrl ze`ivn `edy ,dxen zexywzde .(xe`nd ielib wx `ed xe`d ze`ivn lk ik ± xe`nda

`idy enk dnypdl rbepamxh,cere c"yz xiyi f` d"c ,(a ,fh) xacna z"ewl d`xe .` ,br b"gf d`x) exn` dhnly dnypda k"`yn ,"ezewiac" azek ,dzcixi
ody enk zenypd lr i`w dfydhnlzlz" (oixywl`xyi 'ekoi`xywzn."'ek `ziixe`a

lr mb dxen "oi`xywzn" oeyld ,n"ny `l`ielird.dhnl dnypd zcixi i"r dyrpy
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בפועל  דבר של בסופו ביטוי לידי בא דבר כל
ב"עקב", שקיימת לעיל, שצויינה והמעלה ממש.
קלות  ה"מצוות בקיום מתבטאת דמשיחא, בעקבתא

בעקביו". דש שאדם

למציאותו קשורה העבודה אצלו elyכאשר יש ,
הקשורות  המצוות לאחרת: אחת מצוה בין הבדל

נעלה  אור מאיר שאצלן יותר ל"ראש", חשובות ,
הקשורות  במצוות מאשר יותר בהן מהדר והוא בעיניו,
מתוך  הוא המצוות קיום כאשר זאת, לעומת ל"עקב".

ציווי מפני עול, כל oec`dקבלת את מקיים הוא אז ,
אופן  באותו כרצון 24המצוות כמצוה, המצוה מצד כי ,

"חמורה  לבין שבקלות" "קלה בין הבדל אין ה',
.25שבחמורות"

.Â
'˙È Â˙ÂÓˆÚÏ ÌÈÚÈ‚Ó "·˜Ú" È„È ÏÚ ‡˜Â„

"ושמר... לבין תשמעון" עקב "והיה בין הקשר זהו
לאבותיך":raypאשרcqgdואתzixadאת

לדרגה מגיע האור הרגשת מצד המצוות efקיום
עצמו, את מצמצם הוא לנבראים. המאירה אלקות, של

להשיגו  שיוכלו כך הנבראים, דרגת לפי אך 26כביכול, ,
"לית  שם שהרי מצמצום, הנעלית האלקות לדרגת לא

כלל" ביה תפיסא .27מחשבה

בלעדו  ואפס הוא לבדו ש"הוא כיון מכך: יותר
הרגשת  מצד היא האדם עבודת כאשר לכן, ממש",

בה שמעורבת zinvrdהאור, eze`ivn סתירה זו הרי ,
ית' עצמותו .28לגילוי

" – עול קבלת מתוך עבודה ידי על awrדוקא
של  ומציאותו שכלו מעורבים אין שבה תשמעון",
כפי  עצמותו, לגילוי מגיעים עלֿידיֿזה דוקא האדם,

כשלעצמו  .29שהוא

"ושמר... – תשמעון..." עקב "והיה נאמר לפיכך
עבודה raypאשרcqgdואתzixadאת ידי על כי ,"...

נעשים  "עקב" יתברך.31כלי 30בבחינת לעצמותו

.Ê
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בהרחבה  פעם הוסבר שגם 32כבר היא, שהתכלית ,
יבואו להשתלשלות שמעל ובפנימיות.ielba33הענינים

הנובעת  עול, קבלת מתוך העבודה שגם נדרש, לכן
ל mvrמ  הקשורה בפנימיות.ezenvrהנשמה, תאיר ,

צורך יש התורה izyaכלומר, שקיום המעלות:

התחושהl`והמצוות מתוך mc`dייעשה ly אלא ,
ברוךֿהוא, הקדושֿ כלפי והתבטלותו התמסרותו מתוך

לכל  יחדור זה שביטול זאת, ועם להבנתו. שמעל
שלו. לתענוג שיהיה עד מציאותו,

עקב  פרשת לאחר שמיד בכך גם נרמז הדבר
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עבודת  בחי' קבעומ"ש הו"ע עוד אין דבחי' בפועל העבודה "דענין
עבד").
שם.24) הדברים אלה ד"ה ראה
לק 25) וראה ועוד. פרשתנו. ריש ילקו"ש ח"ד ראה [המתורגם] ו"ש
.174 ע'
ה 26) עבד של ההתקשרות ש(גם) שם, הדברים אלה היא on`pבד"ה ,

הרגש וגם d`ltddמצד מעולמות, ומרומם מופלא שהוא (איך דאוא"ס
דאוא"ס envrההפלאה cvn רק הוא זו בחי' שמצד הביטול גם אבל, .(

שמתבטל  (אלא) המרגיש.. מציאות כאן ש"יש חשיב", כלא קמי' ד"כולא
דוקא  עצמות מצד הוא – עוד" ד"אין והביטול זה". הרגש ע"י במציאותו

שם). בחוקותי אם שם. ולקחתם (ד"ה
תכלית 27) תרס"ו. לך ד"ה וראה אלי'. פתח – זהר התקוני הקדמת

תרפ"ט. ח"א) קונטרסים בסה"מ – חתונה דרושי (קונט' חכמה
ב).28) (מד, פל"ה תניא עד"ז ראה
לסופו),29) (קרוב תרס"ו בהמשך תרס"ז אתה קדוש ד"ה ראה

ממש. דא"ס העצמי העלם בבחי' מגיעה דקב"ע שהעבודה
לעצמו,30) מציאות [שאינו הרצון שפעולת שבאדם, העקב בדוגמת

והמשכת מרוצת סה"ש mvrdכ"א וראה ובכ"מ. תש"ג. אנכי ד"ה –
בא  הקב"ה אין (ד"ה מבראש יותר בעקב היא ואילך] 78 ס"ע תש"ד

ועוד). תש"ט ישנה אני תרפ"ה. בטרוניא
(31– בנמשל ועד"ז [שבאדם. שהעקב לומר, אפשר הי' לכאורה

שהראש, כ"א מהראש, יותר להרצון מתייחס אינו דקב"ע] העבודה

ישנו  לא – ובהעקב הרצון, על מסתיר שבו השכל – לשכל כלי להיותו
זה. הסתר

הרגל נקרא זו "ובבחינה ב) (א, בתו"א מהלשון שסופן y`xאבל ..
נקרא הרגל שבחי' תחלתן זו"y`xהוא "בבחי' הרגל שמעלת משמע ,"

בסופן  תחלתן שנעיצת והיינו הגילויים. בבחי' הראש מעלת בדוגמת היא
הוא רגל, – סופן שבחי' באופן, שהראש ilkהוא כמו – תחלתן לבחי'

לשכל. כלי הוא
ד"דירה מהענין גם מובן מהוכן הם wecy`בתחתונים", התחתונים

מאור  "ירידה שזהו גילוי, רק – העליונים (ובעולמות ית' לעצמותו דירה
פ"ה. תשי"א לגני באתי בד"ה נת' פל"ו. (תניא ית'" שזהו p"yeפניו – (

ובעוה"ז  עצמותו, על מסתירים בעליונים שישנם שהגילויים לפי רק לא
בעוה"ז, – מעצמותו שמציאותו שההרגש לפי גם) אלא זה, הסתר אין –

(אגה"ק znbecaהוא מעצמותו שמציאותו לעצמותו ודירה "כלי" והוא
ר"ה  המשך וראה ריד. ע' להצ"צ ביאוה"ז ג. מג, בשלח ביאוה"ז כ'. סי'
זו  מצה בתחלתו). שם בסוכות ובד"ה (פי"ד. תיש"א בסה"מ תרצ"ד

ובכ"מ). פ"ב. תש"ז
היא דקב"ע שהעבודה לעניננו, בנוגע גם מובן לעצמותו ilkומזה

תשכ"ה). אייר מברכים שבת (משיחת ית'
(32.12 ובהערה 241 ע' ח"ג [המתורגם] לקו"ש גם ראה
ד"33) הכוונה נשלמת דוקא לקו"ש dxicשבזה (ראה בתחתונים"

.(35 ע' ח"ד .11 הערה 215 ע' ח"ג [המתורגם]
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כשנמצאים  העבודה, בתחילת ראה: לפרשת מגיעים
"ליראות", של הדרגה קיימת אין "עקב", של בדרגה
של  באופן רק נעשית והעבודה ד', בסעיף כדלעיל
ל"ראה", מיד מגיעים זה ידי על דוקא אך "תשמעון".

ל"ראה אלא הגילויים, בדרגת לראיה רק –`ikpולא "
יתברך. עצמותו גילוי

.Á
ÌÁ ˙˙Ó :‰ÏÁ˙‰‰

שלוש  של הסדר את לבאר ניתן לעיל האמור לפי
דנחמתא  שבעה של הראשונות וההפטרות :34הפרשות

ענין לכל הכח ונתינת אתערותא ההתחלה – היא
`lirlc35הראשונה בשבת קוראים לכן .dryz xg`ly

a`a לעילא דסליק החורבן לאחר העבודה בתחילת –
מתנת36ולעילא  – ואתחנן פרשת את –mpg37 גם .

יאמר  עמי נחמו "נחמו היא זו בשבת ההפטרה
מלמעלה. הבאה נחמה – אלקיכם"

היא  ב"ואתחנן..." שהבקשה לכך ההסבר זהו
נא הנעלית d`x`e"38"אעברה ראיה, בבחינת ,

באופן 39משמיעה  מלמעלה המאיר האור גילוי מצד כי ,
ראיה. פשיטות, בבחינת היא האלקות חנם, מתנת של

ידי  על דוקא היא עצמותו שהמשכת כיון אך
באתערותא  ואילו דלתתא, אתערותא של באופן עבודה
חיצוניות  לדרגת רק מגיעים כשלעצמה דלעילא

הראיה 40האור  לכן לנבראים, מסויים קשר לה שיש ,
כמתנת החיצוניים,mpgהבאה הגילויים בדרגת רק היא

לעיל  כאמור האמיתית, ההתבטלות לידי מביאה ואינה
הנובעת  "להשתחוות" של הדרגה לגבי ד', בסעיף

המקדש  בבית היתה 41מ"ליראות" זו שבהשתחויה ,
הנברא. מציאות גם מעורבת

פרשת  שבת של שהנחמה לכך ההסבר גם זהו
ידי על היא נחמו, שבת כיון mi`iapdואתחנן, :

לכן  מקום, תופס ה"מטה" למטה, מלמעלה שבהמשכה
להשיגו  יוכל שה"מטה" באופן זו המשכה .42באה

של ל  באופן להיות העבודה צריכה מכן אחר
עבודתם  מצד לאלקות, מישראל – דלתתא אתערותא

זוהי 43העצמית  מלמעלה. האור גילוי מצד ולא ,
של  בדרגה שגם תשמעון", עקב "והיה של המשמעות
היהודי  בגילוי, בה מאירה אינה שאלקות "עקב",

הקדושֿברוךֿהוא 44מתבטל  כלפי עצמו את ומכניע
"תשמעון" של .45באופן

"ותאמר  היא עקב פרשת  של ההפטרה כך, משום
נובעת  אינה זו שמרירות שכחני", ואד' ה' עזבני ציון
"עזבני" של מצב זהו להיפך, – מלמעלה האור מגילוי

עצמו. ה"מטה" מצד אלא – ו"שכחני"

במדרש  למבואר קשור ציון..."46הדבר ש"ותאמר ,
 ֿ שהקדושֿברוך לאחר נחמו...": ל"נחמו תשובה היא

לנביאים אומר על mdyהוא אומרת ישראל, את ינחמו
"עזבני ישראל כנסת c`e'כך 'd חפצים הם – שכחני"

נביאים. ידי על ולא בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא בנחמת
ממשה  הנביאים דברי את שמעו ישראל בני ולכאורה:
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מעין 34) מפטירין בתמוז י"ז עד "מבראשית סתכ"ח: או"ח בטור
אבל, המאורע". ולפי הזמן לפי ואילך ומשם בדומה דומה הפרשיות

שגם [ובפרט, הדיוק בתכלית הם שבתורה הענינים שכל zeiyxtdמכיון
של"ה  ראה – ול"נחמתא" ל"פורעניתא" שייכות להן יש ואילך" ד"ומשם
עצמו  מזה הרי ואילך], א שסו, שם גם וראה וישב. ר"פ תושב"כ חלק
ליעקב  ציון ותאמר לואתחנן, נחמו פנחס..) לפ' ירמיהו "(דברי שקבעו
להפרשיות  שייכות אלו הפטרות שגם מובן, וכו'", אנכי לראה סוערה עני'
והן  למטות הן – "שמעו" למטות, והן לפנחס הן – ירמי'" ש"דברי (אלא

.62 ע' לעיל וראה וכו'). למסעי
ב.35) ב, ויקרא לקו"ת ראה
"לעילא 36) הלשון – רע"א. עה, ב. כ, ח"ג א. רי, זח"א ראה

(אוה"ת  41 ואילך. 20 .15 ע' לאיכה (אוה"ת) ברשימות נתבאר ולעילא"
ואילך. קכח ע' תרכ"ו בסה"מ א'צבֿג). ואילך. א'נ א'מד. ע' ח"ב לנ"ך

ובכ"מ.
ואתחנן.37) ר"פ ורש"י (ג) תנחומא דב"ר, ספרי,
בחי'38) להמשיך שרצה ג), (ג, ואתחנן לקו"ת וראה כה. ג, ואתחנן

זו  בחי' המשיך – זאת פעל שלא דאף ע"ד, (ושם בפנימיות בכנס"י ראי'
עכ"פ). מקיף בבחי' בהם

שם.39) ובהנסמן 127 ע' ח"ו [המתורגם] לקו"ש בארוכה ראה
ואילך.40) ד כג, ג. כב, שה"ש לקו"ת
היו 41) שבאם שם), ובהנסמן צג סה, (ע' ואתחנן פ' אוה"ת ראה

כלל. הגלות ענין הי' לא ואראה", נא "אעברה משה של בקשתו ממלאים

"ליראות  לענין ואתחנן דפ' ואראה" נא ד"אעברה השייכות תומתק ועפ"ז
.w"ndiacולהשתחוות"

הבאים 42) הניסים שגם 128 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש עד"ז ראה
להמטה  מקום תפיסת איזו שישנה מכיון למטה, מלמעלה המשכה בדרך

ההמשכה שתהי' – הוא ענינה (שהרי זו המשכה להם dhnlלגבי יש ,(
גדרי – בטבע .dhndאחיזה

(שבפ'43) שמע פרשת שבין מההפרש גם לפרשת opgz`eלהעיר (
(שבפ' שמוע אם קודם awrוהי' "ושננתם" נאמר שמע שבפרשת ,(

גו'" "וקשרתם נאמר והא"ש ובפ' גדול, תלמוד – גו'" iptlל"וקשרתם
הוא  תלמוד והרי ושננתם). ד"ה (אוה"ת גדול מעשה – גו'" "ולמדתם
(כמובן  המטה שמצד עבודה – ומעשה שמלמעלה, המשכה דוגמת

ואילך. 81 ע' לקמן וראה שם). מאוה"ת
שבפ'44) שהחידוש מזה, גם (דפ'להעיר "אף awrוהא"ש הוא (

elbzy xg`l,שם מספרי יח. יא, פרשתנו (רש"י במצות" מצויינים היו
יז).

עקב 45) בפ' נאמר תרכ"ט וכתבתם ד"ה שהמאמר מה יומתק ועפ"ז
ג"כ  הצ"צ אדמו"ר כ"ק ע"י נסדר – שבאוה"ת זה ד"ה המאמר (והוא
ואתחנן  בפ' גם נאמר גו'" "וכתבתם שהפסוק אף – עקב) פ' בדרושי

iptlyענין מעלת הוא, זה מאמר תוכן כי – עקב r"aweפ' drinyd אזן –
drnyyישראל בני לי כי סיני הר .micarעל
והפטרות.46) הפרשיות בסדר באבודרהם הובא
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באמונה, ועיקר יסוד זהו – ואדרבה והלאה, ע"ה רבינו
את  מנבא שהאֿל לידע הדת "מיסודי הרמב"ם: כדברי

האדם" כאשר47בני דוקא אך –oi`"עזבני" – גילוי
ובכל  "עקב", של בדרגה נמצאים כאשר – ו"שכחני"
מסתפקים  אין "תשמעון", של עבודה קיימת זאת

יתברך  עצמותו להמשכת ומגיעים .48בגילויים

ז', בסעיף כדלעיל היא, שהתכלית כיון אך
אלקות  של הדרגה שגם – המעלות שתי שתהיינה

על oihelglהנעלית – ראיה בבחינת תהיה מהנבראים
שגם  – אנכי" "ראה פרשת מכן לאחר באה כך

"ראה". יש ב"אנכי"

ראה  פרשת של ההפטרה סוערה 49לכן "עניה היא
לידי  מביאה עזבני..." "ציון שאמירת נוחמה", לא
נוחמה", לא סוערה "עניה ה' שלוחי הנביאים אמירת

שגילוי כיון העבודהdfאך לאחר "ותאמר dhnlnבא –
הנביאים, ידי על בא הוא שגם למרות לכן, – ציון..."

היא  משמעותו זאת הנביאים 43בכל ידי שעל שהנחמה ,
dpi` מסכים והקדושֿברוךֿהוא שכנסת 50מספקת,

"עניה  שאכן – ה'..." "עזבני בטענתה צודקת ישראל
בהפטרה l`סוערה שרואים כפי צורך, ויש נוחמה",

ב" `ikpהבאה, ikp`"מנחמכם .51הוא

.Ë
ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁÏ ·‡ ˘„ÂÁÓ

את  תמיד קוראים מדוע מובן לעיל האמור לפי

בשבת  – ראה פרשת ואת אב, בחודש עקב פרשת
עצמו: אלול חודש בראש או אלול, מברכים

דינים  של חודש הוא הימים 52אב מארבעים והוא ,
" שהיו חודש qrka"53האמצעיים הוא אלול ואילו .

שהיו 54הרחמים  האחרונים, הימים מארבעים והוא ,

"oevxa"49.

ההעלם  בעיקר מורגשים דינים, – אב בחודש

דוקא אך שכחני". ו"עזבני... "עקב" – iciוהריחוק lr
jk הרחמים לחודש ולנחמה 55מגיעים אנכי" ל"ראה –

אנכי...". "אנכי של

והמרירות  תשמעון" עקב "והיה של שהעבודה ומכך

ו"אנכי  אנכי" "ראה לידי מביאות שכחני" "עזבני... של

שבעבודה  המיוחדת המעלה מובנת מנחמכם", הוא אנכי
כידוע  פני 56זו, על מעלה יש מסויים לענין שבגורם ,

בעצמו. הנגרם הדבר
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יסוד 47) חלק ר"פ המשניות פירוש ג"כ וראה רפ"ז. יסוה"ת הל'
(והשביעי). הששי

(48.42 ובהערה 93 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש עד"ז ראה
לפי 49) רק הוא אז גם אבל בר"ח. כשחל משא"כ השנים. ברוב

סוערה עני' סתכ"ה).zigcpשהפטרת ב"ח (ראה כסאי השמים מהפטרת
היא 50) – גו'" סוערה ש"עני' פשוטו מידי יוצא מקרא אין שהרי

בנ"א". את מנבא "שהאֿל נבואה,
עצמה,51) מצד אתעדל"ע – אלו הפטרות ג' של שהסדר וי"ל,

ראה  – המעלות ב' (שכוללת אתעדל"ת שלאחרי ואתעדל"ע אתעדל"ת,
"שבעה  (כי חג"ת הראשונות מדות ג' כסדר הוא – ז') סעיף לעיל
המשכה, – חסד חג"ת): – הראשונות וג' המדות, ז' כנגד הם דנחמתא"

משתיהן. התכללות – ותפארת העלאה, – גבורה
גם 52) (וראה החדש כל על שקאי משמע ושם רע"א. יב, שמות זהר

אורות  בניצוצי (הובא ב עח, יתרו בזהר אבל תקנא). ר"ס או"ח מג"א
שזהו  ס"ה), פ"ד תענית להרא"ש נתנאל קרבן גם וראה שם. שמות לזהר

"ששליטתו שם: יתרו אורות מניצוצי (ולהעיר ת"ב. עד ימים").qa'רק *
יו"ד.53) יו"ד, פרשתנו רש"י
ואילך.54) א לב, ראה לקו"ת תקפא. ר"ס או"ח ראה
כו'55) מבכה רחל הבכי' "ע"י רע"ג: מז, נצבים לקו"ת ראה

גם  וראה הרחמים". יג"מ באלול אח"כ נמשך להיות רחמים מעוררים
א'נזֿח). א'נ. ע' ח"ב לנ"ך (אוה"ת 27 .20 ע' לאיכה הצ"צ רשימות

ובכ"מ.56) פט"ו. תרל"ז וככה המשך

a l"vy xexa dxe`kle ,my `"evpa `ed ok (*'h.`"evpc '`d qetca r"lie .
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בראשית כה, יב – ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם 
אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם

קפח

רמז בגמ' )עירובין פ.( "רבי ישמעאל ברבי יוסי כך אמר 
אבא כל שיש להקל בעירובין הקל" – קולא מצד חסד 
בחי' אברהם – "יוסי" בגי' פ"ו, אברהם בן פ"ו כשנולד 

ישמעאל, ואברהם תיקן עירובין וכו'

מעשה בכלתו של רבי אושעיא שהלכה לבית המרחץ 
יום  המרחץ, מבעוד  לבית  שהלכה  )ופרש"י:  לה  וחשכה 
חוץ לתחום עירה וחשכה לה, ואסר לה לחזור(. ועירבה 

לה חמותה.
ובה מעשה לפני רבי חייא ואסר, אמר לו רבי ישמעאל 
ברבי יוסי, בבלאי כל כך אתה מחמיר בעירובין כך אמר 

אבא כל שיש להקל בעירובין הקל.
עירובין פ, א

כך  כו'  בבלאי  יוסי  ברבי  ישמעאל1  רבי 
אמר אבא כו' הקל, הנה ֵׁשם הראשון דישמעאל הוא 
ישמעאל בנו של אברהם, שנקראים על שמו מפני שעשה 
הוא  ישמעאל  ר'  של  אביו  א"כ  ט"ז,  דף  בב"ב2  תשובה 

ע"ד אברהם.
ושמו יוסי מספר פ"ו, כי אברהם הי' בן פ"ו3 כשנולד 

ישמעאל.
אברהם בחי'4 חסד, שמצד חסד לאברהם אין צריך שום 

להקל,  שיש  אמר  יוסי"  ברבי  ישמעאל  "רבי  דוקא  למה  מבאר   )1
ובעירובין דוקא.

2( דף ט"ז, ב: "אמר רבי יוחנן ישמעאל עשה תשובה בחיי אביו שנא' 
)בראשית כה, ט( ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, מכדי ישמעאל 
מינה  שמע  מקמי',  ליצחק  לי'  דקחשיב  טעמא  מאי  מיצחק,  קשיש 

תשובה עביד ואדברי' ליצחק מקמי' וכו'".
3( בראשית טז, טז "ואברהם בן שמונים שנה ושש שנים בלדת הגר 

את ישמעאל לאברם.
4( כמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה גם זהר חלק א – בראשית 
– דף מז, ב. תניא – אגרת הקדש סימן ה. מאמרי אדמו"ר האמצעי 

קונטרסים עמוד ד' וש"נ.

זכות, כי הוא חסד פשוט וכמו שאמר אברהם5 לו ישמעאל 
יחי' לפניך, בלי זכות, והיינו מה שאמר כל מה שיש להקל 

בעירובין הקל.
הראשון  כי  מפני  הוא  זה,  אמר  דוקא  בעירובין  למה 
נדרים6  במס'  כדרז"ל  אברהם  הי'  עירובין  מצות  שקיים 
ע"ש, ומצד אברהם חסד פשוט אין צריך זכות, ומצדו הוא 

קולא שקולא הוא מצד החסד כידוע.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שנג

פרשת תולדות

יט – ואלה תולדת יצחק בן אברהם  בראשית כה, 
אברהם הוליד את יצחק

קפט

ביאור דיוק מ"ש "הוליד את יצחק" )ולא ָיַלד(, דאברהם 
)חסד( גרם ופועל הולדה ביצחק )גבורה(

כתיב אברהם הוליד את יצחק, פירוש הוליד )ולא כתיב 
ילד(.

הוא, שאברהם בחי'7 חסדים גרם ופעל הולדה ליצחק, 
דהיינו שיצחק יוליד את יעקב ואת עשו, כי הולדה שהוא 
משא"כ  דוקא,  החסדים  מצד  הוא  והתגלות  המשכה 
הגבורות אש – בחי' יצחק8 – טבעם לעלות למעלה ולא 

לירד למטה.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד צב

5( בראשית יז, יח. ראה לעיל סימן קיב. קיג. קפז.
6( דף לב. "בן ג' הכיר אברהם את בוראו שנא' )בראשית כו, ה( עקב 
"קיים  כח:  יומא  ]ובמס'  ותורתי.  מצותי  בקולי  אברהם  שמע  אשר 
אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין שנא' תורותי אחת תורה שבכתב 

ואחת תורה שבעל פה[.
7( וכמ"ש )מיכה ז, כ( "חסד לאברהם". ראה גם זהר בראשית דף מז, 
ב. תניא – אגרת הקדש סימן ה. מאמרי אדמו"ר האמצעי קונטרסים 

עמוד ד. וש"נ.
הזקן  אדמו"ר  מאמרי  ד.  פרק  הכינויים  )כג(  שער  פרדס  ראה   )8
שם.  מקומות  במראי  ובהנסמן  תקפ,  עמוד  ב'  חלק  התורה  פרשיות 

תורת חיים בראשית עמוד קמז, ג. ד.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

]מנ"א ה'תשי"א[

זה  שדוחה  על  חבל  ורק  וכו'.  החסידות  אור  בהפצת  להתעסק  החלטתו  לקרוא  ושמחתי   ...

לאחר זמן - בה בשעה ש"הנה זה עומד אחר כתלינו" ורק הפצת המעיינות מעכבת והיש לשער הצער 

של רגע אחד בגלות, או רגע אחד נוסף בזמן הגאולה, ותענוגו בו.



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת עקבלד

לדבר  ככלותו  משה  אל  ויתן   – יח  לא, 
אתו בהר סיני שני לוחות העדות לוחות אבן 

כתובים באצבע אלקים

תופס  משה  וכו'  טפחים  ששה  ארכן  הלוחות  א. 
תופס  “והקב"ה  לבדו(,  משה  השגת  )כנגד  בטפחיים 
בטפחיים" – כנגד שער הנו"ן שעתיד להודיע לבנ"א לע"ל, 

“וטפחיים חלק" )כנגד מה שהשיגו כל ישראל(

ששה  ארכן  היו  הלוחות  אמר  נחמני  בר  שמואל  רבי 
בטפחיים  תופס  משה  והי'  טפחים  ששה  ורחבן  טפחים 
וכיון שעשו ישראל אותו  ריוח באמצע  והקב"ה בטפחיים 
מעשה בקש הקב"ה לחטפן מידו של משה וגברה ידו של 
משה וחטפן ממנו הוא שהקב"ה משבחו בסוף )דברים לד( 

ולכל היד החזקה. יהא שלמא על ידא דגברה על ימינא.
ירושלמי שקלים פ"ו ל"ב

טפחים  ו'  ארכן  היו  הלוחות  אומר  נחמני  בר  ר"ש 
נוכל לומר שידוע שנו"ן שערי בינה  כו'.  ו' טפחים  ורחבן 
אחד  חלק  חלקים,  לשלשה  חלוקים  והמה  בעולם,  נבראו 
אפילו  אדם  לבני  ונישג  נודע  בלתי  הוא  הנו"ן  שער  דהיינו 
למרע"ה כי הוא בלתי תכליתית ועתיד להודיע לבני אדם 
לעוה"ב לכן היא לה' לבדו, חלק ב' היינו מה שהשיג מרע"ה 
חכמה  ג"כ  היא  נגדה  כי  מפני  לישראל  הודיע  ולא  עצמו 
בלתי מוגבלת ע"כ לא הודיע להם, חלק ג' היינו מה שהשיגו 

כל ישראל איש לפי ערכו.

והנה ידוע שהלוחות הם כלל התורה כולה, לכן כדי שלא 
נטעה לומר שאינו רק כללי התורה שהשיגו ישראל אבל לא 
כללו כל ג' חלקי החכמה בין שער הנו"ן שהוא לה' לבדו ובין 
להודיענו בדרך משל  ר"ש  לכן בא  חלק של השגת משה, 
ומליצה שהם כלולים מכל ג' חלקי החכמה ומחלק הלוחות 
לג' חלקים וקאמר שב' טפחים הי' תופס משה )היינו נגד 
תופס  הי'  טפחים  וב'  מכולם(,  יותר  שהשיג  החכמה  חלק 
וטפחיים  לבדו(,  הקב"ה  שמשיג  החלק  נגד  )היינו  הקב"ה 
ריוח )היינו חלק שהשיגו בו כל ישראל(, ואחר מעשה העגל 
שרמז  זהו  וגו'  רד  לך  כמש"כ  מרע"ה  מעלת  שנתמעטה 
שביקש הקב"ה לחטוף מידי משה הב' טפחים שבידו של 
משה  של  ידו  וגברה  ומסיים  החכמה  שישכח  כדי  מרע"ה 

בתפלתו ונשארו בידו )גליון ע"י(.
חידושי גאונים לירושלמי שקלים – מובא בעין יעקב

יודא  א"ר  פיהו  מנשיקות  ישקני  ע"פ  רבה  מדרש  ב. 

בשעה ששמעו ישראל אנכי ה' אלקיך נתקע תלמוד תורה 
אצל  שבאו  וכיון  משתכחים  היו  ולא  למדים  והיו  בלבם 
ונשמעה חזרו להיות למדים  ואמרו דבר אתה עמנו  משה 
ומשתכחים עכ"ל. נראה מכאן שהשכחה באה משום דבר 
בפ"ה  דאמרינן  למאי  סותר  זה  ולכאורה  וכו',  עמנו  אתה 
דעירובין אר"א אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות לא 
נמי  נשתכחה תורה מישראל, דהא קודם שבירת הלוחות 

כבר באה השכחה משום דבר אתה עמנו.

ואיתא להא שכתב העשרה  ונראה לתרץ דאיתא להא 
ישראל  שכשאמרו  פי"ו  דין  חיקור  מאמר  ח"ב  מאמרות 
ישכחוה  שלא  כדי  מאז  ונשמעה  עמנו  אתה  דבר  למשה 
האבן  לב  להסיר  האבן  לוחות  על  להכתב  התורה  ניתנה 
דבר  למשה  שאמרו  ע"י  לעולם  באה  השכחה  א"כ  עכ"ל. 
אתה עמנו וכו', אלא שבאה להם תקנה ע"י הלוחות ואח"כ 
שום  בלי  השכחה  נשארה  הלוחות  אותם  משה  ששיבר 
לוחות  את  לך  ואתנה  על  ואתחנן  בפ'  עוד  ועיין  תקנה, 
האבן וכו', ולפי שבאה השכחה בעולם הוצרך להוסיף להם 
לה'  חטאתם  והנה  וארא  ע"פ  במדרש  כדאי'  התורה  את 
הלוחות,  את  ששיבר  על  מצטער  משה  התחיל  אלקיכם 
א"ל הקב"ה אל תצטער, בראשונות לא היו אלא י' הדברות 

ובשניות אני נותן מקרא ומשנה עכ"ל.

הנביאים  כל  מרומזים  היו  שבלוחות  הוא  והענין 
בלב  כתובה  התורה  והיתה  והגמרא  והמשנה  והכתובים 
כל א' וא', וזהו מ"ש בירמי' נתתי תורתי בקרבם ועל לבם 
אכתבנה ולא היו צריכים ללמוד התורה כי כלם היו כאברהם 
ודי  חכמה,  נובעות  והיו  רבנים  כשני  כליותיו  ב'  לו  שנעשו 
והמצות  לידע הדינים  כדי  הי' להם החמשה חומשי תורה 
ולא היו משתכחים והיו מבינים כל הרמזים שבלוחות. אבל 
לאחר שחטאו נעלמו מהם מעינות החכמה ועוד נשתברו 

הלוחות שגרם להם השכחה.

ומש"ה התחיל משה מצטער דלמא לא יגלה עוד הקב"ה 
הראשונות,  בלוחות  שהיו  החכמה  תעלומות  כל  לישראל 
ואף אם יגלה להם דלמא ח"ו תהי' משתכחת מהם הואיל 
שאני  תצטער  אל  הקב"ה  וא"ל  בעולם,  השכחה  שבאה 
נותן להם מקרא ומשנה, דהיינו כל התורה שהיתה רמוזה 
יוכלו  מ"מ  מהם  נשכחת  שתהי'  ואף  הראשונות  בלוחות 
הפסד  להם  הי'  ולא  בידם  תתקיים  ובהכי  וללמדה  לחזור 
אחר רק הטורח שיצטרכו לעשות לחזור וללמדה וגם על 

טורח זה יקבלו שכר ועיין לעיל בפ' כי תשא באורך ע"ז.
זרע שמשון ריש שיר השירים
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ß a`Îmgpn f"i oey`x mei ß

æ(áé)äéäå|älàä íéètLnä úà ïeòîLz á÷ò §¨¨´¥´¤¦§§À¥³©¦§¨¦Æ¨¥½¤
éäìà ýåýé øîLå íúà íúéNòå ízøîLeEì E §©§¤¬©«£¦¤−Ÿ¨®§¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§À

éúáàì òaLð øLà ãñçä-úàå úéøaä-úà:E ¤©§¦Æ§¤©¤½¤£¤¬¦§©−©«£Ÿ¤«
i"yx£ÔeÚÓLz ·˜Ú ‰È‰Â∑ּדׁש ׁשאדם הּקּלֹות, הּמצות ּתׁשמעּון אם B‚Â'.ּבעקביו, '‰ ¯ÓLÂ∑ יׁשמר ¿»»≈∆ƒ¿¿ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹ¿»«¿ְִֹ

הבטחתֹול. ְְַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 254 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

W`xd lr awrd zlrn©£©¤¨¥©¨Ÿ

ההההּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטיםטיםטיםטים אתאתאתאת ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּוּוּוּוןןןן עקבעקבעקבעקב |||| יב)והיהוהיהוהיהוהיה (ז, ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
ּומּׂשיגם. מבינם האדם וׂשכל טעם, להם ׁשּיׁש הּמצֹות הם ּו'מׁשּפטים' ּומׁשּפטים. חּקים עדּות ּבמצֹות, סּוגים ג' ׁשּיׁש ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻידּוע
ועֹוׂשה  מאּומה, מבין אֹו מרּגיׁש אינֹו העקב ׁשהרי על, קּבלת ענין על מֹורה אדם ׁשל ׁשעקבֹו חסידּות, ּבספרי מבאר ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹוהּנה

ּבמּוחׁש. ּכּנראה על־ידי־זה, ׁשּיּכוה אף רֹותחים, למים להּכנס יצטּוה אם ּגם הראׁש, אֹו הּלב יֹורהּו אׁשר ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּככל
טעם, עליהם ׁשּיׁש מצֹות ׁשאפילּו ּבזה, ּדנרמז הּמׁשּפטים". את ּתׁשמעּון עקב "והיה הּפסּוק את לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָועל־ּפי־זה

לבד. הּטעם מּצד רק ולא ׁשמים מלכּות על קּבלת מּצד לקּימם האדם ְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֻמצּוה
את  יקּים מּצב ׁשּבכל ּבטּוח להיֹות ּוכדי יקּים. אּלּו מצֹות  ּגם סֹוף סֹוף אם יֹודע מי ׂשכלֹו, על רק האדם יסמ אם ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּכי

על. ּבקּבלת – "עקב" ּבבחינת אֹותם יקּים אם רק  זה הרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהּמצֹות,

‰‡ÔÈlיב  ‡iÈc ˙È ÔeÏa˜˙ Èc ÛÏÁ È‰ÈÂƒ≈√«ƒ¿«¿»ƒ«»»ƒ≈
CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ¯hÈÂ ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â Ôe¯h˙Â¿ƒ¿¿«¿¿»¿¿ƒ«¿»¡»»»
:C˙‰·‡Ï ÌÈi˜ Èc ‡cÒÁ ˙ÈÂ ‡ÓÈ˜ ˙È»¿»»¿»ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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[k ,g oOwlcM ,"xW`" zaiY)`"eb t"r(. ¥©£¤§¦§©¨
x`al dvFx i"Wx dfAW mEXn F`¦¤¨¤©¦¤§¨¥

oMW ,df z` df miwEqRd ExYqi `NW¤Ÿ¦§§©§¦¤¤¤¤¥
mFId" xn`p zncFTd dWxRd sFqA§©¨¨¨©¤¤¤¡©©
lFHil xgnl"W oaEn dGnE ,"mzFUrl©£¨¦¤¨¤§¨¨¦
EN`e ,mW i"Wx WxiRW FnM ,"mxkU§¨¨§¤¥©©¦¨§¦
zFvOd lr xkVdW xn`p o`M̈¤¡©¤©¨¨©©¦§
Wxtn okl ,dGd mlFrA xaM mNYWn¦§©¥§¨¨¨©¤¨¥§¨¥
zxinW xkU lr dpEMd o`MW i"Wx©¦¤¨©©¨¨©§©§¦©
zFNTd zFevn lrW ,zFNTd zFevOd©¦§©©¤©¦§©©
xn`X dn EN`e ,dGd mlFrA xkU Wi¥¨¨¨¨©¤§¦©¤¨©
xAcn ,"mxkU lFHil xgnl" lirl§¥§¨¨¦§¨¨§©¥
xkVdW ,zFxEngd zFevOd lr©©¦§©£¤©¨¨
EnNYWi mde ,c`n lFcB mdilr£¥¤¨§Ÿ§¥¦§©§

`Ad mlFrl)yeal(xirdl Wie . ¨¨©¨§¥§¨¦
,"ipAEqi iawr oFr" :e ,hn miNdYn¦§¦¦££¥©§¥¦
zFpFr" :` ,gi dxfÎdcFar `xnBaE©§¨¨£¨¨¨£
mW i"WxaE ,"eiawrA WC mc`W¤¨¨¨©£¥¨§©¦¨

ipXd WExiRA)(oqxFC mc`W" : ©¥©¥¦¤¨¨§¨
."mElM eipirA oiaEWg oi`W ,eilbxA§©§¨¤¥£¦§¥¨§

."ïeòîLz"é÷ìà 'ä øîLåúà Eì E ¦§§§¨©¡Ÿ¤§¤
'Bâå úéøaäøîLé Y¯z` xiqgd ©§¦§¦§Ÿ¤¡¦¤

"xnWe" iM ,"xnWe" lW e"`e zF`d̈¨¤§¨©¦§¨©
e"`e FA okYi `le ,xn`Od `EUp `Ed§©©£¨§Ÿ¦¨¥¨
iM ,zxYEin e"`e Dpi` K` ,xEAigd©¦©¥¨¨§¤¤¦

xarn daiYd KFtdl zWOWn `id¦§©¤¤©£©¥¨¥¨¨
cizrl)m"`x(,b ` mikln i"Wx d`xE . §¨¦§¥©¦§¨¦

,zEO` oFWl `Ed "xnWe" WExiRW `¤¥§¨©§¦
i"Wx K` .eixaC z` mIwie zO`IW¤§©¥¦©¥¤§¨¨©©¦
oFWl `EdW WxiR a ,ek dirWiA¦©§¨¥©¤§

FnM ,dpYnd)`i ,fl ziy`xa(xnW eia`e" ©§¨¨§§¨¦¨©
."xaCd z ¤̀©¨¨

Búçèáä "Eì"¯zixAd" WExiR Edf §©§¨¨¤¥©§¦
FpFWlA xSw i"WxW `N` ,"cqgde)xtq §©¤¤¤¨¤©¦¦¥¦§

oexkfd(KIW Ki` dfA x`al FzpEMW F` .¤©¨¨§¨¥¨¤¥©¨
drEaW ixde ,drEaW lr dipzd oFWl§©§¨¨©§¨©£¥§¨
xidan okle ,aSn lkA mIwl mikixv§¦¦§©¥§¨©¨§¨¥©§¦
dghaddW ,dghadd lr dpEMdW¤©©¨¨©©©§¨¨¤©©§¨¨
drEaXde ,ErnWIW zpnÎlr dzid̈§¨©§¨¤¦§§§©§¨

dghadd lr dzid)cec ixac(F` . ¨§¨©©©§¨¨
dxF`kl dxizQd dfA x`al FzpEMW¤©¨¨§¨¥¨¤©§¦¨¦§¨
xn`W ,zncFTd dWxRd sFQn¦©¨¨¨©¤¤¤¨©
dpFn o`M EN`e ,"mxkU lFHil xgnlE"§¨¨¦§¨¨§¦¨¤
mEIw lr dGd mlFrA xkU aEzMd©¨¨¨¨¨©¤©¦
xkU df oi` o`MW azM oM lre ,zFevn¦§§©¥¨©¤¨¥¤¨¨
calA dghad mEIw `N` ,zFevOd lr©©¦§¤¨¦©§¨¨¦§¨

)cecl likyn(.bi dxez



awrלו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i oey`x meil inei xeriy

(âé)ðèá-éøt Cøáe Eaøäå Eëøáe Eáäàå-éøôe E ©«£¥´§½¥«©§−§¦§¤®¥©´§¦¦§§´§¦«
ðâc Eúîãàéôìà-øâL Eøäöéå ELøéúå EE Â©§¨¤Â§¨̧§¹§¦§´§¦§¨¤À§©£¨¤̧Æ
ðàö úøzLòåéúáàì òaLð-øLà äîãàä ìò EE §©§§´ŸŸ¤½©µ¨«£¨½̈£¤¦§©¬©«£Ÿ¤−

:Cì úúì̈¬¤¨«
i"yx£EÈÙÏ‡Œ¯‚L∑ מּמעיה מׁשּגרת ׁשהּנקבה ,ּבקר ˆ‡E.ולדי ˙¯zLÚÂ∑ּפרׁש כב)מנחם 'אּבירי (תהלים ¿«¬»∆ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«¿¿……∆ְִֵֵֵַַַ

ּכמֹו הּצאן, מבחר יד)ּבׁשן', ענ'.(בראשית 'ועדרי ּתרּגם: ואּונקלֹוס חזק. לׁשֹון קרנים", פד)"עׁשּתרת (חולין ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
ּבעליהן  את ׁשּמעּׁשרֹות "עׁשּתרֹות"? ׁשמם נקרא לּמה אמרּו: .ורּבֹותינּו ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

(ãé)ø÷ò Eá äéäé-àì íénòä-ìkî äéäz Ceøä¬¦«§¤−¦¨¨«©¦®Ÿ¦«§¤¬§²¨¨¬
:Ezîäááe äø÷òå©«£¨−̈¦§¤§¤«

i"yx£¯˜Ú∑ מֹוליד .ׁשאינֹו »»ִֵֶ

(åè)íéøöî éåãî-ìëå éìç-ìk Enî ýåýé øéñäå§¥¦¯§Ÿ̈²¦§−¨®Ÿ¦§¨©§¥Á¦§©¸¦
-ìëa íðúðe Ca íîéNé àì zòãé øLà íéòøä̈«¨¦¹£¤´¨©À§¨³Ÿ§¦¨Æ½̈§¨−̈§¨

éàðN:E «§¤«

(æè)éäìà ýåýé øLà íénòä-ìk-úà zìëàåïúð E §¨«©§¨´¤¨¨«©¦À£¤̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´
ðéò ñBçú-àì Cìàìå íäéìò E-úà ãáòú ½̈«Ÿ¨¬¥«§−£¥¤®§³Ÿ©«£ŸÆ¤

ñ :Cì àeä L÷Bî-ék íäéäìà¡´Ÿ¥¤½¦«¥¬−¨«

cÏÂ‡יג  C¯·ÈÂ CpbÒÈÂ CpÎ¯·ÈÂ CpÓÁ¯ÈÂ¿ƒ¿¬ƒ»ƒ»≈ƒ»¿«¿ƒ»ƒ»≈«¿»
CÁLÓe C¯ÓÁÂ C¯e·Ú CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»ƒ»¿«¿»ƒ¿»
ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a«¿≈»¿∆¿≈»»««¿»ƒ«ƒ

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï«¬»»»¿ƒ«»

Ú˜¯יד  C· È‰È ‡Ï ‡iÓÓÚ ÏkÓ È‰z CÈ¯a¿ƒ¿≈ƒ»«¿«»»¿≈»¬«
:C¯ÈÚ··e ‡¯˜ÚÂ¿«¿»ƒ¿ƒ»

ÈLzÎÓטו  ÏÎÂ ÔÈÚ¯Ó Ïk CpÓ ÈÈ ÈcÚÈÂ¿∆¿≈¿»ƒ»»«¿ƒ¿»«¿¿≈
Ca ÔepeLÈ ‡Ï zÚ„È Èc ‡iLÈa ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒƒ«»ƒ¿««¿»¿«ƒ»

:C‡Ò ÏÎa ÔepzÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»»¿»

È‰·טז  C‰Ï‡ ÈÈ Èc ‡iÓÓÚ Ïk ˙È ¯n‚˙e¿««»»«¿«»ƒ¿»¡»»»≈
˙È ÁÏÙ˙ ‡ÏÂ ÔB‰ÈÏÚ CÈÚ ÒeÁ˙ ‡Ï CÏ»»¿≈»¬≈¿»ƒ¿«»

:CÏ ‡e‰ ‡Ï˜˙Ï È¯‡ ÔB‰˙ÂÚË«¬»¿¬≈¿«¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`
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zxBWn dndAX dn ,dndA xbW :xg ©̀¥¤¤§¥¨©¤§¥¨§©¤¤
"zlMWnE. §©¤¤

ðàö úøzLòåELøt íçðî Y¯ §©§§ŸŸ¤§©¥¥¥
."xYWr" Kxr ,o"ird zxAgn©§¤¤¨©¦¥¤¤§¨

"ïLá éøéaà"¯oFWl .bi ,ak miNdY ©¦¥¨¨§¦¦§
mipnW mdW ,oWAA mixR)my i"yx(. ¨¦©¨¨¤¥§¥¦

mixR ± mixiA`" :f ,cl dirWi i"WxaE§©¦§©§¨©¦¦¨¦
mr :xn` Y`C dnM ,milFcbE mi`ixA§¦¦§¦§¨§©§¨©¦

."ipExYM oWa ixiA ©̀¦¥¨¨¦§¦
"íéðø÷ úBøzLò" Bîk ,ïàvä øçáî¦§©©Ÿ§©§§©§©¦

¯.d ,ci ziW`xA§¥¦
ì÷æç ïBL¯:c ,` lirl i"Wx d`x §Ÿ¤§¥©¦§¥

:c ,gk oOwlE ."iWFwe oiwEv oFWl"§¦§¦§©¨
."miwfg mirlq"§¨¦£¨¦

ðò éøãòå" :íbøz ñBì÷ðeàå"C¯ §§§¦§¥§¤§¥¨¨
mW oOwl i"Wx d`xE .Lp`v ixcre§¤§¥Ÿ§§¥©¦§©¨¨

."FnEBxzM" dNigY WxiRW¤¥©§¦¨§©§
eøîà eðéúBaøå¯.a ,ct oiNEg §©¥¨§¦

àø÷ð änì?"úBøzLò" íîL ¨¨¦§¨§¨©§¨

ïäéìòa úà úBøMònL¯i"Wx d`xE ¤§©§¤©£¥¤§¥©¦
`xwp dOl Exn` EpizFAxe" :mW oOwl§©¨¨§©¥¨§¨¨¦§¨
z` zFxiWrOW ?zFxYWr mnW§¨©§¨¤©£¦¤
zFxYWrM mzF` zFwifgnE ,odilrA©§¥¤©£¦¨¨©§¨
d`xp ."miwfg mirlq odW ElNd©¨¤¥§¨¦£¨¦¦§¤
zExiWr oFWNn od "zFxYWr" WxtOW¤§¨¥©§¨¥¦§£¦
wx FWxtn o`M EN`e ,wfg oFWNn ode§¥¦§Ÿ¤§¦¨§¨§©
zFndAd iAbl wxe ,zExiWr oFWNn¦§£¦§©§©¥©§¥

.wfg oFWNn WxiR mnvrdxezci ©§¨¥©¦§Ÿ¤
ci)(ø÷òãéìBî BðéàL Y¯xnFlM ¨¨¤¥¦§©

Fpi`W inl x`FYd mW Edf "xwr"¨¨¤¥©©§¦¤¥
oFWNW oeiM ,z`f Wxtl KxvEde .cilFn¦§§©§¨¥Ÿ¥¨¤§
,dX`d lr xTrA KIW "dxwr"£¨¨©¨§¦¨©¨¦¨
xwrPW" mW lr "dxwr" z`xwPW¤¦§¥£¨¨©¥¤¤¡©
a ,an zFnaiA i"Wx oFWlM) "Dngx(, ©§¨¦§©¦¦¨

od] x`FYd mW Edf o`MW xn` okle§¨¥¨©¤¨¤¥©©¥
cilFn Fpi`W inl [dawpl ode xkfl§¨¨§¥¦§¥¨§¥¤¥¦

)dcya x`a d`x(.dxezeh



לז awr zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i oey`x meil inei xeriy

(æé)épnî älàä íéBbä íéaø Eááìa øîàú ék¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½©¦²©¦¬¨¥−¤¦¤®¦
:íLéøBäì ìëeà äëéà¥¨¬©−§«¦¨«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡˙ Èk∑ אּוכל לא רּבים ׁשהם מּפני ,ּבלבב ּתאמר 'ׁשּמא הּוא: 'ּדלמא' לׁשֹון ,ּכרח על ƒ…«ƒ¿»¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ׁשּוב  עליו ׁשּיּפל 'ּכי', ׁשל לׁשֹונֹות מּׁשאר ּבאחד לפרׁשֹו יּתכן ולא מהם. תירא לא ּכן, ּתאמר אל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹלהֹוריׁשם ',

מהם" תירא ."לא ִֵֶָֹ

(çé)ýåýé äNò-øLà úà økæz øëæ íäî àøéú àì¬Ÿ¦−̈¥¤®¨´Ÿ¦§ÀŸ¥³£¤¨¨Æ§Ÿ̈´
éäìà:íéøöî-ìëìe äòøôì E ¡Ÿ¤½§©§−Ÿ§¨¦§¨«¦

(èé)éðéò eàø-øLà úìãbä úqnäúúàäå E ©©¸Ÿ©§Ÿ¹Ÿ£¤¨´¥¤À§¨«Ÿ³Ÿ
øLà äéeèpä òøfäå ä÷æçä ãiäå íéúônäå§©«Ÿ§¦Æ§©¨³©«£¨¨Æ§©§´Ÿ©©§½̈£¤¬

éýìà ýåýé EàöBäéäìà ýåýé äNòé-ïk E-ìëì E ¦«£−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥«©«£¤º§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨
:íäéðtî àøé äzà-øLà íénòä́̈©¦½£¤©¨¬¨¥−¦§¥¤«

i"yx£˙qn‰∑ נסיֹונֹות.˙˙‡‰Â∑:ד)ּכגֹון לנחׁש",(שמות ּבּיּבׁשת"(שם)"ויהי לדם הּמּכֹות ∑ÌÈ˙Ùn‰Â."והיּו ««…ְִ¿»……ְְְְְִֶַַַָָָָָ¿«…¿ƒַַ
‰ÊÁ˜‰.הּמפלאֹות  „i‰Â∑ הּדבר זה.‰ÈeËp‰ Ú¯f‰Â∑ּבכֹורֹות זֹו מּכת ׁשל .החרב ְַָֻ¿«»«¬»»ֶֶֶַ¿«¿…««¿»ְֶֶֶַַַ

‰‡ÔÈlיז  ‡iÓÓÚ ÔÈ‡ÈbÒ CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈«¿ƒ»«ƒƒ«¿«»»ƒ≈
:ÔB‰˙eÎ¯˙Ï Ïek‡ ÔÈcÎ‡ ÈpÓƒƒ∆¿≈ƒ¿»»¿

Ú·„יח  Èc ˙È ¯k„z ¯k„Ó ÔB‰pÓ ÏÁ„˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«»ƒ¬«
:ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ C‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»¿«¿…¿»ƒ¿»ƒ

i˙‡Â‡יט  CÈÚ ‰‡ÊÁ Èc ÔÈ·¯·¯ ÔÈqƒƒ«¿¿ƒƒ¬»»≈»¿»«»
Èc ‡ÓÓ¯Ó ‡Ú¯„e ‡zÙw˙ ‡„ÈÂ ‡i˙ÙBÓe¿«»ƒ»«∆¿»¿»»¿»¿»ƒ
ÏÎÏ C‰Ï‡ ÈÈ „aÚÈ Ôk C‰Ï‡ ÈÈ C˜t‡«¿»¿»¡»»≈«¿≈¿»¡»»¿»

:ÔB‰ÈÓ„wÓ ÏÁc z‡ Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ«¿»≈ƒ√»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

)fi(Eááìa øîàú ék,Eçøk ìò Y ¦Ÿ©¦§¨§©¨§£
ìàeä 'àîìéc' ïBL¯i"Wx mB d`x §¦§¨§¥©©¦

.gk ,hi aFI ¦̀
íäL éðtî :"Eááìa øîàú" ànL¤¨Ÿ©¦§¨§¦§¥¤¥

"íéaø"¯iM ,"ipRn" zaiY siqFd ©¦¦¥©¦§¥¦
,miEAxA `Ed wtQdW rnWn df zlEfA§©¤©§©¤©¨¥§¦¨

oM xaCd oi`e)m"`x(. §¥©¨¨¥
àì¯oFWl Fpi`W ,"dki`" WExiR Edf Ÿ¤¥¥¨¤¥§

.dlilW oFWl `N` ,dl`W§¥¨¤¨§§¦¨
ïk øîàz ìà Y "íLéøBäì ìëeà"¯ ©§¦¨©Ÿ©¥

,"xn`z iM" oFWlA did wtQdW oeiM¥¨¤©¨¥¨¨¦§¦Ÿ©
"oM xn`Y l`"A FzlilW didYW Kixv̈¦¤¦§¤§¦¨§©Ÿ©¥

)m"`x(.
"íäî àøéú àì"¯,dfA xidan Ÿ¦¨¥¤©§¦¨¤

aIgzOd `Ed "`xiz `l" xn`OW¤©£©Ÿ¦¨©¦§©¥
"oM xn`Y l`"n)m"`x(i"Wx mB d`xE . ¥©Ÿ©¥§¥©©¦

miAx LaalA xn`z iM" :d ,bk zFnW§¦Ÿ©¦§¨§©¦
xn`Y `OW ,'ebe iPOn dN`d miFBd©¦¨¥¤¦¤¦¤¨Ÿ©
oke ."mdn `xiz `l ± dInzA ?oM¥¦§¦¨Ÿ¦¨¥¤§¥
xn`z iM" :` ,b dpXd W`x i"WxA§©¦Ÿ©¨¨¦Ÿ©
miFBd miAx :xn`Y `OW ± LaalA¦§¨§¤¨Ÿ©©¦©¦
."mdn `xiz `l ,oM xn`Y `l ± dN`d̈¥¤ŸŸ©¥Ÿ¦¨¥¤
,Wxcp dInzaE" :` ,v oiHB i"WxA oke§¥§©¦¦¦¦§¦¨¦§¨
miFBd miAx LaalA xn`Y ike :xnFlM§©§¦Ÿ©¦§¨§©¦©¦

?"mdn `xize dN`d. ¨¥¤§¦¨¥¤
øàMî úçàa BLøôì ïëzé àìå§Ÿ¦¨¥§¨§§©©¦§¨

ì:áeL åéìò ìtiL ,"ék" ìL úBðBL §¤¦¤¦Ÿ¨¨
"íäî àøéú àì"¯lW zFpFWNd x`W Ÿ¦¨¥¤§¨©§¤

x`Fan `Ede .`dC ,`N` ,i` :md "iM"¦¥¦¤¨§¨§§¨
,"`dC" `le "`N`" `l eilr lFRi `NW¤Ÿ¦¨¨Ÿ¤¨§Ÿ§¨
xEACd zNgY lr zFltFp opi`W ipRn¦§¥¤¥¨§©§¦©©¦

)m"`x(,v oiHB i"Wx d`x ± "m`" oiprlE .§¦§©¦§¥©¦¦¦
`l 'ebe miAx LaalA xn`z iM" :`¦Ÿ©¦§¨§©¦Ÿ
Wxtl lFki dY` oi` ,'ebe mdn `xiz¦¨¥¤¥©¨¨§¨¥
LaalA xn`Y m` :xnFl ,m` oFWlA¦§¦©¦Ÿ©¦§¨§
xn`Y `l m` `d ,mdn `xiz `l ± 'ebeŸ¦¨¥¤¨¦ŸŸ©
oFWlA `le ,oFkp df oi` ,mdn `xiY ±¦¨¥¤¥¤¨§Ÿ¦§
xnFl ,oR oFWlA `Ed Wxcp la` ,`N ¤̀¨£¨¦§¨¦§¤©
i"Wx z"EW mB d`xE ."oM xn`Y `NW¤ŸŸ©¥§¥©©¦
m` ,LaalA xn`z iM" :`px oniq¦¨¦Ÿ©¦§¨§¦
xAgzi `l ,dxFYAW 'iM' lkM WFxcY¦§§¨¦¤©¨Ÿ¦§©¥
oi` ,mdn `xiY `l ,eixg`W `xwn Fl¦§¨¤©£¨Ÿ¦¨¥¤¥
oFWl `le ,`dC oFWl `l eilr ltFp¥¨¨Ÿ§§¨§Ÿ§
iM ?'m`' oFWl eilr ltFp K`id ,'m`'¦¥¨¥¨¨§¦¦
m` `d ,mdn `xiY `l ± miAx xn`YŸ©©¦Ÿ¦¨¥¤¨¦
xn`Y oR :KgxM lr ?`xiY ± xn`Y `lŸŸ©¦¨©¨§¨¤Ÿ©
`xiY `l ± odn `xize miAx©¦§¦¨¥¤Ÿ¦¨

."odndxezgi ¥¤
hi)(úqnäúBðBéñð Y¯WxiR oke ©©Ÿ¦§§¥¥©

iciÎlr ± zFQnA" :cl ,c lirl i"Wx©¦§¥§©©§¥
oFbM ,eizFxEaB mricFd zFpFiqp),g zeny ¦§¦¨§¨§

d(,oM zFUrl lkE` m` ,ilr x`Rzd¦§¨¥¨©¦©©£¥

o`M FWxitE xfge ."oFiQp df ixd£¥¤¦¨§¨©¥§¨
dxvwA)(xWt` did o`MW ipRn , ¦§¨¨¦§¥¤¨¨¨¤§¨

miQp oFWNn "zFQOd" Wxtl§¨¥©©¦§¦¦
qFlwpE`M)(xn`p `l o`MW ipRn , §§§¦§¥¤¨Ÿ¤¡©

FnM) miQp FWExiRW ,"dQpd" dNigY§¦¨£¦¨¤¥¦¦§
mW i"Wx WxiRW(. ¤¥©©¦¨

úúàäå"Lçðì éäéå" ïBâk Y¯zFnW §¨ŸŸ§©§¦§¨¨§
.b ,c

"úLaia íãì eéäå"¯d`xE .h ,c mW §¨§¨©©¨¤¨§¥
± zFzF`A" :cl ,c lirl i"Wx mB©©¦§¥§
lW FgElW `EdW oin`dl ,oipniqA§¦¨¦§©£¦¤§¤

oFbM ,mFwn)a ,c zeny(`N` ."Lcia dG dn ¨§©¤§¨¤¤¨
` :mW eixaCn i"Wx dPW o`MW(`iad ¤¨¦¨©¦¦§¨¨¨¥¦

mW oMÎoi`XÎdn ,"Wgpl idie" wEqRd©¨©§¦§¨¨©¤¥¥¨
,"Lcia dG dn" wEqRd zNgY wx `iad¥¦©§¦©©¨©¤§¨¤

a(Eide" wEqRdn ztqFp `nbEC `iad¥¦§¨¤¤¥©¨§¨
ElNd miiEPXdW ,xnFl Wie ."mcl§¨§¥©¤©¦¦©¨
,o`ke mW aEzMd zpEkA iEPXn miraFp§¦¦¦§©¨©©¨¨§¨
did `NW KM lr xAcn aEzMd mẄ©¨§©¥©¨¤Ÿ¨¨

DFl`W dfM rxF`n mlFrngTiiFB" ¥¨§¨¨¤¤¡©¦©
,miztFnaE zFzF`A zFQnA ,"iFB axTn¦¤¤§©§§§¦
ÎKExAÎWFcTd iciÎlr dxw dGW itM§¦¤¤¨¨©§¥©¨¨
Wxtn KM mWlE .l`xUiÎipA lv` `Ed¥¤§¥¦§¨¥§¥¨§¨¥
FWExiRW) "zFzF`A"W i"Wx©¦¤§¤¥

"mipniqA"(l dpEMdzNgYFzEgilW §¦¨¦©©¨¨¦§¦©§¦
dWn lW,`EdÎKExAÎWFcTd iciÎlr ¤¤©§¥©¨¨



awrלח zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i oey`x meil inei xeriy

(ë)éýìà ýåýé çlLé äòøvä-úà íâå-ãò ía E §©Æ¤©¦§½̈§©©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨®©
éðtî íéøzñpäå íéøàLpä ãáà:E £ÀŸ©¦§¨¦²§©¦§¨¦−¦¨¤«

i"yx£‰Ú¯v‰∑(לו מקֹום (סוטה ּבכל עיניהם את ּומסּמאה ּומסרסּתן, מרה ּבהם זֹורקת ׁשהיתה העֹוף ׁשרץ מין «ƒ¿»ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ
ׁשם  נסּתרים .ׁשהיּו ְִִֶָָָ

(àë)éäìà ýåýé-ék íäéðtî õøòú àììà Eaø÷a E ¬Ÿ©«£−Ÿ¦§¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¦§¤½¥¬
:àøBðå ìBãb̈−§¨«

(áë)éäìà ýåýé ìLðåéðtî ìàä íéBbä-úà EE §¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¤©¦¬¨¥²¦¨¤−
éìò äaøz-ït øäî íúlk ìëeú àì èòî èòîE §©´§¨®³Ÿ©Æ©Ÿ¨´©¥½¤¦§¤¬¨¤−

:äãOä úiç©©¬©¨¤«
i"yx£‰„O‰ ˙iÁ EÈÏÚ ‰a¯zŒÔt∑ׁשּנאמר החּיה, מן מתיראין אין מקֹום ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין אם (איוב והלא ∆ƒ¿∆»∆«««»∆ְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

לחטא ה) ׁשעתידין לפניו היה ּגלּוי אּלא ?"הׁשלמהֿל הּׂשדה "וחּית :. ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

Ú„כ  ÔB‰a C‰Ï‡ ÈÈ È¯‚È ‡˙ÈÚ¯Ú ˙È Û‡Â¿«»¬»ƒ»¿»≈¿»¡»»¿«
:CÓ„wÓ e¯nh‡„e e¯‡zL‡c Ôec·Èc¿≈«¿ƒ¿»»¿ƒ«»ƒ√»»

‡C‰Ïכא  ÈÈ È¯‡ ÔB‰ÈÓ„wÓ ¯·z˙ ‡Ï»ƒ¿«ƒ√»≈¬≈¿»¡»»
:‡ÏÈÁ„e ‡a¯ ‡‰Ï‡ CÈa dzÎL¿ƒ¿≈≈»¡»»«»¿ƒ»

‰‡ÔÈlכב  ‡iÓÓÚ ˙È C‰Ï‡ ÈÈ C¯˙ÈÂƒ»≈¿»¡»»»«¿«»»ƒ≈
ÔB‰˙eÈˆLÏ Ïek˙ ‡Ï ¯ÚÊ ¯ÚÊ CÓ„wÓƒ√»»¿≈¿≈»ƒ¿≈»¿

:‡¯a ˙ÂÈÁ CÏÚ ÈbÒ˙ ‡ÓÏÈc ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈¬»≈«»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

df xacelgddG dn" :Fl xn`X dOn §¨¨¤¥¥¦©¤¨©©¤
lv`W oeiM dfA wRYqd i"Wxe ,"Lcia§¨¤§©¦¦§©¥¨¤¥¨¤¥¤

ENit` dzid `l mixg` miOrdlgzd ©¦£¥¦Ÿ¨§¨£¦©§¨¨
lr xAcn o`M la` .zFzF`d lWzI`x ¤¨£¨¨§©¥©§¦©

zFzF`dKM mWlE ,l`xUiÎipA iciÎlr ¨©§¥§¥¦§¨¥§¥¨
,lrFtA Eid zFzF`dW itM i"Wx azFM¥©¦§¦¤¨¨§©
mcl Eide" ,"Wgpl idie" azFM okle§¨¥¥©§¦§¨¨§¨§¨
z` l`xUi ipA E`x KMW ,"zWAIA©©¨¤¤¨¨§¥¦§¨¥¤
i"WxA WxFtnke .mdipirA zFzF`d̈§¥¥¤§©§¨§©¦
,Wgp] zFzF`d WlW" :`k ,c zFnW§¨¨¨¨
dEv drxt iptl `l [mce ,zrxv̈©©§¨Ÿ¦§¥©§Ÿ¦¨
Epin`IW l`xUi iptl `N` mzFUrl©£¨¤¨¦§¥¦§¨¥¤©£¦
z` o`M wiYrd `l i"WxX dnE ."Fl©¤©¦Ÿ¤§¦¨¤

` :xnFl Wi ,zrxSd lW zF`d(hwp ¨¤©¨©©¥©¨©
df `liOnE ,zFzF`d lW sFqe dNgY§¦¨¨¤¨¦¥¨¤

a ,zirvn`d z` mB llFM(DhinWd ¥©¤¨¤§¨¦¦§¦¨
b .dWn lW FcFaM ipRn(zF`dW xWt` ¦§¥§¤¤¤§¨¤¨

ipirl lrFtA dWn dUr `l zrxv lW¤¨©©Ÿ¨¨¤§©§¥¥
i"Wx oFWNn zvw rnWncke ,mrd̈¨§¦§©§©§¨¦§©¦

mdl xn`YXn" :g ,c zFnWmkliaWA §¦¤Ÿ©¨¤¦§¦§¤
iziwl,rxd oFWl mkilr iYxRQW lr ¨¦¦©¤¦©§¦£¥¤¨¨¨

xRq wxW zvw rnWn ."Ll Epin`i©£¦§©§©§¨¤©¦¥
oM dUrW `le ,zrxSd lW zF`d mdl̈¤¨¤©¨©©§Ÿ¤¨¨¥
otF`A mW xE`iAA d`x la` .mdipirl§¥¥¤£¨§¥©¥¨§¤

.xg ©̀¥
íéúônäåúBàìônä úBknä Y¯ §©Ÿ§¦©©©ª§¨

miztFnaE" :cl ,c lirl i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥§§¦
zFMn mdilr `iadW ,zF`ltp md ±¥¦§¨¤¥¦£¥¤©
Wi ,o`M WxitE xfgX dnE ."zF`ltEn§¨©¤¨©¥©¨¥
"miztFOde" xn`p o`MW mEXn ,xnFl©¦¤¨¤¡©§©§¦

Wxtl oYip dide ,dricid `"dA§¥©§¦¨§¨¨¦¨§¨¥
,mirEcie micgEin miztFnl dpEMdW¤©©¨¨§§¦§¨¦¦¦
zFMnl dpEMd o`M mBW WxiR okl̈¥¥©¤©¨©©¨¨§©
`"dA aEzMW oeike ,zEllkA zF`ltEn§¨¦§¨§¥¨¤¨§¥
,"zF`ltEOd zFMOd" :FWExiR dricid©§¦¨¥©©©§¨
zFrEci Eid zFMOd lM oMW¤¥¨©©¨§

."zF`ltEn"M§§¨
ä÷æçä ãiäåøácä äæ Y¯xn`p FAW §©¨©£¨¨¤©¤¤¤¤¡©

)b ,h zeny("LpwnA diFd 'd ci dPd" :)ixtq ¦¥©¨§¦§§
gly t"q("c`n caM xaC" :mW KWndaE ,©¤§¥¨¤¤¨¥§Ÿ

)`wp xnr(`le xaC zMn lr WxiRW dn .©¤¥©©©©¤¤§Ÿ
Edf ,dwfg ciA EidW zFMOd zEllM§¨©©¤¨§¨£¨¨¤
`"dA "dwfgd cIde" xn`PW ipRn¦§¥¤¤¡©§©¨©£¨¨§¥
zFxMfPd zFMOd KFYn xnFlM ,dricid©§¦¨§©¦©©©¦§¨
ciA" dzidW zcgEin dMn dzid lirl§¥¨§¨©¨§¤¤¤¨§¨§¨
dn oaEn df itlE .xaCd Edfe ,"dwfg£¨¨§¤©¤¤§¦¤¨©
ciaE" Edn WxiR `l cl ,c lirNX¤§¥Ÿ¥©©§¨
"dwfgd ciaE" xn`p `l mW iM ,"dwfg£¨¨¦¨Ÿ¤¡©§¨©£¨¨

.dricid `"dA§¥©§¦¨
äéeèpä òøfäåúkî ìL áøçä Bæ Y §©§Ÿ©©§¨©¤¤¤©©

úBøBëa¯xEn`M)fh ,`k ` i"dac(FAxge" §¨¨§©§
."milWExi lr diEhp FciA dtElW)ixtq §¨§¨§¨©§¨©¦

my(xn`PW mEXn FWxitE xfg o`M s` .©¨¨©¥§¦¤¤¡©
lirl oMÎoi`XÎdn ,dricid `"dA§¥©§¦¨©¤¥¥§¥

.mWdxezk ¨
k)(äòøvä,óBòä õøL ïéî Y ©¦§¨¦¤¤¨

ïzñøñîe äøî íäa ú÷øBæ äúéäL¤¨§¨¤¤¨¤¨¨§¨©§¨
íäéðéò úà äànñîe¯dhFq `xnBA §©§¨¤¥¥¤©§¨¨¨

wEqRdn oM micnFl ` ,el)h ,a qenr(: §¦¥¥©¨
.. mdipRn ixn`d z` iYcnWd ikp`e"§¨Ÿ¦¦§©§¦¤¨¡Ÿ¦¦§¥¤

,"zgYn eiWxWe lrOn FixR cinW`ë©§¦¦§¦©©§¨¨¨¦¨©
± lrOn FixR" :mW dhFq i"WxaE§©¦¨¨¦§¦©©
oke ."qExiq ± zgYn eiWxWe" ,"eipir¥¨§¨¨¨¦©©¥§¥
WExiRA) mW qFnrA i"Wx WxiR¥©©¦§¨¨©¥

ipXd(mdipir `Oqn dzid drxSd" : ©¥¦©¦§¨¨§¨§©¨¥¥¤
azke ."oHnNn oYqxqnE ,dlrnln¦§©§¨§¨©§¨¦§©¨§¨©
qExiql fnx WIW ,"cecl liMUn"A§©§¦§¨¦¤¥¤¤§¥
zFaizA EpNW wEqRA mB mipir iEOqlE§¦¥©¦©©¨¤¨§¥

mix`WPd""mix`WPd" ,"mixYqPde ©¦§¨¦§©¦§¨¦©¦§¨¦
iEOq Epid ± "mixYqPde" ,qExiq Epid©§¥§©¦§¨¦©§¦
siqFd "dcVA x`A"aE .mipir¥©¦©§¥©¨¤¦
Edfe ,EAxzi `NW icM did qExiQdW¤©¥¨¨§¥¤Ÿ¦§©§¤
icM did mipir iEOQde ,"mix`WPd"©¦§¨¦§©¦¥©¦¨¨§¥
mdNW xFYqOd mFwOn E`vi `NW¤Ÿ¥§¦§©¦§¤¨¤
:gk ,bk zFnW i"Wx d`x la` .mgNdl§¦¨¥£¨§¥©¦§
dMn dzide ,sFrd uxW oin ± drxSd"©¦§¨¦¤¤¨§¨§¨©¨

qx` mdA dlihnE mdipirA mzF`mde ¨§¥¥¤§¦¨¨¤¤¤§¥
mizn`l drxSde" :mW siqFnE ," ¥¦¦¨§©¦§¨Ÿ

oCxId ztU lr .. oCxId z` dxar̈§¨¤©©§¥©§©©©§¥
xnFl Wie ."dxn mdA dwxfe dcnr̈§¨§¨§¨¨¤¨¨§¥©
`xnBA `RR ax ixacM Wxtn i"WxW¤©¦§¨¥§¦§¥©©¨©§¨¨
dWnC `cg ,i`ed zFrxv iYW" :mẄ§¥§¨£©£¨§¤
,xar `l dWnC ,rWFdiC `cge©£¨¦ª©§¤Ÿ¨©
did dWn lW ,df itlE ."xar rWFdiC¦ª©¨©§¦¤¤¤¨¨
wx did rWFdi lW EN`e ,mzF` bxFd¥¨§¦¤§ª©¨¨©

.mzF` `OqnE qxqn§¨¥§©¥¨
"íéøzñð" eéäL íB÷î ìëa§¨¨¤¨¦§¨¦

.íLdxez`k ¨
ak)(éìò äaøz ïtäãOä úiç EY ¤¦§¤¨¤©©©¨¤

ïéà íB÷î ìL BðBöø ïéNBò íà àìäå©£Ÿ¦¦§¤¨¥



לט awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i oey`x meil inei xeriy
(âë)éäìà ýåýé íðúðeéðôì Eäìãâ äîeäî íîäå E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¨¨Æ§¨´§Ÿ½̈

:íãîMä ãò©−¦¨«§¨«
i"yx£ÌÓ‰Â∑אבל אֹותם, והם ּכמֹו: הּוא והרי היסֹוד, מן אחרֹונה מ"ם ׁשאין לפי ּכּלֹו, קמץ כח)נקּוד (ישעיה ¿»»ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻ

אֹותּיֹות  ׁשלׁש ׁשל ּפעל ּכׁשאר ּפּתח, וחציֹו קמץ חציֹו לפיכ יסֹוד, ּכּלֹו עגלתֹו", ּגלּגל ."והמם ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

(ãë)úçzî íîL-úà zãáàäå Eãéa íäéëìî ïúðå§¨©³©§¥¤Æ§¨¤½§©«£©§¨´¤§½̈¦©−©
éðôa Léà ávéúé-àì íéîMä:íúà EãîLä ãò E ©¨¨®¦«Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½©¬¦§¦«§−Ÿ¨«

(äë)óñk ãîçú-àì Làa ïeôøNz íäéäìà éìéñt§¦¥¬¡«Ÿ¥¤−¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤
úáòBú ék Ba L÷ez ït Cì zç÷ìå íäéìò áäæå§¨¨³£¥¤Æ§¨«©§¨´½̈¤µ¦¨¥´½¦¯«£©²

éäìà ýåýé:àeä E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

(åë)eäîk íøç úééäå Eúéa-ìà äáòBú àéáú-àìå§«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤¥¤½§¨¦¬¨¥−¤¨®Ÿ
õwL|áòúå epöwLz|ô :àeä íøç-ék epáòúz ©¥¯§©§¤²§©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤«

ç(à)ïeøîLz íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk̈©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§§´
ízLøéå íúàáe íúéáøe ïeéçz ïòîì úBNòì©«£®§©̧©¦«§¹§¦¤À¨¤Æ¦«¦§¤´

:íëéúáàì ýåýé òaLð-øLà õøàä-úà¤¨½̈¤£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«
i"yx£‰Âˆn‰ŒÏk∑אּגדה ּומדרׁש אֹותּה,(תנחומא)ּכפׁשּוטֹו. ּגמר ּבמצוה, התחלּת אם הּמצוה : נקראת ׁשאינּה »«ƒ¿»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר הּגֹומרּה, ׁשם על כד)אּלא ּבׁשכם",(יהושע קברּו מּמצרים בניֿיׂשראל אׁשרֿהעלּו יֹוסף "ואתֿעצמֹות : ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשמם  על נקראת יׂשראל, ּוגמרּוה לגֹומרּה הסּפיק ׁשּלא לפי אּלא להעלֹותם? ּבהם נתעּסק לבּדֹו מׁשה .והלא ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ÔepLbLÈÂכג  CÓ„˜ C‰Ï‡ ÈÈ Ôep¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¡»»√»»ƒ«≈ƒ
:ÔepˆÈLÈc „Ú ·¯ LebLƒ««ƒ≈ƒ

ÔB‰ÓLכד  ˙È „·B˙Â C„Èa ÔB‰ÈÎÏÓ ¯ÒÓÈÂ¿ƒ¿««¿≈ƒ»¿«»ƒ¿
„Ú CÓ„wÓ L‡ „zÚ˙È ‡Ï ‡iÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»»ƒ¿««¡«ƒ√»»«

:ÔB‰˙È ÈˆÈL˙„ƒ¿≈≈»¿

˙ÓÁ„כה  ‡Ï ‡¯ea Ôe„˜Bz ÔB‰˙ÂÚË ÈÓÏ«̂¿≈«¬»¿¿¿»»«¿≈
‡ÓÏÈc CÏ ·q˙Â ÔB‰ÈÏÚ È„ ‡·‰„Â ‡tÒk«¿»¿«¬»ƒ¬≈¿ƒ«»ƒ¿»
:‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡˜Á¯Ó È¯‡ da Ï˜zzƒ»«≈¬≈¿»»»«¿»¡»»

Ó¯Á‡כו  È‰˙e C˙È·Ï ˜Á¯Óc ÏÚ˙ ‡ÏÂ¿»»≈ƒ¿»»¿≈»¿≈∆¿»
È¯‡ dp˜Á¯z ‡˜Á¯Â dpˆwL˙ ‡ˆwL d˙Âk¿»≈«»»¿«¿ƒ≈¿»»»¿«¬ƒ≈¬≈

:‡e‰ ‡Ó¯Á∆¿»

„ÔÈא  ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ È„ ‡z„˜Ùz Ïk»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»»≈
Ôe˙È˙Â ÔebÒ˙Â ÔeÁÈ˙c ÏÈ„a „aÚÓÏ Ôe¯hzƒ¿¿∆¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿≈
:ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯È˙Â¿≈¿»«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

øîàpL ,äiçä ïî ïéàøéúî¯,d aFI` ¦§¨§¦¦©©¨¤¤¡©¦
.bk

"Cì äîìLä äãOä úiçå"¯Dl didi §©©©¨¤¨§§¨¨¦§¤¨
LOr mFlW)my i"yx(xn` dOl oM m`e . ¨¦§§¦¥¨¨¨©

xnFlM ,"xdn mzFNM lkEz `l" :o`M̈Ÿ©©¨©¥§©
oR" ,mzFNkl zlFki mdl oYi `NW¤Ÿ¦¥¨¤§¤§©¨¤
dxigAd ixde ,"dcVdzIg Lilr dAxY¦§¤¨¤©©©¨¤©£¥©§¦¨
`l f`e ,mFwn lW FpFvx zFUrl mciA§¨¨©£§¤¨§¨Ÿ
xn` dOle ,"dAxY oR" lW WWg didi¦§¤£¨¤¤¦§¤§¨¨¨©
?"xdn mzFNM lkEz `l" i`Ce otF`A§¤©©Ÿ©©¨©¥

)cec ixac(.?
àèçì ïéãéúòL åéðôì äéä éeìb àlà¤¨¨¨¨§¨¨¤£¦¦©£Ÿ

¯mzFNkl zlFki mdl ozp `l okle§¨¥Ÿ¨©¨¤§¤§©¨
xdn)cec ixac(oR" Wxtl Wi df itlE . ©¥§¦¤¥§¨¥¤

dAxYLilrmxFBd dY`W ,LzAqA ± " ¦§¤¨¤§¦¨§¤©¨©¥
)cecl likyn(.dxezbk

bk)(íîäåéôì ,Blk õ"î÷ ãe÷ð Y §¨¨¨¨©ª§¦
éøäå ,ãBñéä ïî äðBøçà í"î ïéàL¤¥¥©£¨¦©§©£¥

íîäå" ìáà .íúBà íäå :Bîk àeä§§¨¨£¨§¨©
"Búìâò ìbìb¯i"WxaE .gk ,gk dirWi ¦§©¤§¨§©§¨§©¦

dlbr iPtF` eilr oiaAqOWM" :mẄ§¤§©§¦¨¨©¥£¨¨
mnFd lBlBd ENit` ,FWEclE FwEcl§§£¦©¦§¨¥

."xAYWnE¦§©¥
ãBñé Blk¯.fk ,bk zFnW i"Wx d`xE ª§§¥©¦§

,ç"zt Béöçå õ"î÷ Béöç Cëéôì§¦¨¤§¨©§¤§©¨
ìL ìL ìòt øàLkúBiúBà L¯d`x ¦§¨Ÿ©¤¨Ÿ¦§¥
.hi ,d `xwIe i"Wxdxezck ©¦©¦§¨

`)(äåönä ìkBèeLôk Y¯mXW ¨©¦§¨¦§¤¥
lM :xn` ENi`kE ,oiOd mW `Ed "devn"¦§¨¥©¦§¦¨©¨

zFvOd)m"`x(. ©¦§
äãbà Løãîe¯m`W .e oniq `nEgpY ¦§©©¨¨©§¨¦¨¤¦

"zFvOd lM" :xnFl Fl did FhEWtM¦§¨¨©¨©¦§
)`"eb(.

dúBà øîb Y äåöîa zìçúä íà¯ ¦¦§©§¨§¦§¨§Ÿ¨
,"zFUrl oExnWY .. devOd lM" Edfe§¤¨©¦§¨¦§§©£
xFnWY ± DzF` YlgzdW "devOd"©¦§¨¤¦§©§¨¨¦§

.DNM z` zFUrl©£¤ª¨
íL ìò àlà úàø÷ð dðéàL¤¥¨¦§¥¤¨©¥

øîàpL ,døîBbä¯.al ,ck rWFdi ©§¨¤¤¡©§ª©
éðá eìòä øLà óñBé úBîöò úàå"§¤©§¥£¤¤¡§¥
,"íëLá eøá÷ íéøönî ìàøNé¦§¨¥¦¦§©¦¨§¦§¤
íäa ÷qòúð Bcáì äLî àìäå©£ŸŸ¤§©¦§©¥¨¤

íúBìòäì¯mrd x`W `le),bi dheq i"yx §©£¨§Ÿ§¨¨¨
a(aEzMM ,)hi ,bi zeny(z` dWn gTIe" ©¨©¦©¤¤

xn`p rECn oM m`e ."FOr sqFi zFnvr©§¥¦§¦¥©©¤¡©
ipa Elrd xW`" :mW rWFdiA¦ª©¨£¤¤¡§¥

?"l`xUi? ¦§¨¥
døîâì ÷étñä àlL éôì àlà¤¨§¦¤Ÿ¦§¦§¨§¨
íîL ìò úàø÷ð Y ìàøNé äeøîâe§¨¨¦§¨¥¦§¥©§¨

¯oiprl ,l`xUie dWOn dgkFd `ian¥¦¨¨¦¤§¦§¨¥§¦§©
z`xwp devOdW ,devOd z` xnFBd©¥¤©¦§¨¤©¦§¨¦§¥
`l ligzOdWM ENit` xnFBd mW lr©¥©¥£¦§¤©©§¦Ÿ

qpF` zngn DzF` xnB(iaxd).dxeza ¨©¨¥£©¤



awrמ zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn f"i oey`x meil inei xeriy
(á)ýåýé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úà zøëæå§¨«©§¨´¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯

éäìàEEúpò ïòîì øaãna äðL íéòaøà äæ ¡Ÿ¤²¤²©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹
åéúåöî øîLúä Eááìa øLà-úà úòãì Eúqðì§©«Ÿ§À¨©¹©¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ¦§Ÿ−̈

:àì-íà¦«Ÿ
i"yx£Â˙ÂˆÓ ¯ÓL˙‰∑ ולא ּתנּסהּו אחריו ׁשּלא .ּתהרהר ¬ƒ¿…ƒ¿…»ְְְְֲֵֵֶַַַָֹֹ

(â)pòéåzòãé-àì øLà ïnä-úà Eìëàiå Eáòøiå E ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³¤©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨
éúáà ïeòãé àìåíçlä-ìò àì ék EòéãBä ïòîì E §¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤

äéçé ýåýé-éô àöBî-ìk-ìò ék íãàä äéçé Bcáì§©Æ¦«§¤´¨«¨½̈¦²©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬
:íãàä̈«¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1099 'nr c zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמןןןן אתאתאתאת ווווּיּיּיּיאכילאכילאכילאכיל ווווּיּיּיּירעברעברעברעב ג)ויעויעויעויעּנּנּנּנ מגּבל,(ח, הּוא הארץ מן לחם ּדהּנה לבאר, ויׁש רעבֹון? הּמן עֹורר ּכיצד להבין, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
אֹותֹו. ּומׂשּביע ּבאדם ונקלט מתקּבל הּוא ולכן ּבלבד), אחד טעם לֹו ויׁש אחר; ּדבר לא מזֹון, (הּוא ׁשּבעֹולם ּדבר ּכל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹּכמֹו

ׁש ּוכׁשם אלקי , מאכל הּׁשמים, מן לחם היה הּמן ּכל הּקּב"ה א הּכֹולל מגּבל, ּבלּתי מאכל היה הּמן אף סֹוף, אין הּוא ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻ
לכן  טעמים; ּגבּול ּבלי מקּבל ואינֹו ּבלבד, מגּבל טעם מקּבל הּוא זה, מאכל אֹוכל מגּבל אדם ּכאׁשר ׁשּבעֹולם. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻהּטעמים
ּכל  :ּכ לחם, ׁשּקרּויה ּבּתֹורה, ואף לתפיסה. ּכלל נּתן ׁשּלא ּגבּול, הּבלי אל נמׁש הּוא ּכי רעב, זֹו אכילה ּבֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹמעֹוררת

ויֹותר. יֹותר להּׂשיג וצּמאֹון רעבֹון מעֹוררת חקר, לּה ׁשאין ּבּתֹורה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּׂשגה

ã ycew zegiyn zecewp ãc"lyz'd ,hay c"ei ,glya zyxt zay xn`n

יֹורד  יֹותר, הּגבֹוּה ׁשּכל ּכיון ׁשּבאדם, הוי' ּפי מֹוצא מׁשֹורׁש יֹותר למעלה הּוא ׁשּבדֹומם־צֹומח־חי הוי' ּפי מֹוצא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשֹורׁש
יֹותר. ְֵַָלמּטה

(ã)éìòî äúìá àì EúìîNäæ ä÷öá àì Eìâøå E ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ¨¥®¨¤−
:äðL íéòaøà©§¨¦¬¨¨«

i"yx£‰˙Ï· ‡Ï E˙ÏÓN∑,קטּניהם ואף מגהצים, ּכלים ּכמין אֹותם ּומגהצים ּבכסּותם ׁשפים היּו ּכבֹוד ענני ƒ¿»¿…»¿»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּגדלים, ׁשהיּו עּמֹוּכמֹו ׁשּגדל חמט, ׁשל הּזה ּכּלבּוׁש עּמהם, לבּוׁשן ּגדל ·ˆ˜‰.היה ‡Ï∑ נפחה לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ…»≈»ְָָֹ

נפּוחֹות  ׁשרגליהם יחף, הֹולכי ּכדר .ּכּבצק, ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

‡C‰Ïב  ÈÈ C¯a„ Èc ‡Á¯‡ Ïk ˙È ¯k„˙Â¿ƒ¿«»»»¿»ƒ«¿»¿»¡»»
C˙eipÚÏ ÏÈ„a ‡¯a„Óa ÔÈL ÔÈÚa¯‡ Ôc¿««¿¿ƒ¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«»»
È‰B„Bwt ¯h˙‰ CaÏ· Èc ˙È ÚcÓÏ C˙eÈqÏ¿«»»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»¬ƒ«ƒƒ

:‡Ï Ì‡ƒ»

Ï‡ג  Èc ‡pÓ ˙È CÏÎB‡Â CtÎ‡Â CÈpÚÂ¿«¿»¿«¿»»¿»»»«»ƒ»
C˙eÚ„B‡Ï ÏÈ„a C˙‰·‡ ÔeÚ„È ‡ÏÂ ‡zÚ„È¿«¿»¿»»¿¬»»»¿ƒ¿»»
‡L‡ Ìi˜˙Ó È‰B„BÁÏ· ‡ÓÁÏ ÏÚ ‡Ï È¯‡¬≈»««¿»ƒ¿ƒƒ¿««¡»»
Ìi˜˙È ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙e˜t‡ Ïk ÏÚ È¯‡¬≈«»«»≈¿»«¿»ƒ¿««

:‡L‡¡»»

eÙÁÈד  ‡Ï CÒÓe CpÓ ˙‡ÈÏ·‡ ‡Ï C˙eÒk¿»»ƒ¿ƒ«ƒ»¿»»»¿≈
:ÔÈL ÔÈÚa¯‡ Ôc¿««¿¿ƒ¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

a)(åúBöî øîLúäeäqðz àlL Y £¦§Ÿ¦§¨¤Ÿ§©¥
åéøçà øäøäz àìå¯ligzOW oeiM §Ÿ§©§¥©£¨¥¨¤©§¦

mIqnE "LaalA xW` z` zrcl"¨©©¤£¤¦§¨§§©¥
"xnWzdd`xPd xaC EdGW) "eizFvn £¦§Ÿ¦§¨¤¤¨¨©¦§¤

mipirl(dpEMdW Wxtl KxvEd okl , ¨¥¨¦¨¥§©§¨¥¤©©¨¨
FzFQpl `NW Epide ,aNAW zFevnl§¦§¤©¥§©§¤Ÿ§©
EQpz `l" :mdW] eixg` xdxdl `NWe§¤Ÿ§©§¥©£¨¤¥Ÿ§©

["'d mr didY minY"e "'d z`).oexkfd xtq ¤§¨¦¦§¤¦
dcya x`a(m` zrcl :FWExiRW F` .¤¥¨©©¦

,`l m` zFevOd zxinWA Exdxdi§©§£¦§¦©©¦§¦Ÿ
izF` dPrW xg`n :xn`Y `OW¤¨Ÿ©¥©©¤¦¨¦
iN dn ,dpW mirAx` df xAcOA©¦§¨¤©§¨¦¨¨©¦

eizFvn zxinWle)m"`x(.dxezb §¦§¦©¦§¨
c)(äúìá àì EúìîNãBák éððò Y ¦§¨§Ÿ¨§¨©§¥¨

ïéôL eéä¯oFiTpl) mitWtWn(. ¨¨¦§©§§¦§¦¨
íúBà íéöäâîe íúeñëa¯zaiYn ¦§¨§©£¦¨¦¥©

lM mdilrn Exq `NW ,rnWn "Lilrn"¥¨¤©§©¤Ÿ¨¥£¥¤¨
ipprW Wxtn okle ,dpW mirAx` ozF`¨©§¨¦¨¨§¨¥§¨¥¤£¨¥
mdilr mzFidA mzF` mitW Eid cFaMd©¨¨¨¦¨¦§¨£¥¤
mixiqn Eid `l okle ,mzF` oivdbnE§©£¦¨§¨¥Ÿ¨§¦¦
azke .mvgxl mdilrn mzF`¨¥£¥¤§¨§¨§¨©
,"Lilrn" WExiR EdGW "cecl liMUO"d©©§¦§¨¦¤¤¥¥¨¤
LzlnU" ± "Lilrn"W mipprd llbAW¤¦§©¨£¨¦¤¥¨¤¦§¨§

."dzla `lŸ¨§¨
íéöäâî íéìk ïéîk¯micbA xnFlM §¦¥¦§Ÿ¨¦§©§¨¦

,i zFAEzM i"Wx d`x .mivdbnE miIwp§¦¦§Ÿ¨¦§¥©¦§
IW cr oAEln cbAd oi`" :a."udFbn did ¥©¤¤§¨©¤¦§¤§¨

äéä íéìãb eéäL Bîk íäépè÷ óàå§©§©¥¤§¤¨§¥¦¨¨

íänò ïLeáì ìãb¯micnFl df mB ¨¥§¨¦¨¤©¤§¦
,"Lilrn dzla `l LzlnU" wEqRdn¥©¨¦§¨§Ÿ¨§¨¥¨¤
Exiqd `l miPhTd s`W rnWOW¤©§©¤©©§©¦Ÿ¥¦
`N` okYi `l dfe ,mdilrn mdicbA¦§¥¤¥£¥¤§¤Ÿ¦¨¥¤¨
mdOr cgi ElcB micbAdW xn`p oM m ¦̀¥Ÿ©¤©§¨¦¨§©©¦¨¤

)m"`x(,cFaMd ipprl xEWw Fpi` df K` .©¤¥¨©£¨¥©¨
cSn micbAA WgxzdW qp Edf `N ¤̀¨¤¥¤¦§©¥©§¨¦¦©
`iaOW FnkE ,l`xUi lW mdizFtEB¥¤¤¦§¨¥§¤¥¦

hngdn lWn i"Wx(iaxd). ©¦¨¨¥©Ÿ¤
èîç ìL äfä Leálk¯i"Wx d`x ©§©¤¤Ÿ¤§¥©¦

`EdW ip` xnF` ± hng" :` ,`i dbibg£¦¨Ÿ¤¥£¦¤
[oFfNg=] `"vnil oixFTW uxW oin¦¤¤¤¦¦¨
cinY zlbrnE zklFdd ,dRlwA lcBd©¨¥¦§¦¨©¤¤©£¤¤¨¦
dRlwM xviPd zNigzE ,lcBW dOM lM̈©¨¤¨¥§¦©©¦¨¦§¦¨



מי awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i ipy meil inei xeriy

(ä)Bða-úà Léà øqéé øLàk ék Eááì-íò zòãéå§¨«©§−̈¦§¨¤®¦À©«£¤̧§©¥¬¦Æ¤§½
éäìà ýåýé:jøqéî E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©§¤«¨

(å)éäìà ýåýé úåöî-úà zøîLååéëøãa úëìì E §¨´©§½̈¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¨¤¬¤¦§¨−̈
:Búà äàøéìe§¦§¨¬Ÿ«

(æ)éäìà ýåýé ékõøà äáBè õøà-ìà Eàéáî E ¦µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤¤´¤¨®¤µ¤
:øäáe äò÷aa íéàöé úîäúe úðéò íéî éìçð©´£¥½̈¦£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬©¦§−̈¨¨«

(ç)úéæ-õøà ïBnøå äðàúe ïôâå äøòNe ähç õøà¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈§¦®¤«¤¥¬
:Láãe ïîL¤−¤§¨«

i"yx£ÔÓL ˙ÈÊ∑ ׁשמן העֹוׂשים .זיתים ≈∆∆ִִֵֶֶָ

(è)-àì íçì da-ìëàz úðkñîá àì øLà õøà¤À¤£¤̧³Ÿ§¦§¥ªÆ«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ
äéøøäîe ìæøá äéðáà øLà õøà da ìk øñçú¤§©¬−Ÿ¨®¤µ¤£¤´£¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨

:úLçð áöçz©§¬Ÿ§«¤

(é)éäìà ýåýé-úà zëøáe zòáNå zìëàå-ìò E §¨«©§−̈§¨¨®§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©
:Cì-ïúð øLà äáhä õøàä̈¨¬¤©Ÿ−̈£¤¬¨«©¨«

ß a`Îmgpn g"i ipy mei ß

(àé)éäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMäézìáì E ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¦§¦̧
Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéètLîe åéúåöî øîL§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

:íBiä©«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 116 cenr h wlg 'zeiecreezd ± mgpn zxez' itÎlr)

de`B xEQ` xngŸ¤¦©£¨

גוגוגוגו'''' ווווׁשׁשׁשׁשכחכחכחכחּתּתּתּת לבבלבבלבבלבב ורםורםורםורם גוגוגוגו',',',', אלהיאלהיאלהיאלהי אתאתאתאת־־־־יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה ּפּפּפּפןןןן־־־־ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּכּכּכּכחחחח לללל יא־יד)ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמרמרמרמר (ח, ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּגדֹול' מצֹות ּב'ספר סד)איתא לא־תעשה אחרי (מצות מּכל־מקֹום הּלאוין, חׁשּבֹון ּבין זה ענין מנה לא ׁשהרמּב"ם ׁשאף ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

יׂשראל". ּבני יתּגאּו ׁשּלא "אזהרה הּלאוין ּבמנין מנה ּגדֹול", "יסֹוד הם אּלּו ׁשּפסּוקים ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשהתּבֹונן

b·¯‡ה  Ûl‡Ó È„ ‡Ók È¯‡ CaÏ ÌÚ Úc˙Â¿ƒ«ƒƒ»¬≈¿»ƒ¿«≈«¿»
:CÏ Ûl‡Ó C‰Ï‡ ÈÈ d¯a ˙È»¿≈¿»¡»»¿«≈»

ÔÁ¯‡aו  C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»ƒ«»«¿»¡»»ƒ¿«¿»¿«
:d˙È ÏÁ„ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c¿«¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈

‡¯Ú‡ז  ‡˙·Ë ‡Ú¯‡Ï CÏÚÓ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»»«¬»¿«¿»«¿»«¿»
ÔÈÓB‰˙e ÔÈÈÚ ÈÚeaÓ ÔÈiÓc ÔÈÏÁ ‡„‚»¿»«¬ƒ¿«ƒ«≈≈»»¿ƒ

:ÔÈ¯eË·e ÔÚ˜·a ÔÈ˜Ù»¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ

ÔÈ‡˙eח  ÔÈÙe‚Â ÔÈ¯ÚÒÂ ÔÈhÁ ‡Ú¯‡«¿»ƒƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ
‡È‰Â ‡ÁLÓ ÔÈ„·Ú ‡‰˙ÈÊc ‡Ú¯‡ ÔÈBn¯Â¿ƒƒ«¿»¿≈»»»¿ƒƒ¿»¿ƒ

:L·„ ‡„·Ú»¿»¿»

ÓÁÏ‡ט  da ÏeÎÈz ÔÈ¯evÚ· ‡Ï Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ»¿ƒƒ≈««¿»
‡‰·‡ Èc ‡Ú¯‡ da ÌÚcÓ Ïk ¯ÒÁ˙ ‡Ï»∆¿«»ƒ««««¿»ƒ«¿»»

:‡LÁ ÏeÒÙz ‡‰¯ehÓe ‡ÏÊ¯Ù«¿¿»ƒ»»ƒ¿¿»»

ÏÚי  C‰Ï‡ ÈÈ ˙È C¯·˙e ÚaN˙Â ÏeÎÈ˙Â¿≈¿ƒ¿«¿»≈»¿»¡»»«
:CÏ ·‰È„ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»ƒ«»

„ÈÈיא  ‡zÏÁc ˙È ÈL˙˙ ‡ÓÏÈc CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿»ƒ¿¿≈»««¿»«¿»
È‰BÈ„Â È‰B„Bwt ¯hÓÏ ‡Ïc ÏÈ„a C‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒƒ

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰BÓÈ˜e¿»ƒƒ¬»¿«¿»»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

."`id dWcr lW¤£¨¨¦
Bnò ìãbL¯qp df oi`W dgkFd `ian ¤¨¥¦¥¦¨¨¤¥¤¥

mB oM Epivn ixdW ,libxd xcBn `vFi¥¦¤¤¨¨¦¤£¥¨¦¥©
.oFfNgA rah iRÎlr©¦¤©§¦¨

ä÷öá àìCøãk ,÷öák äçôð àì Y Ÿ¨¥¨Ÿ¨§¨§¨¥§¤¤
úBçeôð íäéìâøL óçé éëìBä¯la` §¥¨¥¤©§¥¤§£¨

oOwl)c ,hk(`l Llrpe" :aEzMd xnF` §©¨¥©¨§©©§Ÿ
Kixv zEhWtaE ."Llbx lrn dzlä§¨¥©©§¤§©§¨¦
mr Ekld wlge sgi Ekld wlgW ,xnFl©¤¥¤¨§¨¥§¥¤¨§¦
EN`W aEzMd xnF` o`ke ,milrpn¦§¨¦§¨¥©¨¤¥
,"dwva `l" mdilbx ± sgi EkldW¤¨§¨¥©§¥¤Ÿ¨¥¨

EkldW EN`W aEzMd xnF` mW oOwlE§©¨¨¥©¨¤¥¤¨§
lrn dzla `l Llrp" ± milrpn mr¦¦§¨¦©©§Ÿ¨§¨¥©
zpEM mB FGW azM m"`xd K` ."Llbx©§¤©¨§¥¨©¤©©¨©
dzla `l Llrp"W oeiMW ,o`M i"Wx©¦¨¤¥¨¤©©§Ÿ¨§¨
zkll Ykxvd `l okl ,"Llbx lrn¥©©§¤¨¥Ÿª§©§¨¨¤¤
Llbx" okl ± sgi Ykld `NW oeike ,sgï¥§¥¨¤Ÿ¨©§¨¨¥¨¥©§§

."dwva `ldxezd Ÿ¨¥¨
g)(ïîL úéæ"ïîL" íéNBòä íéúéæ Y ¥¤¤¥¦¨¦¤¤
¯onW miUFr mpi`W mizif Wi iM¦¥¥¦¤¥¨¦¤¤
)m"`x(ipW md "onW"e "zif"W `le .§Ÿ¤©¦§¤¤¥§¥

ux`e zif dUFr ux` :WxtpE] mixac§¨¦§¨¥¤¤¨©¦§¤¤

oM m`W ,[dcya x`a ± onW dUFr¨¤¤¤¦¥
,g"YtA cwPil dkixv dzid "zif"d©¥¨§¨§¦¨¦¨¥§©¨
`id ixd d"xivA dcEwp `idW oeike§¥¨¤¦§¨§¥¤£¥¦

"onW"l dkEnq)`"eb(oOwl i"Wx d`xE . §¨§¤¤§¥©¦§©¨
FpnXW ixFb` zif ,onW zif" :a ,ek¥¤¤©¦£¦¤©§
z` Wxtn mXW `N` ."FkFzA xEb`̈§¤¨¤¨§¨¥¤
,[aEzMd KxFv itl] l`xUi ux` gaW¤©¤¤¦§¨¥§¦¤©¨
`Ed l`xUi ux` gaX dn oM `l m`W¤¦Ÿ¥©¤©¤¤¦§¨¥
Wxtn o`M EN`e ?onW miUFrd mizifA§¥¦¨¦¤¤§¦¨§¨¥

zFaiYd WExiR)`wp xnr(.dxezh ¥©¥



awrמב zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i ipy meil inei xeriy
הּלאוין. ּבחׁשּבֹון הּגאוה ענין את הרמּב"ם מנה לא מּדּוע הקׁשּו ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּוכבר

החסידּות: ּדר על ּבזה לֹומר ְֲִֵֶֶֶַַַָויׁש
ׁשּכתּוב ּוכמֹו אּתם, הּקּב"ה ׁשֹוכן עדין יׂשראל, ּבני עליהם עברּו אם ׁשאפילּו העברֹות, לרב ּבנֹוגע טז)מצינּו טז, (ויקרא ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ז"ל חכמינּו ׁשאמרּו הּגאוה, אּסּור הּוא ׁשֹונה א טמאתם". ּבתֹו אּתם א)"הּׁשֹוכן ה, הרּוח,(סוטה ּגּסּות ּבֹו ׁשּיׁש אדם "ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
אנ  אין הּקּב"ה ּבעֹולם".אֹומר לדּור יכֹולים והּוא י ְֲִִֵֵַָָָָָָ

ּבגאוה  מה־ּׁשאין־ּכן הּקּב"ה. עם קׁשר לאדם נׁשאר עדין עברֹות, ּדבׁשאר העברֹות. מּכל יֹותר ּגאוה אּסּור ׁשחמּור ְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָוהינּו,
רחמנא־ליצלן. להקּב"ה, לגמרי ּומנּגד מתרחק ׁשהּוא מֹורה זה הרי ּכׁשּמתּגאה ּכי לאלקּות, קׁשר לאדם ׁשּיהיה ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹאי־אפׁשר
עֹון  נכלל ׁשּכבר סבירא־ליּה ּכי הּוא, ּבפני־עצמֹו ּכלאו הּגאוה ענין את הרמּב"ם מנה ׁשּלא ׁשהּטעם לֹומר יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹועל־ּפי־זה
ּגמּור  רחּוק על ׁשּמֹורה ּבגאוה, הּוא ּכן להקּב"ה, ּגמּור מנּגד הּוא עבֹודה־זרה ׁשעֹובד ּדכמֹו עבֹודה־זרה. ּבאּסּור ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָזה

ְֲִַָָָרחמנא־ליצלן.

(áé):záLéå äðáz íéáè íézáe zòáNå ìëàz-ït¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬Ÿ¦²¦§¤−§¨¨«§¨

(âé)ðàöå Eø÷áeìëå Cl-äaøé áäæå óñëå ïéaøé E §¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½§¤¬¤§¨−̈¦§¤¨®§¬Ÿ
:äaøé Eì-øLà£¤§−¦§¤«

(ãé)éäìà ýåýé-úà zçëLå Eááì íøåEàéöBnä E §−̈§¨¤®§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¦«£²
:íéãáò úéaî íéøöî õøàî¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

(åè)øaãna EëéìBnä|Lçð àøBpäå ìãbä|óøN ©¦̧§¹©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈¨¨³¨¨Æ
íéî Eì àéöBnä íéî-ïéà øLà ïBànöå áø÷òå§©§½̈§¦¨−£¤´¥«¨®¦©¦³§Æ©½¦

Léîlçä øevî: ¦−©«©¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(372 'nr a zegiy ihewl)

מיםמיםמיםמים איןאיןאיןאין אאאאׁשׁשׁשׁשרררר .... .... והוהוהוהּנּנּנּנֹוֹוֹוֹורארארארא טו)ההההּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹולללל רּוחנית.(ח, ירידה ׁשל ׁשֹונים לׁשלּבים רֹומזים הּמדּבר מחׁשיב ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹול ל ל ל ּפרטי האדם : ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
העֹולם. עם ּבמּגע ּבא הּוא ּכאׁשר עליו מׁשּפיע וזה ל'קטן', ויהדּות יהּודים ׁשל העֹולם ואת ל'גדֹול', העֹולם ּגם ננננֹוֹוֹוֹורא רא רא רא את : ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הּגֹויים'. יאמרּו מ'ּמה חֹוׁשׁש הּוא אּמֹותיו, ּבד' ׁשרּוי הּוא הֹולכת נחנחנחנחׁשׁשׁשׁשּכאׁשר ולכן העֹולם, לעניני 'חם' נהיה הּוא חם, ארסֹו : ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ
ּבקדּׁשה. החמימּות ּבקדּׁשה.ׂשׂשׂשׂשרף רף רף רף ּומתמעטת החמימּות את לגמרי ּומכּלה ׂשֹורפת הע ֹולם ּבעניני החמימּות ארסֹועקרב עקרב עקרב עקרב : : ְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻ

ּבֹו. אין ּכבר זרה חמימּות אפילּו לגמרי, ואדיׁש קר נהיה הּוא להקב"ה,צצצצּמּמּמּמאאאאֹוֹוֹוֹון ן ן ן קר, צּמאֹון וחׁש ּבתׁשּובה מתעֹורר ּכאׁשר ּגם : ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
מיםמיםמיםמים:::: מה.איןאיןאיןאין אל יֹודע ואינֹו צמא הּוא ּתֹורה. זֹו ְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ
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הזה", החיל את לי עׂשה ידי ועֹוצם ּכחי ּבלבב "ואמרּת הקא־סלקא־דעּת ׁשלילת אֹודֹות מדּוּבר היֹומי חּומׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבׁשיעּור
חיל" לעׂשֹות ּכח ל הנֹותן הּוא ּכי אלקי ה' את "וזכרּת - יז־יח)אלא ח, .(ּפרׁשתנּו ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
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מג awr zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn g"i ipy meil inei xeriy
ּוּכסיל" זקן ה"מל ׁשל קא־סלקא־דעּתא זֹו ׁשאין מּובן, זֹו, קא־סלקא־דעּת לׁשלֹול צריכה אמת" ׁש"ּתֹורת מּכיון ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָוהנה,
אם  ּכי טּפׁשּות!... עניני ּבׁשלילת מתעסקת אינה הּתֹורה עסקינן", לא "ּבׁשּופטני ׁשהרי - כּו' טּפׁשּות ׁשל ענין ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבלבד,
חכמה  אֹו להרע", המה ד"חכמים ּבאֹופן זה הרי גּופא וׂשכל ׁשּבחכמה אלא וׂשכל, ּבחכמה מקֹום לֹו ׁשיׁש ענין ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָָָלׁשלֹול
את  לׁשלֹול צריכה ׁשהּתֹורה מּכיון - ּובעניננּו העֹולם. לעניני ּביחס מקֹום לּה ׁשיׁש אף הּתֹורה, לחכמת מתאימה ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשאינה
ׁשלכן  ּכן, לֹומר ּבׂשכל מקֹום היה זאת ׁשלּולי לֹומר ּבהכרח הזה", החיל את לי עׂשה ידי ועֹוצם ד"ּכחי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹהקא־סלקא־דעּת

זֹו. קא־סלקא־דעּת לׁשלֹול הּתֹורה ְְְְִִַַַָָָָָצריכה
- ּביֹותר נעלה ּומצב ּבמעמד ׁשהם ּכפי ּוּבפרט מאמינים", ּבני "מאמינים יהּודים אֹודֹות מדּוּבר ּביֹותר: ּתמּוה ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָולכאֹורה
ּבארץ  נמצא הנבחר" ׁשה"עם ּכפי הינּו, היֹומי), חּומׁש ּבׁשיעּור מדּוּבר ׁשאֹודֹותיו המצב (ׁשזהּו לארץ הּכניסה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָלאחרי
הזה"?! החיל את לי ע ׂשה ידי ועֹוצם ׁש"ּכחי קא־סלקא־דעּתא אצלם יּתכן ּכיצד ּכן, ואם הקּב"ה, ידי על עבּורֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשנבחרה
ּתרי"ג  ּבמנין זה ציּוי נמנה - סד) (מל"ת הסמ"ג ּולדעת זֹו, קא־סלקא־דעּת לׁשלֹול מיּוחד ציּוי ׁשצריכים - ּכ ּכדי ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָועד
הׁשם"! ּביראת הּוא גדֹול ׁש"יסֹוד הסמ"ג ׁשּכֹותב ּוכפי מצֹות], ּתרי"ג ּבמנין אינֹו ּבזה וכיֹוצא הרמּב"ם ׁשלדעת [אף ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָמצֹות

ּבזה: ְִֶַָוהּביאּור
ּבּתחלתֹו ויקרא ּתֹורה' ּב'לקּוטי המבֹואר ג)ידּוע הּכסא,(א, ׁשעל העליֹון האדם ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא מיׂשראל ואחד אחד ׁשּכל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

ממׁש". דהמׁשלח "ּכמֹותֹו ּכמֹותֹו, (העליֹון) אדם ׁשל ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָּוׁשלּוחֹו
זכרֹונם־לברכה רּבֹותינּו ּכמאמר - ּתֹורה'...) ה'לקּוטי ׁשנדּפס לפני (עֹוד דתֹורה ּבנגלה מפֹורׁש זה ב)וענין נט, "מאי (ב"מ : ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

(לא  לנצח ּכח יׂשראל לבני ׁשניּתן ּכלֹומר, נצחּוני", ּבני נצחּוני ואמר חייך קא כּו' ׁשעּתא ּבהאי קּודׁשא־ּברי־הּוא ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹעביד
ּכביכֹול. ּבעצמֹו, הקּב"ה את אפילּו ּכי־אם) העֹולם, הנהגת את ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָרק

אלקיכם": להויה אּתם "ּבנים ׁשּכתּוב ּכמֹו הקּב"ה, ׁשל ּבניו היֹותם מּפני - ׁשּבדבר הּפנימי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹוהטעם
ענינים ּבכמה - כּו'" לּבן זֹוכה מ"ט)"האב פ"ב עדיות -(ראה למעלה הּוא ׁשּכן הינּו, מהן", ׁש"נׁשּתלׁשלּו מּפני - הדבר וטעם , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ

יֹותר  נעלים ּכחֹות הּבן אצל מתגלים לפעמים הרי - מהאב הּבן מקּבל אלּו ׁשענינים אף והנה, יׂשראל. ּובני הקּב"ה ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאצל
אפי  עדין נתגלּו יפה ׁשלא הּבן ׁשל ׁשּכחֹו - ׁשּבזה הּפׁשּוט ּכפירּוׁש האב", מּכח הּבן ּכח "יפה רז"ל ּכמאמר האב, אצל לּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

האב". "מּכח ּכתֹוצאה ּבא הּבן") ּכח (ׁש"יפה גּופא זה ׁשענין - הּפנימי הּפירּוׁש גם ויׁשנֹו האב. ׁשל מּכחֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹיֹותר
יֹותר  יפה יהיה הּבן ׁשל ׁשּכחֹו יּתכן אי - האב ׁשל ועצמּותֹו מהּותֹו והּוא מהאב נלקח ׁשהּבן מּכיון מּובן: אינֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹולכאֹורה
ּובלׁשֹון  הקֹונה. אצל להיֹות יכֹול לא - המֹוכר אצל ׁשאין ׁשדבר וקֹונה, למֹוכר - דֹומה הדבר למה מׁשל האב?! ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹמּכחֹו

ליּה"?! מנא חיא ר' ׁשנה, לא "רּבי ְִִֵַַַָָָָָֹהידּוע:
האב", "מּכח - הּבן אצל להתגלֹות הדבר יכֹול זה ּומׁשּום הנעלמים, הּכחֹות מצד זה ענין יׁשנֹו האב אצל גם ּבזה: ְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוהּביאּור
יֹותר  הּבן ׁשל ּכחֹו יפה ׁשלכן גלּוי, לידי הדבר ּבא לא עצמֹו האב ׁשאצל אף האב, ׁשל ּכחֹו ועצמיּות מּפנימיּות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹהינּו,

האב. ׁשל מּכחֹו הגלּוים) ְְִִֶַָָֹֹ(ּבּכחֹות
הגמרא ּבסיּפּור הּביאּור גם ב)[וזהּו כט, קֹוץ (מנחות ּכל על ׁשדֹורׁש עקיבא רּבי את רּבינּו למׁשה הראה הקּב"ה ׁשּכאׁשר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּתׁשׁש אֹומרים, הן מה יֹודע היה ולא ׁשּורֹות, ׁשמֹונה ּבסֹוף ויׁשב  הל ,לאחֹורי חזֹור לֹו "אמר  הלכֹות, ׁשל ּתילין ּתילי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹוקֹוץ
דלכאֹורה  - דעּתֹו" נתיׁשבה מסיני, למשה הלכה להן, אמר ,ל מנין רּבי ּתלמידיו, לֹו אמרּו אחד, לדבר ׁשהגיע ּכיון ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹּכחֹו.
עקיבא  ׁשרּבי יּתכן אי ּכן, ואם הדֹורֹות, ּכל סֹוף עד מהקּב"ה הּתֹורה את ׁשקיּבל הראׁשֹון המקּבל היה רּבינּו מׁשה ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּתמּוה:

רּבינּו?! ממׁשה לא אם עקיבא רּבי קיּבלם מנין - רּבינּו למׁשה ידּועים היּו ׁשלא ענינים ּבּתֹורה ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹדרׁש
ׁשלא  "ּכלל" ׁשל ּבאֹופן הדבר, "ּכללּות" ּבגלּוי היה רּבינּו מׁשה אצל ולכן, נאמרה, ּופרטּות ּכללּות הּתֹורה ּבזה: ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹוהּביאּור

ואילּו לפרטים, עדין עקיבא נתּפרט ּבהם,רּבי נדרׁשת ׁשהּתֹורה המדֹות י"ג ידי על מה"ּכלל" הדברים ּפרטי את גילה - ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
רּבינּו]. מׁשה אצל ׁשנתגלּו לפני עֹוד הּפרטים ׁשנתגלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכ

נצחּוני": ּבני ד"נצחּוני לענין ּבנֹוגע מּובן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָועל־דר־זה
על  גם המֹורה ּבאׁשלמּותא, סיהרא דקימא  ּבאֹופן [ׁשלא הׁשלימּות ּבּתכלית ׁשאינֹו אלקּות גלּוי אֹודֹות מדּוּבר ְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹּכאׁשר
ׁשהלכה  עמֹו ד"הוי" הׁשלימּות [לפני חיים" אלקים דברי ואלּו ד"אלּו הדרגא ׁשזֹוהי ׁשמׁש], - המׁשּפיע אצל ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹהׁשלימּות
ׁשל  מעלתֹו ּבדּוגמת נצחּוני", ּבני "נצחּוני אֹומר ׁשהקּב"ה - ּכ ּכדי ועד מנּוגדת, ׁשניה דעה להיֹות יכֹולה אזי - ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָּכמֹותֹו"]

עצמֹו. האב אצל ׁשמתגלים לפני עֹוד האב, ׁשל הנעלמים הּכחֹות מתגלים אצלֹו ׁשדוקא ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּבן
הענין  אצלם להיֹות יכֹול לכן, - הקּב"ה עם אחת מציאּות ׁשהם הינּו, הקּב"ה, ׁשל ּבניו הם יׂשראל ׁשּבני מּכיון ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָּכלֹומר:
ד"נצחּוני". הענין ּכלל יּתכן לא ׁשׁשם - ההׁשּתלׁשלּות סדר ּוכללּות העֹולם לאּומֹות ּבנֹוגע מה־ׁשאין־ּכן נצחּוני"; ּבני ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹד"נצחּוני
ּבנֹו ׁשהּוא מרגיׁש ׁשיהּודי דמּכיון - הזה" החיל את לי עׂשה ידי ועֹוצם ד"ּכחי הקא־סלקא־דעּת ׁשּפיר מּובנת ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹועל־ּפי־ זה



awrמד zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyily meil inei xeriy
ׁשהרי  הקּב"ה, ׁשל הּכח הּוא ׁשּכחֹו מּכיון הזה", החיל את לי עׁשה ידי ועֹוצם ׁש"ּכחי אצלֹו להתקּבל יכֹול אזי הקּב"ה, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹׁשל

אביו. - הקּב"ה עם אחת מציאּות ְִִִַַַָָָהּוא
האב", "מּכח הּוא גּופא זה ׁשענין הינּו, חיל", לעׂשֹות ּכח ל הנֹותן הּוא אלקי ה' ּכי "וזכרּת - הּתֹורה ציּוי ּבא זה ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹועל

האב. ׁשל ועצמּותֹו ְְְִִִֶַָָמּפנימיּותֹו

(èé)éäìà ýåýé-úà çkLz çëL-íà äéäåE §¨À̈¦¨³Ÿ©¦§©Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ízãáòå íéøçà íéäìà éøçà zëìäå§¨«©§À̈©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©«£©§−̈
ãáà ék íBiä íëá éúãòä íäì úéåçzLäå§¦§©«£¦´¨¨¤®©«¦³Ÿ¦¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ

:ïeãáàz«Ÿ¥«

(ë)ïeãáàz ïk íëéðtî ãéáàî ýåýé øLà íéBbk©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®
ô :íëéäìà ýåýé ìB÷a ïeòîLú àì á÷ò¥µ¤´Ÿ¦§§½§−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

è(à)ïcøiä-úà íBiä øáò äzà ìàøNé òîL§©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ¤©©§¥½
íéøò jnî íéîöòå íéìãb íéBb úLøì àáì̈ŸÆ¨¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨¨¦²

:íéîMa úøöáe úìãb§Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦
i"yx£jnÓ ÌÈÓˆÚÂ ÌÈÏ„b∑מּמּך עצּומים  והם עצּום, .אּתה ¿…ƒ«¬Àƒƒ∆»ְֲִִֵֶַָָָ

(á)zòãé äzà øLà íé÷ðò éða íøå ìBãb-íò©¨¬¨−̈§¥´£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ
:÷ðò éða éðôì ávéúé éî zòîL äzàå§©¨´¨©½§¨¦´¦§©¥½¦§¥−§¥¬£¨«

(â)éäìà ýåýé ék íBiä zòãéåéðôì øáòä-àeä EE §¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ
éðôì íòéðëé àeäå íãéîLé àeä äìëà LàE ¥´«Ÿ§½̈¯©§¦¥²§¬©§¦¥−§¨¤®

:Cì ýåýé øac øLàk øäî ízãáàäå ízLøBäå§«©§¨³§©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¨«

ß a`Îmgpn h"i iyily mei ß

(ã)éäìà ýåýé óãäa Eááìa øîàz-ìàíúà E| ©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧Ÿ¨¬
éðôlîú÷ãöa øîàì EúLøì ýåýé éðàéáä é ¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½¨¤−¤

ýåýé älàä íéBbä úòLøáe úàfä õøàä-úà¤¨¨´¤©®Ÿ§¦§©Æ©¦´¨¥½¤§Ÿ̈−
éðtî íLéøBî:E «¦¨¬¦¨¤«

i"yx£E··Ïa ¯Ó‡zŒÏ‡∑ ורׁשעת ּגרמּוצדקתי ּכֹוכבים' .ה'עֹובדי «…«ƒ¿»¿ְְְְְִִִִֵַָָָָ

„ÈÈיט  ‡zÏÁc ˙È ÈL˙ ‰‡LÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒƒ¿»»ƒ¿≈»««¿»«¿»
ÔepÁÏÙ˙Â ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ¯˙a C‰˙e C‰Ï‡¡»»¿«»««¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ
È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎa ˙È„‰Ò‡ ÔB‰Ï „ebÒ˙Â¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»≈¬≈

:Ôe„·Èz „·ÈÓ≈«≈¿

Ôkכ  ÔBÎÈÓ„wÓ „È·‡Ó ÈÈ Èc ‡iÓÓÚk¿«¿«»ƒ¿»…ƒƒ»»≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔezÏa˜ ‡Ïc ÛÏÁ Ôe„·Èz≈¿√«ƒ»«∆¿¿≈¿»«¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬

c¯È‡א  ˙È ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯·Ú z‡ Ï‡¯NÈ ÚÓL¿«ƒ¿»≈«¿»≈»≈»«¿¿»
CpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ ˙¯ÈÓÏ ÏÚÓÏ¿≈«¿≈««¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ»

:‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÔÎÈ¯Îe Ô·¯·¯ ÔÈÂ¯ƒ̃¿ƒ«¿¿»¿ƒ»«≈¿«»

z‡Âב  zÚ„È z‡ Èc ‡i¯a‚ Èa ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚ««¿«ƒ¿≈ƒ»«»ƒ«¿¿««¿¿«¿
:‡i¯a‚ Èa Ì„˜ Ì˜ÈÓÏ ÏekÈ ÔÓ zÚÓL¿««¿»ƒ¿≈«√»¿≈ƒ»«»

ÚÈ·¯ג  ‡e‰ C‰Ï‡ ÈÈ È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ Úc˙Â¿ƒ«»≈¬≈¿»¡»»¿ƒ«
ÔepˆLÈ ‡e‰ ‡ÏÎ‡ ‡M‡ d¯ÓÈÓ CÓ„√̃»»≈¿≈∆»»¿»¿≈ƒ
Ôep„·B˙Â ÔepÎ¯˙˙e CÓ„˜ ÔepÎ¯˙È ‡e‰Â¿¿»≈ƒ√»»¿»≈ƒ¿¿ƒ

:CÏ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ÚÈ¯Ùaƒ¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿»»

ÔB‰˙Èד  C‰Ï‡ ÈÈ ¯·zÈ„a CaÏa ¯ÓÈ˙ ‡Ï»≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«¿»¡»»»¿
˙È ˙¯ÈÓÏ ÈÈ ÈÏÚ‡ È˙eÎÊa ¯ÓÈÓÏ CÓ„wÓƒ√»»¿≈«¿»ƒ«¬«ƒ¿»¿≈«»
C¯˙Ó ÈÈ ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ È·BÁ·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿≈«¿«»»ƒ≈¿»¿»≈

:CÓ„wÓ ÔB‰Ï¿ƒ√»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`)(jnî íéîöòå íéìãbäzà Y §Ÿ¦©£ª¦¦¤¨©¨
"jnî íéîöò" íäå íeöò¯Edfe ¨§¥£ª¦¦¤¨§¤

minEvr ,"JOn minEvre" WExiR¥©£¦¦¤¨£¦
:bk ,`i oOwl i"Wx mB d`xE .Lznvrn¥¨§¨§§¥©©¦§©¨
mde ,mixFAB mY` ± mMn minEvre"©£¦¦¤©¤¦¦§¥
l`xUIW `l m`W ,mMn mixFAB¦¦¦¤¤¦Ÿ¤¦§¨¥

z` gAWOW gaXd dn ,mixFAB¦¦©©¤©¤§©¥©¤
`N` ?mMn minEvre :xnFl miIxFn`d̈¡¦¦©©£¦¦¤¤¨
mde ,zFOE` x`Xn mixFAB mY ©̀¤¦¦¦§¨§¥
gl ,c lirl i"Wx d`xE ."mMn mixFAB¦¦¦¤§¥©¦§¥
"JOn minEvre" lr oM WxiR `NW¤Ÿ¥©¥©©£¦¦¤¨
`Ed WbCd mXW xnFl Wie ,mW xEn`d̈¨¨§¥©¤¨©¨¥

,aEzMA mW xEn`M ,"LipRn" WixFdl§¦¦¨¤¨¨¨©¨
"JOn minEvre" xnFl iC df oiprlE§¦§¨¤©©©£¦¦¤¨

.calAdxeza ¦§¨
d±c)(Eááìa øîàz ìàéú÷ãö Y ©Ÿ©¦§¨§¦§¨¦

eîøâ íéBbä úòLøå¯WExiRW `le §¦§©©¦¨§§Ÿ¤¥
ixdW ,mxB df `le mxB df `l :aEzMd©¨Ÿ¤¨©§Ÿ¤¨©¤£¥
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(ä)úLøì àá äzà Eááì øLéáe Eú÷ãöá àì́Ÿ§¦§¨«§À§¸¤Æ§¨´§½©¨¬−̈¨¤´¤
úòLøa ék íöøà-úà|ýåýé älàä íéBbä ¤©§¨®¦º§¦§©´©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³

éäìàéðtî íLéøBî Eøácä-úà íé÷ä ïòîìe E ¡Ÿ¤̧Æ«¦¨´¦¨¤½§©¹©¨¦´¤©¨À̈
éúáàì ýåýé òaLð øLà÷çöéì íäøáàì E £¤̧¦§©³§Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈
:á÷òéìe§©«£«Ÿ

i"yx£'B‚Â ˙L¯Ï ‡· ‰z‡ 'B‚Â E˙˜„ˆ· ‡Ï∑ÌÈB‚‰ ˙ÚL¯a Èk.'אּלא' ּבלׁשֹון: מׁשּמׁש 'ּכי' .הרי …¿ƒ¿»¿¿«»»»∆∆¿ƒ¿ƒ¿««ƒְְֲִִֵֵֶַָ

(å)éäìà ýåýé Eú÷ãöá àì ék zòãéåEì ïúð E §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹
-äL÷-íò ék dzLøì úàfä äáBhä õøàä-úà¤¨¨¯¤©¨²©−Ÿ§¦§¨®¦¬©§¥

:äzà óøò−Ÿ¤¨«¨

(æ)ýåýé-úà zôö÷ä-øLà úà çkLz-ìà øëæ§ŸÆ©¦§©½¥¯£¤¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬
éäìàúàöé-øLà íBiä-ïîì øaãna E|õøàî ¡Ÿ¤−©¦§¨®§¦©º£¤¨¨´¨¥¤´¤

íéøîî äfä íB÷nä-ãò íëàa -ãò íéøöî¦§©À¦©«Ÿ£¤Æ©©¨´©¤½©§¦¬
ýåýé-íò íúééä: ¡¦¤−¦§Ÿ̈«

(ç)pàúiå ýåýé-úà ízôö÷ä áøçáeíëa ýåýé ó §Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©̄§Ÿ̈²¨¤−
:íëúà ãéîLäì§©§¦¬¤§¤«

(è)úçeì íéðáàä úçeì úç÷ì äøää éúìòa©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ
øäa áLàå íënò ýåýé úøk-øLà úéøaä©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈
ézìëà àì íçì äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦

:éúéúL àì íéîe©−¦¬Ÿ¨¦«¦
i"yx£¯‰a ·L‡Â∑(כא יׁשיבה (מגילה עּכבה אין לׁשֹון .אּלא »≈≈»»ְְִֵֶַָָָָ

ÏÏÚה  z‡ CaÏ ˙eËÈM˜·e C˙eÎÊ· ‡Ï»ƒ¿»¿«ƒƒ»«¿»≈
‡iÓÓÚ È·BÁa È¯‡ ÔB‰Ú¯‡ ˙È ˙¯ÈÓÏ¿≈«»«¿¬¬≈¿≈«¿«»
ÏÈ„·e CÓ„wÓ ÔB‰Î¯˙Ó C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿»¡»»¿»∆¿ƒ√»»¿ƒ
C˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ób˙t ˙È ‡Ó˜‡Ï«¬»»»ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»«¬»»»

:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…

È˙ו  CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ C˙eÎÊ· ‡Ï È¯‡ Úc˙Â¿ƒ«¬≈»ƒ¿»¿»¡»»»≈»»
ÈL˜ ÌÚ È¯‡ d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡˙·Ë ‡Ú¯‡«¿»«¿»»»¿≈¿«¬≈«¿≈

:z‡ Ï„¿̃«»¿

ÈÈז  Ì„˜ ‡zÊb¯‡ Èc ˙È ÈL˙ ‡Ï ¯ÈÎ„ ÈÂ‰¡≈¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ«¿∆¿»√»¿»
‡z˜Ù Èc ‡ÓBÈ ÔÓÏ ‡¯a„Óa C‰Ï‡¡»»¿«¿¿»¿ƒ»ƒ¿«¿»
‡¯˙‡ „Ú ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈««¿»

:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ ÔÈ„‰»≈¿»¿ƒ¬≈√»¿»

˜„Ìח  ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰Â ÈÈ Ì„˜ ÔezÊb¯‡ ·¯Á·e¿…≈«¿∆¿√»¿»«¬»¿«ƒ√»
:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎa ÈÈ¿»¿¿≈»»»¿

ÈÁeÏט  ‡i·‡ ÈÁeÏ ·qÓÏ ‡¯eËÏ È˜qÓa¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«≈«¿«»≈
‡¯eËa ˙È·˙ÈÂ ÔBÎnÚ ÈÈ ¯Ê‚ Èc ‡ÓÈ¿̃»»ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»
‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»

:È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe ˙ÈÏÎ‡¬»ƒ«»»ƒ¿≈ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

miFBd zrWxA iM" :`Ad wEqRA xnF`¥©¨©¨¦§¦§©©¦
`N` ,"LipRn mWixFn Liwl` 'd dN`d̈¥¤¡Ÿ¤¦¨¦¨¤¤¨
EnxB cgi mdipXW xn`i `NW dpEMd©©¨¨¤ŸŸ©¤§¥¤©©¨§
mzwcv cSn l`xUi] ux`d WEAikl§¦¨¨¤¦§¨¥¦©¦§¨¨
EaIgzp mzrWx cSn miFBde zWxl Ekf̈¨¤¤§©¦¦©¦§¨¨¦§©§

[WExibA)m"`x(xn`Y l` :FWExiR F` . §¥¥©Ÿ©
dXExid z` od EnxB cgi mdipXW¤§¥¤©©¨§¥¤©§¨
zrWx `l m`W ,WEAiMd z` ode§¥¤©¦¤¦Ÿ¦§©
liaWA mzF` Wxbn did `l miFBd©¦Ÿ¨¨§¨¥¨¦§¦

mvx` z` zzlliaWA l`xUil ¨¥¤©§¨§¦§¨¥¦§¦
ux` mdl ozFp did `N` ,mzwcv¦§¨¨¤¨¨¨¥¨¤¤¤
`l l`xUi zwcv `l m`e ,zxg ©̀¤¤§¦Ÿ¦§©¦§¨¥Ÿ
ipRn dN`d miFBd z` WixFn did̈¨¦¤©¦¨¥¤¦§¥

.mirWx miFBd Eid m` s` ,l`xUi¦§¨¥©¦¨©¦§¨¦
xn`Y l` :aEzMd WExiR Kke§¨¥©¨©Ÿ©
ux`d z` zWxl 'd ip`iad izwcvA§¦§¨¦¡¦©¦¨¤¤¤¨¨¤
xn`Y l` mbe ,miFBd zrWxaE§¦§©©¦§©©Ÿ©
mWixFn 'd miFBd zrWxaE izwcvA§¦§¨¦§¦§©©¦¦¨

LipRn)dcya x`a(. ¦¨¤
úLøì àá äzà 'Bâå Eú÷ãöá àìŸ§¦§¨§§©¨¨¨¤¤

íéBbä úòLøa ék 'Bâå"ék" éøä Y §¦§¦§©©¦£¥¦
ìa LnLîàlà ïBL¯`l" :FWExitE §©¥¦§¤¨¥Ÿ

zikf "LzwcvazWxl","mvx` z` §¦§¨§¨¦¨¨¤¤¤©§¨
`N`EaIgzp "miFBd zrWxA"EWxFbIW ¤¨§¦§©©¦¦§©§¤§§
mXn)m"`x(`weC l`xUi EkGX dnE . ¦¨©¤¨¦§¨¥©§¨

drEaXd ipRn Edf ,mvx` z` zWxl̈¤¤¤©§¨¤¦§¥©§¨

aEzMd xnF`W itM ,zFa`l)`"eb(F` . ¨¨§¦¤¥©¨
zWxl `a dY` Lzwcva `l :FWExiRW¤¥Ÿ§¦§¨§©¨¨¨¤¤
`N` ,WixFdl oMWÎlke ,ux`d z ¤̀¨¨¤§¨¤¥§¦¤¨
,EWxFbIW dnxB DCal miFBd zrWx¦§©©¦§©¨¨§¨¤§§
mWixFn" zFa`l drEaXd llbaE¦§©©§¨¨¨¦¨

LipRnmvx` z` zWxl `Faze ,")x`a ¦¨¤§¨¨¤¤¤©§¨
dcya(.r"vre .dxeze

h)(øäa áLàåäáéLé ïéà Y¯ ¨¥¥¨¨¥§¦¨
.o`M dxEn`d̈£¨¨

ì àlàäákò ïBL¯,WOn aWIW `le ¤¨§©¨¨§Ÿ¤¨©©¨
oOwl xnF` ixdW)i ,i(iYcnr ikp`e" : ¤£¥¥§©¨§¨Ÿ¦¨©§¦

"xda)` ,`k dlibn(.dxezi ¨¨



awrמו zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyily meil inei xeriy

(é)íéáúk íéðáàä úçeì éðL-úà éìà ýåýé ïziå©¦¥̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½§ª¦−
øac øLà íéøácä-ìëk íäéìòå íéäìà òaöàa§¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨©§¨¦¿£¤´¦¤Á

:ìäwä íBéa Làä CBzî øäa íënò ýåýé§Ÿ̈¸¦¨¤¬¨¨²¦¬¨¥−§¬©¨¨«

(àé)ïúð äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà õwî éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨©̧
:úéøaä úBçì íéðáàä úçì éðL-úà éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−ª¬©§¦«

i"yx£˙ÁeÏ∑ ׁשוֹות לּוחת ׁשּׁשּתיהן .ּכתיב, …ְְִֵֶֶַָ

(áé)úçL ék äfî øäî ãø íe÷ éìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À´¥³©¥Æ¦¤½¦µ¦¥´
Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî úàöBä øLà Enò©§½£¤¬¥−¨¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤¸¤Æ

:äëqî íäì eNò íúéeö øLà£¤´¦¦¦½¨¬¨¤−©¥¨«

(âé)äfä íòä-úà éúéàø øîàì éìà ýåýé øîàiå©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ¤¨¨´©¤½
:àeä óøò-äL÷-íò äpäå§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

(ãé)íîL-úà äçîàå íãéîLàå épnî óøä¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈
áøå íeöò-éBâì EúBà äNòàå íéîMä úçzî¦©−©©¨¨®¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈

:epnî¦¤«

(åè)éðLe Làa øòa øääå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®§¥Æ
:éãé ézL ìò úéøaä úçeì´Ÿ©§¦½©−§¥¬¨¨«

(æè)íúéNò íëéäìà ýåýéì íúàèç äpäå àøàå̈¥À¤§¦¥³£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´
-øLà Cøcä-ïî øäî ízøñ äëqî ìâò íëì̈¤½¥−¤©¥¨®©§¤´©¥½¦©¤¾¤£¤

:íëúà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤§¤«

ÔÈ·È˙kי  ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰ÈÂƒ«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»¿ƒƒ
Èc ‡iÓb˙t ÏÎk ÔB‰ÈÏÚÂ ÈÈ„ ‡Úaˆ‡a¿∆¿¿»«¿»«¬≈¿»ƒ¿»«»ƒ
‡ÓBÈa ‡˙M‡ BbÓ ‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»ƒ¿¿»ƒ∆»»¿»

:‡Ï‰˜„ƒ¿»»

ÔÈÚa¯‡Âיא  ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
ÈÁeÏ ‡i·‡ ÈÁeÏ ÔÈ¯z ˙È ÈÏ ÈÈ ·‰È ÔÂÏÈÏ≈»»¿«¿»ƒ»¿≈≈«¿«»≈

:‡ÓÈ¿̃»»

‡¯Èיב  ‡kÓ ÚÈ¯Ùa ˙eÁ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ«ƒ»¬≈
ÚÈ¯Ùa eËÒ ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡ Èc CnÚ ÏÈaÁ«ƒ«»ƒ«∆¿»ƒƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ«
:‡ÎzÓ ÔB‰Ï e„·Ú Ôepz„wÙ Èc ‡Á¯‡ ÔÓƒ»¿»ƒ«∆¿ƒ¬»¿«¿»

nÚ‡יג  ˙È ÈÓ„˜ ÈÏb ¯ÓÈÓÏ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒ¿≈«¡ƒ√»«»«»
:‡e‰ Ï„˜ ÈL˜ ÌÚ ‡‰Â ÔÈ„‰»≈¿»«¿≈¿«

È˙יד  ÈÁÓ‡Â ÔepˆL‡Â ÈÓ„wÓ C˙eÚa Áp‡««»»ƒ√»«∆¡≈ƒ¿∆¿≈»
ÌÚÏ C˙È „aÚ‡Â ‡iÓL ˙BÁzÓ ÔB‰ÓLƒ¿ƒ¿¿«»¿∆¿≈»»¿«

:ÔB‰pÓ ÈbÒÂ ÛÈwz«ƒ¿«ƒƒ¿

Úa¯טו  ‡¯eËÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Áe È˙Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿»»≈
:È„È ÔÈz¯z ÏÚ ‡ÓÈ˜ ÈÁeÏ ÔÈ¯˙e ‡˙M‡a¿∆»»¿≈≈¿»»««¿≈¿»

‡ÔBÎ‰Ïטז  ÈÈ Ì„˜ Ôez·Á ‡‰Â È˙ÈÊÁÂ«¬≈ƒ¿»«¿√»¿»¡»¬
ÔÓ ÚÈ¯Ùa Ôe˙ËÒ ‡ÎzÓ Ï‚Ú ÔBÎÏ Ôez„·Ú¬«¿¿≈∆«¿»¿≈ƒ¿ƒ«ƒ

:ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡Á¯‡»¿»ƒ«ƒ¿»»¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`i)(úçeìáéúk "úçeì" Y¯xqg Ÿ©§¦¨¥
.miAx lr dxFOd dIpXd e"`ë©§¦¨©¨©©¦

úBåL ïäézLL¯,olcFbA zFeW EidW ¤§¥¤¨¤¨¨§§¨
cg` gEl od EN`kE)oexkfd xtq(KxcA . §¦¥©¤¨§¤¤

aizM lM x`al wIcn i"Wx oi` llM§¨¥©¦§©¥§¨¥¨§¦
xaCdWM `N` ,aEzMAW xqg F` `ln̈¥¨¥¤©¨¤¨§¤©¨¨
oeiM o`M s`e ,aEzMd hWtl rbFp¥©¦§©©¨§©¨¥¨

" EidW x`zn aEzMdWipWzgEl ¤©¨§¨¥¤¨§¥Ÿ
"zFgEl" aFYkl Kixv did ,"mipa`d̈£¨¦¨¨¨¦¦§
`A `N` ,WOn mipW lr dxFOd ,`ln̈¥©¤©§©¦©¨¤¨¨
,mipW Eid mpn`W EprinWdl aEzMd©¨§©§¦¥¤¨§¨¨§©¦
did `NW ,KM lM midfe mieW Eid la £̀¨¨¨¦§¥¦¨¨¤Ÿ¨¨
.cg` Eid EN`kE ,ipXl cg` oiA ipFW¦¥¤¨©¥¦§¦¨¤¨
i"WxW ,x`al azM "mgpn zxFz"aE§©§©¥¨©§¨¥¤©¦

o`M xxFrzOd iWFw dfA aXin§©¥¨¤¦©¦§¥¨
lr o`M zxRqn dxFYdW oeiM :wEqRA©¨¥¨¤©¨§©¤¤¨©
EidW zFgENd zEnilWE zlrn©£©§¥©¤¨
oaEn `l ,"miwl` rAv`A miaEzM"§¦§¤§©¡Ÿ¦Ÿ¨
dxFOd xaC ,xqg aizkA aYkp dOl̈¨¦§©¦§¦¨¥¨¨©¤
oi`W x`an okle ?oFxQg lr dxF`kl¦§¨©¦¨§¨¥§¨¥¤¥
dlrn lr `N` oFxQg lr dxFn df¤¤©¦¨¤¨©©£¨
midf Eid zFgENd ipXW ,`weC©§¨¤§¥©¨¥¦
xaC ,mlcbaE mzxEvA oihElgl©£¦§¨¨§¨§¨¨¨
EidW zFgENd lW mzlrn lr gikFOd©¦©©©£¨¨¤©¤¨
i` mc` iciA iM ,"miwl` dUrn"©£¥¡Ÿ¦¦¦¥¨¨¦

KM lM mvnvl xWt`(iaxd)mB d`xE . ¤§¨§©§¥¨¨§¥©
xiW d`xE .gi ,al zFnW i"Wx©¦§§¥¦
,dIav inF`Y zFgENd" :d ,c mixiXd©¦¦©§¥§¦¨

dXnge ,zg` dCnA zFpEkn mdW¤¥§ª¨§¦¨©©©£¦¨
oipEkn Ff lr dXnge Ff lr zFxAC¦§©©£¦¨©§ª¨¦
gvxz `l cbpM ikp` ,xEAC cbpM xEAC¦§¤¤¦¨Ÿ¦§¤¤Ÿ¦§©
`l .. s`pz `l cbpM Ll didi `l ..Ÿ¦§¤§§¤¤Ÿ¦§©Ÿ
`l cbpM xFkf .. aFpbz `l cbpM `Vz¦¨§¤¤Ÿ¦§¨§¤¤Ÿ
azke ."cngz `l cbpM cAM .. dprz©£¤©¥§¤¤Ÿ©§Ÿ§¨©
`lRd Fnvr dGW "mgpn zxFz"A§©§©¥¤¤©§©¤¤
oFW`xd gENAW s`W ,zFgENA didW¤¨¨©¤©¤©©¨¦
,ipXd gENA xW`n miNn xzFi Eid̈¥¦¦¥£¤©©©¥¦
s` ,mlcbA mieW Eid z`f lkA§¨Ÿ¨¨¦§¨§¨©
oiAW gexde zFIzF`d lcB zEhWtAW¤§©§Ÿ¤¨¦§¨¤©¤¥
ipWA midf Eid zFaiYde zFIzF`d̈¦§©¥¨¥¦¦§¥

.zFgENddxez`i ©



מז awr zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyily meil inei xeriy

(æé)éãé ézL ìòî íëìLàå úçlä éðLa Ntúàå̈«¤§ŸÆ¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−§¥´¨¨®
:íëéðéòì íøaLàå̈«£©§¥−§¥«¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 51 cenr c"l wlg zegiyÎihewla oieri)¨

zFgENA dWn zqitY mrh©©§¦©Ÿ¤©

לעיניכםלעיניכםלעיניכםלעיניכם:::: ואואואואׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברםרםרםרם ידיידיידיידי ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי מעלמעלמעלמעל ואואואואׁשׁשׁשׁשלכםלכםלכםלכם ההההּלּלּלּלחתחתחתחת ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשניניניני יז)ואתואתואתואתּפּפּפּפׂשׂשׂשׂש (ט, ְְְְֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ּבּמדרׁש בסופו)איתא ג' ב, פרק נתן, דרבי להם (אבות נֹותן אני האי אמר מעליהן, ּכתב ׁשּפרח וראה ּבהן, (מׁשה) "נסּתּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

גֹו'". ואתּפׂש ׁשּנאמר ואׁשּברם, אאחז אּלא מּמׁש, ּבהם ׁשאין הּלּוחֹות את ְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹליׂשראל
להׁשליכם? ּבכדי ׁשּוב לתֹופסם הזקק מה ּולׁשם ּבידֹו, הּלּוחֹות היּו ּכבר מההר מׁשה ּברדת הרי הּׁשאלה, ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻוידּועה

לׁשברם: יּוכל על־ידי־זה ורק לגמרי, ׁשּלֹו ׁשּיהיּו לקנֹותם ּכדי היה ּבּלּוחֹות הּתפיסה ּדטעם ּבזה, לבאר ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָויׁש
ז" חכמינּו ּפרׁשּו גֹו'" העדת לּוחֹות ׁשני גֹו' אּתֹו לדּבר ּככּלֹותֹו מׁשה אל "וּיּתן הּפסּוק על ועוד)ל:ּדהּנה א לח, ׁשּוּיּתן (נדרים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻ

הּלּוחֹות  ׁשּגם מּובן הּלּוחֹות, על (ּגם) קאי ׁשּוּיּתן הּכתּוב לׁשֹון ּומּפׁשטּות למׁשה, ּבמּתנה נּתנּו ּתֹורה ׁשּדברי מּתנה, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹלׁשֹון
ז"ל חכמינּו אמרּו הּׁשנּיֹות ׁשּבּלּוחֹות ּוכמֹו למׁשה. ט)נּתנּו פרשתנו על־ּדר־זה (תנחומא, ליׂשראל, ּונתנם טֹובה עין ּבהם ׁשּנהג ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ליׂשראל. לּתנם רצה עין טֹוב ּדלהיֹותֹו הראׁשֹונֹות, ּבּלּוחֹות ׁשהיה לֹומר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָיׁש
חׁשׁש ּכל ּבלי הּלּוחֹות לׁשּבר למׁשה מּתר ׁשּיהיה ּדבכדי גֹו'" ואׁשּברם גֹו' הּלּוחֹות ּבׁשני "ואתּפׂש הּכתּוב מׁשמיענּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹֻוזה

לגמרי. ׁשּלֹו ׁשּיהיּו לעצמֹו ולקנֹותם הּקֹודמת, מחׁשבּתֹו להפקיע ּכדי מיחדת ּבּתפיׂשה צר היה וכּו', ּגזל ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻאּסּור

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 57 cenr c"l wlg zegiyÎihewla oieri)¨

dWnC l`xUi zad` lcBŸ¤©£©¦§¨¥§Ÿ¤

לעיניכםלעיניכםלעיניכםלעיניכם:::: ואואואואׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברםרםרםרם ידיידיידיידי ׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתיייי מעלמעלמעלמעל ואואואואׁשׁשׁשׁשלכםלכםלכםלכם ההההּלּלּלּלחתחתחתחת ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשניניניני יז)ואתואתואתואתּפּפּפּפׂשׂשׂשׂש (ט, ְְְְֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
והחסידּות: הּמּוסר ּבדר לֹומר יׁש ּבּלּוחֹות, מׁשה ּתפיסת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹּבטעם

. העגל ּבמעׂשה סּנגֹוריא ללּמד למׁשה ּפה ּפתחֹון "לּתן - יחיד לׁשֹון "אלקי ה' "אנכי אמירת ּבטעם ז"ל חכמינּו ְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹאמרּו
לבּדי". לי אּלא . . צּוית להם לא .ְִִִִֶֶַָָָֹ

רצה  יׂשראל, ּכלל עבּור נפׁשֹו ּומסירת מׁשה, ׁשל יׂשראל אהבת ּגדל ׁשּמּצד הּלּוחֹות, לׁשבירת ּבנֹוגע לֹומר יׁש ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹועל־ּדר־ זה
לגמרי. ׁשּלֹו ׁשּיהיּו הּלּוחֹות "ּתפׂש" ולכן הּלּוחֹות, ׁשבירת לענין ׁשּיכּות ּכל יׂשראל מּבני ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָלסּלק

אמת' ׁש'ּתֹורת ּדמּזה הלּוחֹות" ּכׁשבירת הּקּב"ה לפני קׁשה צּדיקים ׁשל "ׁשּמיתתן ז"ל חכמינּו מאמר לפרׁש יׁש ְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָועל־ּפי־זה
ּבת  ּגם אּלא ּגֹורמים, ׁשהם והּצער הּקׁשי ּבגדל רק לא לזה זה ּדֹומים ׁשהם מּובן הענינים, ּומ ׁשוה כנם:מדּמה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ּדקרּבנֹות  הּקרּבנֹות, ׁשעל־ידי הּכּפרה לגּבי זֹו ׁשּבכּפרה החּדּוׁש ּבּתניא ּומבאר מכּפרת, צּדיקים ׁשּמיתת ז"ל חכמינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹאמרּו
על  ּגם אף הּדֹור עֹון על לכּפר הארץ, ּבקרב יׁשּועֹות "ּפֹועל צּדיקים ּפטירת על־ידי מה־ּׁשאין־ּכן הּׁשֹוגג, על רק ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָמכּפרים

ְַהּזדֹונֹות".
ׁשהׁשּתּדל  ּבלבד זֹו לא מּכל־מקֹום העגל, לחטא ׁשּיכּות ׁשּום למׁשה היתה ׁשּלא ּדאף הּלּוחֹות, ּבׁשבירת ּגם מדּגׁש זה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻוענין
לזה. האחראי הּוא ׁשרק ּבאפן מׁשה עׂשה העגל, חטא ּבסּבת ׁשּבאה הּלחֹות ׁשבירת ׁשּגם אּלא החטא, על ּכּפרה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻלפעל

(çé)íBé íéòaøà äðLàøk ýåýé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©Á¦§¥̧§Ÿ̈¹¨¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ
éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéì íéòaøàå§©§¨¦´©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦
òøä úBNòì íúàèç øLà íëúàhç-ìk ìò©³¨©©§¤Æ£¤´£¨¤½©«£¬¨©²

:Bñéòëäì ýåýé éðéòa§¥¥¬§Ÿ̈−§©§¦«
i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ‰L‡¯k '‰ ÈÙÏ Ït˙‡Â∑לב)ׁשּנאמר אכּפרה",(שמות אּולי ה' אל אעלה "ועּתה : »∆¿««ƒ¿≈»ƒ…»«¿»ƒְְֱֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָ

נ  יֹום, ארּבעים נתעּכבּתי עלּיה ּבֹוּבאֹותּה ּבתּמּוז, ּבי"ח עלה ׁשהּוא ּבאב: ּבכ"ט ּכלים נתרּצה מצאּו ּבּיֹום ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָ

ÏÚÓיז  Ôep˙ÈÓ¯e ‡iÁeÏ ÔÈ¯˙a ˙È„Á‡Â«¬»ƒƒ¿≈«»¿ƒƒ≈«
:ÔBÎÈÈÚÏ Ôepz¯·˙e È„È ÔÈz¯z«¿≈¿»¿«¿ƒ¿≈≈

‡¯ÔÈÚaיח  ‡˙Ó„˜k ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»¿«¿≈»«¿¿ƒ
˙ÈÏÎ‡ ‡Ï ‡ÓÁÏ ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»«¿»»¬»ƒ
Ôez·Á Èc ÔBÎÈ·BÁ Ïk ÏÚ È˙ÈzL‡ ‡Ï ‡iÓe«»»ƒ¿≈ƒ«»≈ƒ«¿
:È‰BÓ„˜ ‡Êb¯‡Ï ÈÈ Ì„˜ LÈ·c „aÚÓÏ¿∆¿«¿ƒ√»¿»¿«¿»»√»ƒ
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íBé íéòaøàøîàpL Y¯,al zFnW ©§¨¦¤¤¡©§
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oiaE mkipiA liCadl ,mkz`Hg©©§¤§©§¦¥¥¤¥

."`hgd©¥§
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"íBé¯mingx WTaE)`i ,bl zeny i"yx(. ¦¥©£¦
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awrמח zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn h"i iyily meil inei xeriy
למׁשה לֹו ואמר  ליׂשראל, לד)הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נמצאּו(שם יֹום, מ' עֹוד עׂשה ׁשניֿלּוחת". ּפסלֿל" : ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹ

למׁשה לֹו ואמר ּבׂשמחה, ליׂשראל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נתרּצה ּבּיֹום ּבֹו הּכּפּורים. ּביֹום יד)ּכלים :(במדבר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ
ׁשל  ּבארּבעים ׁשּנאמר ׁשלם? ּברצֹון ׁשּנתרּצה ּומּנין ולסליחה. למחילה הקּבע לכ ,"ּכדבר ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ"סלחּתי

אחרֹונֹות י)לּוחֹות האחרֹונים (דברים אף ּברצֹון, הראׁשֹונים מה הראׁשֹונים", ּכּימים ּבהר עמדּתי "ואנכי : ְְְֲֲִִִִִִִִַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבכעס  היּו אמצעּיים מעּתה, אמר .ּברצֹון; ְְְֱִִֵֶַַַָָָָֹ

(èé)ýåýé óö÷ øLà äîçäå óàä éðtî ézøâé ék¦´¨ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²
íb éìà ýåýé òîLiå íëúà ãéîLäì íëéìò£¥¤−§©§¦´¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−

:àåää íòta©©¬©©¦«

(ë)pàúä ïøäàáeìltúàå BãéîLäì ãàî ýåýé ó §©«£ÀŸ¦§©©̄§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®¨«¤§©¥²
:àåää úòa ïøäà ãòa-íb©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«

i"yx£'‰ Ûp‡˙‰ Ô¯‰‡·e∑ ׁשּׁשמע ּבנים,∑B„ÈÓL‰Ï.לכם לפי ּכּלּוי אֹומרזה הּוא ב)וכן "ואׁשמיד (עמוס : ¿«¬…ƒ¿««ְִֶֶַָָ¿«¿ƒְְִִִֵֵֶַָָ
מּמעל" ‡‰¯Ô.ּפריֹו „ÚaŒÌb Ïlt˙‡Â∑ ּתפּלתי הּׁשנים והֹועילה ונׁשארּו ׁשנים ּומתּו מחצה, .לכּפר ְִִַַ»∆¿«≈«¿««¬…ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

¯‚Êיט  È„ ‡˙ÓÁÂ ‡Ê‚¯ Ì„wÓ ˙ÈÏÁ„ È¯‡¬≈¿≈ƒƒ√»»¿»¿≈¿»ƒ¿«
È˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ¿»¬≈¿≈»»»¿¿«ƒ¿»¿ƒ

:‡È‰‰ ‡ÓÊa Û‡«¿ƒ¿»«ƒ

ÁÏ„‡כ  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ê‚¯ ‰Â‰ Ô¯‰‡ ÏÚÂ¿««¬…¬»¿«ƒ√»¿»«¬»
‡cÚa Ô¯‰‡ ÏÚ Û‡ È˙ÈlˆÂ d˙eÈˆLÏ¿≈»≈¿«≈ƒ«««¬…¿ƒ»»

:‡È‰‰«ƒ
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lRpz`e" xn`p miIrvn`A mBW s`e§©¤©¨¤§¨¦¦¤¡©¨¤§©©
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aEzMW FnM ,"FzF` cinWdl"§©§¦§¤¨
lr xAEcn `NW ,"mkz` cinWdl"§©§¦¤§¤¤Ÿ§¨©
eipA lr `N` Fnvr oxd` zcnWd©§¨©©£Ÿ©§¤¨©¨¨

)g"ty(.mipA lr dcnWd oFWl EpivOW ,¤¨¦§©§¨¨©¨¦
± mixzFPd" :ai ,i `xwIe i"Wx mB d`xE§¥©©¦©¦§¨©¨¦
lr dzin dqpwp mdilr s`W cOln§©¥¤©£¥¤¦§§¨¦¨©
oxd`aE :xn`PW `Ed ,lbrd oFr£¨¥¤¤¤¡©§©£Ÿ
oi`e ,FcinWdl c`n 'd sP`zd¦§©©§Ÿ§©§¦§¥

."mipa iENM `N` dcnWd©§¨¨¤¨¦¨¦
øîBà àeä ïëå¯.h ,a qFnr §¥¥¨

"ìònî Béøt ãéîLàå"¯EN` zFxiRd ¨©§¦¦§¦©©©¥¥
.mipAd©¨¦

ïøäà ãòa íb ìltúàåäìéòBäå Y ¨¤§©¥©§©©£Ÿ§¦¨
äöçî øtëì éúlôz¯mWM ,xnFlM §¦¨¦§©¥¤¡¨§©§¥

mkilr xRkl izNtY dlirFd mkiAbNW¤§©¥¤¦¨§¦¨¦§©¥£¥¤
oMW ,ixnbl `l la` ,oFiNM didi `NW¤Ÿ¦§¤¦¨£¨Ÿ§©§¦¤¥
"iYcwtE icwR mFiaE" lW dxifBd©§¥¨¤§¨§¦¨©§¦
dlirFd oxd` lv` s` ,mkilr dx`Wp¦§£¨£¥¤©¥¤©£Ÿ¦¨
lNRz`e" xn`p okle ,dvgnl dNtYd©§¦¨§¤¡¨§¨¥¤¡©¨¤§©¥

mB"oxd` crA)cecl likyn(mB d`xE . ©§©©£Ÿ§¥©
dWn lW FzNtzE" :mW `xwIe i"Wx©¦©¦§¨¨§¦¨¤¤

."dvgn dlHA¦§¨¤¡¨
íéðL eúîe¯acPW s`e .`Edia`e acp ¥§©¦¨¨©£¦§©¤¨¨

Wi ,dxf W` maixwdA Ezn `Edia`e©£¦¥§©§¦¨¥¨¨¥
oiprl wx EdGW xnFlotF`,dziOd ©¤¤©§¦§©¤©¦¨

la`mvrxEarA mdilr dxfbp dziOd £¨¤¤©¦¨¦§§¨£¥¤©£
`weC dzid `l dxfBdW F` .lbrd oFr£¨¥¤¤©§¥¨Ÿ¨§¨©§¨
"mipW" lr `N` ,`Edia`e acp lr©¨¨©£¦¤¨©§©¦
EzOW `Edia`e acpe ,oxd` ipAn¦§¥©£Ÿ§¨¨©£¦¤¥
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(àë)ìâòä-úà íúéNò-øLà íëúàhç-úàå§¤©©§¤º£¤£¦¤´¤¨¥À¤
Búà óøNàå ézç÷ì|ïBçè Búà úkàå Làa ¨©»§¦»¨«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸ŸŸ³¨Æ

Bøôò-úà CìLàå øôòì ÷c-øLà ãò áèéä¥¥½©¬£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½
:øää-ïî ãøiä ìçpä-ìà¤©©−©©Ÿ¥¬¦¨¨«

i"yx£ÔBÁË∑הלֹו" ּכמ ֹו: הוה, ּבלע "זלׁשֹון מולאנ"ט  .(מאהלענד)וכלֹות", »ְְְְֶַַָָֹ

(áë)úøá÷áe äqîáe äøòáúáeíéôö÷î äåàzä §©§¥¨Æ§©½̈§¦§−Ÿ©©«£¨®©§¦¦¬
:ýåýé-úà íúééä¡¦¤−¤§Ÿ̈«

(âë)eìò øîàì òðøa Lãwî íëúà ýåýé çìLáe¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ£Æ
ét-úà eøîzå íëì ézúð øLà õøàä-úà eLøe§´¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¨¤®©©§À¤¦³
ízòîL àìå Bì ízðîàä àìå íëéäìà ýåýé§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ§©§¤−

:Bì÷a§Ÿ«

(ãë):íëúà ézòc íBiî ýåýé-íò íúééä íéøîî©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈®¦−©§¦¬¤§¤«

(äë)íBiä íéòaøà úà ýåýé éðôì ìtðúàå̈«¤§©©º¦§¥´§Ÿ̈À¥´©§¨¦¬©²
øîà-ék ézìtðúä øLà äìélä íéòaøà-úàå§¤©§¨¦¬©©−§¨£¤´¦§©¨®§¦¦«¨©¬

:íëúà ãéîLäì ýåýé§Ÿ̈−§©§¦¬¤§¤«
i"yx£'B‚Â Ït˙‡Â∑:ׁשּנאמר ּתפּלתֹו, סדר ּכאן ׁשּכתּוב לפי ּכאן, ּוכפלן למעלה. האמּורים עצמם הן אּלּו »∆¿««¿ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

וגֹו' עּמ ּתׁשחת  אל  אלהים .""ה' ְְְֱִֵַַַֹ

(åë)ýåýé-ìà ìltúàåúçLz-ìà äåäé éðãà øîàå ¨«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©©§¥³
úàöBä-øLà Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå Enò©§Æ§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®£¤¥¬¨

:ä÷æç ãéa íéøönî¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«

(æë)éãáòì øëæïôz-ìà á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì E §ŸÆ©«£¨¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤
:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfä íòä éL÷-ìà¤§¦Æ¨¨´©¤½§¤¦§−§¤©¨«

È·Ò˙כא  ‡Ï‚Ú ˙È Ôez„·Ú Èc ÔBÎ˙·BÁ ˙ÈÂ¿»«¿ƒ¬«¿»∆¿»¿≈ƒ
‡ÈÙeLa d˙È ˙ÈÙLÂ ‡¯ea d˙È ˙È„˜B‡Â¿≈ƒ»≈¿»¿»ƒ»≈¿ƒ»
˙È ˙Ó¯e ‡¯ÙÚÏ ˜Èwc ‰Â‰ Èc „Ú ˙e‡È»«ƒ¬»«ƒ¿«¿»¿≈»

:‡¯eË ÔÓ ˙Á„ ‡ÏÁÏ d¯ÙÚ«¿≈¿«¬»¿»≈ƒ»

„ÈÏ‡LÓכב  È¯·˜·e ‡˙q·e ‡z˜Ï„·eƒ¿∆¿»¿ƒ≈»¿ƒ¿≈ƒ¿«¬≈
:ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈÊb¯Ó«¿¿ƒ¬≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯כג  ‰‡Èb Ì˜¯Ó ÔBÎ˙È ÈÈ ÁÏL „ÎÂ¿«¿«¿»»¿≈¿«≈»¿≈«
ÔBÎÏ ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙È eÈÒÁ‡Â B˜Ò¿¿«¬ƒ»«¿»ƒ¿»ƒ¿
‡ÏÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb ÏÚ Ôez·¯ÒÂ¿»∆¿«¿≈«≈¿»«¿»¡»¬¿»

:d¯ÓÈÓÏ ÔezÏa˜ ‡ÏÂ dÏ ÔezÓÈ‰≈«¿≈¿»«∆¿¿≈¿≈

ÈÚ„Èc˙כד  ‡ÓBiÓ ÈÈ Ì„˜ Ôe˙ÈÂ‰ ÔÈ·¯ÒÓ¿»¿ƒ¬≈√»¿»ƒ»ƒ»ƒ
:ÔBÎ˙È»¿

ÔÈÓÓÈכה  ÔÈÚa¯‡ ˙È ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁhzL‡Â¿ƒ¿«»ƒ√»¿»»«¿¿ƒ¿»ƒ
¯Ó‡ È¯‡ ˙ÈÁhzL‡ Èc ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿ƒ≈»»ƒƒ¿«»ƒ¬≈¬«

:ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏ ÈÈ¿»¿≈»»»¿

Ï‡כו  ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙È¯Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ È˙ÈlˆÂ¿«≈ƒ√»¿»«¬»ƒ¿»¡»ƒ»
Èc Ct˜˙a ‡z˜¯Ù Èc CzÒÁ‡Â CnÚ ÏaÁ¿̇«««»¿«¬«¿»ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ

:‡ÙÈw˙ ‡„Èa ÌÈ¯ˆnÓ ‡z˜t‡«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ»«ƒ»

ÚÈÏe˜·כז  ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï CÈ„·ÚÏ ¯k„‡ƒ¿«¿«¿»¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…
ÔB‰È·BÁÏe ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙eÈL˜Ï Èt˙˙ ‡Ï»ƒ¿¿≈¿«¿«»»≈¿≈

:ÔB‰È‡ËÁÏÂ¿«¬»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

oFr lr mB f` EWprp ,dxf W` maixwdA§©§¦¨¥¨¨¤¤§¨©©£
iWxtnA mitqFp mivExiY d`xE .lbrd̈¥¤§¥¥¦¨¦¦§¨§¥

.i"Wx©¦
íéðMä eøàLðå¯xfrl` §¦§£©§©¦¤§¨¨

.xnzi`edxez`k §¦¨¨
)`k(ïBçèì Yäåä ïBL¯,xnFlM ¨§Ÿ¤§©

wC xW` cr dpigh xg` dpigh)`"eb(. §¦¨©©§¦¨©£¤©
± zFM`" :dn ,ci xAcOA i"Wx d`xE§¥©¦©¦§¨¤

."dMn xg` dMn"©¨©©©¨

úBlëå CBìä Bîk¯i"Wx mB d`x §¨§¨§¥©©¦
oFW`x qEtcaE .x`Azp mWe .e ,b lirl§¥§¨¦§¨¥¦§¦
oFWlM) "lFcbe KFld" :`qxiBd ipWe§¥¦©¦§¨¨§¨¦§

i ,d a l`EnWA aEzMd(. ©¨¦§¥
è"ðìåî¯molantoFghe KFld .)ipiirn ¨§¨

mb`(.
.æòìadxezak §©©
dk)('Bâå ìtðúàåíîöò ïä elà Y ¨¤§©©§¥¥©§¨

¯.mFi mirAx ©̀§¨¦

äìòîì íéøeîàä¯dn Edfe .gi wEqR ¨£¦§©§¨¨§¤©
,"iYlRpzd xW` z`" :o`M xnF`X¤¥¨¤£¤¦§©©§¦
mixMfPd mFi mirAx`d mzF` EpidC§©§¨¨©§¨¦©¦§¨¦

dlrnl)dcya x`a(. §©§¨
øãñ ïàk áeúkL éôì ,ïàk ïìôëe§¨¨¨§¦¤¨¨¥¤

øîàpL ,Búlôz¯.ek wEqR §¦¨¤¤¡©¨
Enò úçLz ìà íéäìà 'ä"¡Ÿ¦©©§¥©§

."'Bâådxezek §



awrנ zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k iriax meil inei xeriy

(çë)éìaî íMî eðúàöBä øLà õøàä eøîàé-ït¤«Ÿ§À¨»̈¤»£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ
íäì øac-øLà õøàä-ìà íàéáäì ýåýé úìëé§´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£¦¾̈¤¨−̈¤£¤¦¤´¨¤®

:øaãna íúîäì íàéöBä íúBà BúàðOîe¦¦§¨´½̈«¦−̈©«£¦¨¬©¦§¨«

(èë)ìãbä Eçëa úàöBä øLà Eúìçðå Enò íäå§¥¬©§−§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ§«Ÿ£´©¨½Ÿ
ô :äéeèpä Eòøæáe¦§«Ÿ£−©§¨«

ß a`Îmgpn 'k iriax mei ß

é(à)úçeì-éðL Eì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úòä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º§¥«³Ÿ
ïBøà El úéNòå äøää éìà äìòå íéðLàøk íéðáà£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨¨®¨§¨¦¬¨§−£¬

:õò¥«
i"yx£‡Â‰‰ ˙Úa∑ עׂשיתי ואני ארֹון", ל "ועׂשית :ואחרּֿכ ,"ּפסלֿל" לי: ואמר לי נתרּצה יֹום מ' לסֹוף »≈«ƒְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַַַָָָָָָָ

לא  מׁשּכן ׁשהרי ּבצלאל, ׁשעׂשה הארֹון הּוא זה ולא אּתנם? היכן ּבידי, והּלּוחֹות ׁשּכׁשאבא ּתחּלה, ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֹֹארֹון
מׁשּכן  עׂשה ּובצלאל הּמׁשּכן, מלאכת על להם צּוה ההר מן ּברדּתֹו ּכי הּכּפּורים, יֹום לאחר עד ּבֹו ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָנתעּסקּו
ׁשעׂשה  ואֹותֹו למלחמה. עּמהם יֹוצא ׁשהיה וזהּו היה, אחר ארֹון זה נמצא וכלים. ארֹון ואחרּֿכ ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָּתחּלה,

ונׁשּבה  עליו ונענׁשּו עלי, ּבימי אּלא למלחמה יצא לא .ּבצלאל, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(240 'nr bk zeiecreezd mgpn zxez ± g"iyz a` mgpn 'k zgiy)

עץעץעץעץ ארארארארֹוֹוֹוֹוןןןן לללל א)ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית ללללּמּמּמּמלחמהלחמהלחמהלחמה(י, עעעעּמּמּמּמהםהםהםהם ייייֹוֹוֹוֹוצאצאצאצא ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה הּטמאה'(רש"י)זהזהזהזהּוּוּוּו 'רּוח נגד מלחמה ׁשל זמן הּוא הּגלּות זמן ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻ
וׁשעל  צעד ּכל ועל לּיהדּות, קרירּות ׁשל אוירה ׂשֹוררת ׁשּבֹו ּבמקֹום יֹותר וקׁשה יֹותר חזקה זֹו ּומלחמה הּזה. ּבעֹולם ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּיׁש
ּולפניו  עּמֹו יֹוצא זה וארֹון רּבנּו, מׁשה ׁשעׂשה 'ארֹון' ׁשּיׁש לדעת, צרי ּכזה ּבמקֹום ּׁשּנמצא מי זֹו. ּבאוירה להּלחם ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹצריכים

יֹותר. ּובהקּדם יֹותר ּבהצלחה ּבּמלחמה לנּצח הּכח את לֹו יּתן וזה זה, ּבארֹון להאחז עליו ועקרּבים'. נחׁשים ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹו'הֹורג

(á)íéøácä-úà úçlä-ìò ázëàå-ìò eéä øLà §¤§ŸÆ©©ª½Ÿ¤̧©§¨¦½£¤¬¨²©
:ïBøàa ízîNå zøaL øLà íéðLàøä úçlä©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−£¤´¦©®§¨§©§−̈¨«¨«

‡z˜t‡כח  Èc ‡Ú¯‡ È¯Èc Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈcƒ¿»≈¿»¿≈«¿»ƒ«∆¿»»
‡Ú¯‡Ï ÔB‰˙ÏÚ‡Ï ÈÈ„ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓ ÔnzÓƒ«»ƒ¿≈¿»«¿»¿»»À¿¿«¿»
Ôep˜t‡ ÔB‰˙È ÈÒcÓe ÔB‰Ï ÏÈlÓ Ècƒ«ƒ¿ƒ¿»≈»¿«≈ƒ

:‡¯a„Óa ÔB‰˙eÏh˜Ï¿«»¿¿«¿¿»

CÏÈÁaכט  ‡z˜t‡ Èc CzÒÁ‡Â CnÚ Ôep‡Â¿ƒ«»¿«¬«¿»ƒ«∆¿»¿≈»
:‡ÓÓ¯Ó CÚ¯„·e ‡a«̄»ƒ¿»»¿»¿»

ÔÈ¯zא  CÏ ÏÒt ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ¬«¿»ƒ¿«»¿≈
‡¯eËÏ ÈÓ„˜Ï ˜ÒÂ È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿«»√»«¿»

:‡Ú‡„ ‡B¯‡ CÏ „aÚ˙Â¿«¿≈»¬»¿»»

ÏÚב  BÂ‰ Èc ‡iÓb˙t ˙È ‡iÁeÏ ÏÚ ·BzÎ‡Â¿∆¿««»»ƒ¿»«»ƒ¬«
:‡B¯‡a ÔepeL˙e ‡z¯·˙ Èc È‡Ó„˜ ‡iÁeÏ«»«¿»≈ƒ¿«¿»¿«ƒ«¬»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

`)(àåää úòaíBé íéòaøà óBñì Y ¨¥©¦§©§¨¦
"Eì ìñt" :éì øîàå ,éì ävøúð¯ ¦§©¨¦§¨©¦§¨§

.gi ,h lirl i"Wx mB d`x§¥©©¦§¥
éðàå ,"ïBøà .. úéNòå" Ck-øçàå§©©¨§¨¦¨£©£¦
àBáàLkL ,älçz ïBøà éúéNò̈¦¦¨§¦¨¤§¤¨

íðzà ïëéä ,éãéa úBçeläå¯df oi`e §©§¨¦¥¨¤§¥§¥¤
zIUr miCwd iEESAX dn xzFq¥©¤©¦¦§¦£¦©
zilkYdW oeiM ,oFx`d zIUrl zFgENd©©£¦©¨¨¥¨¤©©§¦
,dxHOd dzid odAW zFgENd `id¦©¤¨¤¨§¨©©¨¨
xcq itl mixaCd Exqnp iEESaE©¦¦§§©§¨¦§¦¥¤

ozilkze ozEaiWg)`"eb t"r(.? £¦¨§©§¦¨
ìàìöa äNòL ïBøàä àeä äæ àìå¯ §Ÿ¤¨¨¤¨¨§©§¥

.` ,fl zFnW d`x§¥§
ãò Ba e÷qòúð àì ïkLî éøäL¤£¥¦§¨Ÿ¦§©§©

íéøetkä íBé øçàì¯i"Wx mB d`x §©©©¦¦§¥©©¦
.gi ,`l mẄ

ìò íäì äeö øää ïî Bzãøa ék¦§¦§¦¨¨¦¨¨¤©
ïkLnä úëàìî¯mW i"Wx mB d`x §¤¤©¦§¨§¥©©¦¨

.`i ,bl
-øçàå älçz ïkLî äNò ìàìöáe§©§¥¨¨¦§¨§¦¨§©©

íéìëå ïBøà Ck¯,gl mW i"Wx d`x ¨¨§¥¦§¥©¦¨
oFx`d z`W xnFl lkEp `l okle .ak§¨¥Ÿ©©¤¤¨¨
zk`ln lr EEhvPW iptl l`lvA dUr̈¨§©§¥¦§¥¤¦§©©§¤¤

oMWOd)g"ty(. ©¦§¨
äéä øçà ïBøà äæ àöîð¯,xnFlM ¦§¨¤¨©¥¨¨§©

FaE ,xg` oFx` `Ed o`M xEn`d oFx`d̈¨¨¨¨¨©¥
cr zFIpXd zFgENd migPEn Eid̈¨¦©©§¦©
,oMWOd lW oFx`d z` dUr l`lvAW¤§©§¥¨¨¤¨¨¤©¦§¨

zFgENd z` KMÎxg` FA EgiPd f`e§¨¦¦©©¨¤©
Ex`Wp dWn dUrW oFx`aE ,zFIpXd©§¦¨¨¤¨¨¤¦§£

zFpFW`xd zFgENd ixaW wx)zrca o"anx ©¦§¥©¨¦
e"d `"t milwy inlyexia z`aend drcke ,i"yx(oke .§¥

dxrdA `aEOd i"WxA `icdl `Ed§¤§¨§©¦©¨©¤¨¨
.d`Ad©¨¨

äîçìnì íänò àöBé äéäL eäæå¯ §¤¤¨¨¥¦¨¤©¦§¨¨
rqp 'd zixA oFx`e" :bl ,i xAcOA d`x§¥©¦§¨©£§¦Ÿ¥©
oFx`d df" :mW i"WxaE ,"mdiptl¦§¥¤§©¦¨¤¨¨
ixaW FaE ,dnglOl mdOr `vFId©¥¦¨¤©¦§¨¨¦§¥

."migPEn zFgEl¨¦
àöé àì ìàìöa äNòL BúBàå§¤¨¨§©§¥Ÿ¨¨
åéìò eLðòðå ,éìò éîéa àlà äîçìnì©¦§¨¨¤¨¦¥¥¦§¤¤§¨¨

äaLðå¯.c wxR ` l`EnW d`xdxeza §¦§¨§¥§¥¤¤
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(â)úçì-éðL ìñôàå íéhL éöò ïBøà Nòàå̈©³©£Æ£¥´¦¦½¨«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ
:éãéa úçlä éðLe äøää ìòàå íéðLàøk íéðáà£¨¦−¨¦«Ÿ¦®¨©´©¨½̈¨§¥¬©ª−Ÿ§¨¦«

(ã)úøNò úà ïBLàøä ázënk úçlä-ìò ázëiå©¦§¸Ÿ©©ª¹Ÿ©¦§¨´¨«¦À¥µ£¤¤́
CBzî øäa íëéìà ýåýé øac øLà íéøácä©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬¨¨²¦¬

:éìà ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làä̈¥−§´©¨¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−¥¨«

(ä)ïBøàa úçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå ïôàå̈¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ¨«¨−
:ýåýé éðeö øLàk íL eéäiå éúéNò øLà£¤´¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«

(å)ð ìàøNé éðáeäøñBî ï÷òé-éða úøàaî eòñ §¥´¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥¨®
Bða øæòìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà úî íĹ̈¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−

:åézçz©§¨«
i"yx£‰¯ÒBÓ Ô˜ÚÈŒÈa ˙¯‡aÓ eÚÒ Ï‡¯NÈ È·e∑ ּבניֿיעקן מּבארֹות וכי ועֹוד, לכאן? זה ענין מה ¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿≈…¿≈«¬»≈»ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

ׁשּנאמר לבניֿיעקן, ּבאּו מּמֹוסרֹות והלא למֹוסרה, לג)נסעּו מת (במדבר ׁשם ועֹוד, וגֹו'"? מּמסרֹות "וּיסעּו : ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
מן  זֹו אף אּלא ההר. להר מּמֹוסרֹות מּסעֹות ׁשמֹונה ותמצא וחׁשב, צא מת? ההר ּבהר והלא ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹאהרן,
יראתם  ּכבֹוד, ענני ונסּתּלקּו ׁשנה ארּבעים לסֹוף ההר ּבהר אהרן ּכׁשּמת עׂשיתם, זאת ועֹוד ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהּתֹוכחה:

ÔÈ¯zג  ˙ÈÏÒÙe ÔÈhL ÈÚ‡c ‡B¯‡ ˙È„·ÚÂ«¬»ƒ¬»¿»≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ¯˙e ‡¯eËÏ ˙È˜ÏÒe È‡Ó„˜k ‡i·‡ ÈÁeÏ≈«¿«»¿«¿»≈¿≈ƒ¿»¿≈

:È„Èa ‡iÁeÏ«»ƒƒ

È˙ד  ‰‡Ó„˜ ‡·˙Îk ‡iÁeÏ ÏÚ ·˙Îe¿«««»ƒ¿»»«¿»»»
‡¯eËa ÔBÎnÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ‡iÓb˙Ù ‡¯NÚ«¿»ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿»
:ÈÏ ÈÈ Ôep·‰ÈÂ ‡Ï‰˜„ ‡ÓBÈa ‡˙L‡ BbÓƒ∆»»¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»ƒ

È˙ה  È˙ÈeLÂ ‡¯eË ÔÓ ˙È˙Áe È˙Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒ»¿«≈ƒ»
È„ ‡Ók Ôn˙ BÂ‰Â ˙È„·Ú Èc ‡B¯‡a ‡iÁeÏ«»«¬»ƒ¬»ƒ«¬«»¿»ƒ

:ÈÈ È„wÙ«¿«ƒ¿»

Ô˜ÚÈו  Èa ˙B¯‡aÓ eÏË Ï‡¯NÈ È·e¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¿≈«¬»
Ônz ¯·˜˙‡Â Ô¯‰‡ ˙ÈÓ Ônz ‰¯ÒBÓÏ¿≈»«»ƒ«¬…¿ƒ¿¿««»

:È‰B˙BÁz d¯a ¯ÊÚÏ‡ LnLÂ¿«≈∆¿»»¿≈¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

f±e)(éða úøàaî eòñð ìàøNé éðáe§¥¦§¨¥¨§¦§¥Ÿ§¥
äøñBî ï÷òéäæ ïéðò äî Yïàëì¯ ©£¨¥¨¨¦§¨¤§¨

l`xUi ipA zriqp oiA xWTd dn©©¤¤¥§¦©§¥¦§¨¥
xERiql "dxqFn owri ipA zFx`An"¦§¥§¥©£¨¥¨§¦
?dWxRd zwqFr FAW zFgENd zxiaW§¦©©¤¤¤©¨¨¨
mB o`M WIW azM "cecl liMUn"aE§©§¦§¨¦¨©¤¥¨©
dWn xAC o`M cr oMW ,zxYqp dl`W§¥¨¦§¤¤¤¥©¨¦¤¤

l`xUi mr gkFpl,dgkFYd on wlgM §©©¦§¨¥§¥¤¦©¨¨
xERiq z` aEzMd x`zn o`M EN`e§¦¨§¨¥©¨¤¦
,xYqp oFWlA l`xUi ipA lW mrQn©¨¨¤§¥¦§¨¥¦§¦§¨
ipA zFx`An ErqYe" :gkFp oFWlA `le§Ÿ¦§¥©©¦§¦§¥§¥

owridxqFnlMW gikFOX dn ,"'ebe ©£¨¥¨©¤¦©¤¨
,o`kl llM KIW Fpi` ok` dGd oiprd̈¦§¨©¤¨¥¥©¨§¨§¨
xg` oipr liaWA `N` o`M aYkp `le§Ÿ¦§©¨¤¨¦§¦¦§¨©¥
i"Wx x`aIW minrHdn ,ixnbl§©§¦¥©§¨¦¤§¨¥©¦

.KWndA? ©¤§¥
éëå ,ãBòåeòñð ï÷òé éða úBøàaî §§¦¦§¥§¥©£¨¨§

éðáì eàa äøñBnî àìäå ?äøñBîì§¥¨©£Ÿ¦¥¨¨¦§¥
øîàpL ,ï÷òé¯.`l ,bl xAcOA ©£¨¤¤¡©©¦§¨

"'Bâå úBøñnî eòñiå"¯ipaA EpgIe" ©¦§¦Ÿ¥§©©£¦§¥
."owri©£¨

"ïøäà úî íL" ,ãBòå¯dxqFnA ike §¨¥©£Ÿ§¦§¥¨
?zn)c ,`k xacna i"yx(.? ¥

áLçå àö ,úî øää øäa àìäå©£Ÿ§Ÿ¨¨¥¥©£Ÿ
øäì úBøñnî úBòqî äðBîL àöîúå§¦§¨§¨©¨¦Ÿ¥§Ÿ

øää¯.bi ,ek xAcOAA i"Wx azM oke ¨¨§¥¨©©¦§©¦§¨
."zFrQn raW" azM c ,`k mW K ©̀¨¨©¤©©¨
m` iElY oFAWgd oMW ,xzFq df oi`e§¥¤¥¤¥©¤§¨¦
wx F` ,rQnM dIpgd mFwn z` mipFn¦¤§©£¦¨§©¨©
ok`e ,zFIpgd oiAW zFrQOd z ¤̀©©¨¤¥©£¦§¨¥
zFnFwn la` ,draW Eid zFrQOd©©¨¨¦§¨£¨§

dpFnW Eid dIpg)`"eb(` :md EN`e .( £¦¨¨§¨§¥¥
a ,owri ipal zFxqFOn(owri ipAn ¦¥¦§¥©£¨¦§¥©£¨

b ,cBcBd xgl(,dzahil cBcBd xgn §Ÿ©¦§¨¥Ÿ©¦§¨§¨§¨¨
c(d ,dpFxarl dzahIn(dpFxarn ¦¨§¨¨§©§¨¥©§¨

e ,xaB oFivrl(f ,Wcwl xaB oFivrn( §¤§¤¤¥¤§¤¤§¨¥
xdd xdl WcTn)flÎ`l ,bl xacna(. ¦¨¥§Ÿ¨¨

úàæ ãBòå :äçëBzä ïî Bæ óà àlà¤¨©¦©¨¨§Ÿ
íúéNò¯.lbrd zIUr caNn £¦¤¦§©£¦©¨¥¤

óBñì øää øäa ïøäà únLk§¤¥©£Ÿ§Ÿ¨¨§
ãBák éððò e÷lzñðå äðL íéòaøà¯ ©§¨¦¨¨§¦§©§©§¥¨

.c ,` ,`k xAcOA i"Wx mB d`x§¥©©¦©¦§¨
ãøò Cìî úîçìnî íëì íúàøé§¥¤¨¤¦¦§¤¤¤¤£¨

Làø ízúðe¯:bi ,ek xAcOA i"WxA §©¤Ÿ§©¦©¦§¨
sFqA o`M i"Wx d`xE ."al Epzpe"§¨§¥§¥©¦¨§

.`Ad xEACd©¦©¨
íëéøBçàì ízøæçå ,íéøöîì øæçì¯ ©£Ÿ§¦§©¦©£©§¤©£¥¤

oM cnFNW c ,`k xAcOA i"Wx d`x§¥©¦©¦§¨¤¥¥
xdd xdn ErqIe" :mW xn`PX dOn¦©¤¤¡©¨©¦§¥Ÿ¨¨
d`aE oxd` zOW oeiM" ± "sEq mi KxC¤¤©¥¨¤¥©£Ÿ¨¨

mdixFg`l Exfg Ff dngln mdilr£¥¤¦§¨¨¨§©£¥¤
."sEq mi KxC¤¤©

íMîe ,ï÷òé éða ãò úBòqî äðBîL§¨©¨©§¥©£¨¦¨
äøñBîì¯Eid dxqFnl cr xnFlM §¥¨§©©§¥¨¨

Fnvr dxqFn mr cgie ,zFrQn draW¦§¨©¨§©©¦¥¨©§
.dpFnW md ixd ,dIpg mFwn `EdW¤§£¦¨£¥¥§¨

a] eîçìð íLíkî eâøäå éåì éða íë[ ¨¦§£¨¤§¥¥¦§¨§¦¤
¯zFgRWn raW)bi ,ek xacna i"yx(. ¤©¦§¨

íäî ízàå¯zFgRWn rAx`)my i"yx(. §©¤¥¤©§©¦§¨
íëúøæç Cøãa íëúà eøéæçäL ãò¯ ©¤¤§¦¤§¤§¤¤£¨©§¤

.owri ipal dxqFOn¦¥¨¦§¥©£¨
íMîe¯.owri ipAn ¦¨¦§¥©£¨

"ãbãbä øç" àeä "äãbãbä" ízøæç¯ £©§¤©ª§Ÿ̈Ÿ©¦§¨
ErqIe" :al ,bl irqn zWxtA xMfPd©¦§¨§¨¨©©§¥©¦§

."cBcBd xgA EpgIe owri ipAn¦§¥©£¨©©£§Ÿ©¦§¨
"'Bâå äãbãbä ïîe"¯cr ,"dzahi" ¦©ª§Ÿ̈§¨§¨¨©

xdl dxfgA xaC lW FtFqA ExfgW¤¨§§¤¨¨©£¨¨§Ÿ
irqn zWxtA zFrQOA hxFtnM ,xdd̈¨©§¨©©¨§¨¨©©§¥

.glÎcl miwEqR mẄ§¦
ìò ãák ìáà íúéNò äøñBîáe§¥¨£¦¤¥¤¨¥©

úàæ íëì äîøbL ïøäà ìL Búúéî¯ ¦¨¤©£Ÿ¤¨§¨¨¤Ÿ
cxr Kln f`e ,cFaMd ippr EwNYqdW¤¦§©§£¨¥©¨§¨¤¤£¨

.mkA mgNdl `Ä§¦¨¥¨¤
íL úî elàk íëì äîãðå¯okl §¦§¨¨¤§¦¥¨¨¥

d`xE ."oxd` zn mW" :o`M xn`p¤¡©¨¨¥©£Ÿ§¥
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ּבניֿיעקן, עד מּסעֹות ׁשמנה לאחֹוריכם וחזרּתם למצרים, לחזר ראׁש ּונתּתם ערד מל מּמלחמת ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹלכם
חזרתכם, ּבדר אתכם ׁשהחזירּו עד מהם, ואּתם מּכם והרגּו לוי ּבני לכם נלחמּו ׁשם למֹוסרה. ְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּומּׁשם

הּגדּגד  חר הּוא הּגדּגדה, חזרּתם .ּומּׁשם ְְְֲִִֶַַַָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 2775 cenr d wlg ,d"nyz zeiecreezd)

miwiCv lW ozzinA 'iWw'd©Ÿ¦§¦¨¨¤©¦¦

אהרן אהרן אהרן אהרן  מתמתמתמת ׁשׁשׁשׁשםםםם .... .... נסענסענסענסעּוּוּוּו ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּֽֽֽֽוּוּוּובניבניבניבני ֹֹ
הּלּוחֹות ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכּיֹום הּקּב"ה לפני צּדיקים ׁשל מיתתן ז)קׁשה י, רש"י ובפירוש ו. .(י, ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ועׂשרים  מאה ימיו "והיּו ּגזר עצמֹו הּקּב"ה הרי הּקּב"ה, לפני צּדיקים ׁשל מיתתן קׁשה ּכאן לֹומר אפׁשר אי להבין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָצרי
ּבפטירתֹו? וׁשלׁש עׂשרים מאה ּבן היה ואהרן ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹׁשנה",

רׁש"י ׁשל ׁשּבמקֹורֹו ּובפרט הּלּוחֹות, ּכׁשבירת ולא הּלּוחֹות ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכיֹום רׁש"י, ׁשל לׁשֹונֹו ּדּיּוק להבין יׁש (ירושלמי ּגם ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ועוד) א. הלכה א, פרק הּלּוחֹות?יומא ּכׁשבירת הּוא ְִִַַַָהּלׁשֹון

ּביֹום  הּוא צּדיקים ׁשל ּבמיתתן הּקׁשי ּדבאמת הּנ"ל, קׁשיא רׁש"י מּתרץ הּלּוחֹות, ׁשּנׁשּתּברּו יֹום ּדבלׁשֹונֹו לבאר ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻויׁש
ּדוק  מסּים ּביֹום הּדבר ּׁשארע ּדמה ּבֹומיתתן, ׁשּנׁשּתּברּו לּיֹום ּדֹומה זה ודבר רצּוי, ּבלּתי יֹום הּוא זה ׁשּיֹום לפי הּוא א, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

ַהּלּוחֹות.
הּלּוחֹות  לׁשבירת ׁשּגרם העגל מעׂשה ׁשהרי ּבֹו", ׁשּנׁשּתּברּו ּב"יֹום הּקׁשי מדּגׁש הּלּוחֹות לׁשבירת ּבנֹוגע ׁשּגם יֹותר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹֻֻוימּתק
ׁשּלפני־זה, העגל מּמעׂשה ּכתֹוצאה הכרחי ּדבר ּכמֹו היה הּלּוחֹות ׁשּׁשבירת ׁשּלמרֹות ונמצא, ׁשּלפני־זה. ּבּיֹום היה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָּכבר

הּלּוחֹות. ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּבּיֹום קׁשי יׁש ְְִִִֵֵֶַַַַַֹאף־על־ּפי־כן

(æ)õøà äúáèé äãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð íMî¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈¨§½̈¨¤−¤
:íéî-éìçð©«£¥¨«¦

i"yx£'B‚Â ‰„b„b‰ŒÔÓe∑ לכם ונדמה זאת, לכם ׁשּגרמה אהרן ׁשל מיתתֹו על ּכבד אבל עׂשיתם ּובמֹוסרה ƒ«À¿…»¿ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ
מ  לפני ּכאּלּו צּדיקים ׁשל מיתתן ׁשּקׁשה לֹומר הּלּוחֹות, לׁשבירת זֹו ּתֹוכחה מׁשה וסמ ׁשם. ת ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

לפרׁש ראׁש", "נּתנה ּׁשאמרּו: מה לֹו ׁשהקׁשה ּולהֹודיע הּלּוחֹות, ּבֹו ׁשּנׁשּתּברּו ּכיֹום ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא,
העגל  את ּבֹו ׁשעׂשּו ּכיֹום .מּמּנּו, ְִֵֶֶֶֶָָ

ËÈÏ·˙ז  „b„b ÔÓe „b„‚Ï eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿À¿…ƒÀ¿…¿»¿»
:ÔÈiÓc ÔÈÏÁ Ô„‚ ‡Ú¯‡«¿»»¿»«¬ƒ¿«ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

mW `N`" :c ,`k xAcOA i"Wx oFWl§©¦©¦§¨¤¨¨
EN`M EdEciRqde eilr ElA`zde Exfg̈§§¦§©§¨¨§¦§¦§¦

."mdiptA `Ed¦§¥¤
ì Bæ äçëBz äLî CîñåúøéáL §¨©Ÿ¤¨¨¦§¦©

úBçelä¯dzid zFgENd zxiaXW s` ©©¤§¦©©¨§¨
xdn mzxfg EN`e ,dpFW`xd dpWA©¨¨¨¦¨§¦£¨¨¨¥Ÿ
dzid dxFg` zFrQn dpFnW xdd̈¨§¨©¨£¨¨§¨

.mirAx`d zpWA¦§©¨©§¨¦
éðôì íé÷écö ìL ïúúéî äLwL øîBì©¤¨¨¦¨¨¤©¦¦¦§¥

àeä-Ceøa-LBãwä¯i"Wx WiBcn ©¨¨©§¦©¦
ipRn ,`weC "`EdÎKExAÎWFcTd iptl"¦§¥©¨¨©§¨¦§¥
lW ozzin ,EN` zFrxF`n ipXW¤§¥§¨¥¦¨¨¤
iWFTd ,zFgENd zxiaWE miwiCv©¦¦§¦©©©¦
,"`EdÎKExAÎWFcTd iptl" `Ed ixTrd̈¦¨¦¦§¥©¨¨
zFrxF`nl Wi l`xUi ipA xEar oMW¤¥£§¥¦§¨¥¥¦§¨
rbFpA .ziaEIg zErnWn mB EN ¥̀©©§¨¦¦§¥©
i"Wx azM xaM ixd ,miwiCv zzinl§¦©©¦¦£¥§¨¨©©¦

)` ,k xacna(."zxRkn miwiCv zzin"W¤¦©©¦¦§©¤¤

i"Wx azM ,zFgENd zxiaWl rbFpaE§¥©¦§¦©©¨©©¦
)` ,cl my .hi ,al zeny(dcrFp mzxiaXW¤§¦¨¨£¨

liSdlE lbrd `hg zxnEgn lwdl§¨¥¥§©¥§¨¥¤§©¦
l`xUi ipA z` KkA(iaxd). §¨¤§¥¦§¨¥

úBçelä Ba eøazLpL íBék¯,xnFlM §¤¦§©§©§©
,"mFiM" hwPX dnE .zFgENd zxiaWM¦§¦©©©¤¨©§
ExAWp mFi FzF` EN`M :FWExiR ilE`©¥§¦¦§§
mFiM" :iAB oOwl xnFl Wi oke .zFgENd©§¥¥©§©¨©¥§

."lbrd z` FA EUrW¤¨¤¨¥¤
EòéãBäìe¯ipRn ,sqFp mrhl KxvEd §¦£§©§©©¨¦§¥

ipW mpWi o`M EknqEdW miwEqRAW¤©§¦¤§§¨¤§¨§¥
ipA zxfge ,oxd` zzin :mipipr¦§¨¦¦©©£Ÿ©£¨©§¥
,mdixFg`l zFrQn dpFnW l`xUi¦§¨¥§¨©¨©£¥¤
rECn wx x`an oFW`xd mrHd dPde§¦¥©©©¨¦§¨¥©©©
Fpi` K` ,o`kl oxd` zzin z` Knq̈©¤¦©©£Ÿ§¨©¥
dxFg` mzxfg z` Knq rECn x`an§¨¥©©¨©¤£¨¨¨£¨
oeiMW xnFl mikixSW `N` ,o`kl§¨¤¨¤§¦¦©¤¥¨
mB xiMfd oxd` zzin z` xiMfdW¤¦§¦¤¦©©£Ÿ¦§¦©

ipr`vnp `liOnE ,dxFg` mzxfg o ¦§©£¨¨¨£¨¦¥¨¦§¨
xaCAW dgkFYd `EdW oiprd xTirW¤¦©¨¦§¨¤©¨¨¤©¨¨
zxMfd awr ,aB` KxcaM o`M xn`p¤¡©¨¦§¤¤©¨¥¤©§¨©
dgkFYl xWw mEW ilA ,oxd` zzin¦©©£Ÿ§¦¤¤©¨¨
.oaEOM wgFC Edfe ,diptl dxn`PW¤¤¤§¨§¨¤¨§¤©©¨
mBW LricFdl ,ipXd mrHd `iad okle§¨¥¥¦©©©©¥¦§¦£¤©
dgkFYl xWw Wi xaCAW dgkFYl©¨¨¤©¨¨¥¤¤©¨¨
,lbrd z` mzIUr lr dWxRA zxMfPd©¦§¤¤©¨¨¨©£¦¨¨¤¨¥¤
dpFnW dxFg` mzxfge lbrd zIUrW¤£¦©¨¥¤©£¨¨¨£¨§¨
Ff z`e ,dCn DzF`A miWw Eid zFrQn©¨¨¨¦§¨¦¨§¤
iYW z`W `tEB dGn micnl Ep`̈§¥¦¦¤¨¤¤§¥
,Ffl Ff zEkinqA oxiMfd EN` zFgkFY¨¥¦§¦¨¦§¦¨
zFpFW zFtEwY iYWA Eid odW s ©̀¤¥¨¦§¥§

.FGn Ff zFwgExnE§¨¦
Bì äL÷äL¯,dWnl dpEMd zEhWtA ¤ª§¨§©§©©¨¨§¤

:hRWOd zNigY lW KWnd Edf ixdW¤£¥¤¤§¥¤§¦©©¦§¨
xWt` mB K` ."Ff dgkFY dWn Knqe"§¨©¤¨¨©©¤§¨

.`EdÎKExAÎWFcTd lr Wxtl§¨¥©©¨¨



נג awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn 'k iriax meil inei xeriy

(ç)úàNì éålä èáL-úà ýåýé ìécáä àåää úòä¥´©¦À¦§¦³§Ÿ̈Æ¤¥´¤©¥¦½¨¥−
ì ýåýé éðôì ãîòì ýåýé-úéøa ïBøà-úàBúøL ¤£´§¦«§Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³§¨«§Æ

:äfä íBiä ãò BîLa Cøáìe§¨¥´¦§½©−©¬©¤«
i"yx£'B‚Â '‰ ÏÈc·‰ ‡Â‰‰ ˙Úa∑ הראׁשֹון לענין ‰‰Â‡.מּוסב ˙Úa∑,מּמצרים לצאתכם הראׁשֹונה ּבּׁשנה »≈«ƒƒ¿ƒ¿ְִִָָָָ»≈«ƒְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּבזה  ׁשאף לֹומר ּבניֿיעקן, לחזרת זה מקרא וסמ מּכם. הּמקֹום הבּדילם טעּו, לא לוי ּובני ּבעגל, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹּוטעיתם
ּבאמּונתם  עמדּו אּלא לוי, ּבני ּבּה טעּו ‡˙ÔB¯‡Œ.לא ˙‡NÏ∑ הּלוּיים.C¯·Ïe B˙¯LÏ '‰ ÈÙÏ „ÓÚÏ ְְֱִֵֵֶֶָָָָָָֹ»≈∆¬ְִִַ«¬…ƒ¿≈¿»¿¿»≈
BÓLa∑ ּכּפים נׂשיאת והּוא .הּכהנים, ƒ¿ְְֲִִִַַַַֹ

(è)-àì ïk-ìòýåýé åéçà-íò äìçðå ÷ìç éåìì äéä ©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤§©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ
éäìà ýåýé øac øLàk Búìçð àeä:Bì E ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«

i"yx£˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰È‰Œ‡Ï ÔkŒÏÚ∑,מזּבח לעבֹודת ׁשהבּדלּו ולזרע לפי לחרׁש ּפנּויין ‰e‡.ואינן '‰ «≈…»»¿≈ƒ≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֻ
B˙ÏÁ∑ ּפרס הּמלנֹוטל מּבית .מזּמן «¬»ְְִֵֵֶֶַָָֻ

„ÈÂÏח  ‡Ë·L ˙È ÈÈ L¯Ù‡ ‡È‰‰ ‡cÚa¿ƒ»»«ƒ«¿«¿»»ƒ¿»¿≈ƒ
ÈÈ Ì„˜ Ì˜ÓÏ ÈÈ„ ‡ÓÈ˜ ÔB¯‡ ˙È ÏhÓÏ¿ƒ«»¬¿»»«¿»¿≈«√»¿»
:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú dÓL· ‡Î¯·Ïe d˙eLnLÏ¿«»≈¿»»»ƒ¿≈«»»≈

ÌÚט  ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ÈÂÏÏ ‰Â‰ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»¬»¿≈ƒ√»¿«¬»»ƒ
dzÒÁ‡ Ôep‡ ÈÈ dÏ ·‰Èc ÔzÓ È‰BÁ‡¬ƒ«¿»ƒ«≈¿»ƒ«¬«¿≈

:dÏ C‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

eøîàM äî¯.c ,ci xAcOA ©¤¨§©¦§¨
"Làø äðzð"¯xn`p df oFWl mpn` ¦§¨Ÿ¨§¨¨¤¤¡©

oYip K` ,milBxnd oFr zxifB ixg ©̀£¥§¥©£©§©§¦©¦¨
mB Exn` oMW mW xEn`dn cFnll¦§¥¨¨¨¤¥¨§©
mdixFg`l Exfg o`M ixdW ,o`M̈¤£¥¨¨§©£¥¤
FzF` lr Exfg i`CeaE ,zFrQn dpFnW§¨©¨§©©¨§©
d`xE .xarA FA EWOYWd xaMW oFWl̈¤§¨¦§©§¤¨¨§¥
.. iel ipA" :c ,giw miNdY i"Wx mB©©¦§¦¦§¥¥¦
dpYp :Exn`WM l`xUi mr Englp¦§£¦¦§¨¥§¤¨§¦§¨

."dnixvn daEWpe W`xŸ§¨¨¦§©§¨
epnî Løôì¯.dWOn dpEMd zEhWtA ¦§Ÿ¦¤§©§©©¨¨¦¤

ÎKExAÎWFcTd lr Wxtl xWt` mB K ©̀©¤§¨§¨¥©©¨¨
ipWA iElY xaCd dxF`kle .`Ed§¦§¨©¨¨¨¦§¥
:mW xAcOA i"WxA E`aEdW miWExiRd©¥¦¤§§©¦©¦§¨¨
,`Wix ipnp :FnEBxzM ± W`x dpYp"¦§¨Ÿ§©§¦§¥¥¨
:EWxiR EpizFAxe ,Kln Epilr miUp̈¦¨¥¤¤§©¥¥§
WExiRd itl ."dxfÎdcFar oFWl§£¨¨¨§¦©¥
,dWOn WFxtpe Kln Epl dPnp oFW`xd̈¦§©¤¨¤¤§¦§¦¤
zIUrl dpEMd ipXd WExiRd itlE§¦©¥©¥¦©©¨¨©£¦©
ÎKExAÎWFcTdn WFxtl dxfÎdcFar£¨¨¨¦§¥©¨¨

.`Ed
ìâòä úà Ba eNòL íBék¯EWxRW §¤¨¤¨¥¤¤¨§

Exn`W dOA ,dWOn)` ,al zeny(df iM" : ¦¤©¤¤¨§¦¤
F` ."Fl did dn Eprci `l .. Wi`d dWn¤¨¦Ÿ¨©§¤¨¨
mvrA `EdÎKExAÎWFcTdn EWxRW¤¨§¥©¨¨§¤¤

.lbrd zIUrdxezg £¦©¨¥¤
g)('Bâå 'ä ìécáä àåää úòaY ¨¥©¦¦§¦§

ïéðòì áñeî,"àåää úòa" ,ïBLàøä ¨¨¦§¨¨¦¨¥©¦
íéøönî íëúàöì äðBLàøä äðMa©¨¨¨¦¨§¥§¤¦¦§©¦
,eòè àì éåì éðáe ,ìâòa íúéòèe§¦¤¨¥¤§¥¥¦Ÿ¨

íkî íB÷nä íìécáä¯xEn`M)xacna ¦§¦¨©¨¦¤¨¨
h ,fh(mkz` l`xUi iwl` liCad iM" :¦¦§¦¡Ÿ¥¦§¨¥¤§¤

`l dUrnNW s`e ."l`xUi ipA zcrn¥£©§¥¦§¨¥§©¤§©£¤Ÿ
znwd xg` dIpXd dpXd cr ElCadª§§©©¨¨©§¦¨©©£¨©

oMWOd)jzelrda t"x xacna d`x(ÎlMn , ©¦§¨¦¨
cIn ElCad xaM devOaE xEAcA mFwn̈§¦©¦§¨§¨ª§§¦©
EkPgzd `NW `N` ,lbrd zIUr xg ©̀©£¦©¨¥¤¤¨¤Ÿ¦§©§

oMWOd znwd xg` cr Kkl)`"eb(F` . §¨©©©£¨©©¦§¨
mdl xn`X dnl dpEMd)hk ,al zeny(: ©©¨¨§©¤¨©¨¤

WxiRW FnkE ,"'dl mFId mkci E`ln"¦§¤§¤©©§¤¥©
xacA ,mzF` mibxFdd mY`" :mW i"Wx©¦¨©¤©§¦¨§¨¨
."mFwOl mipdM zFidl EkPgzY df¤¦§©§¦§Ÿ£¦©¨
dzidW" :ai ,b xAcOA i"Wx d`xE§¥©¦©¦§¨¤¨§¨
lbrA E`hgWkE ,zFxFkAA dcFard̈£¨©§§¤¨§¨¥¤
dxfÎdcFar Ecar `NW mIelde ,Elqtp¦§§§©§¦¦¤Ÿ¨§£¨¨¨
:fi ,g xAcOA i"WxaE ."mdiYgY Exgap¦§£©§¥¤§©¦©¦§¨
iYpbdW ,oiCd ewA zFxFkAd Eid iNW"¤¦¨©§§©©¦¤¥©§¦
mzF` iYgwle mixvn ixFkA oiA mdilr£¥¤¥§¥¦§©¦§¨©§¦¨
z` gT`e eiWkre ,lbrA ErHW cr il¦©¤¨¨¥¤§©§¨¨¤©¤

."mIeld©§¦¦
ï÷òé éða úøæçì äæ àø÷î Cîñå¯ §¨©¦§¨¤©£¨©§¥©£¨

mXnE ,owri ipal xdd xdn ExfgW¤¨§¥Ÿ¨¨¦§¥©£¨¦¨
.dxqFnl§¥¨

Bæa] óàL ,øîBì¯dOkA `qxiBd oM ©¤©§¥©¦§¨§©¨
.dfA :mivFtpd miqEtCaE .miqEtC[ §¦©§¦©§¦¨¤

éåì éða da eòè àì¯lbrAW FnMW Ÿ¨¨§¥¥¦¤§¤¨¥¤
dxfgd oiprl s` ,iel ipA Erh `lŸ¨§¥¥¦©§¦§©©£¨¨

Erh `l xFg`l)dcya x`a(Edf oM m`e . §¨Ÿ¨§¦¥¤
ipA zxfg xERiq zaizkl sqFp mrh©©¨¦§¦©¦£¨©§¥
,o`M zFrQn dpFnW mdixFg`l l`xUi¦§¨¥©£¥¤§¨©¨¨

i"WxA lirl ExMfEdW minrHd caNn¦§©©§¨¦¤§§§¥§©¦
minrHd `lENW `N` .fÎe wEqR̈¤¨¤¥©§¨¦
xERiq z` aFYkl lFki did ,mipFW`xd̈¦¦¨¨¨¦§¤¦
dGnE ,i wEqR xg`l xFg`l dxfgd©£¨¨§¨§©©¨¦¤
micnl Ep` ,gÎd miwEqRd oiA FazMW¤§¨¥©§¦¨§¥¦

.df lM̈¤
.íúðeîàa eãîò àlàà úàNìú ¤¨¨§¤¡¨¨¨¥¤

ïBøàíiåìä Y¯"ieNd haW" oMW £©§¦¦¤¥¥¤©¥¦
oFx`d z`e ,mipdM mB FkFzA llFM¥§©Ÿ£¦§¤¨¨
mizdTd `tEB miIeldnE ,miIeld E`Up̈§©§¦¦¥©§¦¦¨©§¨¦

)m"`x(oFx`d z`iUp dazM dxFYde .§©¨¨§¨§¦©¨¨
zcFar zEnilWE zilkY `id iM ,calA¦§¨¦¦©§¦§¥£©

miIeld(iaxd). ©§¦¦
ì 'ä éðôì ãîòìBîLa Cøáìe BúøL ©£Ÿ¦§¥§¨§§¨¥¦§

íétk úàéNð àeäå ,íéðäkä Y¯ ©Ÿ£¦§§¦©©©¦
lr oiprd lM z` WxtOW rnWn©§©¤§¨¥¤¨¨¦§¨©

miRM z`iUp(iaxd)mEXn ,xnFl Wie . §¦©©©¦§¥©¦
zg` dcFar wx hwp miIeld lv`W¤¥¤©§¦¦¨©©£¨©©

odAW dNErOd)(lv` mBW xAYqn , ©§¨¤¨¤¦§©¥¤©¥¤
zg` dcFar wx hwp mipdMd©Ÿ£¦¨©©£¨©©
Ff dkxaA ixdW ,odAW dNErOd)©§¨¤¨¤¤£¥¦§¨¨

WxFtnd mW z` mixiMfn(ilE`e . ©§¦¦¤¥©§¨§©
`le miRM z`iUp i"Wx hwp KM mEXn¦¨¨©©¦§¦©©©¦§Ÿ
oipr z` xidadl ,mipdM zMxA¦§©Ÿ£¦§©§¦¤¦§©
z`iUp FGW ,mipdM zMxaAW dcFard̈£¨¤§¦§©Ÿ£¦¤§¦©

.miRMdxezh ©©¦
h)(÷ìç éåìì äéä àì ïk ìòéôì Y ©¥Ÿ¨¨§¥¦¥¤§¦

çaæî úãBáòì eìcáäL¯wxW s`e ¤ª§§©£©¦§¥©§©¤©
,gAfOd zcFarl ElCadW md mipdMd©Ÿ£¦¥¤ª§§©£©©¦§¥©
miIeldW ,o"Anxd azMW FnM xnFl Wi¥©§¤¨©¨©§©¤©§¦¦
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(é)íéòaøà íéðLàøä íéîik øäá ézãîò éëðàå§¨«Ÿ¦º¨©´§¦¨À̈©¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©§¨¦´
íòta íb éìà ýåýé òîLiå äìéì íéòaøàå íBé½§©§¨¦−¨®§¨©¦§©̧§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©

:EúéçLä ýåýé äáà-àì àåää©¦½«Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−©§¦¤«
i"yx£¯‰· Èz„ÓÚ ÈÎ‡Â∑ ּבעלּיה ּבהר עמד ּכּמה למעלה ּפרׁש ׁשּלא ּולפי האחרֹונֹות, הּלּוחֹות לקּבל ¿»…ƒ»«¿ƒ»»ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבּה והתחיל חזר זֹו, ‰¯‡ÌÈL.אחרֹונה ÌÈÓik∑,ּברצֹון אּלּו אף ּברצֹון, הם מה הראׁשֹונֹות: לּוחֹות ׁשל ְְֲִִַַָָָ«»ƒ»ƒ…ƒְְִֵֵֶַַָָָ
ּבכעס  היּו עליכם להתּפּלל ׁשם ׁשעמדּתי האמצעּיים .אבל ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

(àé)íòä éðôì òqîì Cì íe÷ éìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−¦§¥´¨¨®
íúáàì ézòaLð-øLà õøàä-úà eLøééå eàáéå§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤£¤¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈

ô :íäì úúì̈¥¬¨¤«
i"yx£'B‚Â ÈÏ‡ '‰ ¯Ó‡iÂ∑לי אמר ּבעגל, ּוטעיתם מאחריו ׁשּסרּתם לב)אףֿעלּֿפי העם (שמות את נחה ל" : «…∆≈«¿ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

.וגֹו'" ְ

ß a`Îmgpn `"k iying mei ß

(áé)éäìà ýåýé äî ìàøNé äzòåék Cnòî ìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−¥«¦¨®¦´
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íàåéëøc-ìëa úëìì E ¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤§¨§¨¨Æ

éäìà ýåýé-úà ãáòìå Búà äáäàìeEááì-ìëa E §©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨§¨«§−
:ELôð-ìëáe§¨©§¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ ‰zÚÂ∑,לפניו ּׁשחטאתם מה  ּומּכל עליכם, וחּבתֹו רחמיו עֹודּנּו זאת, ּכל ׁשעׂשיתם אףֿעלּֿפי ¿«»ƒ¿»≈ְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
מּכם  ׁשֹואל B‚Â'.אינֹו ‰‡¯ÈÏŒÌ‡ Èk∑(לג ׁשמים,(ברכות ּבידי 'הּכל מּכאן: ּדרׁשּו ׁשמים'רּבֹותינּו מּיראת .חּוץ ִֵֵֶƒƒ¿ƒ¿»¿ְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹ

˜„ÔÈ‡Óי  ÔÈÓBÈk ‡¯eËa Ì‡˜ È˙ÈÂ‰ ‡‡Â«¬»¬≈ƒ»≈¿»¿ƒ«¿»ƒ
ÈÈ ÏÈa˜Â ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»¿«ƒ¿»
ÈÈ È·‡ ‡Ï ‡È‰‰ ‡ÓÊa Û‡ È˙BÏ¿̂ƒ«¿ƒ¿»«ƒ»»≈¿»

:C˙eÏaÁÏ¿«»»

nÚ‡יא  Ì„˜ ÏehÓÏ ÏÈÊ Ìe˜ ÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ¿ƒ√»«»
˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È Ôe˙¯ÈÂ ÔeÏÚÈÂ¿≈¬¿≈¿»«¿»ƒ«≈ƒ

:ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔB‰˙‰·‡Ï«¬»»¿¿ƒ«¿

CpÓיב  Ú·z C‰Ï‡ ÈÈ ‡Ó Ï‡¯NÈ ÔÚÎe¿«ƒ¿»≈»¿»¡»»»«ƒ»
ÏÎa C‰ÓÏ C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ÓÏ Ô‰l‡∆»≈¿ƒ¿«√»¿»¡»»ƒ¿«¿»
d˙È ÌÁ¯ÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ¿«»≈
ÏÎ·e CaÏ ÏÎa C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙÓÏe¿ƒ¿«√»¿»¡»»¿»ƒ»¿»

:CLÙ«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,WCwOd ziaA mipdMl xFfrl EcrFp£©£©Ÿ£¦§¥©¦§¨
,zFpAxTd xEar md WCwOd ikxv lke§¨¨§¥©¦§¨¥£©¨§¨
.gAfOd zcFarA miwEqr mNMW `vnpe§¦§¨¤ª¨£¦©£©©¦§¥©

àåòøæìå Løçì ïééeðt ïðé¯`l okle §¥¨§¦©£Ÿ§¦§Ÿ©§¨¥Ÿ
,minxkE zFcU zlgp miiell dzid̈§¨©§¦¦©£©¨§¨¦

mdiWxbnE zaWl mixr `l`i"yx d`x) ¤¨¨¦¨¤¤¦§§¥¤
(bl ,dk `xwiezFidl EWcwzpW cvn `le .§Ÿ¦©¤¦§©§¦§

iM ,aEzMdn oaEnd itM ,oFilr izxWn§¨§¥¤§§¦©¨¥©¨¦
mxkU zFAxdl iE`x dAxc` df itl§¦¤©§©¨¨§©§§¨¨

hrnl `le(m"`x). §Ÿ§©¥
Búìçð àeä 'äïnæî ñøt ìèBð Y ©£¨¥§¨§ª¨
Cìnä úéaî¯zFnExY Epid ¦¥©¤¤©§§

ziAn . . qxR" mzF` dPke .zFxUrnE©©§§¦¨¨§¨¦¥
zFxUrnE zFnExYW ipRn ,"KlOd©¤¤¦§¥¤§©©§
,"oOEfn qxR" xn`e .'d mWA mi`xwp¦§¨¦§¥§¨©§¨§¨
ilA `Ed dGd qxRd iM ,qxR mzq `le§Ÿ§¨§¨¦©§¨©¤§¦
gFxhle lFnrl oikixv opi`W ,lnr̈¨¤¥¨§¦¦©£§¦§©
zcFarn mzF` rpni `NW icM ,eilr̈¨§¥¤Ÿ¦§©¨¥£©

gAfOd)m"`x t"r(.dxezi ©¦§¥©
i)(øäá ézãîò éëðàåìa÷ì Y §¨Ÿ¦¨©§¦¨¨§©¥

Løt àlL éôìe .úBðBøçàä úBçelä©¨©£§¦¤Ÿ¥¥
äìòîì¯.b wEqR §©§¨¨

,Bæ äðBøçà äiìòa øäa ãîò änk©¨¨©¨¨©£¦¨©£¨
.da ìéçúäå øæçíéðLàøä íéîik ¨©§¦§¦¨©¨¦¨¦Ÿ¦

íä äî ,úBðBLàøä úBçeì ìL Y¤¨¦©¥
ïBöøa elà óà ïBöøa¯did `NW §¨©¥§¨¤Ÿ¨¨

mFi mirAx` sFqaE ,qrM mEW mdÄ¤©©§©§¨¦
lbrd `hg lr lFgnl mdl dSxzp¦§©¨¨¤¦§©¥§¨¥¤

oFvxA)`"eb(minIM" ,oM `l m` iM . §¨¦¦Ÿ¥©¨¦
mB d`xE ?EprinWO dn "mipFW`xd̈¦¦©©§¦¥§¥©

.x`Azp mWe .gi ,h lirl i"Wx©¦§¥§¨¦§¨¥
íL ézãîòL íéiòöîàä ìáà£¨¨¤§¨¦¦¤¨©§¦¨

ñòëa eéä íëéìò ìltúäì¯mB d`x §¦§©¥£¥¤¨§©©§¥©
.mW lirl i"Wxdxez`i ©¦§¥¨

`i)('Bâå éìà 'ä øîàiåét-ìò-óà Y ©Ÿ¤¥©§©©¦
ìâòa íúéòèe åéøçàî ízøqL¯ ¤©§¤¥©£¨§¦¤¨¥¤

KFzA df oiprN dn ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥©§¦§¨¤§
zFgkFYd)m"`x(. ©¨
éì øîà¯.cl ,al zFnW ¨©¦§

"íòä úà äçð Cì"¯oFWl `iad ¥§¥¤¨¨¥¦§
Kl mEw" zxin`W x`al icM df wEqR̈¤§¥§¨¥¤£¦©¥
xg`l dzid ok` "mrd iptl rQnl§©©¦§¥¨¨¨¥¨§¨§©©

.lbrd `hgdxezai ¥§¨¥¤
ai)(ìàøNé äzòåét-ìò-óà Y §©¨¦§¨¥©©¦

úàæ ìk íúéNòL¯x`an o`M mB ¤£¦¤¨Ÿ©¨§¨¥
lr FYgkFzl xEWw df wEqRW Ki ¥̀¤¨¤¨§©§©

lbrd `hg)m"`x(Wxtl oYip `l mbe . ¥§¨¥¤§©Ÿ¦¨§¨¥
EEhvp xaM d`xId lr ixdW ,FhEWtM¦§¤£¥©©¦§¨§¨¦§©
`N` ?"dYre" xnFl KIX dnE ,ok iptl¦§¥¥©©¨©§©¨¤¨
,lbrA mz`hgW iRÎlrÎs` dpEMd©©¨¨©©¦¤£¨¤¨¥¤
,micakE miWw mixaC mMn l`FW Fpi ¥̀¥¦¤§¨¦¨¦§¥¦

."d`xil" wx `N ¤̀¨©§¦§¨
ìkîe ,íëéìò Búaçå åéîçø epãBò¤©£¨§¦¨£¥¤¦¨
ìàBL Bðéà åéðôì íúàèçM äî©¤£¨¤§¨¨¥¥



נה awr zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k iying meil inei xeriy
(âé)ìéëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî-úà øîL ¦§ºŸ¤¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬

:Cì áBèì íBiä Eeöî§©§−©®§−¨«
i"yx£'‰ ˙ÂˆÓŒ˙‡ ¯ÓLÏ∑ ׂשכר ׁשּתקּבלּו לכם לטֹוב אּלא: לחּנם, לא היא .ואף ƒ¿…∆ƒ¿…ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ

(ãé)éäìà ýåýéì ïäõøàä íéîMä éîLe íéîMä E ¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦§¥´©¨¨®¦¨−̈¤
:da-øLà-ìëå§¨£¤¨«

i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰Ï Ô‰∑,הּכל הּכל מן ה'" חׁשק ּבאבתי "רק .ואףֿעלּֿפיֿכן ≈«¡…∆ְֲִִֵֶַַַַַַַָֹֹֹ

(åè)éúáàa ÷øíúBà äáäàì ýåýé ÷Lç Eøçáiå ©¯©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º
:äfä íBik íénòä-ìkî íëa íäéøçà íòøæa§©§¨´©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«

i"yx£ÌÎa∑ׁשאּתם אתכם)ּכמֹו הּזה חׁשּוקים (רֹואים הּיֹום ּכֹוכבים' ה'עֹובדי .מּכל »∆ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

(æè)eL÷ú àì íëtøòå íëááì úìøò úà ízìîe©§¤¾¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ©§−
:ãBò«

i"yx£ÌÎ··Ï ˙Ï¯Ú∑ לבבכם .וכּסּויֹואטם »¿«¿«¿∆ְְְִֶֶַֹ

(æé)éðãàå íéäìàä éäìà àeä íëéäìà ýåýé ék¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−
àOé-àì øLà àøBpäå øabä ìãbä ìàä íéðãàä̈«£Ÿ¦®¨¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´

:ãçL çwé àìå íéðô̈¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ©

‡c‡יג  È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ ÈÈ„ ‡i„Bwt ˙È ¯hÓÏ¿ƒ«»ƒ«»«¿»¿»¿»ƒ«¬»
:CÏ ·ËÈÈ„Ï ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈ƒ¿≈«»

‡¯Ú‡יד  ‡iÓL ÈÓLe ‡iÓL C‰Ï‡ ÈÈc ‡‰»«¿»¡»»¿«»¿≈¿«»«¿»
:d· Èc ÏÎÂ¿»ƒ«

ÔB‰˙Èטו  ÌÁ¯ÓÏ ÈÈ È·ˆ C˙‰·‡a „BÁÏ¿«¬»»»»≈¿»¿ƒ¿«»¿
ÏkÓ ÔBÎa ÔB‰È¯˙a ÔB‰È·a ÈÚ¯z‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈«¿≈¿ƒ»

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk ‡iÓÓÚ«¿«»¿»»≈

Ï‡טז  ÔBÎÏ„˜e ÔBÎaÏ ˙eLÙË ˙È ÔecÚ˙Â¿∆¿»«¿ƒ¿¿»¿»
:„BÚ ÔeL˜«̇¿

È¯Óeיז  ÔÈic ‡‰Ï‡ ‡e‰ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ È¯‡¬≈¿»¡»¬¡»»«»ƒ»≈
˙ÈÏ Èc ‡ÏÈÁ„e ‡¯ab ‡a¯ ‡‰Ï‡ ÔÈÎÏÓ«¿ƒ¡»»«»ƒ»»¿ƒ»ƒ≈
:‡„ÁL ‡Ïa˜Ï ‡Ï Û‡Â ÔÈt‡ ·qÓ È‰BÓ„√̃»ƒƒ««ƒ¿«»¿«»»»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

eðéúBaøå ."'Bâå äàøéì íà ék" íkî¦¤¦¦§¦§¨§§©¥
ïàkî eLøc¯KxvEd .a ,bl zFkxA ¨§¦¨§¨§©

iRÎlr iM ,EpizFAx zWxC z` `iadl§¨¦¤§¨©©¥¦©¦
oaEn `l oicr lirl x`iAW hWRd©§¨¤¥¥§¥£©¦Ÿ¨

" :Ednm` iMdpFn `Ed ixdW ,"d`xil ©¦¦§¦§¨¤£¥¤
lkA zkll" zFtqFp zFWixC KMÎxg ©̀©¨§¦¨¨¤¤§¨

"'ebe FzF` dad`lE eikxC)dcya x`a(. §¨¨§©£¨
íéîL éãéa ìkä¯eizFCn lM ©Ÿ¦¥¨©¦¨¦¨

Kln zxfbA Fl oi`A mc` lW eizFxFwe§¨¤¨¨¨¦¦§¥©¤¤
)` ,fh dcp i"yx(.

íéîL úàøiî õeç¯wiCv ,xnFlM ¦¦§©¨©¦§©©¦
Ff z` ,minW iciÎlr `A Fpi` rWxe§¨¨¥¨©§¥¨©¦¤
iYW eiptl ozpe ,mc` lW FciA xqn̈©§¨¤¨¨§¨©§¨¨§¥

minW z`xi Fl xgai `Ede ,mikxc)i"yx §¨¦§¦§©¦§©¨©¦
my zekxa(df xaC ± "d`xil m` iM" Edfe .§¤¦¦§¦§¨¨¨¤

FciA lMdW itl ,LOn l`FW `Ed FCal§©¥¦§§¦¤©Ÿ§¨
LciA dfe)my dcp i"yx(dNibnA i"Wxe . §¤§¨§§©¦¦§¦¨

Wi minW z`xiA mBW ,siqFd ` ,dk¦¤©§¦§©¨©¦¥
`EdÎKExAÎWFcTd lW FciA zlFki§¤§¨¤©¨¨
cizrl didIW itM) eil` Epaal oikdl§¨¦§¨¥¥¨§¦¤¦§¤¤¨¦

`al(Epl xqn `EdW `N` , ¨Ÿ¤¨¤¨©¨

.DzF`dxezbi ¨
bi)(ì'ä úBöî úà øîLàéä óàå Y ¦§Ÿ¤¦§§©¦
¯mMn l`FW `EdW dPhTd dl`Xd©§¥¨©§©¨¤¥¦¤
)oexkfd xtq(.

"Cì áBèì" àlà ,ípçì àì¯uxzn Ÿ§¦¨¤¨§¨§¨¥
:miaEzMdn dlFrd iWFw dfÄ¤¦¨¤¥©§¦

Lidl` 'd dn" xn` dNigYAWl`FW ¤©§¦¨¨©¨¡Ÿ¤¥
z` xFnWl .. d`xil m` iM KOrn¥¦¨¦¦§¦§¨¦§¤

'd zFvndf z` WxFC 'dW rnWn ," ¦§©§©¤¥¤¤
,"Kl aFhl" xn` sFQalE ,Fnvr liaWA¦§¦©§§©¨©§¨

LxEarA mvrA EdGW)m"`x(:FGn dxzie . ¤¤§¤¤©£§¦¥¨¦
" Kixv Fpi` ,LzaFhl df m`lF`Wl ¦¤§¨§¥¨¦¦§

x`an okle .LzaFh Edf iM ,"KOrn¥¦¨¦¤¨§§¨¥§¨¥
mBW ,sqFp oipr `Ed "Kl aFhl"W i"Wx©¦¤§¨¦§¨¨¤©
xaC lW FtFqA ,KOrn l`FW 'dX dn©¤¥¥¦¨§¤¨¨

"Kl aFhl" mB `Ed)`"eb t"r(. ©§¨
.øëN eìa÷zLdxezci ¤§©§¨¨

eh±ci)(éäìà 'äì ïäEìkä Y¯lM ¥©¡Ÿ¤©Ÿ¨
.wEqRA hxFtnd©§¨©¨

éúáàa ÷ø" ïë-ét-ìò-óàå÷Lç E §©©¦¥©©£Ÿ¤¨©
ìkä ïî "'ä¯:d ,hi zFnW i"Wx d`xE ¦©Ÿ§¥©¦§

,zFOE` x`Xn dNEbq il EidY mY`"©¤¦§¦§¨¦§¨
il oi`e iNW mkCal mY` :Exn`Y `le§ŸŸ§©¤§©§¤¤¦§¥¦
`dYW cFr il WI dnE ,mkOr mixg £̀¥¦¦¨¤©¥¦¤§¥
mde ,ux`d lM il iM ?zxMp mkzAg¦©§¤¦¤¤¦¦¨¨¨¤§¥

."mElkl iptlE ipirA§¥©§¨©¦§
íëaíëúà íéàBø ízàL Bîk Y ¨¤§¤©¤¦¤§¤

"äfä" íBiä "íénòä ìkî" íé÷eLç£¦¦¨¨©¦©©¤
¯lW WExiR Fpi` "mkA" ,xnFlM§©¨¤¥¥¤

oA`"d EWxiRW itM) "mdixg` mrxfA"§©§¨©£¥¤§¦¤¥§¨¦§
m"`xde "`xfr(,`Ed xYEin xaCW , ¤§¨§¨§¥¤¨¨§¨

dGd mFId wx ike ,"dGd mFIM" Edn mbe§©©©©¤§¦©©©¤
xgaIe" :FWExiR KM `N` ?mdA xgÄ©¨¤¤¨¨¥©¦§©
xgAW mi`Fx mY`W FnM ,"mrxfA§©§¨§¤©¤¦¤¨©
mFId miOrd lMn miwEWg mY`e ,mkÄ¤§©¤£¦¦¨¨©¦©

dGd)oexkfd xtq(EazM i"Wx iWxtnaE . ©¤¦§¨§¥©¦¨§
.mixg` mipt`A Wxtldxezfh §¨¥¨¢¨¦£¥¦

fh)(áì úìøòíëáíèà Y ¨§©§©§¤Ÿ¤
Béeqëå "íëááì"¯i"Wx mB d`x §©§¤§¦§¥©©¦

`Ed dlxr oFWl lMW ,ai ,e zFnW§¤¨§¨§¨
.iEQke mhF` oFWNndxezfi ¦§¤§¦



awrנו zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn `"k iying meil inei xeriy

i"yx£ÌÈ„‡‰ È„‡Â∑מּידֹו אתכם להּציל אדֹון ׁשּום יּוכל ÌÈÙ.לא ‡OÈŒ‡Ï∑ּתפרקּו ÁwÈ.עּלֹואם ‡ÏÂ «¬…≈»¬…ƒְְִִֶֶַַָָֹ…ƒ»»ƒְְִִֻ¿…ƒ«
„ÁL∑ ּבממֹון .לפּיסֹו …«ְְְַָ

(çé)Bì úúì øb áäàå äðîìàå íBúé ètLî äNòŸ¤²¦§©¬¨−§©§¨¨®§Ÿ¥´¥½¨¬¤−
:äìîNå íçì¤¬¤§¦§¨«

i"yx£‰ÓÏ‡Â ÌB˙È ËtLÓ ‰NÚ∑,ּגבּורה ענותנּותֹוהרי מֹוצא אּתה ּגבּורתֹו לא)ואצל Ï˙˙.(מגילה ¯b ·‰‡Â …∆ƒ¿«»¿«¿»»ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָ¿…≈≈»∆
‰ÏÓNÂ ÌÁÏ BÏ∑,זה הּוא חׁשּוב לאכל ודבר לחם לי "ונתן התּפּלל: זה על אבינּו יעקב ׁשל עצמֹו ׁשּכל ∆∆¿ƒ¿»ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ללּבׁש ."ּובגד ְִֶֶֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(25 'nr i zxaeg zeniyx)

ווווׂשׂשׂשׂשמלהמלהמלהמלה לחםלחםלחםלחם ללללֹוֹוֹוֹו לתתלתתלתתלתת ּגּגּגּגרררר יח)ואואואואֹוֹוֹוֹוהבהבהבהב טטטטּלּלּלּליתיתיתית(י, זזזזֹוֹוֹוֹו ׂשׂשׂשׂשמלהמלהמלהמלה .... .... ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה זזזזֹוֹוֹוֹו קכג)לחםלחםלחםלחם רמז שמעוני הּנפׁשּגּגּגּגרררר(ילקוט היינּו – ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר לּה. לא ּבארץ הּגּוף, ּבגלּות ׁשהיא א)האלקית, מט, לּנּצֹוץ (ּבחּקֹותי ׁשהּכּונה ,ּבקרּב אׁשר הּגר ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻ

הּגּוף. את הּמחּיה ּפנימי.לחםלחםלחםלחםהאלקי אֹור ׁשהיא הּתֹורה, לּמּוד היינּו וכּמבאר ׂשׂשׂשׂשמלהמלהמלהמלה– מּקיף. אֹור הּמצוֹות, קּיּום היינּו – ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
פ"ה)ּבתניא מעי(סֹוף ּבתֹו ותֹורת לּנׁשמה, מזֹון ּבחינת היא ׁשּתֹורה ט), מ, לבּוׁש(תהילים ּבחינת היא ּומצוה ּפנימי; אֹור , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

מּקיף. אֹור ְִַַָָלּנׁשמה,

(èé)õøàa íúééä íéøâ-ék øbä-úà ízáäàå©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬¡¦¤−§¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£Ì˙ÈÈ‰ ÌÈ¯‚ŒÈk∑לחבר ּתאמר אל ,ׁשּב .מּום ƒ≈ƒ¡ƒ∆ְְֲֶֶַַַֹ

ÔzÓÏיח  ‡¯Bib ÌÁ¯Â ‡ÏÓ¯‡Â ÌzÈ ÔÈc „·Ú«≈ƒƒ«¿«¿¿»¿»≈ƒ»¿ƒ«
:eÒÎe ‡BÊÓ dÏ≈¿»¿

‰Ôe˙ÈÂיט  ÔÈ¯ic È¯‡ ‡¯Bib ˙È ÔeÓÁ¯˙Â¿ƒ¿¬»ƒ»¬≈«»ƒ¬≈
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

fi)(íéðãàä éðãàåíeL ìëeé àì Y ©£Ÿ¥¨£Ÿ¦Ÿ©
Bãiî íëúà ìéväì ïBãà¯`l m` iM ¨§©¦¤§¤¦¨¦¦Ÿ

`Ed m` ixdW ,dfA siqFO dn oM¥©¦¨¤¤£¥¦
ipFc`" `EdW oMW lM "midl`d idl`"¡Ÿ¥¨¡Ÿ¦¨¤¥¤£¥

"mipFc`d)g"ty(:hl ,al oOwl d`xE . ¨£¦§¥§©¨
."liSn icIn oi`e .. icOr midl` oi`e"§¥¡Ÿ¦¦¨¦§¥¦¨¦©¦

íéðô àOé àìBlò e÷øôz íà Y¯ Ÿ¦¨¨¦¦¦§§ª
ixdW ,iWFw dfA uxzl i"Wx zpEM©¨©©¦§¨¥¨¤¦¤£¥

xEn`M ,mipt `UFp 'dW Ep`vn),e xacna ¨¨¤¥¨¦¨¨
ek(:mW i"WxaE ,"Lil` eipR 'd `Vi" :¦¨¨¨¥¤§©¦¨

xnF`W Edn oM m`e ,"FqrM WFAki"¦§©§§¦¥©¤¥
:i"Wx Wxtn okl ?"mipt `Vi `l" o`M̈Ÿ¦¨¨¦¨¥§¨¥©¦
xAEcn o`M xnFlM ,"FNr EwxtY m`"¦¦§§ª§©¨§¨
ÎWFcTd f`W ,ixnbl lFr wxFRd mc`A§¨¨©¥§©§¦¤¨©¨
la` ,mipR Fl `UFp Fpi` `EdÎKExÄ¥¥¨¦£¨
eilr ± `hgA minrtl lWkPd mc`̈¨©¦§¨¦§¨¦§¥§¨¨

"Lil` eipR 'd `Vi" :xn`p(iaxd). ¤¡©¦¨¨¨¥¤
ãçL çwé àìåïBîîa Bñiôì Y¯ §Ÿ¦©Ÿ©§©§§¨

lFr wxFRd mc`dW ,xnFl i"Wx zpEM©¨©©¦©¤¨¨¨©¥
lirl xMfPM)(z` qItl lkEi `l , ©¦§¨§¥Ÿ©§©¥¤

xtFM zpizp iciÎlr `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨©§¥§¦©¤
dOkA EpivOW itM) oFnnA Wtp¤¤§¨§¦¤¨¦§©¨
,oFnnA xtFM ozFp mc`W zFnFwn§¤¨¨¥¤§¨
,mc` bxdW xFWA oFbM ,WpFrn xhtpe§¦§¨¥¤§§¤¨©¨¨
oFicR" xtFM mNWl milrAd lrW¤©©§¨¦§©¥¤¦§

l ,`k zFnW d`x ,"FWtp(oFnOd oMW , ©§§¥§¤¥©¨

lAwNn mc`d z` xFhtl lFki Fpi ¥̀¨¦§¤¨¨¨¦§©¥
mpn` ,`EdÎKExAÎWFcTd lW FNrª¤©¨¨¨§¨
zpizp lW mIEqn okY Wi oFnn zpizpA¦§¦©¨¥Ÿ¤§¨¤§¦©
mc`l silgY dEdn df oi` K` ,Fnvr©§©¥¤§©¤©£¦¨¨¨

Fnvr)mgpn zxez t"r(:bk ,fi ilWn d`xE . ©§§¥¦§¥
zFgx` zFHdl gTi rWx wign cgW"Ÿ©¥¥¨¨¦¨§©©§
ÎKExAÎWFcTd" :mW i"WxaE ,"hRWn¦§¨§©¦¨©¨¨
wgn qEItE drpkd ixaC lAwn `Ed§©¥¦§¥©§¨¨¦¥¥
,mpial FpiA xzQA xnFlM ,mirWxd̈§¨¦§©©¥¤¥§¥¨
ilWnaE ."daFhl drxn FpiC KFtdl©£¦¥¨¨§¨§¦§¥
cgWe ,s` dRki xzQA oYn" :`i ,`k©¨©¥¤¦§¤¨§Ÿ©

i"WxaE ,"dGr dng wgAoYn" :mW ©¥¥¨©¨§©¦¨©¨
Ff s` ± wgA cgWe ,dwcv ± xzQA©¥¤§¨¨§Ÿ©©¥©
d`xE ."dGr dng ± s` dRki ,dwcv§¨¨¦§¤©¥¨©¨§¥
m` minkg zwFlgn a ,h `xzA `aÄ¨©§¨©£¤£¨¦¦
s` dRki dwcv lW cgFW©¤§¨¨¦§¤©

.dngedxezgi §¥¨
gi)(äðîìàå íBúé ètLî äNòY Ÿ¤¦§©¨§©§¨¨

äøeáb éøä¯mFzi hRWn dUFrW £¥§¨¤¤¦§©¨
zEhWRn rnWn oke .m"`x) dpnl`e§©§¨¨§¥§¥©§©¦©§

i"Wx oFWl(i"Wx iWxtn aFx K` . §©¦©§¨§¥©¦
dn lkl dpEMd "dxEaB ixd"W miazFM§¦¤£¥§¨©©¨¨§¨©
idl`" :wEqRA ok iptl xn`PX¤¤¡©¦§¥¥©¨¡Ÿ¥
,"'ebe hRWn dUr" EN`e ,"'ebe midl`d̈¡Ÿ¦§¦Ÿ¤¦§©
`EdÎKExAÎWFcTdW ,FzEpzepr idFf¦©§§¨¤©¨¨
WxFtn oke .miltXd lr giBWn©§¦©©©§¨¦§¥§¨

.oEIr Kixve .` ,`l dNibn `xnBA©§¨¨§¦¨§¨¦¦
Búeðúåðò àöBî äzà Búøeáb ìöàå§¥¤§¨©¨¥©§§¨

¯aFx K` .dlnUe mgl xBl ozFPW¤¥©¥¤¤§¦§¨©
lr aqEn dGW mixaFq i"Wx iWxtn§¨§¥©¦§¦¤¤¨©
oke ."'ebe dpnl`e mFzi hRWn dUr"Ÿ¤¦§©¨§©§¨¨§¥
dUr"W ,`icdl mW `xnBA `Ed©§¨¨¨§¤§¨¤Ÿ¤
"'ebe xB adF`e dpnl`e mFzi hRWn¦§©¨§©§¨¨§¥¥

.oEIr Kixve .deprd `id¦¨£¨¨§¨¦¦
äìîNå íçì Bì úúì øb áäàåY §Ÿ¥¥¨¤¤¤§¦§¨

äæ àeä áeLç øáãå¯ike :xn`Y `NW §¨¨¨¤¤ŸŸ©§¦
ohw xaC ozFPX dnA xBl Fzad` Ff©£¨©¥§©¤¥¨¨¨¨
iAx z` xBd qliwr l`XW FnkE ?dfM̈¤§¤¨©£¦©©¥¤©¦

[d ,r x"a d`x] xfril`)cecl likyn(. ¡¦¤¤
äæ ìò eðéáà á÷òé ìL Bîöò ìkL¤¨©§¤©£Ÿ¨¦©¤

ìltúä¯.k ,gk ziW`xA ¦§©¥§¥¦
"Laìì ãâáe ìëàì íçì éì ïúðå"¯ §¨©¦¤¤¤¡Ÿ¤¤¦§Ÿ

lFki didW s` df lr lNRzd awri m`e§¦©£Ÿ¦§©¥©¤©¤¨¨¨
rnWn ,dvxX dn lM lr lNRzdl§¦§©¥©¨©¤¨¨©§©

d`xE .miaEWg mixaC EN`Wi"Wx mB ¤¥§¨¦£¦§¥©©¦
."afrp iExw `Ed mgl WTand"W :mẄ¤©§©¥¤¤¨¤¡¨
i"Wx Wxtn mXW zvw oEIr Kixv K ©̀¨¦¦§¨¤¨§¨¥©¦
dn dGW ipRn mgNd lr lNRzd awrIW¤©£Ÿ¦§©¥©©¤¤¦§¥¤¤©
xn`W ,`EdÎKExAÎWFcTd Fl gihadX¤¦§¦©©¨¨¤¨©

."Lafr` `l iM" :Fldxezhi ¦Ÿ¤¡¨§
hi)(íúééä íéøâ ékìà EaL íeî Y ¦¥¦¡¦¤¤§©

Eøáçì øîàz¯z` mYad`e" xnFlM Ÿ©©£¥§§©©£©§¤¤
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(ë)éäìà ýåýé-úà÷aãú Báe ãáòú Búà àøéz E ¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¦−̈Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈
:òáMz BîLáe¦§−¦¨¥«©

i"yx£‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰Œ˙‡∑,הּללּו הּמּדֹות ּכל ּב ׁשּיהיּו ּולאחר ּבֹו, ותדּבק לֹו ּתּׁשבע ותעבד ּבׁשמֹו .אז ∆¡…∆ƒ»ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹ

(àë)éäìà àeäå Eúläú àeäEzà äNò-øLà E ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À
éðéò eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä-úà:E ¤©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−¥¤«

(áë)éúáà eãøé Lôð íéòáLaäzòå äîéøöî E §¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨§©À̈
éäìà ýåýé EîN:áøì íéîMä éáëBëk E ¨«§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

àé(à)éäìà ýåýé úà záäàåBzøîLî zøîLå E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´¦§©§À
:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîe åéúwçå§ªŸ¨¯¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«

(á)ék íBiä ízòãéå|eòãé-àì øLà íëéða-úà àì ¦«©§¤»©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³Ÿ¨«§Æ
Bìãb-úà íëéäìà ýåýé øñeî-úà eàø-àì øLàå©«£¤´«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾

:äéeèpä Bòøæe ä÷æçä Bãé-úà¤¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−©§¨«
i"yx£ÌBi‰ ÌzÚ„ÈÂ∑ לב ּתֹוכחּתי ּתנּו ּולקּבל ּולהבין ‡˙ÌÎÈaŒ.לדעת ‡Ï Èk∑ׁשּיּוכלּו עכׁשו, מדּבר אני ƒ«¿∆«ְְְְִִֵֵַַַַָָƒ…∆¿≈∆ְְְֲִֵֶַַָ

זה' ּבכל ראינּו ולא ידענּו לא 'אנּו .לֹומר: ְְְִֶַַָָָָֹֹ

˙ÁÏÙכ  È‰BÓ„˜e ÏÁ„z C‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»»ƒ¿«√»ƒƒ¿»
:Ìi˜z dÓL·e ·¯˜z dzÏÁ„Ïe¿««¿≈ƒ¿«ƒ¿≈¿««

CnÚכא  „·Úc C‰Ï‡ ‡e‰Â CzÁaL˙ ‡e‰À¿«¿»¿¡»»«¬«ƒ»
BÊÁ Èc ÔÈl‡‰ ‡˙ÈÒÁ ˙ÈÂ ‡˙·¯·¯ ˙È»«¿¿»»¿»¬ƒ»»»ƒ≈ƒ¬

:CÈÈÚ≈»

ÌÈ¯ˆÓÏכב  C˙‰·‡ e˙Á ÔLÙ ÔÈÚ·La¿«¿ƒ«¿»¿»¬»»»¿ƒ¿»ƒ
:ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk C‰Ï‡ ÈÈ CÈeL ÔÚÎe¿««¿»¿»¡»»¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈

d¯ÓÈÓא  ˙¯hÓ ¯h˙Â C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÌÁ¯˙Â¿ƒ¿«»¿»¡»»¿ƒ««¿«≈¿≈
:‡iÓBÈ Ïk È‰B„BwÙe È‰BÈ„Â È‰BÓÈ˜e¿»ƒ¿ƒƒƒƒ»«»

Ï‡ב  Èc ÔBÎÈa ˙È ‡Ï È¯‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔeÚc˙Â¿ƒ¿»≈¬≈»»¿≈ƒ»
˙È ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈc ‡ÙÏ‡ ˙È BÊÁ ‡Ï È„Â eÚ„È¿»¿ƒ»¬»À¿»»«¿»¡»¬»
:‡ÓÓ¯Ó dÚ¯„e ‡ÙÈwz d„È ˙È d˙e·¿̄≈»¿≈«ƒ»¿»≈¿»¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

l`e xBd z` aFd` :FWExiR "xBd©¥¥¡¤©¥§©
FzFid ipRn FzFGal) mixacA EdxrvY§©£¥¦§¨¦§©¦§¥¡

xB(mixb iM" :mrHd `A df lre , ¥§©¤¨©©©¦¥¦
xn`Y l` LAW mEn" ± "mziid¡¦¤¤§©Ÿ©
,mzq dad` lr la` ."Lxagl©£¥§£¨©©£¨§¨
xnFl KIW `l ± Fl aihdl DWExiRW¤¥¨§¥¦Ÿ©¨©
Îlre ."mziid mixb iM" :mrHd dilr̈¤¨©©©¦¥¦¡¦¤§©
Lrxl Yad`e" oiprA xn`p dfÎKxC¤¤¤¤¡©§¦§©§¨©§¨§¥£
`l Kxagl ,Klr ipqC dn" ± "LFnM̈©§¨¥£¨§©§¨¨

"ciarY)` ,`l zay(WExiRW EpidC , ©£¥§©§¤¥
xrvY l` ,`Ed "LFnM Lrxl Yad`e"§¨©§¨§¥£¨©§©¥

FzF`)m"`x(mrhM `aEd k ,ak zFnWaE .¦§¨§©©
iM" :mW i"WxaE ,mixacA d`pF` lr©¨¨¦§¨¦§©¦¨¦
lFki `Ed s` ,FzipFd m` ± mziid mixb¥¦¡¦¤¦¥©¨
mixBn dY` s` :Ll xnFle LzFpFdl§§§©§©©¨¦¥¦
."Lxagl xn`Y l` LAW mEn ,z`Ä¨¤§©Ÿ©©£¥§
FzF` EpFz `l" :clÎbl ,hi `xwIe d`xE§¥©¦§¨Ÿ

..LFnM Fl Yad`emziid mixb iM , §¨©§¨¨¦¥¦¡¦¤
EpFz `l" :mW i"WxaE ,"mixvn ux`A§¤¤¦§©¦§©¦¨Ÿ
:Fl xn`Y `l ,mixaC z`pF` ± FzF`¨©§¨¦ŸŸ©
eiWkre dxfÎdcFar caFr ziid Wn ¤̀¤¨¦¨¥£¨¨¨§©§¨
iRn dpYPW dxFY cFnll `A dY ©̀¨¨¦§¨¤¦§¨¦¦

LAW mEn ± mziid mixb iM ?dxEaBd©§¨¦¥¦¡¦¤¤§
`aA i"Wx d`xE ."Lxagl xn`Y l ©̀Ÿ©©£¥§§¥©¦¨¨
xn`Y l` LAW mEn" :a ,hp `rivn§¦¨¤§©Ÿ©
`Ed i`pB ,mziid mixbC oeiM ± Lxagl©£¥§¥¨§¥¦¡¦¤§©

."zExB mW xiMfdl mkldxezk ¨¤§©§¦¥¥
k)(éäìà 'ä úààøéz E"ãáòú"å Y ¤¡Ÿ¤¦¨§©£Ÿ
Bì¯bi ,e lirl la` ."FzF`" WExiR Edf¤¥£¨§¥

caFre" oTY `le ,"FzF` caFre" :azM̈©§¥§Ÿ¦¥§¥
FrnWn did f`W ipRn ilE`e ,"Fl§©¦§¥¤¨¨¨©§¨
ciÎiazM dOkaE .mW oIr ,FnWl caFre§¥¦§©¥¨§©¨¦§¥¨
`l ,m"`xd oke ,mipFW`x miqEtcE§¦¦¦§¥¨§¥Ÿ
"dix` xEB"d K` ."Fl" zaiY miqxFB§¦¥©©©©§¥

.FqxFB§
Ba "÷aãú"å¯"FA wAcze" azM §¦§¨¨©§¦§©

oFWNd itNW ipRn ,"wAcz FaE" mFwnA¦§¦§¨¦§¥¤§¦©¨
eixg` xnFl Kixv "cFarze `xiY" lW¤¦¨§©£¨¦©©£¨
zFNErRd lM EidIW icM ,"FA wAcze"§¦§©§¥¤¦§¨©§

Ff xg` Ff zFkWnp)m"`x(siqFd okle . ¦§¨©©§¨¥¦
lM didIW icM ,milrRd lM lr e"`ë©¨©§¨¦§¥¤¦§¤¨
mB KM mEXnE .eiptNW lr sqFp lrFR©¨©¤§¨¨¦¨©
lr e"`Ed didIW icM ,zFpFWNd Ktd̈©©§§¥¤¦§¤©¨©
carz Fle" :azFM did m` iM ,milrRd©§¨¦¦¦¨¨¥§©£Ÿ

lMW xnFl oYip did `l ± "wAcz FaE¦§¨Ÿ¨¨¦¨©¤¨
eiptNW lr sqFp cg`)`"eb(. ¤¨¨©¤§¨¨

,eìlä úBcnä ìk Ea eéäiL øçàìe§©©¤¦§§¨©¦©¨
"òáMz BîLa" æà¯xYEn f` ,xnFlM ¨¦§¦¨¥©§©¨¨

,bi ,e lirl i"Wx WxiR oke .raXdl§¦¨©§¥¥©©¦§¥
l` ± e`l m`e" :mIqe ,xzFi Kix`d mWe§¨¤¡¦¥§¦¥§¦¨©
xEn`d lr o`M Knq `nzQnE ,"raXY¦¨©¦§¨¨¨©¨©¨¨
KxvEdX dnE .FpFWlA xSw okle ,lirl§¥§¨¥¦¥¦§©¤§©

` :xnFl Wi ,aEW o`M Wxtl(o`M §¨¥¨¥©¨
dxn`p `NW ,"wAcz FaE" zCn dtqFp§¨¦©¦§¨¤Ÿ¤¤§¨

a ,mW(e"`eA "carz FzF`e" aEzM mW ¨¨¨§©£Ÿ§¨
"carz FzF`" aEzM o`M EN`e ,xEAigd©¦§¦¨¨©£Ÿ
xnFl oYip dide ,xEAigd e"`e ilA§¦¨©¦§¨¨¦¨©
FnWaE wAcz FaE cFarz FzF`"W¤©£¦§¨¦§
mi`A mpi`e ,mnvr iptA md ,"raXY¦¨¥©¥¦§¥©§¨§¥¨¨¦
zpEke ,"`xiY Lidl` 'd z`"l KWndM§¤§¥§¤¡Ÿ¤¦¨§©¨©
mWM) raXdl devOW xnFl aEzMd©¨©¤¦§¨§¦¨©§¥

FA waCdlE Fcarl devOW(WxiR okle , ¤¦§¨§¨§§¦¨¥§¨¥¥©
mi`A mde ,cg` KWnd lMd o`M mBW¤©¨©Ÿ¤§¥¤¨§¥¨¦

."raXY FnWA"l i`pzMdxez`k ¦§©§¦§¦¨¥©
)a(íBiä ízòãéåúòãì áì eðz Y ¦©§¤©§¥¨©©

ézçëBz ìa÷ìe ïéáäìe¯`le §¨¦§©¥©§¦§Ÿ
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(â)CBúa äNò øLà åéNòî-úàå åéúúà-úàå§¤«ŸŸ¨Æ§¤©«£½̈£¤¬¨−̈§´
:Böøà-ìëìe íéøöî-Cìî äòøôì íéøöî¦§¨®¦§©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦§¨©§«

(ã)øLà Baëøìe åéñeñì íéøöî ìéçì äNò øLàå©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦§¨´§¦§À£¤̧
éöäíëéøçà íôãøa íäéðt-ìò óeñ-íé éî-úà ó ¥¦¹¤¥³©Æ©§¥¤½§¨§−̈©«£¥¤®

:äfä íBiä ãò ýåýé íãaàéå©§©§¥´§Ÿ̈½©−©¬©¤«

(ä)íB÷nä-ãò íëàa-ãò øaãna íëì äNò øLàå©«£¤¬¨¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©©¨¬
:äfä©¤«

(å)ïáeàø-ïa áàéìà éða íøéáàìå ïúãì äNò øLàå©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»¤§¥¼
íäéza-úàå íòìázå äét-úà õøàä äúöt øLà£¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§¨¥¬§¤¨«¥¤−
íäéìâøa øLà íe÷éä-ìk úàå íäéìäà-úàå§¤¨«¢¥¤®§¥³¨©§Æ£¤´§©§¥¤½

:ìàøNé-ìk áø÷a§¤−¤¨¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈŒÏk ·¯˜a∑ ּדברי אּלּו ּובֹולעּתֹו, מּתחּתיו נבקעת הארץ ּבֹורח, מהם אחד ׁשהיה מקֹום ּכל ¿∆∆»ƒ¿»≈ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

נאמר ּכבר 'והלא נחמיה: רּבי לֹו אמר יהּודה. טז)רּבי אמר (במדבר ּפּיֹותיה'? ולא ּפיה", את הארץ "וּתפּתח : ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מדרֹון  הארץ ׁשּנעׂשית לֹו: אמר ּכלֿיׂשראל"'? "ּבקרב מקּים אני 'ּומה אחד לֹו: ׁשהיה מקֹום וכל ,ּכמׁשּפ ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

הּבקיעה  מקֹום עד ּובא מתּגלּגל היה Ì‰ÈÏ‚¯a.מהם, ¯L‡ Ìe˜È‰ Ïk ˙‡Â∑,אדם ׁשל ממֹונֹו זה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ¿≈»«¿¬∆¿«¿≈∆ֶֶָָָ
רגליו  על .ׁשּמעמידֹו ְֲִֶַַַָ

B‚aג  „·Ú Èc È‰B„·BÚ ˙ÈÂ d˙Â˙‡ ˙ÈÂ¿»«¿»≈¿»»ƒƒ¬«¿
ÏÎÏe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓƒ¿»ƒ¿«¿…«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

:dÚ¯‡«¿≈

d˙ÂÒeÒÏד  ÌÈ¯ˆÓ ˙È¯MÓÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿«ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»»≈
ÏÚ ÛeÒ„ ‡nÈ ÈÓ ˙È ÛÈh‡ Èc È‰BÎÈ˙¯ÏÂ¿ƒ¿ƒƒƒ«ƒ»≈«»¿«
„Ú ÈÈ Ôep„·B‡Â ÔBÎÈ¯˙a ÔB‰Ùc¯Óa ÔB‰Èt‡«≈¿ƒ¿»¿«¿≈¿»ƒ¿»«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ú„ה  ÔBÎÈ˙ÈÓ „Ú ‡¯a„Óa ÔBÎÏ „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿¿«¿¿»«≈≈«
:ÔÈ„‰ ‡¯˙‡«¿»»≈

a¯ו  ·‡ÈÏ‡ Èa Ì¯È·‡ÏÂ Ô˙„Ï „·Ú È„Â¿ƒ¬«¿»»¿«¬ƒ»¿≈¡ƒ»«
Ôe˙ÚÏ·e dÓet ˙È ‡Ú¯‡ ˙Á˙Ù Èc Ô·e‡¿̄≈ƒ¿»««¿»»«¿»»¿
Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÈkLÓ ˙ÈÂ ÔB‰Èza L‡ ˙ÈÂ¿»¡«»≈¿»«¿¿≈¿»»

:Ï‡¯NÈ Ïk B‚a ÔB‰nÚ Èc ‡Óe˜È¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,dWcg drici Ffi` mFId mricFOW¤¦¨©¥§¦¨£¨¨
Wcg xaC mEW mFId mricFd `l ixdW¤£¥Ÿ¦¨©¨¨¨¨

)m"`x(gikFn ip`X dn ,"mFId" WExitE .¥©©¤£¦¦©
mFId mkz`)dcya x`a(. ¤§¤©

íëéða úà àì ék¯d`x :FWExiR ¦Ÿ¤§¥¤¥§¥
.f wEqR oOwlY §©¨¨

øaãî éðà¯ip`" zFaiYd siqFd £¦§©¥¦©¥£¦
aEzMA zFxqgd "xAcn)m"`x(df ixde . §©¥©£¥©¨©£¥¤

xvw `xwn)`"eb(. ¦§¨¨¨
åéLëò¯."mFId" xEn`M ©§¨¨¨©

àìå eðòãé àì eðà :øîBì eìëeiL¤§©¨Ÿ¨©§§Ÿ
eðéàø¯Erci `l xW`" :aEzMd oFWlM ¨¦¦§©¨£¤Ÿ¨§

xE`iY Edf wEqRA ."E`x `l xW`e©£¤Ÿ¨©¨¤¥
,E`x `le Erci `NW ,mipAd lW aSOd©©¨¤©¨¦¤Ÿ¨§§Ÿ¨
dfA lFlWl `AW Wxtn i"Wx EN`e§¦©¦§¨¥¤¨¦§¨¤
zpEM mB FGW ipRn ,mipAd zprh z ¤̀©£©©¨¦¦§¥¤©©¨©
,E`x `le Erci `NW oeiMW ,aEzMd©¨¤¥¨¤Ÿ¨§§Ÿ¨

.KM oFrhl zlFki mdl Wi okl̈¥¥¨¤§¤¦§¨
äæ ìëa¯miwEqR aEzMA x`Fznd lM §¨¤¨©§¨©¨§¦

iM" :f wEqtA `Ed hRWOd mEIqe .eÎa§¦©¦§¨§¨¦
mW d`x ± "'ebe zF`Fxd mkipir¥¥¤¨§¥¨

.i"WxAdxezb §©¦

e)(ìàøNé ìk áø÷aíB÷î ìk Y §¤¤¨¦§¨¥¨¨
õøàä ,çøBa íäî ãçà äéäL¤¨¨¤¨¥¤¥©¨¨¤

BzòìBáe åézçzî úò÷áð¯,xnFlM ¦§©©¦©§¨©§§©
lr aqEn "l`xUi lM axwA"§¤¤¨¦§¨¥¨©
lkA mzF` drlA ux`dW ,"mrlaYe"©¦§¨¥¤¨¨¤¨§¨¨§¨

.EidW mFwn̈¤¨
äãeäé éaø éøác elà¯dAx xAcOA ¥¦§¥©¦§¨©¦§¨©¨

.bi ,gi
äéîçð éaø Bì øîà¯dAx xAcOA ¨©©¦§¤§¨©¦§¨©¨

.mẄ
øîàð øák àìäå¯.al ,fh xAcOA ©£Ÿ§¨¤¡©©¦§¨

"äét úà õøàä çzôzå"¯`iad `l ©¦§©¨¨¤¤¦¨Ÿ¥¦
ux`d dzvR xW`" o`M xEn`d oFWNd©¨¨¨¨£¤¨§¨¨¨¤
hwFp o`M wEqRdW ipRn ,"diR z ¤̀¦¨¦§¥¤©¨¨¥
dxrd d`xE .mW xEn`d aEzMd oFWlM¦§©¨¨¨¨§¥¤¨¨

.d`Ad©¨¨
äéúBit àìå¯WFxci dcEdi iAxe §Ÿ¦¤¨§©¦§¨¦§

"Wz`dAxd zFIR zFAxl `A "diR ¤¤¦¨¨§©¦©§¥
)cecl likyn(:FWExiR "diR z`"W F` .¤¤¦¨¥

diR z` dgzR mFwnE mFwn lkA§¨¨¨¨§¨¤¦¨
axwA .. diR z`" xnFlM ,mFwn FzF`A§¨§©¤¦¨§¤¤
`iad KM mEXOW xWt`e ."l`xUi lM̈¦§¨¥§¤§¨¤¦¨¥¦

zWxtA xEn`d wEqRd z` dingp iAx©¦§¤§¨¤©¨¨¨§¨¨©
dzvR" o`M xEn`d z` `le gxwŸ©§Ÿ¤¨¨¨¨§¨
oYip ok` o`MW ipRn ,"diR z` ux`d̈¨¤¤¦¨¦§¥¤¨¨¥¦¨
lkA ,"l`xUi lM axwA .. diR" Wxtl§¨¥¦¨§¤¤¨¦§¨¥§¨
xn`p `l mW la` ,mFwnE mFwn̈¨£¨¨Ÿ¤¡©
`A "diR" okle ,"l`xUi lM axwA"§¤¤¨¦§¨¥§¨¥¦¨¨

.dizFIR `le :hrnl§©¥§Ÿ¦¤¨
Bì øîà¯.dcEdi iAx ¨©©¦§¨

?"ìàøNé ìk áø÷a" íi÷î éðà äîe¨£¦§©¥§¤¤¨¦§¨¥
Bì øîà¯.dingp iAx ¨©©¦§¤§¨

ìëå ,CtLîk ïBøãî õøàä úéNòpL¤©£¥¨¨¤¦§§©§¥§¨
çøBa] íäî ãçà äéäL íB÷î¯oM ¨¤¨¨¤¨¥¤¥©¥

.oFW`x qEtcA `qxiBdlBlBzn did ,[ ©¦§¨¦§¦¨¨¦§©§¥
driwAd mFwn cr `aEi"WxW dGn - ¨©§©§¦¨¦¤¤©¦

dxF`kNW s` ,zFrCd iYW z` `iad¥¦¤§¥©¥©¤¦§¨
xaFQW rnWn ,Ekxtd dcEdi iAx ixaC¦§¥©¦§¨ª§§©§©¤¥
FhEWtA mFwn Wi EN` zFrc iYWNW¤¦§¥¥¥¥¨¦§

`xwn lW(iaxd). ¤¦§¨
íäéìâøa øLà íe÷éä ìk úàå¯wx §¥¨©§£¤§©§¥¤©

"l`xUi lM axwA"W WxiRW xg`l§©©¤¥©¤§¤¤¨¦§¨¥
xW`" lr `le "mrlaYe" lr aqEn¨©©¦§¨¥§Ÿ©£¤
lM z`e" Edn Wxtl oYip ,"mdilbxA§©§¥¤¦¨§¨¥©§¥¨



נט awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k iyiy meil inei xeriy

(æ)ìãbä ýåýé äNòî-ìk úà úàøä íëéðéò ék¦³¥«¥¤Æ¨«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ
:äNò øLà£¤−¨¨«

i"yx£˙‡¯‰ ÌÎÈÈÚ Èk∑ ּכיֿאם וגֹו'", ידעּו לא אׁשר ּבניכם את לא "ּכי למעלה: האמּור הּמקרא על מּוסב ƒ≈≈∆»……ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
וגֹו' הראת "עיניכם אׁשר ."עּמכם ְֲִֵֵֶֶֶָָֹֹ

(ç)íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà ízøîLe§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
øLà õøàä-úà ízLøéå íúàáe e÷æçz ïòîì§©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤£¤¬

:dzLøì änL íéøáò ízà©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«

(è)òaLð øLà äîãàä-ìò íéîé eëéøàz ïòîìe§©̧©©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á¦§©̧
áìç úáæ õøà íòøæìe íäì úúì íëéúáàì ýåýé§Ÿ̈¯©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈

ñ :Láãe§¨«

ß a`Îmgpn a"k iyiy mei ß

(é)àì dzLøì änL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈´Ÿ
òøæz øLà íMî íúàöé øLà àåä íéøöî õøàë§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³¦§©Æ

:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå Eòøæ-úà¤©§£½§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«
i"yx£‡Â‰ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Î ‡Ï∑ׁשהיּו מּמצרים, ּביציאתם ליׂשראל זֹו הבטחה ונאמרה הימּנה, טֹובה אּלא …¿∆∆ƒ¿«ƒƒְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

ּכזֹו'. ויפה טֹובה ארץ אל נבא לא 'ׁשּמא כארץ (ספרי)אֹומרים: 'לא להם: אמר וכ מדּבר, הּכתּוב ּבגנּותּה יכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
לֹומר: ּתלמּוד הימּנה'? רעה אּלא היא, יג)מצרים וחם (במדבר ּבנאן, אחד אדם וגֹו'", נבנתה ׁשנים ׁשבע "וחברֹון ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ

¯a‡ז  ÈÈ„ ‡„·BÚ Ïk ˙È Ô‡ÊÁ ÔBÎÈÈÚ È¯‡¬≈≈≈¬»»»»»»«¿»«»
:„·Ú Ècƒ¬»

C„wÙÓח  ‡‡ Èc ‡z„˜Ùz (Ïk) ˙È ¯h˙Â¿ƒ«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«¿»
Ôe˙¯È˙Â ÔeÏÚ˙Â ÔeÙ˜˙˙c ÏÈ„a ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈¿ƒ¿ƒ¿¿¿≈¬¿≈¿
:d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«

˜ÌÈiט  Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯B˙c ÏÈ„·e¿ƒ¿¿ƒ««¿»ƒ«ƒ
‡Ú¯‡ ÔB‰È·ÏÂ ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÔBÎ˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»«¿¿ƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»

:L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú»¿»¬«¿»

Ï‡י  d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ È¯‡¬≈«¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«»
Èc ÔnzÓ Ôez˜Ù Èc ‡È‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Î¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ¿«¿ƒ«»ƒ

Ú¯Ê˙‡˙‚k CÏ‚¯a dÏ ˙˜LÓe CÚ¯Ê ˙È ƒ¿«»«¿»«¿««¿«¿»¿ƒ¿»
:‡˜¯È«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

miCwd okle ,"mdilbxA xW` mEwid©§£¤§©§¥¤§¨¥¦§¦
"l`xUi lM axwA" zFaiYd Wxtl§¨¥©¥§¤¤¨¦§¨¥

."mEwid lM z`e" zFaiYd iptl¦§¥©¥§¥¨©§
ìò BãéîònL íãà ìL BðBîî äæ Y¤¨¤¨¨¤©£¦©

åéìâø¯FAl gOUOW),hiw migqt i"yx ©§¨¤§©¥©¦
`(.dxezf

f)(úàøä íëéðéò ékìò áñeî Y ¦¥¥¤¨ŸŸ¨©
àø÷nä]¯miqEtcA `qxiBd oM ©¦§¨¥©¦§¨¦§¦

aqEn :EpiptNW miqEtCA K` .mipFW`x¦¦©©§¦¤§¨¥¨
.dlrnl xEn`d lr `xwOd[ ©¦§¨©¨¨§©§¨

äìòîì øeîàä¯mEIq Edf ,xnFlM ¨¨§©§¨§©¤¦
.a wEqR lirl FA lgdW hRWOd©¦§¨¤¥¥§¥¨

eòãé àì øLà íëéða úà àì ék"¦Ÿ¤§¥¤£¤Ÿ¨§
íëéðéò" øLà ,íënò íà-ék ,"'Bâå§¦¦¦¨¤£¤¥¥¤

"'Bâå úàøä¯oFW`xd "iM" WxiR ¨ŸŸ§¥©¦¨¦
oFWNn oFxg`de ,[ixdW=] `dC oFWNn¦§§¨¤£¥§¨©£¦§
al EpY :miaEzMd xEriW Kke ,`N ¤̀¨§¨¦©§¦§¥
ixdW ,iYgkFY lAwlE oiadlE zrcl̈©©§¨¦§©¥©§¦¤£¥

ip` "'ebe Erci `l xW`" mkipA mr `lŸ¦§¥¤£¤Ÿ¨§£¦
`l Ep` :xnFl ElkEIW cr ,eiWkr xAcn§©¥©§¨©¤§©¨Ÿ
,mkOr `N` ,df lM Epi`x `le Eprcï©§§Ÿ¨¦¨¤¤¨¦¨¤
.xAcn ip` ,df lM zF`Fx mkipir xW £̀¤¥¥¤¨¤£¦§©¥
"iM" oiA) "mkOr" zaiY siqFde§¦¥©¦¨¤¥¦

"mkipir"l(`l" :xn`e llXW ipRn , §¥¥¤¦§¥¤¨©§¨©Ÿ
didIW Kixv ,"xAcn ip` mkipA mr¦§¥¤£¦§©¥¨¦¤¦§¤
zaiY siqFde .mkOr `N` ± aEIgd©¦¤¨¦¨¤§¦¥©

""mkipir" iptl) "xW`(`NW ipRn , £¤¦§¥¥¥¤¦§¥¤Ÿ
mkipir mkOr `N`" xnFl okYi¦¨¥©¤¨¦¨¤¥¥¤

"xW`" ilA ,"zF`Fxd)m"`x(.dxezg ¨§¦£¤
i)(àåä íéøöî õøàë àìàlà Y Ÿ§¤¤¦§©¦¦¤¨

Bæ äçèáä äøîàðå .äpîéä äáBè¨¥¤¨§¤¤§¨©§¨¨
íéøönî íúàéöéa ìàøNéì¯okle §¦§¨¥¦¦¨¨¦¦§©¦§¨¥

mixvn ux`k `l" :mdl xnFl KxvEd§©©¨¤Ÿ§¤¤¦§©¦
wx m` iM ,"mXn mz`vi xW` `id¦£¤§¨¤¦¨¦¦©
oipr dn ,oM mdl xnF` `Ed dYr©¨¥¨¤¥¨¦§¨
xg`l mixvn ux` z` xiMfdl§©§¦¤¤¤¦§©¦§©©

.dPOn mz`ivil dpW mirAx ©̀§¨¦¨¨¦¦¨¨¦¤¨
ìà àBáð àì ànL :íéøîBà eéäL¤¨§¦¤¨Ÿ¨¤

Bæk äôéå äáBè õøà¯i"Wx d`xE ¤¤¨§¨¨¨§¥©¦
Ep`ivFd Epz` 'd z`pUA" :fk ,` lirl§¥§¦§©Ÿ¨¦¨
d`pUl Fz`vFd ± mixvn ux`n¥¤¤¦§©¦¨¨§¦§¨
Fl EidW ,mceÎxUA Klnl lWn .dzid̈§¨¨¨§¤¤¨¨¨¨¤¨
lW zg` ,zFcU iYW Fl Wie mipa ipW§¥¨¦§¥§¥¨©©¤
`EdW inl ,lrA lW zg`e `iwW©§¨§©©¤©©§¦¤
`EdW inlE ,`iwW lW ozFp adF`¥¥¤©§¨§¦¤
mixvn ux` .lrA lW Fl ozFp `pFU¥¥¤©©¤¤¦§©¦
dwWnE dlFr qEliPW ,`id `iwW lW¤©§¨¦¤¦¤©§¤
Ep`ivFde ,lrA lW orpM ux`e ,DzF`¨§¤¤§©©¤©©§¦¨

."orpM ux` z` Epl zzl mixvOn¦¦§©¦¨¥¨¤¤¤§©©
Cëå ,øaãî áeúkä dúeðâa ìBëé̈¦§¨©¨§©¥§¨
,"àåä íéøöî õøàë àì" :íäì øîà̈©¨¤Ÿ§¤¤¦§©¦¦

äpîéä äòø àlà¯WExiRd oi` ¤¨¨¨¥¤¨¥©¥
,l`xUi ipA iptA DzF` dPbn `EdW¤§©¤¨¦§¥§¥¦§¨¥
z` o`M xidfn dWOW okYi `N ¤̀¨¦¨¥¤¤©§¦¨¤
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הּכעּור את ּבֹונה ואחרּֿכ הּנאה את ּבֹונה אדם ּדרֿארץ לכנען, וחברֹון ּבנֹו, למצרים צען אחרים:ּבנה (ספרים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּפהּגרּוע) ּומצרים , מּצען, יפה ׁשחברֹון למדּת הא קֹודם. החביב מקֹום ּובכל ּבּׁשני, נֹותן הּוא ראׁשֹון, ׁשל סלּתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר הארצֹות, מּכל יג)מׁשּבחת וצע (בראשית מצרים", ּכארץ ה' "ּכגן מקֹום : ׁשהיתה היא, מצרים ׁשבח ן ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ

אֹומר הּוא ׁשּכן ל)מלכּות, לקבּורת (ישעיה הקצּוה לכ יׂשראל, ארץ ׁשל ּפסלּתּה וחברֹון ׂשריו", ּבצען היּו "ּכי : ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
ּוב'כתּוּבֹות' מּצען. יפה היא ואףֿעלּֿפיֿכן קיב)מתים, הּקטן,(דף לבנֹו ּבית ּבֹונה אדם אפׁשר אחר: ּבענין ּדרׁשּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ׁשּמבּנה  אּלא הּגדֹול? לבנֹו ּבצען ואחרּֿכ מּׁשבעה אחד ÌMÓ.על Ì˙‡ˆÈ ¯L‡∑ רעמסס ארץ אׁשר אפּלּו ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ¬∆¿»∆ƒ»ְְֲֲִֵֶֶֶַ
ׁשּנאמר מצרים, ארץ ּבמיטב והיא ּבּה, מז)יׁשבּתם יׂשראל (בראשית ּכארץ אינּה היא אף וגֹו'", הארץ "ּבמיטב :. ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
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`le dlrnA Epid "iptl"e ,"mipFW"¦§¦§¥©§§©£¨§Ÿ
raW iR dlrnA dpFW `idW ,onfA¦§©¤¦¨§©£¨¦¤©

orSn)m"`x(. ¦Ÿ©
.ïòöaøLàíMî íúàöéelôà Y §Ÿ©£¤§¨¤¦¨£¦

da ízáLé øLà ññîòø õøà¯Edfe ¤¤©§§¥£¤§©§¤¨§¤
"mXn mz`vi xW`" WiBcOX dn©¤©§¦£¤§¨¤¦¨

)m"`x(.
íéøöî õøà áèéîa àéäå¯ok iptle §¦§¥©¤¤¦§©¦§¦§¥¥

xWt`e ,mixvn ahin `id orSW xn`̈©¤Ÿ©¦¥©¦§©¦§¤§¨
,orvA Eid `NW qqnrxA zFlrn EidW¤¨©£§©§§¥¤Ÿ¨§Ÿ©
,xzFi aFh drxn mFwn didW KFYn¦¤¨¨§¦§¤¥
F` xzFi aFh xie` did orvA EN`e§¦§Ÿ©¨¨£¦¥
l`xUi ux`e ,xzFi miaFh zFpli ¦̀¨¦¥§¤¤¦§¨¥
zFtEwY EidW F` .lMA mdn daFh¨¥¤©Ÿ¤¨§
dfe ,orSn xzFi daFh dzid qqnrxW¤©§§¥¨§¨¨¥¦Ÿ©§¤

DA EaWi l`xUi ipAW onfA)likyn ¦§©¤§¥¦§¨¥¨§¨
cecl(.

øîàpL¯.`i ,fn ziW`xA ¤¤¡©§¥¦
"'Bâå õøàä áèéîa"¯ux`A" §¥©¨¨¤§§¤¤

."qqnrx©§§¥
.ìàøNé õøàk dðéà àéä óà©¦¥¨§¤¤¦§¨¥



סי awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k iyiy meil inei xeriy
EÏ‚¯· ˙È˜L‰Â∑ לנדד אּתה וצרי ּולהׁשקֹותּה, ,"ּברגל" מּנילּוס: מים להביא צריכה היתה מצרים ארץ ¿ƒ¿ƒ»¿«¿¿ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

הּׁשמים  "למטר זֹו: אבל לּגבּה, הּנמּו מן המים מעלה ואּתה הּגבּה, ולא ׁשֹותה והּנמּו ולעמל, ,ְְְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹמּׁשנת
ּכאחת  ּגלּוי וׁשאינֹו ּגלּוי וגבּה, נמּו מׁשקה והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ,מּטת על יׁשן אּתה מים", Ô‚k.ּתׁשּתה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ¿«

˜¯i‰∑ ּובכתף ּברגל אֹותֹו ּומׁשקין ּבגׁשמים, לֹו ּדי .ׁשאין «»»ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr fk zxaeg zeniyx .14 'nr fh .30 'nr e zegiy ihewl)

מיםמיםמיםמים ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתהההה ההההּׁשּׁשּׁשּׁשמיםמיםמיםמים למטרלמטרלמטרלמטר .... .... היאהיאהיאהיא מצריםמצריםמצריםמצרים ּכּכּכּכארץארץארץארץ לאלאלאלא .... .... י־יא)הארץהארץהארץהארץ ּומׁשקה ּב(יא, עֹולה והּנילּוס ּגׁשם, יֹורד לא מצרים ֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
לעׂשֹות  ּכח ל הּנֹותן הּוא ׁשהקב"ה לׁשּכח עלּולים ה', ּבעזרת צר ׁשּיׁש מרּגיׁשים לא ּבׂשר ׁשּבעיני ּומּכיון הּׂשדֹות. ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹאת

יאֹורי לי יׁש ּכי לעליֹונים, צרי איני אמר מצרים מל ּפרעה ואכן, שם)חיל. וברש"י ג כט, ה'עבֹודה (יחזקאל הּנילּוס היה ולכן . ְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
רז"ל ּכמאמר מצרים, ׁשל יג)זרה' ז, וארא טוב לקח ּבארץ (מדרש אלקה. הּוא וּדאי . . ּוכרמינּו ׂשדֹותינּו מׁשקה וזה הֹואיל ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ׁשהרי  רב ׁשפע לֹו ּכׁשּיׁש ּגם ה' על יׁשּכח לא לגׁשם ׁשּזקּוק ּומי מים, ּתׁשּתה הּׁשמים למטר הרי זאת, לעּמת ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻיׂשראל,
ׁשמים. ּבחסדי ּתלּוי ְְִֵַַָָהּוא

(àé)õøà dzLøì änL íéøáò ízà øLà õøàäå§¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤
:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áe íéøä̈¦−§¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦

i"yx£˙Ú˜·e ÌÈ¯‰ ı¯‡∑ ּבבית ההר, אבל ּכּור. זֹורע אּתה כּור ּבבית ׁשהּמיׁשֹור, הּמיׁשֹור. מן ההר מׁשּבח ∆∆»ƒ¿»…ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ּבראׁשֹו ואחד ׁשּפּועיו, מארּבע ארּבע ּכֹורין: חמׁשת מּמּנּו, מיׁשֹור ∑Ú˜·e˙.ּכֹור .הן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ¿»…ִֵ

(áé)éäìà ýåýé-øLà õøàéðéò ãéîz dúà Løc E ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À¥¥̧
éäìà ýåýéúéøçà ãòå äðMä úéLøî da E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−©«£¦¬

ñ :äðL̈¨«
i"yx£d˙‡ L¯c EÈ‰Ï‡ '‰Œ¯L‡∑ׁשּנאמר ּדֹורׁש, הּוא הארצֹות ּכל לח)והלא עלֿארץ (איוב "להמטיר : ¬∆¡…∆…≈…»ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

א  ּדֹורׁש ׁשּדֹורׁשּה, ּדריׁשה אֹותּה ידי ועל אֹותּה, אּלא ּדֹורׁש אינֹו ּכביכל אּלא עּמּהלאֿאיׁש"? הארצֹות ּכל .ת ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ
da EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÈÚ „ÈÓz∑ ּבה ּולחּדׁש צריכה, היא מה עּתים לראֹות וכּו',ּגזרֹות: לרעה ועּתים לטֹובה »ƒ≈≈¡…∆»ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָָ

הּׁשנה" ּב"ראׁש ‰M‰.(יז)ּכדאיתא ˙ÈL¯Ó∑(ח ּבסֹופּה(שם יהא מה נּדֹון הּׁשנה .מראׁש ְְִִַָָָֹ≈≈ƒ«»»ְְִֵֵַַָָָֹ

‡¯Úיא  d˙¯ÈÓÏ Ônz ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Èc ‡Ú¯‡Â¿«¿»ƒ«»¿ƒ«»¿≈¿«¬«
:‡iÓ ÈzLz ‡iÓL ¯ËÓÏ ÔÚ˜·e ÔÈ¯eËƒƒ¿»ƒ¿«¿«»ƒ¿≈«»

ÈÈיב  ÈÈÚ ‡¯È„z d˙È Ú·z C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡«¿»«¿»¡»»»«»«¿ƒ»≈≈¿»
‡ÙBÒ „ÚÂ ‡zLc ‡LÈ¯Ó da C‰Ï‡¡»»«≈≈»¿«»¿«»

:‡zL„¿«»
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mzF` mB miwWn minWBd ,mzFwWdl§©§¨©§¨¦©§¦©¨

)dcya x`a(.
.úçàk÷øiä ïâkBì éc ïéàL Y §©©§©©¨¨¤¥©

íéîLâa¯dpXd W`x i"Wx mB d`x ¦§¨¦§¥©©¦Ÿ©¨¨
."d`wWdA FMxC wxId oB mzq" :` ,ci§¨©©¨¨©§§©§¨¨

óúkáe ìâøa BúBà ïé÷Lîe¯ ©§¦¨¤¤©¨¥

LlbxA KNdlE ,min LRzM lr oirhdl§©§¦©¦§§©¦§©¥§©§§
DzFwWdl dizFaiaq),dt zay i"yx §¦¤¨§©§¨

`(.dxez`i

`i)(úò÷áe íéøä õøàçaLî Y ¤¤¨¦§¨Ÿ§ª¨
øBLénä ïî øää¯miCwd okle ¨¨¦©¦§¨¥¦§¦
."zFrwa"l mixd"¨¦¦§¨

òøBæ äzà øBk úéáa ,øBLénäL¤©¦§¥©¨¥©
epnî øBk úéáa øää ìáà ,øBk£¨¨¨§¥¦¤

ïéøBk úLîç¯ziA ghWA ,xnFlM £¥¤¦§©§¤©¥
mFwn lW qgi FzF`A ,xdd lW xFM¤¨¨§©©¤¨
rFxfl oYip ,xFWiOA xFM ziA qtFYW¤¥¥©¦¦¨¦§©

.miptA hxtOW itkE ,mixFM dXng£¦¨¦§¦¤§¨¥¦§¦
ãçàå ,åéòetL äòaøàî äòaøà©§¨¨¥©§¨¨¦¨§¤¨

BLàøa¯oYiPW mirxf Wi ,Kci`nE §Ÿ¥¦¨¥§¨¦¤¦¨
F`] mixdA `le xFWiOA rFxfl¦§©©¦§Ÿ¤¨¦
± xzFi mipnW xFWiOAW zFxiRdW¤©¥¤©¦§¥¦¥

mdipW z` xiMfd okle ,[ixtq)`"eb(. §¨¥¦§¦¤§¥¤

úò÷áeøBLéî ïä Y¯dvFx ilE` §¨Ÿ¥¦©¤
oFWNn "zFrwA" Wxtp `NW lFlWl¦§¤Ÿ§¨¥§¨¦§
,mixdd oiAW zFi`Bd ode ,"zFriwA"§¦§¥©¥¨¤¥¤¨¦
miAx oFWl od "zFrwA"W WxiR okl̈¥¥©¤§¨¥§©¦

.mixFWin ode ,"drwA" lWdxezai ¤¦§¨§¥¦¦
ai)(éäìà 'ä øLàdúà Løc EY £¤¡Ÿ¤Ÿ¥Ÿ¨

,LøBc àeä úBöøàä ìk àìäå©£Ÿ¨¨£¨¥
pLøîà¯.ek ,gl aFI` ¤¤¡©¦

"Léà àì õøà ìò øéèîäì"¯`EdW §©§¦©¤¤Ÿ¦¤
oi`W zFvx`A ENit` minWB xihnn©§¦§¨¦£¦©£¨¤¥
xihnn `EdW oMWÎlke ,Wi` mẄ¦§¨¤¥¤©§¦

.zFaXEin zFvx`A? ©£¨§¨
àlà "Løc" Bðéà ìBëéák àlà¤¨¦§¨¥Ÿ¥¤¨
äLéøc dúBà éãé-ìòå ,"dúà"Ÿ¨§©§¥¨§¦¨
úBöøàä ìk úà LøBc Y dLøBcL¤§¨¥¤¨¨£¨

dnò¯dfA fOExn dGW xnFl Wie ¦¨§¥©¤¤§¨§¤
ENi`kE ,e"`e xqg "Dz`" aEzMW¤¨Ÿ¨¨¥¨§¦
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(âé)éëðà øLà éúåöî-ìà eòîLz òîL-íà äéäå§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²
íëéäìà ýåýé-úà äáäàì íBiä íëúà äeöî§©¤¬¤§¤−©®§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ

:íëLôð-ìëáe íëááì-ìëa Bãáòìe§¨§½§¨§©§¤−§¨©§§¤«
i"yx£ÚÓLŒÌ‡ ‰È‰Â∑"למטר" למעלה: האמּור על מּוסב מים"והיה" ּתׁשּתה ÚÓL.הּׁשמים Ì‡ ‰È‰Â ¿»»ƒ»…«ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָ¿»»ƒ»…«

eÚÓLz∑(מו ּבּיׁשן,(סוכה ּתׁשמע וכןאם ּבחדׁש, ח)ּתׁשמע לׁשּכח,(דברים התחלּת אם ּתׁשּכח", ׁשכח אם "והיה : ƒ¿¿ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
אעזבּך יֹומים יֹום, ּתעזבני אם ּבמגּלה: ּכתיב ׁשּכן ּכּלּה, ׁשּתׁשּכח סֹופ.ÌBi‰ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ∑ עליכם ׁשּיהיּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ¿«∆∆¿∆«ְֲִֵֶֶ

ּבֹו ׁשמעּתם ּכאּלּו ‡˙Œ‰'.(ספרי)ּבּיֹוםחדׁשים, ‰·‰‡Ï∑,עׁשיר ׁשאהיה ּבׁשביל לֹומד, אני 'הרי ּתאמר: ׁשּלא ְְְֲִִֶַַָ¿«¬»∆ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ

‡‡יג  Èc È„BwÙÏ ÔeÏa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«¿¿ƒ«ƒ¬»
ÈÈ ˙È ÌÁ¯ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ¿«≈»¿»≈¿ƒ¿«»¿»
ÏÎ·e ÔBÎaÏ ÏÎa È‰BÓ„˜ ÁÏÙÓÏe ÔBÎ‰Ï‡¡»¬¿ƒ¿«√»ƒ¿»ƒ¿¿»

:ÔBÎLÙ«¿¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

w"ixigA s"l`d) "DY`" xn`p(EpidC , ¤¡©¦¨¨¨¤§¦¦§©§
"DOr)dcya x`a(` ,i ziprY d`xE . ¦¨§¥©£¦

l`xUi ux` inWB oiAW milCadd©¤§¥¦¤¥¦§¥¤¤¦§¨¥
.zFvx`d x`W lWl§¤§¨¨£¨
éäìà 'ä éðéò ãéîzda EúBàøì Y ¨¦¥¥¡Ÿ¤¨¦§

äëéøö àéä äî¯'d ipir cinY" okle ©¦§¦¨§¨¥¨¦¥¥
."DA Liwl ¡̀Ÿ¤¨

äáBèì íézò ,úBøæb da Lcçìe¯ §©¥¨§¥¦¦§¨
dpXd sFql mipEzPd miYrdW minrR§¨¦¤¨¦¦©§¦§©¨¨
zEprxERd on dilr lwdl ,`id daFhl§¨¦§¨¥¨¤¨¦©§¨

dpXd W`xA dilr zxfbPd),fi d"x i"yx ©¦§¤¤¨¤¨§Ÿ©¨¨
a(.

äòøì íézòå¯daFHd on zFgtl §¦¦§¨¨¦§¦©¨
Dl EwqRW)my i"yx(micnFl df z`e . ¤¨§¨§¤¤§¦

,miAx oFWl "ipir" xn`PX dOn¦©¤¤¡©¥¥§©¦
lr iM ,zFxifb ibEq ipWl dpEMde§©©¨¨¦§¥¥§¥¦©

xn`p daFHd)gi ,bl mildz(" :oirl` 'd ©¨¤¡©¥¤
xn`pe ,"ei`xi)b ,eh ilyn(" :ipir'd §¥¨§¤¡©¥¥

zFtFvmiaFhe mirx")cecl likyne `"eb(. ¨¦§¦
'eëå¯miYr"EidW ixd ?cviM daFhl §¦¦§¨¥©£¥¤¨

,dpXd W`xA oixEnB mirWx l`xUi¦§¨¥§¨¦§¦§Ÿ©¨¨
sFql ,mihrEn minWB mdl EwqtE¨§¨¤§¨¦¨¦§
,xWt` i` odilr siqFdl ,odA Exfg̈§¨¤§¦£¥¤¦¤§¨
ÎWFcTd `N` ,dxfB dxfbp xaMW¤§¨¦§§¨§¥¨¤¨©¨
ux`d lr oPnfA ocixFn `EdÎKExÄ¦¨¦§©¨©¨¨¤
minxMd lre zFcVd lr] odl dkixSd©§¦¨¨¤©©¨§©©§¨¦
drxl miYr .[i"yx ± zFPBd lre§©©¦¦¦§¨¨
miwiCv l`xUi EidW ixd ?cviM¥©£¥¤¨¦§¨¥©¦¦
odilr EwqtE ,dpXd W`xA oixEnB§¦§Ÿ©¨¨¨§£¥¤
zFgtl ,odA Exfg sFql ,oiAExn minWB§¨¦§¦§¨§¨¤¦§
,dxfB dxfbp xaMW ,xWt` i` odn¥¤¦¤§¨¤§¨¦§§¨§¥¨
`NW ocixFn `EdÎKExAÎWFcTd `N ¤̀¨©¨¨¦¨¤Ÿ
lr [i"yx ± drixGd iptl] oPnfA¦§©¨¦§¥©§¦¨©
zFxrIA] odl dkixv Dpi`W ux`d̈¨¤¤¥¨§¦¨¨¤©§¨

."[i"yx ± zFxAcOaE©¦§¨
'äðMä Làø'a àúéàãk¯.a ,fi ¦§¦¨§Ÿ©¨¨

äðMä úéLøîïBcð äðMä Làøî Y ¥¥¦©¨¨¥Ÿ©¨¨¦
dôBña àäé äî¯cre" WExiRd Edfe ©§¥§¨§¤©¥§©

`EdW FWExiRW `le ."dpW zixg ©̀£¦¨¨§Ÿ¤¥¤
zixg` cre dpXd ziW`xn" giBWn©§¦©¥¥¦©¨¨§©©£¦

" :xn`p xaM df ixdW ,"dpWcinY ¨¨¤£¥¤§¨¤¡©¨¦
"DA Lidl` 'd ipir)cecl likyn(.dxezbi ¥¥¡Ÿ¤¨

bi)(òîL íà äéäåáñeî "äéäå" Y §¨¨¦¨Ÿ©§¨¨¨
äìòîì øeîàä ìò¯.`i wEqR ©¨¨§©§¨¨

"íén äzLz íéîMä øèîì"¯oeiM ¦§©©¨©¦¦§¤¨¦¥¨
EpidC ,"min dYWY minXd xhnl"W¤¦§©©¨©¦¦§¤¨¦§©§
,`EdÎKExAÎWFcTd lr lHEn xaCdW¤©¨¨¨©©¨¨
df z` dlFY `EdÎKExAÎWFcTdW ixd£¥¤©¨¨¤¤¤
lHEOd z` mY` EUrY xW`MW ,mkÄ¤¤©£¤©£©¤¤©¨

Od z` dUri `Ed s` ,mkilrlHE £¥¤©©£¤¤©¨
.ci wEqR i"WxA oOwlcM ,eilr̈¨§¦§©¨§©¦¨

eòîLz òîL íà äéäåíà" Y §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¦
òîL]¯miqEtcA `qxiBd oM ¨Ÿ©¥©¦§¨¦§¦

m` :EpiptNW miqEtCaE .mipFW`x¦¦©§¦¤§¨¥¦
.rnWYoWiA "[LcEnlY lr xGgn - ¦§©§¨¨§©¥©©§§
YrnXW)a ,en dkeq i"yx(YWNWe zipXW , ¤¨©§¨¤¨¦¨§¦©§¨

cwYW` YrnXX dn)` ,n zekxa i"yx(. ©¤¨©§¨¤§¨©
"eòîLz"¯.inFx qEtcA `Ed oM ¦§§¥¦§¦

:miqEtC x`WA K` .aEzMd oFWlke§¦§©¨©¦§¨§¦
.rnWY¦§©
Lãça¯mixaC oiadl FA mMgzY §¨¨¦§©¥§¨¦§¨¦

mipWi mixaC KFYn miWcg)dkeq i"yx £¨¦¦§¨¦§¨¦
my(dGn `Ed cEOiNd xTirW d`xp .¦§¤¤¦©©¦¦¤

" aEzMWm`oFWlA ,"ErnWY rFnW ¤¨¦¨©¦§§¦§
xnFl oi`W ,iEEv oFWlA `le dipzd©§¨¨§Ÿ¦§¦¤¥©
:KMÎxg` xnF`X dnl dipzd FGW¤©§¨¨§©¤¥©©¨
m`W ,"'ebe FYrA mkvx` xhn iYzpe"§¨©¦§©©§§¤§¦¤¦

KMÎxg` xnFl Fl did oM)fh weqt(: ¥¨¨©©©¨
df mFwnaE ,"ErnWz `l m` dide"§¨¨¦Ÿ¦§§¦§¤
ExnXd" :dxdf` oFWlA hwFp `Ed¥¦§©§¨¨¦¨§
mBW `vnp ,"'ebe mkaal dYti oR mkl̈¤¤¦§¤§©§¤¦§¨¤©
xkVl dipzd Fpi` "rFnW m`"¦¨©¥©§¨¨©¨¨
iEEiv df `N` ,KMÎxg` ghaEOd©§¨©©¨¤¨¤¦
lr i"Wx oFWNn mB xirdlE] rFnWl¦§©§¨¦©¦§©¦©
hwPW ,"mkvx` xhn iYzpe" wEqRd©¨§¨©¦§©©§§¤¤¨©

" oFWlAmziUr,"'eke mkilrX dn ¦§£¦¤©¤£¥¤

" oFWlA hwp `lem`,["'ek mziUr §Ÿ¨©¦§¦£¦¤
?"rFnW m`" oFWlA hwp dOl oM m`e§¦¥¨¨¨©¦§¦¨©
zaizl dipzd dGW i"Wx Wxtn okl̈¥§¨¥©¦¤¤©§¨¨§¥©

calA "ErnWY")mgpn zxez t"r(d`xE . ¦§§¦§¨§¥
.d ,eh oOwl i"Wx©¦§©¨

"çkLz çëL íà" ïëå¯.hi ,g lirl §¥¦¨Ÿ©¦§©§¥
ì zìçúä íàçkL¯dOn wlg ¦¦§©§¨¦§Ÿ©¥¤¦©

.YcnNX¤¨©§¨
dlk çkLzL EôBñ Y¯`NX dnE §¤¦§©ª¨©¤Ÿ

ipRn xnFl Wi ,FnFwnA df wEqR WxiR¥©¨¤¦§¥©¦§¥
xTirW lirl x`Fand iRÎlrW¤©¦©§¨§¥¤¦©
gxkd oi` ,"m`" zaiYn `Ed cEOiNd©¦¦¥©¦¥¤§¥©
oM WxiRW xg`l la` ,mW df WExitl§¥¤¨£¨§©©¤¥©¥
oYip aEW ixd ,"ErnWY rFnW m`" iAB©¥¦¨©¦§§£¥¦¨
"gMWY gkW m`" iAbl mB oM Wxtl§¨¥¥©§©¥¦¨Ÿ©¦§©

(iaxd)ililXd oiprd EdGW oeiM ,hxtaE .¦§¨¥¨¤¤¨¦§¨©§¦¦
m`" oMW ,"rnWY rFnW m`" lW¤¦¨©¦§©¤¥¦
lr xFfgYW FWExiR ,"oWiA rFnẄ©§¨¨¥¤©£©
`NW FWExiR "gkW m`" EN`e ,oWId©¨¨§¦¦¨Ÿ©¥¤Ÿ
f`e ,gFMWl ligzY `liOnE ,xFfgY©£¦¥¨©§¦¦§©§¨
`N` ,WcgA rnWY `NW calA Ff `lŸ¦§¨¤Ÿ¦§©§¨¨¤¨
i"Wx d`xE .oWId lM z` gMWY s ©̀¦§©¤¨©¨¨§¥©¦
EPpi`e FA Lipir sirzd" :a ,gi dNibn§¦¨£¨¦¥¤§¥¤
`id ixd ,dPOn Lipir lFRkY m` ±¦¦§¥¤¦¤¨£¥¦

."oir sxdM LOn zgMYWn¦§©©©¦§§¤¤©¦
älâîa áéúk ïkL¯'ixtQ'A `aEd ¤¥§¦¦§¦¨¨©¦§¥

mWA zFkxA sFq inlWExiaE gn `wqR¦§¨©§©§¦§¨§¥
."miciqg zNibn"§¦©£¦¦

íéîBé Y íBé éðáæòz íàjáæòà¯ ¦©©§¥¦©¦¤¤§¤¨
mipWl" :lWn `ian mW inlWExiA©§©§¦¨¥¦¨¨¦§©¦
oixFRSn cg`e `ixAHn cg` E`vIW¤¨§¤¨¦¦¤§¨§¤¨¦¦¦
`l ,`pMWn `cgA dfA df ErbtE¨§¤¨¤©£¨¦§¨¨Ÿ
df KldW cr dGn df WFxtl EwiRqd¦§¦¦§¤¦¤©¤¨©¤
dGn df oiwFgx E`vnp ,lin dfe lin¦§¤¦¦§§§¦¤¦¤

."oilin ipW§¥¦¦
íBiä íëúà äeöîíëéìò eéäiL Y §©¤¤§¤©¤¦§£¥¤

íBiá Ba ízòîL elàk íéLãç¯ £¨¦§¦§©§¤©
mFId ike ?"mFId" Edn ,oM `l m`W¤¦Ÿ¥©©§¦©
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מאהבה, עׂשּו - ּׁשּתעׂשּו מה ּכל אּלא ׂשכר', ׁשאקּבל ּבׁשביל רב, ׁשאּקרא לבא ּבׁשביל הּכבֹוד B„·ÚÏe.וסֹוף ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ¿»¿

ÌÎ··ÏŒÏÎa∑ׁשּנאמר עבֹודה, קרּויה ׁשהּתפּלה ּתפּלה, היא וזֹו ּבּלב, ׁשהיא ו)עבֹודה אנּת(דניאל ּדי אלה" : ¿»¿«¿∆ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשּנאמר מתּפּלל, ׁשהיה על אּלא ּבבבל? ּפלחן יׁש וכי ּבתדירא", לּה וכן (שם)ּפלח וגֹו'", לּה ּפתיחן "וכּוין : ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

אֹומר הּוא קמא)ּבדוד לפני"(תהלים קטרת ּתפּלתי "ּתּכֹון :.ÌÎLÙŒÏÎ·e ÌÎ··ÏŒÏÎa∑ הזהיר ּכבר והלא ְְְְִִִִֵֶֶָָָֹ¿»¿«¿∆¿»«¿¿∆ְְֲִִַָֹ
ו) לצּבּור (דברים אזהרה ליחיד, אזהרה אּלא ,"נפׁש ּובכל לבב "ּבכל :. ְְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 73 cenr c"l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

DFaB Kxvl ± dNtY§¦¨§Ÿ¤¨©

ּוּוּוּובכלבכלבכלבכל־־־־נפנפנפנפׁשׁשׁשׁשכםכםכםכם:::: ּבּבּבּבכלכלכלכל־־־־לבבכםלבבכםלבבכםלבבכם ּוּוּוּולעבדלעבדלעבדלעבדֹוֹוֹוֹו .... .... ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּוּוּוּו אםאםאםאם־־־־ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע ְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹוהיהוהיהוהיהוהיה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
עבֹודה קרּויה ׁשהּתפּלה ּתפּלה, היא וזֹו ּבּלב, ׁשהיא עבֹודה – לבבכם ּבכל רש"י)ּולעבדֹו ובפירוש יג. .(יא, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ּברכֹות ּבמּסכת ה)ּתנן פרק מּמעזריטׁש(ריש הּמּגיד הרב וכתב ראׁש", ּכבד מּתֹו אּלא להתּפּלל עֹומדין 'דבור "אין תורה (אור ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
עומדין) אין הּכבידּות המתחיל' על ּתתּפּלל . . ל ׁשחסר ּדבר ּבׁשביל ּתתּפּלל אל . . ראׁש ּכבד מּתֹו אּלא כּו' עֹומדין ּד"אין ,ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ריׁשין". ּדכל ריׁשא ׁשל ּכבד היינּו ראׁש ּכבד . . עּזֹו ּבׁשכינת להׁשּפיע ּכּונתֹו ּכל ׁשּיהיה . . ּכביכֹול ּבּׁשכינה . . ּבראׁש ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֻׁשּיׁש
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ב־ד) הלכה ?א
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.להּׁשם־יתּבר ּבּטּולֹו אּלא אינּה מציאּותֹו ׁשּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָועד
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הּׁשכינה, רצֹון ׁשּיתמּלא ּגבֹוּה", צר" אּלא אינם ּוצרכיו מבּקׁשֹו וכל לעצמֹו, מאּומה צרי ּדאינֹו צרכיו, ּבּקׁשת זֹוהי ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֻּובמילא

ריׁשין". ּדכל "ריׁשא ּכביכֹול, הּׁשכינה וחסרֹון "ּכבד" על מתּפּלל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹולכן

(ãé)LB÷ìîe äøBé Bzòa íëöøà-øèî ézúðå§¨«©¦¯§©©§§¤²§¦−¤´©§®
ðâã zôñàå:Eøäöéå ELøéúå E §¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬§¦§¨¤«

i"yx£ÌÎˆ¯‡Œ¯ËÓ Èz˙Â∑(ספרי),ּׁשעליכם מה ּׁשעלי עׂשיתם מה אעׂשה אני ׁשּלא ∑BzÚa.אף ּבּלילֹות, ¿»«ƒ¿««¿¿∆ֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ¿ƒֵֶַֹ
אחר ּדבר אתכם. ׁשּבתֹות (שם)יטריחּו ּבלילי "ּבעּתֹו", ּבבּתיהם : מצּויין ו)∑BÈ¯‰.ׁשהּכל רביעה (תענית היא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ∆ְִִָ

הּזרעים  ואת הארץ את ׁשּמרוה הּזריעה, לאחר למּלאֹות ∑LB˜ÏÓe.הּנֹופלת לּקציר, סמּו הּיֹורדת רביעה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ«¿ְְְִִֶֶַַַָָָ
ּבקּׁשיה, ּכדמתרּגמינן:(שם)הּתבּואה הּמאחר, ּדבר 'מלקֹוׁש', ל)ּולׁשֹון 'לּקׁשיא'.(בראשית ללבן", העטּופים "והיה ְְְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

הּמלילֹות  על ׁשּיֹורדת מלקֹוׁש, נקראת לכ אחר: הּקּׁשין ּדבר „‚E.ועל zÙÒ‡Â∑ ּתאס הּבית אּתה אל פּנּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ¿»«¿»¿»∆ְִֶֶַַַַַָ

LÈwÏÂיד  ¯Èka dcÚa ÔBÎÚ¯‡ ¯ËÓ Ôz‡Â¿∆≈¿««¿¬¿ƒ»≈«ƒ¿«ƒ
:CÁLÓe C¯ÓÁÂ C¯eaÚ LBÎ˙Â¿ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿»
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סה awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k iyiy meil inei xeriy
ׁשּנאמר ּכענין ,אֹויבי סב)ולא ׁשּנאמר(ישעיה ּכענין ולא יאכלהּו", מאספיו ּכי וגֹו' ּדגנ את אּתן "אם ו): :(שופטים ְְְְְְְְְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ

וגֹו' יׂשראל זרע אם .""והיה ְְְִִֵַָָָָ

(åè):zòáNå zìëàå Ezîäáì EãNa áNò ézúðå§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈§¨¨«§¨

i"yx£E„Na ·NÚ Èz˙Â∑(ספרי) ימֹות ּכל ּתבּואת ּגֹוזז ׁשּתהיה אחר: ּדבר למדּברּיֹות. להֹוליכּה ּתצטר ׁשּלא ¿»«ƒ≈∆¿»¿ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
מּדגנּה ּפֹוחתת ואינּה לּקציר קדם יֹום ׁשלׁשים מּמּנה יד מֹונע ואּתה ,ּבהמּת לפני ּומׁשלי zÏÎ‡Â.הּגׁשמים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ¿»«¿»

zÚ·NÂ∑וׂשבעּת "ואכלּת הּמעים. ּבתֹו ּבּפת מצּויה ּברכה ׁשּתהא אחרת: ּברכה זֹו ."הרי ¿»»¿»ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

(æè)ízãáòå ízøñå íëááì äzôé-ït íëì eøîMä¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®§©§¤À©«£©§¤Æ
:íäì íúéåçzLäå íéøçà íéäìà¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−¨¤«

i"yx£ÌÎÏ e¯ÓM‰∑ ֿ ּבהּקדֹוׁש מֹורד אדם ׁשאין ּתבעטּו, ׁשּלא לכם הּׁשמרּו ּוׂשבעים, אֹוכלים ׁשּתהיּו ּכיון ƒ»¿»∆ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ
ׁשּנאמר ׂשביעה, מּתֹו אּלא ח)ּברּוֿהּוא אֹומר (דברים הּוא מה ירּבין", וצאנ ּובקר" וׂשבעּת", ּתאכל "ּפן : ְְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹֻ

וׁשכחּת" לבב "ורם הּתֹורה,∑Ìz¯ÒÂ.אחריו? מן ׁשּכיון לפרׁש אחרים", אלהים "ועבדּתם :ּכ ּומּתֹו ְְְְֲֶַַָָָָָ¿«¿∆ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
אֹומר ּדוד וכן ּכֹוכבים, ּבעבֹודת ּומּדּבק הֹול הּתֹורה, מן ּפֹורׁש כו)ׁשאדם מהסּתּפח (שמואלֿא הּיֹום "ּכיּֿגרׁשּוני : ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

ÏeÎÈ˙Âטו  C¯ÈÚ·Ï CÏ˜Á· ‡aNÚ Ôz‡Â¿∆≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»¿≈
:ÚaN˙Â¿ƒ¿»
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awrסו zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k iyiy meil inei xeriy
לעבד  קרֹוב הריני ּבּתֹורה, מּלעסק מגרׁש ׁשאני ּכיון אּלא ?ּכ לֹו אמר ּומי וגֹו'", עבד ל לאמר ה' ְְְֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹּבנחלת

ּכֹוכבים  ‡ÌÈ¯Á.עבֹודת ÌÈ‰Ï‡∑(ספרי)לֹו עׂשּוי נמצא עֹונהּו, ואינֹו אליו צֹועק לעֹובדיהם, אחרים ׁשהם ֲִַָ¡…ƒ¬≈ƒְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ
.ּכנכרי  ְְִָ

(æé)-àìå íéîMä-úà øöòå íëa ýåýé-óà äøçå§¨¨¸©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ§Ÿ
ízãáàå dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî äéäé¦«§¤´¨½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®©«£©§¤´
:íëì ïúð ýåýé øLà äáhä õøàä ìòî äøäî§¥À̈¥©Æ¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−Ÿ¥¬¨¤«

i"yx£dÏe·ÈŒ˙‡∑ׁשּנאמר ּכענין לּה, מֹוביל ּׁשאּתה מה א)אף מעט"(חגי והבא הרּבה "זרעּתם :.Ìz„·‡Â ∆¿»ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ«¬«¿∆
‰¯‰Ó∑ הּיּסּורין ׁשאר ּכל לחטא.על לכם ׁשּגרמה האדמה מן אתכם ּבנֹו(ספרי)אגלה ׁשּׁשלח למי מׁשל ¿≈»ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ההּוא, הּבן הׁשּגיח ולא .לבית נקי ׁשּתבא ,מּצרּכ יֹותר ּתאכל אל ּומפּקדֹו: יֹוׁשב והיה הּמׁשּתה, ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹלבית
ּפלטרין  אחֹורי ּוזרקּוהּו ּוברגליו, ּבידיו נטלּוהּו הּמסּבה. ּבני ּכל את וטּנף והקיא מּצרּכֹו, יֹותר וׁשתה .אכל ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ

iÓL‡יז  ˙È „BÁÈÂ ÔBÎa ÈÈ„ ‡Ê‚¯ ÛB˜˙ÈÂ¿ƒ¿»¿»«¿»¿¿≈»¿«»
dzÏÏÚ ˙È Ôz˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ È‰È ‡ÏÂ¿»¿≈ƒ¿»¿«¿»»ƒ≈»¬«¿«
·‰È ÈÈc ‡˙·Ë ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ÚÈ¯Ùa Ôe„·È˙Â¿≈¿ƒ¿ƒ«≈««¿»«¿»«¿»»≈
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סז awr zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye a`Îmgpn a"k iyiy meil inei xeriy
‰¯‰Ó∑(שם)ׁשּנאמר הּמּבּול, לדֹור ארּכה נּתנה והלא ּתאמרּו: ואם ארּכה, לכם נֹותן ו)איני "והיּו(בראשית : ¿≈»ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ

ללמד  מּמי לכם יׁש ואּתם ללמד, מּמי להם היה לא הּמּבּול ּדֹור ׁשנה"? ועׂשרים מאה .ימיו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
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i"yx£È¯·cŒ˙‡ ÌzÓNÂ∑(ספרי):ּבמצות מצּינים היּו ׁשּתגלּו, לאחר ׁשּלא אף ּכדי מזּוזֹות, עׂשּו ּתפּלין, הניחּו ¿«¿∆∆¿»«ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֻ

אֹומר הּוא וכן ּכׁשּתחזרּו, חדׁשים לכם לא)יהיּו צּינים (ירמיה ל "הּציבי :". ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
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הּוא  הרי ּכן, עׂשה לא ואם ּתֹורה, ּומלּמדֹו הּקדׁש ּבלׁשֹון עּמֹו מׂשיח אביו לדּבר, מתחיל ּכׁשהּתינֹוק ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹאמרּו:

אתּֿבניכם אתם "ולּמדּתם ׁשּנאמר: קֹוברֹו, וגֹו'ּכאּלּו ּבם ."לדּבר ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - f"lyz a` mgpn 'k zgiy t"r)

ּתּתּתּתמידי מידי מידי מידי  חיחיחיחיּוּוּוּובבבב ---- הילדיםהילדיםהילדיםהילדים ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָחינחינחינחינּוּוּוּו
יט). (יא, "ּובקּומ ּובׁשכּב בּדר ּובלכּת ּבבית ּבׁשבּת ּבם לדּבר ּבניכם את אתם "ולּמדּתם ּכתּוב ְְְְְְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבּפרׁשתנּו

אין  א ּתֹורה. ּתלמּוד ּומצות ׁשמע קריאת מצות על קאי "ּובקּומ ּל"בׁשכּב ּבנֹוגע הּכתּוב ׁשסיּום לֹומדים ּכלל ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּבדר
לדּבר  ּבניכם את אתם "ולּמדּתם על קאי "ּובקּומ ּובׁשכּב בּדר ּובלכּת ּבבית ׁש"ּבׁשבּת ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהמקרא

וׁשעה. עת ּבכל ילדיו ּבחינּו ׁשקּוע להיֹות האדם ׁשעל והינּו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָּבם",
ׁשהׁשּפעתֹו יׂשראל ילדי אֹו ילדיו חינּו אֹודֹות הּוא חֹוׁשב ּביֹום, מסּוים ׁשזמן ּבמה לֹו ׁשדי האדם יאמר ׁשאל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּומּכאן,
ּבדר הֹול ּכאׁשר ואפילּו ,"ּבבית מ"ּבׁשבּת החל הזמן, ּכל להיֹות צריכה הילדים חינּו אֹודֹות המחׁשבה אלא ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָעליהם,

ּבניכם". את אתם מ"ולּמדּתם לׁשּכֹוח לֹו אסּור "בדר ּבלכּת" - ׁשלֹו ּבעניניו ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹועֹוסק
מחׁשבֹותיו  צריכים "ּבׁשכּב" הׁשינה לקראת עצמֹו מכין ּכאׁשר הנה לנּוח, והֹול היֹום ּבמׁש מעבֹודתֹו עיף ּכאׁשר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָוגם
להיֹות  צריכה ּבראׁש לֹו ׁשעֹולה הראׁשֹונה המחׁשבה הנה ,"ּובקּומ" ממטתֹו קם ּכאׁשר ּומיד הילדים. לחינּו ּבנֹוגע ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹלהיֹות

ּבניכם". את אתם "ולּמדּתם ְְְִֵֶֶֶַַָֹעל

(ë)éøòLáe Eúéa úBæeæî-ìò ízáúëe:E §©§¨²©§¬¥¤−¦§¨¤«

(àë)øLà äîãàä ìò íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïòîì§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧
íéîMä éîék íäì úúì íëéúáàì ýåýé òaLð¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦

ñ :õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ· ÈÓÈÂ ÌÎÈÓÈ ea¯È ÔÚÓÏ∑ מּכלל נדרׁשין ּתֹורה ׁשּדברי ירּבּו, לא לאו, ואם ירּבּו, ּכן, עׂשיתם אם ¿««ƒ¿¿≈∆ƒ≈¿≈∆ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

לאו  הן, ּומּכלל הן, Ì‰Ï.לאו, ˙˙Ï∑(ספרי) למדים מצינּו מּכאן להם", "לתת אּלא ּכאן, ּכתיב אין לכם' 'לתת ְִֵֵַָָ»≈»∆ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָ
הּתֹורה  מן הּמתים .ּתחּית ְִִִֵַַַָ
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mB oMW ,oM xnFl KIW `l Fl KEnQd©¨Ÿ©¨©¥¤¥©
DzF`A dfEfnA miaIg oAd mbe a`d̈¨§©©¥©¨¦¦§¨§¨

dCn(iaxd). ¦¨
åàì íàå ,"eaøé" Y ïk íúéNò íà¦£¦¤¥¦§§¦¨

eaøé àì Y¯iptl FxaFw `liOnE Ÿ¦§¦¥¨§¦§¥
onGd)dcya x`a(`d" :a ,bl zAW i"WxA . ©§©§©¦©¨¨

.. `l m`EhrnzidfÎKxCÎlre ." ¦Ÿ¦§©£§©¤¤¤
oEkix`i ornl" :ai ,k zFnW i"WxA§©¦§§©©©£¦
e`l m`e ,oEkix`i cAkY m` ± Linï¤¦§©¥©£¦§¦¨
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ß a`Îmgpn b"k ycew zay ß

(áë)úàfä äåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´©ÀŸ
-úà äáäàì dúNòì íëúà äeöî éëðà øLà£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®§©«£º̈¤

:Bá-ä÷áãìe åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈§¨§¨«
i"yx£Ôe¯ÓLz ¯ÓL∑ יׁשּתּכח ׁשּלא ּבתלמּודֹו להּזהר הרּבה, ׁשמירֹות ÂÈÎ¯cŒÏÎa.אזהרת ˙ÎÏÏ∑ הּוא »…ƒ¿¿ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ»∆∆¿»¿»»

חסדים  ּגֹומל ואּתה חסדים, ּגֹומל הּוא רחּום. ּתהא ואּתה אׁש∑B·Œ‰˜·„Ïe.רחּום, והלא ּכן, לֹומר אפׁשר  ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָ¿»¿»ְֲֵֵֶַַָֹ
ּבּתלמידים  הּדבק אּלא הּוא? ּבֹואֹוכלה נדּבקּת ּכאּלּו עלי אני ּומעלה .ּובחכמים, ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - hkz'd zxb` e"hg ycew zexb` t"r)

מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשהההה???? יעיעיעיעׂשׂשׂשׂשהההה אדםאדםאדםאדם ׁשׁשׁשׁשלללל ׁשׁשׁשׁשדידידידיּבּבּבּבּוּוּוּוררררֹוֹוֹוֹו אפאפאפאפׁשׁשׁשׁשרררר ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָאיאיאיאי
ּבֹו" ּולדבקה דרכיו ּבכל "ללכת ּכתּוב כב)ּבפרׁשתנּו המקֹום.(יא, ּבדרּכי ללכת ׁשנצטוינּו , ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָ

העֹולם. את ּברא ּבלבד ׁשּבדיּבּורֹו מעׂשה, עֹוׂשה הקּב"ה ׁשל ׁשדיּבּורֹו מצינּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָוהנה
מעׂשה. יעׂשּו ׁשדּבּוריו להׁשּתדל צרי האדם ׁשגם מזה, ללמֹוד יׁש דרכיו", "ּבכל ללכת ׁשעלינּו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָּומּכיון

ּפרטים: ּובׁשני המדּבר, ּבאדם הדבר ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָוּתלּוי
ּבֹו ׁשיהא צרי ב. הידּוע. ּכפתגם ּפעּולתם, ּופֹועלים הׁשֹומע ללב נכנסים ׁשאזי הלב, מן היֹוצאים ּבדברים לדּבר יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָא.

חז"ל ּכמאמר ׁשמים, ב)יראת ו, נׁשמעים".(ברכות דבריו ׁשמים יראת ּבֹו ׁשיׁש אדם "ּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
מעׂשה. יעׂשה - אדם ׁשל ּדּבּורֹו גם ְֲֲִֶֶֶַַַָָָואז

(âë)älàä íéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäåíëéðôlî §¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬¨¥−¤¦¦§¥¤®
:íkî íéîöòå íéìãb íéBb ízLøéå¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤«

i"yx£'‰ LÈ¯B‰Â∑,ּׁשעליכם מה ּׁשעלי עׂשיתם מה אעׂשה אני ÌkÓ.אף ÌÈÓˆÚÂ∑ והם ּגּבֹורים אּתם ¿ƒֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ«¬Àƒƒ∆ְִִֵֶַ
ׁשּמׁשּב ההּוא הּׁשבח מה ּגּבֹורים, ׁשּיׂשראל לא ׁשאם מּכם, "ועצמים ּגּבֹורים לֹומר: האמֹורּיים, את ח ְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֻ

מּכם  ּגּבֹורים והם ּכֹוכבים', ה'עֹובדי מּׁשאר ּגּבֹורים אּתם אּלא .מּכם"? ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

z„˜Ùz‡כב  Ïk ˙È Ôe¯hz ¯hÓ Ì‡ È¯‡¬≈ƒƒ«ƒ¿»»«¿∆¿»
ÌÁ¯ÓÏ d„aÚÓÏ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡„‰»»ƒ¬»¿«≈»¿¿∆¿¿«¿ƒ¿«
Ô˜˙c ÔÁ¯‡ ÏÎa C‰ÓÏ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ˙È»¿»¡»¬ƒ¿«¿»»¿»¿«¿»

:dzÏÁ„Ï ‡·¯˜˙‡Ïe È‰BÓ„√̃»ƒ¿ƒ¿¿»»¿««¿≈

ÔBÎÈÓ„wÓכג  ÔÈl‡‰ ‡iÓÓÚ Ïk ˙È ÈÈ C¯˙ÈÂƒ»«¿»»»«¿«»»ƒ≈ƒ√»≈
:ÔBÎpÓ ÔÈÙÈw˙Â ÔÈ·¯·¯ ÔÈÓÓÚ Ôe˙¯È˙Â¿≈¿«¿ƒ«¿¿ƒ¿«ƒƒƒ¿
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(ãë)íëì Ba íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk̈©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´
ãòå úøt-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©§À̈§©Æ

:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(625 'nr a p"yz zegiyd xtq)

ּגּגּגּגבבבבּוּוּוּולכםלכםלכםלכם יהיהיהיהיהיהיהיה האחרהאחרהאחרהאחרֹוֹוֹוֹוןןןן ההההּיּיּיּיםםםם כד)ועדועדועדועד ּברכה(יא, א־ב)ּבפרׁשת עד (לד, יׂשראל, ארץ ּכל את למׁשה הראה ׁשהקּב"ה נאמר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
ּתקרי אל רש"י: ּופרׁש האחרֹון, אּלאההההּיּיּיּיםםםםהּים לֹומר,ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםםהאחרֹון, ויׁש הּזמן. ּכללּות לסֹוף רֹומז ש'אחרֹון' והיינּו, האחרֹון, ְְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ּכֹולל  יׂשראל ארץ ּכּבּוׁש ׁשהרי הּמקֹום. ּכללּות סֹוף העֹולם, לסֹוף ּגם רֹומז יׂשראל, ארץ ׁשל והּסֹוף הּגבּול האחרֹון, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּים
לעתיד־לבֹוא  ׁשּכן העֹולם, ּגדרי ׁשהם ּוזמן, מקֹום ׁשל ּביֹותר) (הּנמּוכה האחרֹונה לּנקּדה עד ּכּלֹו, העֹולם ּכל ּוברּור ּכּבּוׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻּגם

הארצֹות. בכל ׁשּתתּפּׁשט יׂשראל ארץ ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעתידה

(äë)íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé-àì«Ÿ¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹
ïzé|øLà õøàä-ìë éðt-ìò íëéäìà ýåýé ¦¥´§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´

:íëì øac øLàk dá-eëøãz¦§§½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«
i"yx£'B‚Â LÈ‡ ·vÈ˙ÈŒ‡Ï∑(שם):לֹומר ּתלמּוד מּנין? ּבכׁשפיה ואּׁשה ּומׁשּפחה אּמה איׁש, אּלא לי אין …ƒ¿«≈ƒ¿ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻ

הּבׁשן  מל ּכעֹוג אפּלּו "איׁש"? לֹומר: ּתלמּוד מה ּכן, אם ֿ מקֹום. מּכל יתיּצב", ÌÎcÁt."לא ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ«¿¿∆
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וגֹו' לפני אׁשּלח ":אימתי ְְֲִֵֶַַָָ

סימן. יעל"א פסוקים, עקב קי"א והיה פרשת חסלת
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עי

יום ראשון - י"ז מנחם־אב
מפרק פג

עד סוף פרק פז

יום רביעי - כ' מנחם־אב
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שני - י"ח מנחם־אב
מפרק פח

עד סוף פרק פט

יום חמישי - כ"א מנחם־אב
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום שלישי - י"ט מנחם־אב
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום שישי - כ"ב מנחם־אב
מפרק קו

עד סוף פרק קז

שבת קודש - כ"ג מנחם־אב
פרק כ

מפרק קח עד סוף פרק קיב

לשבוע פרשת עקב תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא 

ייצאו לתרבות רעה...  

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 



a`Îmgpnעב f"i oey`x mei Ð d zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ז ראשון יום
אגרת ה  ,216 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïåúçúä íãàá äðäå,hw 'nr cr.å"ç äðîî

,dwcv ici lr "my"d z` miyer cvik ,owfd epax xiaqi oldl
`nei lka `yicw `ny ciar o`n" :yecwd xdefa aezky enk
iprl dwcv zpizp ici lry - "`pkqnl dwcv aidic o`n
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df ixd ,"dnkg"a oyxyn
enk ,xzeia lecb mevnv
oiand lecb mkg lynl
mvnvn ,dnkg ze`ltp
jk ,zg` ze`a eznkg
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lad" ,'ied my,xeaicd "
,dlrnly cqgdn `a dfe
mvnvn `ed cqgd cvny
icke ,df mevnva envr
df ixd - df cqg xxerl
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.cqge dwcv dyer dhnl
ly cqge dwcvay ixd
"lret" `ed ,dhnl icedi
ly c"eidn dkyndd z`
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úBàìôð ìékNäì ìBãb íëç àeäL éî ,ìLîì ïBzçzä©©§§¨¨¦¤¨¨¨§©§¦¦§§
ãçà úBàa BzáLçîe BìëN íöîöîe ,äîëç,zg` ± ¨§¨§©§¥¦§©£©§§¤¨

Búîëçì äìBãb äãéøéå íeöò íeöîö àeä äæ äpä ,Bøeacî¦¦¦¥¤¦§¨¦¦¨§¨§¨§¨
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,`ed "'d xac" ±,àeä¯Ceøa ä"éåä íL ìL 'ä úBà`idy - ¤¥£¨¨¨
,"àìél÷ àúà",zg` ze` `idy cala ef `l - ,"dlw" ze` - ¨¨©¦¨
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,"íàøa 'äa" ¯ "íàøaäa" :áeúkLaezky enk -30: ¤¨§¦¨§¨§§¨¨

l"f epinkg eyxc jk lre ,"m`xada"31'd ze`a ,"m`xa 'da" :

aezk mdilry ,ux`de minyd zeclez z` ,mze` `xa `ed
,"m`xada"àéä`id ,'d ze`d ±úBøîàî 'èä øB÷î ¦§©©£¨
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"äðaé37"íäøáàa" ¯ "íàøaäa" eäæå .38,epinkgy dn df - ¦¨¤§¤§¦¨§¨§©§¨¨
,"mdxa`a" zeize` dfy "m`xada" weqtd lr mixne` l"fék39 ¦

'eë "íäøáàì ãñç"40.edfe ,cqg zpiga `ed mdxa` ± ¤¤§©§¨¨
.cqgd zcnn `id d`ixady ,"mdxa`a ± m`xada"øçà Cà©©©

íãàä úàéøa`ed epipry ±,"'eë dãáòì"jiyndle - §¦©¨¨¨§¨§¨
,dhnln ezexxerzd ici lr zekyndòúà ìk éæààúeø £©¨¦§¨¨

àìéòìcdlrnlny zexxerzd lk ±,ïBéìò ãñç úcî øøBòì ¦§¥¨§¥¦©¤¤¤§
,àzúìc àúeøòúàa àeäly dcearde zexxerzdd ici lr - §¦§¨¨¦§©¨

,oeilrd cqgd z` jiynne xxern `edy ,dhnl mc`dä÷ãöa¦§¨¨
ãñçå41.äfä íìBòa ïéNBò ìàøNiLcqge dwcv ici lr ,ixd ± ¨¤¤¤¦§¨¥¦¨¨©¤
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äãáòì íãàä úàéøá øçà êà .'åë íäøáàì ãñç éë
àåä ïåéìò ãñç úãî øøåòì ò"ìãúà ìë éæà 'åë
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ד.30. ב, ב.31.בראשית כט, א.32.מנחות לב, ˘ËÈÏ"‡:33.ר"ה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰– בראם דבה"א בפי' אפ"ל אם È¯Á‡Ï"צע"ג
המאמר ישנו ·¯‡שכבר ˙È˘‡¯·„."!מאמרות לט' רק מקור הוא שלכן ˘ËÈÏ"‡:34.גו'! ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰?קמ"ל מאי "לכאורה

'אתדל"ת ההדגשה תומתק  ועפ"ז  גו'. אין דאדם מקרא זה ומכריח דנשמות, גם  אתדל "ת שולל  – קמ"ל דטובא בראשית ÏÏÎ."'.35וי"ל
ה. יח.36.ד, ז, ג.37.מיכה פט, ט.38.תהלים פי"ב, כ.39.ב"ר ז, ˘ËÈÏ"‡:40.מיכה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ צ"ל כי חסד, "ג"פ

" שישכיל - מהשתל' שלמע' עולמות (1 שיתהוו מצ"ע הנשמה Â‡ÏÙ˙אתדל"ע מהוע"צ כי - דלעיל התחתון דאדם (במשל חכ'"
ע"י פנ"א) ח"א ראה - בה כלולים שהכחות אלא ע"י ıÙÁפשוטה (שבמשל) ומח' שכלו - האצי' עולם (2 חפץ), - (שבתענוג חסד

חסד  כו') (בריאה בהבראם ע"י (שבמשל) כו'" באות כו' "מצמצם - עוה"ז ועד בי"ע (3 דאצי'), ספי' - הבנין (ז"י יבנה חסד עולם
)Í˘Ó˘" בזה מוסיף שלכן וי"ל לאברהם. רפמ"ט):Â‰ÊÂונותן) ח"א (וראה יותר (ובפרטיות) ולמטה באתגליא. זה רק כי - בהבראם "

חסד בבינה) - (עתיקא בורא‰Â‡חפץ - באברהם Í˘Á(בריאה בהבראם וא"ו, - "המדות") עולם - (יצירה יבנה חסד עולם ראשונה, - (
חסד אחרונה".כי ה' - סט"ו) לקמן ראה - (עשי' ˘ËÈÏ"‡:41.כו' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ ואילך מכאן לחוד. צדקה האגה"ק "בתחילת
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מנחםֿאב  י"ח שני יום
,hw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ù"î ïáåé äæáå,218 'nr cr:åðéáé

± 'ied my ly c"eidn jiynn `ed ,dhnl dyer icediy
"dyer" `edy ixd - ,"zekln" ± 'ied my ly 'dl ± "dnkg"n

.'ied my z` jiynneäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà ïëì42ìk : ¨¥¨§©¥¦§¨¦§¨¨¨
äøBz elôà ,íéãñç úeìéîb éìa äøBz àlà Bì ïéà øîBàä̈¥¥¤¨¨§¦§¦£¨¦£¦¨

àlà ,Bì ïéàjixv÷ñòì ¥¤¨¨¦©£Ÿ
úeìéîâáe äøBza©¨¦§¦
íâä ,äpä ék .íéãñç£¨¦¦¦¥£©
äîëçî àúéøBàc§©§¨¥¨§¨

ú÷ôð43,dxezy zexnl - ¨§©
,"dnkg"n d`a
íi÷úî àúéøBàáe§©§¨¦§©¥

àîìò44,dxez ici lre - ¨§¨
,mlerd miiwznïeðéàáe§¦

da ïàòìc45,ici lre - §¨¨¨
mixacne miwqery dl`

,(dxeza) daíøeaãa ék± ¦§¦¨
,dxez ixeaicíéëéLîî©§¦¦

úBòtLäå úBøàäçqð) ¤¨§©§¨ª¨
úBàøLäå :øçàäîëç ( ©¥§©§¨¨§¨

äàlò,dpeilr dnkg ± ¦¨¨
úðéçáì äøBzä øB÷î§©¨¦§¦©

eðéúBaø øîàîk ,íìBòä àøáð ïäaL øeacä úBiúBà¦©¦¤¨¤¦§¨¨¨§©£©©¥
äëøáì-íðBøëæ46éða éø÷z ìà" :éðBa àlà C"Cicinlz ± ¦§¨¦§¨¨©¦§¥¨©¦¤¨¨¦

,jly mipad ,"jipa" wx `l md ,dxeza miwqerd mdy minkg
ici lr mlerd z` miniiwne mipea md ,"jipea" mb md `l`

- dxez mcenilBæ äëLîä éøä,xeaicd zeize`l "dnkg"n ± £¥©§¨¨
éøö äæìå ,äìBãb äãéøé úðéça àéä,ïBéìò ãñç øøBòì C ¦§¦©§¦¨§¨§¨¤¨¦§¥¤¤¤§

íénk CLîpämewnl deab mewnn mikynp mdy mind rah ± ©¦§¨©©¦
,minl lynpy oeilrd cqgd jynp mb jk ,jenpdBáb íB÷nî¦¨¨©

,Ceîð íB÷îìdbixcnle mewnl mideab dbixcne mewnn - §¨¨
jynp df cqge ,mikenp,àzúìc àúeøòúàazexxerzda - §¦§¨¨¦§©¨

,dhnln,äàzz ãñçå ä÷ãöamiyrpd cqge dwcv ici lr - ¦§¨¨¨¤¤©¨¨
,zeinyba dhnlíéëéLînL,mipzepe ±úBéçäì ,ãñçå íéiç ¤©§¦¦©¦¨¤¤§©£

.íéàkãðå íéìôL çeø± ©§¨¦§¦§¨¦
miigde cqgd ici lr
iprl mikiynne mipzepy
z` mikiynn ,`kcpe lty
ick ,dlrnly cqgd
zpigan "miig" jiyndl
jenp mewnl cxiy "dnkg"
ody xeaicd zeize`l ±

.mi`xapd lk xewneäæå§¤
áeúkL47ìläúé ìà" : ¤¨©¦§©¥

ék ,'eë Búîëça íëç̈¨§¨§¨¦
,'eë ìläúé úàæa íà- ¦§Ÿ¦§©¥
ize` recie lkyd48,
:ote`a likyny miiqneék¦
,"'eë ãñç äNò 'ä éðà- £¦Ÿ¤¤¤

z` milldny ixd
dyer `idyk "dnkg"d

,cqg dyer 'd f`y ,cqg zlreteãñçä ékdyer mc`dy ± ¦©¤¤
dyer 'd ip`"y ,dlrnly cqgd z` jiynne,diyray ± "cqg

éLînä àeä,ähîì äîëçä éiç Cjynei xeaicd zeize`ay - ©©§¦©¥©¨§¨§©¨
.dhnl jynei dfy ick ,mi`xapd xewnåàì íàådxqg m` ± §¦¨

dxezd cenil ly ± dnkg ly oiprd wx epyie ,cqgd ziiyr
,cala,Bcáì "Búîëç" úàø÷ð éøämkg lldzi l`" aezkk - £¥¦§¥¨§¨§©

,ely dnkga ± "eznkgaäpnî íéiç úëLîä éìa"dnkg"d ± §¦©§¨©©¦¦¤¨
,dlrnly.íBìLå-ñç©§¨

ì"æéøàä áúkM äî ïáeé äæáe49úBîLð éðéî 'á LiL , ¨¤¨©¤¨©¨£¦©¤¥¦¥§¨
ìk äøBza íé÷ñBòä íéîëç éãéîìz úBîLð :ìàøNéa§¦§¨¥¦§©§¦¥£¨¦¨§¦©¨¨

íäéîé50éìòa úBîLðå , §¥¤§¦§©£¥
ä÷ãöa íé÷ñBòä úBöî¦§¨§¦¦§¨¨
.íéãñç úeìéîâe§¦£¨¦
íb éøä ,äøBàëìc§¦§¨£¥©
íéëéøö íéîëç éãéîìz©§¦¥£¨¦§¦¦
,íéãñç úeìéîâa ÷ñòì©£Ÿ¦§¦£¨¦
eðéúBaø øîàîk§©£©©¥

,äëøáì-íðBøëæ¦§¨¦§¨¨
."Bì ïéà äøBz elôà"L¤£¦¨¥

mb ,micqg zelinb ila dxez `l` el oi`y xne` `ed m` ±

ly beq epyiy l"fix`d xne` ,`eti` ,cvik .el oi` dxez
?odini lk dxeza zewqerd zenypàlàowfd epax xiaqi ± ¤¨

dpeekd oi`y ,oldl
zewqrzn el` zenypy
opi`e cala dxeza
micqg zelinba zewqer
`id dpeekd `l` ,e"g
,dxez `ed opipr xwiry

íéîëç-éãéîìzäL¤©©§¦¥£¨¦
áøå øwò ïúøBzL¤¨¨¦¨§Ÿ
èeòîe ,da íäéîé§¥¤¨¦

íäéîémiwqer md ±íúeøòúà úlòt äpä ,íéãñç úeìéîâa §¥¤¦§¦£¨¦¦¥§ª©¦§¨¨
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ç"îâ éìá äøåú àìà åì ïéà øîåàä ìë ì"æø åøîà ïëì
éë ç"îâáå äøåúá ÷åñòì àìà åì ïéà äøåú åìéôà
íéé÷úî àúééøåàáå ú÷ôð äîëçî àúééøåàã íâä äðä
úåøàä íéëéùîî íøåáãá éë äá ïàòìã ïåðéàáå àîìò
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וכו'". וגמ"ח צדקה וחסד, צדקה גמ"ח, וחסד, צדקה שינויים: ב.42.כמה קט, ובכ"מ.43.יבמות א. קכא, א.44.זח"ב ר, זח"ב
ועוד.45.ובכ"מ. א. מז, א.46.זח"א סד, יב.47.ברכות ט, ˘ËÈÏ"‡:48.ירמי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ואדרבא חכמה ".ÈÚ˜¯‰"שג"ז

מקורו.49. מצאנו לא ˘ËÈÏ"‡:50.לע"ע ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ימיהם כל – בהב' ל"נ ולכן – הב' במין נכללים השאר "וכל
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àzúìc,dhnly mzexxerzdn "dlert"d ±ãñç øøBòì ¦§©¨§¥¤¤
éLîäì ,ïBéìòäîëça Laìîä óBñ¯ïéà¯øBà ãéøBäìe C ¤§§©§¦§¦¥©§ª¨§¨§¨

,äàlò`idy ,"dpeilr dnkg"a -,íäéôaL 'ä úøBz øB÷î ¦¨¨§©¤§¦¤
md ,`eti` ,okid ,dxez ixac mxeaica -- ?z`f mikiynnàeä

úBîLpä íìBòì ÷ø©§¨©§¨
äàéøaaLmdy ± ¤©§¦¨

my mikiynnéãé-ìò©§¥
,ãeîìzä ÷ñò`xnb - ¥¤©©§

minrhd zllekd
ly `ixheÎ`lwyde
jkl yiy ,zekldd
"d`ixa"d mlerl zekiiy
,dbydd mler ±

L íéëàìnìåmlera §©©§¨¦¤
däøéöéa,mikiynn md ± ©§¦¨

,äðLnä ãenì éãé-ìò- ©§¥¦©¦§¨
zakxend "dpyn" ,oky
e` "xyk" zekldd iwqtn
"xedh" e` "`nh" ,"leqt"
mlerl zekiiy dl yi ±
,zecnd mler ± "dxivi"d
úBîLpä úeiç úBéä ïòé©©¡©©§¨
úBòtLð íéëàìnäå§©©§¨¦¦§¨
,øeacä úBiúBà éôeøvî¦¥¥¦©¦

,ät-ìòaL äøBz àéä- ¦¨¤§©¤
Îlray dxez dt zekln"

"dl opixw dt51,øB÷îe§
äîëçî àeä úBiúBàä̈¦¥¨§¨

äàlòdnkg"n ± ¦¨¨
,"dpeilr,ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥

dxezd cenilay ixd
zeize` itexivl ± "dpeilr dnkg"n mikiynn md mdly
zeig mikiynn md dfÎiciÎlre ,dtÎlray dxez ly xeaicd

.mik`lnle zenypléLîäì Càúeiçå äøàä ãéøBäìe C ©§©§¦§¦¤¨¨§©
äàzz 'ä ïBéìòä ìáä úðéçaî,'ied my ly ±äfä íìBòì ¦§¦©¤¤¨¤§©¨¨¨¨©¤

æò øúéa ìBãb íeöîö àeäL ,ìôMämevnv ote` df ixd ± ©¨¨¤¦§¨§¤¤Ÿ
,ltyd mlera jynei xe`dy ick ixnbl xg`éc àì52 Ÿ©

àzúìc àúeøòúàa,"dhnln zexxerzd" ±éãéîìz ìL §¦§¨¨¦§©¨¤©§¦¥
,íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa íäéîé èeòî íé÷ñBòä íéîëç£¨¦¨§¦¦§¥¤¦§¨¨§¦£¨¦

ààúeøòúà éãé-ìò àl,zexxerzd ±úBöî éìòác ¤¨©§¥¦§¨¨§©£¥¦§
Bîëe) íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa íäéîé áø íé÷ñBòä̈§¦Ÿ§¥¤¦§¨¨§¦£¨¦§

íéøîà éèewìa øàaúpL,"`ipz"d xtqa ±÷øt à ÷ìça ¤¦§¨¥§¦¥£¨¦§¥¤¤¤
.(ãìyneg ozep `edy ,dwcv zpizp ici lry ,xne` `ed my ±

,jxazi ezayl oekn ± ezqpxtl ezribi lk ziyrp ± cala
cqgd z` ,"`pini `rexc"d z` xxern `ed ely cqgae

,dlrnlyeàø÷ð ïëìå,zeevnd ilra ±"àúéøBà éëîz"53, §¨¥¦§§¨§¥©§¨
md `l` ,dxez icnela wx `l ,(dnvr) dxeza miknez md -
dxezd z` miknez
mikiynn md ,oky .dnvr
xewne yxeyny xe`dy

,dhnl xi`i dxezdïäå§¥
çöð úBâøãîe úBðéça§¦©§§¤©

,ãBäåmd cede gvp - §
"oiwey oixz"54enk ,

cner mdilry "miiwey"d
md jk ,ux`d lr mc`d
dxezd z` mikiynn

,df mlera dhnlïúBéäì¦§¨
mdy iptn ±ïéëéLîî©§¦¦

ähîì äøBzä øBà©¨§©¨
äæáe .äiNòä íìBòì§¨¨£¦¨¨¤

ïáeé55àø÷ð änì ¨¨¨¦§¨
,"äNòî" íLa ä÷ãvä©§¨¨§¥©£¤

áeúkL Bîk56äéäå" : §¤¨§¨¨
,"íBìL ä÷ãvä äNòî©£¥©§¨¨¨
dwcvl `xew `edy ixd -

,"dyrn" myaíL ìò©¥
éLîäì dúlòtLøBà C ¤§ª¨¨§©§¦

eäæå .äiNòä íìBòì 'ä§¨¨£¦¨§¤
ì ÷ec÷cøäæ ïBL ¦§§Ÿ©

ãéáòc ïàî" :LBãwä57 ©¨©§¨¦
"àLéc÷ àîLin ± §¨©¦¨

,yecwd myd z` dyery
,à÷éc "ãéáòc"dlnd - §¨¦©§¨

,weica `id "ciar"àzúìc àúeøòúàa ékzexxerzda" ± ¦§¦§¨¨¦§©¨
,"dhnlnäàzz ãñçå ä÷ãöao`k cqge dwcv ziiyra ± ¦§¨¨§¤¤©¨¨

,dhnl,ïBéìò ãñç øøBòî,dlrnly cqgd -éLîäìøBà C §¥¤¤¤§§©§¦
äàlò äîëç úðéçaî óBñ¯ïéà`idy "dpeilr dnkg" ±ã"eé ¥¦§¦©¨§¨¦¨¨

,íL ìL,'ied -,íL ìL 'äì,'ied -åét çeøå øeacä úðéça ¤¥©¤¥§¦©©¦§©¦
.äiNòä íìBòì òétLäì éãk ,Cøaúéoeyld weic edf ± ¦§¨¥§¥§©§¦©§¨¨£¦¨

ici lr ,oky .diyr ,"dyer" oeyld mewna xdefd oeyla "ciar"
,"diyr"d mlera seqÎoi` xe` jiynn `ed dwcvd dyrnìòå§©

ìLî-Cøc58Bðéà íãàL Bîk ,õ÷ ïéà úBìcáä ìécáäì , ¤¤¨¨§©§¦©§¨¥¥§¤¨¨¥
æàå ,(Bîöò ïéáì Bðéa àeäLk àìå) íéøçàì àlà øaãî§©¥¤¨©£¥¦§Ÿ§¤¥§¥©§§¨
íéìékNnäå .íäéìà Bøeaãa BzáLçîe BìëN íöîöî§©§¥¦§©£©§§¦£¥¤§©©§¦¦
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ùã÷ä úøâà
ãéøåäìå êéùîäì ïåéìò ãñç øøåòì àúúìã íúåøòúà
àåä íäéôáù 'ä úøåú øå÷î ò"ëçá ùáåìîä ñ"àåà
ãåîìúä ÷ñò é"ò äàéøááù úåîùðä íìåòì ÷ø
úåéç úåéä ïòé äðùîä ãåîéì é"ò äøéöéáù íéëàìîìå
øåáéãä úåéúåà éôåøéöî úåòôùð íéëàìîäå úåîùðä
êà ì"ðë ò"çî àåä úåéúåàä øå÷îå ô"òáù äøåú àéä
ïåéìòä ìáä úðéçáî úåéçå äøàä ãéøåäìå êéùîäì
øúéá ìåãâ íåöîö àåäù ìôùä äæä íìåòì äàúú 'ä
íäéîé èåòéî íé÷ñåòä ç"ú ìù ú"ìãòúàá éã àì æò
úåöî éìòáã àúåøòúà éãé ìò àìà ç"îâå ä÷ãöá
à"÷ìá ù"îëå) ç"îâå ä÷ãöá íäéîé áåø íé÷ñåòä
úåðéçá ïäå àúééøåà éëîú åàø÷ð ïëìå (ã"ìô à"çá
äèîì äøåúä øåà ïéëéùîî ïúåéäì ä"åð úåâøãîå
íùá ä÷ãöä àø÷ð äîì ïáåé äæáå .äéùòä íìåòì
äúìåòôù ù"ò íåìù ä÷ãöä äùòî äéäå ù"îë äùòî
÷"äåæ ïåùì ÷åã÷ã åäæå .äéùòä íìåòì 'ä øåà êéùîäì
àúåøòúàá éë à÷ééã ãéáòã àùéã÷ àîù ãéáòã ïàî
êéùîäì ïåéìò ãñç øøåòî äàúú ãñçå ä÷ãöá àúúìã
ìù 'äì íù ìù ã"åé äàìéò äîëç úðéçáî ñ"à øåà
íìåòì òéôùäì éãë êøáúé åéô çåøå øåáãä úðéçá íù
íãàù åîë õ÷ ïéà úåìãáä ìéãáäì î"ãòå 'éùòä
ïéáì åðéá àåäùë àìå) íéøçàì àìà øáãî åðéà
íäéìà åøåáãá åúáùçîå åìëù íöîöî æàå (åîöò
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אליהו").51. ("פתח בהקדמה ˘ËÈÏ"‡:52.תקו"ז ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בריאה דרך לעבור צריכה ההמשכה כי – היא מוכרחת "אבל
ובכ"מ.53.ויצירה". ס"ט. סרנ"א יו"ד שו"ע ב. נג, זח"ג וראה יח. ג, משלי אליהו").54.ע"פ ("פתח בהקדמה Î"˜55.תקו"ז ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."(שם בזח"ג אורות (ניצוצי הרמ"ז עמפש"כ ויומתק סי"ב). (כ"א כאן כ"כ נוגע אינו יז.56."לכאורה לב, ישעי'
.57:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ב (קיב. שם זח"ג וראה "עביד". דצ"ל פשוט ˘ËÈÏ"‡:58."לכאורה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

(בנקודה  י"ל ואולי ועוד. בחצע"ג, בהמוסגר מוסיף מה (3 מה? - יבינו" "והמשכילים פי' (2 זה, סיום לולא חסר מה (1 "לכאורה:



עה a`Îmgpn h"i iyily mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  י"ט שלישי יום
אגרת ו  ,218 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ä÷ãö òøåæ å,220 'nr cr.'åë åðòùé

(àé éìLîa) "úîà øëN ä÷ãö òøæ" .å1øëOL ,Leøt . Ÿ¥©§¨¨¤¤¡¤§¦§¥¥¤§©
.úîà úcî àéä ä÷ãvä úòéøæzcn dlrnln el mipzepy ± §¦©©§¨¨¦¦©¡¤

exn`a owfd epax zpeek .dwcv rxef `edy lr xkyk "zn`"d
,xg` yexitn zebiizqd `id dpeekd llk jxcay ,"yexit"

z` o`k yxtn i"yx :`id
xeza `l "xky" dlnd
oeyln m`Îik ,melyz2

,"medz zepirn exkqie"
fkxl ick) dxivre dnizq
mebxza mb .(cklle
mixg` miyxtnae
oeyln miyxtny
mb ixd mileki ,"melyz"
xkydy `l ,yxtl mda
zcn `ed el mipzepy
xkydy `l` ,zn`d
izin` `ed lawn `edy
xne` okl ;gvpl miiwzne
,"yexit" owfd epax
,`id o`k dpeekdy
lr lawn `edy xkydy

`ed ± dwcvd zrixfzcn
el mipzepy zn`d

,dlrnlnáéúëe3ïzz" : §¦¦¥
,"á÷òéì úîàzcn dlrnln el mipzepy oipr miiwy ,ixd - ¡¤§©£Ÿ

idefy ,(dkina) my mebxzde i"yx yexit itly ,`l` ,zn`d
dze` `lni ,awril d"awd gihady "zn`"d zghady ,dywa
,zn`d zcn dlrnln mipzepy ,myn di`x oi` ixd ,'eke eipal

:owfd epax xne` okléøa-àLã÷c àçáLåàéáð øcñî àeä-C §¦§¨§ª§¨§¦§©¥¨¦
,'eë,d"awd ly egay o`k xcqn `iapd -øäfa áeúkL Bîk§¤¨©Ÿ©

LBãwä4,`edy ,d"awdl gay `l` ,dywa oeyl df oi`y - ©¨
.awril "zn`" ozepLeøtixd ,d"awd ly egaya mb ,oky ± ¥

miiwn `edy zeidl lekiz`dghaddgihady) zn` ly
z` awril ozep `edy `le ,(awrilzcnxne` okl ± zn`d

:`id dpeekdy owfd epaxïúBpä àeä àeä-Ceøa-LBãwäL¤©¨¨©¥
éøöå .á÷òéì úîà úcîá÷òéa úîà ïéà éëå ,ïéáäì C ¦©¡¤§©£Ÿ§¨¦§¨¦§¦¥¡¤§©£Ÿ

:äìòîlî Bì ïzé àeä-Ceøa-LBãwäL ãò íBìLå-ñç©§¨©¤©¨¨¦¥¦§©§¨

úàæ úòãeî äpä Cà5,,reci ixd -úcî àéä á÷òé úcîc ©¦¥©©Ÿ§¦©©£Ÿ¦¦©
,úeðîçø,dxeabd zcn ± wgvi ,cqgd zcn `ed mdxa` - ©£¨

,zepngx ± mingx ± zx`tzd zcn ± awrieúcîa 'ä úãBáòå©£©§¦©
úeðîçø,zepngxd zcna icedi ly eytpa ziniptd dceard ± ©£¨

ziniptd dceardy myk
oipr `id cqgd zcn ly
dcearde ,dad`d
dxeabd zcn ly ziniptd
`id jk ,d`xi `id
ly ziniptd dceard

,zepngxd zcnàéä¦
úeøøBòúäî äàaä©¨¨¥¦§§
íãàä áìa íéaø íéîçø©£¦©¦§¥¨¨¨
úe÷ìà õBöéð ìò©¦¡Ÿ

ä÷Bçøä ,BLôðaL± ¤§©§¨§¨
,dwegx ely ytpdøBàî¥

CìBä øLàk 'ä éðt§¥©£¤¥
íìBò éìáä CLçaf`y ± §Ÿ¤©§¥¨

,'d ipt xe`n dwegx eytp
'd zcear ef ixd
`edy mingx zexxerzda
.`ed eznyp lr xxern
Bæ úeðîçø úeøøBòúäå§¦§§©£¨
äðeázäî äàa àéä¦¨¨¥©§¨

,'ä úlãâa úòcäåezrc z` winrne oian `edy dn - §©©©¦§ª©
,eilry dlecbd zepngxa yge yibxn `ed f`y ± 'd zlecba

`id zeppeazdde ,'d ipt xe`n wegx `edy lréàelôàL C ¥¤£¦
õ÷ ïéà ãò äìòî äìòîì íéðBéìòä úBîìBòä,md mb ± ¨¨¨¤§¦§©§¨©§¨©¥¥

,dén÷ éáéLç Lnî àìkiabl ynn melkk miaygp md - §¨©¨£¦¥©¥
.d"awdíúeiçå íòôL ìk ék,mixen`d zenlerd ly ±Bðéà ¦¨¦§¨§©¨¥

ãçà úBàî äøàäå åéfî ÷ø,zg` ±úé BîMî,Cøa ©¦¦§¤¨¨¥¤¨¦§¦§¨¥
øîàîk6::l"f epinkg -."'eë àaä íìBò àøáð ã"eéa"± §©£©§¦§¨¨©¨

mler" illkd mya millkpd ,mipeilrd zenler mby ,ixd
.'ied my ly (c"ei ze`) zg` ze`n mlek e`xap ± 'ek "`ad
BîMî úeiçä úeèMtúä àeäL ,Bæ äøàäå åéæa ,äpäå§¦¥§¦§¤¨¨¤¦§©§©©¦§

,íéðBzçúå íéðBéìò úBéçäì Cøaúé,`wec dfa -LiL àeä ¦§¨¥§©£¤§¦§©§¦¤¥
àøáð äfä íìBòL ,íéðBzçúì íéðBéìò ïéa Løôäå ìcáä¤§¥§¤§¥¥¤§¦§©§¦¤¨©¤¦§¨
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ùã÷ä úøâà
òøåæ å'éô .(à"é éìùîá) úîà øëù ä÷ãö

úîà úãî àéä ä÷ãöä úòéøæ øëùù
àéáð øãñî ä"áå÷ã àçáùå á÷òéì úîà ïúú áéúëå
úãî ïúåðä àåä ä"á÷äù ùåøéô ÷"äåæá ù"îë 'åë
ãò å"ç á÷òéá úîà ïéà éëå ïéáäì êéøöå á÷òéì úîà

:äìòîìî åì ïúé ä"á÷äù
êàúåðîçø úãî àéä á÷òé úãîã úàæ úòãåî äðä

úåøøåòúäî äàáä àéä úåðîçø úãîá 'ä úãåáòå
íéîçøíéáøáìáíãàäìòõåöéðúå÷ìàåùôðáùä÷åçøä

úåøøåòúäå íìåò éìáä êùçá êìåä øùàë 'ä éðô øåàî
'ä úìåãâá úòãäå äðåáúäî äàá àéä åæ úåðîçø
ïéà ãò äìòî äìòîì íéðåéìòä úåîìåòä åìéôàù êéà
åðéà íúåéçå íòôù ìë éë äéî÷ éáéùç ùîî àìë õ÷
ã"åéá øîàîë êøáúé åîùî ãçà úåàî äøàäå åéæî ÷ø
úåèùôúä àåäù åæ äøàäå åéæá äðäå .'åë á"äåò àøáð
àåä íéðåúçúå íéðåéìò úåéçäì êøáúé åîùî úåéçä
äæä íìåòù íéðåúçúì íéðåéìò ïéá ùøôäå ìãáä ùéù
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מובן אינו לעניןÏÏÎעכ"פ): הביאור דכל השייכות מהי -ÂÓ˘הוא ‰˜·"‰של וא"כ כנ"ל, דהיו"ד וכו' גילוי היא - ראשונה ה' ?
הוא הי' עוה"ז) ולא עוה"ב (לא שלנבה"ע עד אמרז"ל בעוה"ב? מוכרח אינו ולמה תתאה? וה' דוא"ו וע"פ ÂÓ˘Âההכרח - בלבד

כש"מדבר" עד"ז יודעים שה"אחרים" (אלא עצמו לבין בינו דישנו מבאר וע"ז ועוד. דהשם? אחרונות אותיות ג' ענין מהו הנ"ל
ˆÌÂˆÓ"אליהם") Ï"ˆ˘(רק) ומח' "·„Â¯Â·È"שכלו שישנו -·ÂÈאליהם", עצמו" "בלבד"),·לבין שמו גם אבל - הוא (שמו ענינים '

ובכהנ"ל - כו' עצמו לבין בינו א"צ ג"כ - הדיבור ענין כמו - ששם ואיך) (כ"ז , יבינו והמשכילים וכו'. שם, הוא - ח"ע ".·„Â·È¯שגם
יח.1. ב.2.פסוק ח, כ.3.נח ז, ב.4.מיכה קלא, ˘ËÈÏ"‡:5.ח"ג ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פמ"ה מח"א ירושלמי 6."להעיר ב. כט, מנחות

ס"ה. לעיל וראה ה"א. פ"ב חגיגה



a`Îmgpnעו h"i iyily mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

'äa,'ied my ly 'd ze`a ±,'eëåzxb`a xiaqdy itk - §§
wx d`a ,lty mler `edy ,dfd mlerd zeigy ,zncewd
ly 'd ze`dn `a dfy ,dlrnly xeaicd zeize` sebe xnegn
zeize`d xeivn mi`a mipeilrd zenlerd eli`e ,'ied my

± "dnkg" zpigany
,'ied my ly c"ei ze`d
mipeilr oia lcaddy ixd
exewn mipezgzl
enyn zeigd zehytzda
eif `ed df lk ,j` .jxazi
zpigan cala dx`de
envrlyk "my") myd
enk ,dx`d ly oipr `ed
epi` mydy mc`a lynl
wx rbep `ede mvrd
eze` `exwl lkeiy zlefl

.(enyaééepéL ìk ïëå§¥¨¦¥
íìBò ìëaL íéèøtä©§¨¦¤§¨¨

íìBòålr xaec lirl ± §¨
,zenlerd ly llkd
mipeilrd zenlerd
,mipezgzd zenlerde
epax xne` o`k eli`e
mihxta ipeydy ,owfd
zenlera mb ,mler lkay
zenlera mbe mipeilrd

mipezgzdéôì àeä§¦
,úBiúBàä éôeøö ééepéL,e`xap mdny -íépîfä ééepL ïëå ¦¥¥¥¨¦§¥¦¥©§©¦

¯ íépîfä éôelça úBøBwä ìk ééepéLå ,ãéúòå äåä øáòa§¨¨Ÿ¤§¨¦§¦¥¨©§¦¥©§©¦
ìkä,`a ±ïäL ,úBiúBàä éôeøö ééepMî,zeize`d itexiv ± ©Ÿ¦¦¥¥¥¨¦¤¥

øàaúpL Bîk) BîL Cøaúé åéúBcnî úeiçä úëLîä ïä¥©§¨©©©¦¦¨¦§¨¥§§¤¦§¨¥
íéøîà éèewìa,"`ipz"d xtq ±á ÷ìçcegid xry" ± §¦¥£¨¦¥¤

,"dpen`de.(àé ÷øtzecndn zkynpd zeigd zkynday ± ¤¤
miiepiyd lk mikiiy dfa ± xeaicd zeize` ici lr dhnl d`ae

,cizre ded ,xar ,onfd iiepiye zeigd lyBúeäî éaâì ìáà£¨§©¥¨
áéúk Cøaúé Búeîöòå7,"éúéðL àì 'ä éðà" :mey oi` - §©§¦§¨¥§¦£¦Ÿ¨¦¦

,d`ixad ixg`ll d`ixad iptl oia jxazi ea iepiyïéa¥
ìzLää ééepéL úðéçáaúBìònä íeøî úeìL,zebixcnde ± ¦§¦©¦¥©¦§©§§¥©©£

,ähî ähîì ãòzenlerl cr xzeia mipeilrd zenlerdn - ©§©¨©¨
;xzeia mipezgzda éeöî Cøaúé àeäL BîkLzenler ± ¤§¤¦§¨¥¨¨

a äåLa Lnî àeä Ck ¯ íéðBéìòzenler ±íéðBzçz ¤§¦¨©¨§¨¤©©§¦
íéøîà éèewìa øàaúpL Bîëe),"`ipz"d xtq ±à ÷ìç §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¥¤

,(àð ÷øtzenler oia lcad mey oi` ,envr d"awd iably - ¤¤
zenlerd mb ,oky .mipezgzd zenlerd oial mipeilrd
mby ,ixd ,jxazi ea "qetzl" dleki mzaygn oi` mipeilrd
jxazi `ede ,jxazi ea dbyde "dqitz" mey oi` mipeilrl

oia lcadd ,mipeilra `vnp `edy itk mipezgza `vnp
epnn zkynpd zeigd zkynda wx `hazn mipezgze mipeilr
ieliba xzei zeigd mipeilrd zenleray ,zenlerl jxazi

.mipezgzd zenlera xy`n,ïîfä ééepL úðéçáa ïéáemb - ¥¦§¦©¦¥©§©
iabl iepiy mey oi` dfa

,d"awdäéäL BîkL¤§¤¨¨
,àeä Bcáì àeä- §©
ly ze`ivn ote`aeãéçé̈¦

éîé úLL éðôì ,ãçéîe§ª¨¦§¥¥¤§¥
àeä Ck ¯ úéLàøa§¥¦¨
,äàéøaä øçà äzò©¨©©©§¦¨

eðéäåetqezipy zexnl ± §©§
`ed z`f lkae ,mi`xap
cigi `ede ,`ed ecal

,cgeineìkäL íeMî¦¤©Ÿ
éaâì Lnî ñôàå ïéàk§©¦§¤¤©¨§©¥

,Búeîöòå Búeäîokle - ¨§©§
e`xapy mi`xapd oi`
eze`ivna iepiyl minxeb
oi`k md oky ,ezecg`ae

,jxazi eiabl qt`eBîëe§
ãçà úBà,zg` ± ¤¨

Bà íãà ìL Bøeacî¦¦¤¨¨
éaâì BzáLçnî elôà£¦¦©£©§§©¥
Lôpä úeäî úeììk§¨¨©¤¤
,dúeîöòå úéìëOä©¦§¦§©§¨

ì ,ìLî-Cøc-ìòCkL ©¤¤¨¨§©¥
,ïæàä úàxzei aexwe oicr yeal `id daygndy zexnl - ¤¨Ÿ¤

lk iabl llk mewn zqtez zg` ze` oi` z`f lka ,ytpl
odne ,zecnd ixd ze`a ytpay lkyd oiprne ,zilkyd ytpd
dlrnl `edy) ytpd mvr iable ,xeaicde daygnd ze`a
zqtez oi` ,daygn e` xeaic ly zg` ze` ixd ,(lkyd oiprn
lkez ofe`dy lyn mieedn mixen`d mixacd ,llk mewn

.d"awd iabl d`ixad zeqt` biydle oiadlïéà" úîàáe¤¡¤¥
éìà CBøòáéúk "E8,ze` enk dfy mcew epxn`y itk `ly - £¥¤§¦

ze`l ixdy ,dlek ytpd iabl daygn e` xeaic ly zg`
oi` d"awd iabl eli`e ,"`edy lk" jxr miptÎlkÎlr yi zg`d

,llk jxr mey mi`xapløçà íB÷îa øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥
íéøîà éèewìa),"`ipz"d xtq ±á ÷ìçcegid xry" ± §¦¥£¨¦¥¤

"dpen`de:íéøîBàL eäæå .íL ïiò (è ÷øt,dltza - ¤¤©¥¨§¤¤§¦
:"epilr mgx miaxd jingxa" , mingxd oipr lr miywanyk
íã÷ "æàn"L Bîk Leøt ,"æàî Bcáì íîBønä Cìnä"©¤¤©§¨§©¥¨¥§¤¥¨Ÿ¤

äàéøaä,mi`xapde zenlerd ly ±,àeä Bcáì àeä äéä- ©§¦¨¨¨§©
,miiw did `l ecrla xac meyeäzò Ckzeedzd ixg` ± ¨©¨

e zenlerd,mi`xapd;"'eë íîBøî" àeä,miiw `ed wxy - §¨
äìòîì àOðå íø àeäL Leøt ,"íìBò úBîéî àOðúî"e¦§©¥¦¨¥¤¨§¦¨§©§¨
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ùã÷ä úøâà
íìåò ìëáù íéèøôä ééåðéù ìë ïëå 'åëå 'äá àøáð
íéðîæä ééåðéù ïëå úåéúåàä éôåøéö ééåðéù éôì àåä íìåòå
íéðîæä éôåìéçá úåøå÷ä ìë ééåðéùå ãéúòå äåä øáòá
úåéçä úëùîä ïä ïäù úåéúåàä éôåøéö ééåðéùî ìëä
éáâì ìáà (à"éô á"ç à"÷ìá ù"îë) ù"úé åéúåãîî
ïéá éúéðù àì 'ä éðà áéúë êøáúé åúåîöòå åúåäî
äèîì ãò úåìòîä íåøî úåìùìúùää ééåðéù úðéçáá
ùîî àåä êë íéðåéìòá éåöî êøáúé àåäù åîëù äèî
úðéçáá ïéáå (à"ðô à"ç à"÷ìá ù"îëå) íéðåúçúá äåùá
ãçåéîå ãéçé àåä åãáì àåä äéäù åîëù ïîæä ééåðéù

êë úéùàøá éîé úùù éðôìäàéøáä øçà äúò àåä
åúåäî éáâì ùîî ñôàå ïéàë ìëäù íåùî åðééäå
åìéôà åà íãà ìù åøåáãî ãçà úåà åîëå åúåîöòå
äúåîöòå úéìëùä ùôðä úåäî úåììë éáâì åúáùçîî
áéúë êéìà êåøò ïéà úîàáå ïæàä úà êëùì î"ãò
íéøîåàù åäæå .ù"ò (è"ô á"ç à"÷ìá) à"îá ù"îëå
íãå÷ æàîù åîë ùåøéô æàî åãáì íîåøîä êìîä
íîåøî àåä äúò êë àåä åãáì àåä äéä äàéøáä
äìòîì àùðå íø àåäù 'éô íìåò úåîéî àùðúîå 'åë
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ו.7. ג, ו.8.מלאכי מ, תהלים



עז a`Îmgpn 'k iriax mei Ð e zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ' רביעי יום
,220 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,`iw 'nr cr:éððåëú

éôì eðéäå ,"íìBò úBîé" íLa àø÷pä ïîæ úðéçaî äìòî©§¨¦§¦©§©©¦§¨§¥§¨§©§§¦
"íìBò úBîé" ìk úeiçL,onfd oipr ±úðéçaî ÷ø àeä ¤©¨§¨©¦§¦©

,"'eë Cìnä"zpiga `idy ,"zekln" zxitqe zpigan - ©¤¤
zxitqa mikiiy ,"onf"d oipr mdy ,cizre ded ,xary ,"jlnd"

dilry ,cala "zekln"d
ly lcadd z` mixne`
mdy ,jelnie jln jln
eli`e ,cizre xar ,ded
dlrnly zecne zexitqa
oiicr jiiy `l "zekln"n

,"onf"d oiprBîëe§
øçà íB÷îa øàBáîL9. ¤§¨§¨©¥

,úàæì éàå,jk m`e - §¦¨Ÿ
`ypzne mnexn d"awdy
d`ixad oiprn ixnbl

,jxazi eiabl llk jxr dl oi`e mewn zqtez dppi`y
ìò ãàî ãàî äìBãb úeðîçøäõBöépäwlg `edy ± ¨©£¨§¨§Ÿ§Ÿ©©¦

lrnn dwel` wlg ,d"awdn10,,ìôàäå CeLçä óeba ïëBMä©¥©¤¨§¨¨¥
`xwpd -àéåçc àëLî11,,(ipencwd) ygpd ly xerd - ¨§¨§¦§¨

äàîè ìa÷ì ìeìòäyelyny xeqi` ly mipipr ici lr ± ¤¨§©¥ª§¨
,ixnbl ze`nhd zetilwd-àðîçø úBåàzä ìëa ìàbúäìe§¦§¨¥§¨©©£©£¨¨

,ïìvì,j` ,"dbep" ztilwny xzid ly mipiprn od m` s`y - ¦§©
ly ote`a odykzee`zdl` lkl ,dfn jlkeln sebd dyrp

,ribdl sebd lelrïúBðå Bì ïâî àeä-Ceøa-LBãwäL éìeì¥¤©¨¨¨¥§¥
óebä íò íçìì úBîeöòúå æò Bì,ïçvðìe åéúBàúå,j` - Ÿ§©£¦§Ÿ¦©§©£¨§©§¨

d"awd ly ezxfr ilan
lelr ,zee`zd z` gvpl
,df lkl envr cvn sebd
oipr ixd `ed envr dfe
dfyk mb ± zezigp ly
epi`e cala geka x`yp
l`bzdl lret icil `a
.zee`zd ici lr dlilg
jk lk `edy df sebae
ly uevipd okey ± zegp

.dnypd:íéøîBàL eäæå§¤¤§¦
,d`ixadn d"awd `yepne mnexn dnk cr mixne`y ixg` -
mler iwl`" miywan ,(lirl xkfpk) "ecal mnexnd jlnd"

miniiqne "epilr mgx miaxd jingxaïâî 'eë eðfò ïBãà"£ª¥¨¥
."'eë eðòLéxe`a d"awd ozepy gekd lr `id dpeekdy ± ¦§¥

mc`d lkeiy ± miinvrd eizegeke mc`dn dlrnly siwn
.eizee`ze sebd cbp opebzdle fera cenrl

úàæ úòãeî äpäå12,,xacd reci -eìéçc éðéî 'á Léc §¦¥©©Ÿ§¥¦¥§¦
:eîéçøedad`a mbe d`xia mb) dad`e d`xi ibeq ipy mpyi - §¦

:(mipin ipy mpyiúBðBLàøäd`xia mipey`xd mibeqd ± ¨¦
,dad`ee 'ä úlãâa úòcäå äðeázäî úBãìBpä ïä± ¥©¨¥©§¨§©©©¦§ª©

zwnrde zeppeazddn
zrcdïéàéánä íéøácá©§¨¦©§¦¦

,Búàøéå 'ä úáäà éãéì¦¥©£©§¦§¨
ezad`e eaexiw zcn lr -
l`xyi ipal d"awd ly
mc`dy dryay ,'eke
mipipra ezrc winrn
'd zad` ea zeclep ,dl`

,'d z`xieúBðBøçàäå± §¨©£
d`xia mipexg`d mibeqd

dad`e-øçà úBàaä ïä¥©¨©©
úðéçáa äìòîlî Ck̈¦§©§¨¦§¦©

,äðzîlr 'd zad`e 'd z`xi envrl biyd mc`dy ixg` - ©¨¨
dpzn ly jxca dad`de d`xid ze`a ,zeppeazd ici

,dlrnlne÷eñt ìò øçà íB÷îa øàaúpL Bîë13úãBáò" : §¤¦§¨¥§¨©¥©¨£©
àéäL ,"íëúpäk úà ïzà äðzî`id ,mkzpedk -úcî ©¨¨¤¥¤§ª©§¤¤¦¦©

,äáäà`edy dad` ly df ote` epyiy weqtd xne` jk lre - ©£¨
,dlrnln dpzn jxca ,dpzn zcearàeä ïëå,xacd jke -íb §¥©

.äàøia ïkdpzn jxca `idy d`xia dbixcn dpyiy - ¥©¦§¨
.dlrnlnéàcå ,äpäå- y ,xacd -ïéa ììk CBøò ïéà §¦¥©©¥£§¨¥

úBðBLàøämibeqd oia - ¨¦
,dad`e d`xia mipey`xd
ìëOä úBãìBz ïäL¤¥§©¥¤
úBðBøçàä éaâì ,àøápä©¦§¨§©¥¨©£
mipexg`d mibeqd oial -

,dad`e d`xiaïäL- ¤¥
,dpzn ly jxcaàøBaäî¥©¥
,BîL Cøaúémyk - ¦§¨¥§

`xap oia jxr mey oi`y
jxr mey oi` jk ,`xeal
ly oey`xd beqd oia
lr xvepy d`xie dad`
dad` ly oexg`d beqd oial (elky zervn`a) `xapd ici

.`xeadn `ay d`xieïä ïëìå,zepexg`d dad`de d`xid - §¨¥¥
-Ceøa-LBãwä ìL BîúBç" ék ,"úîà" íLa úBàø÷pä ïä¥©¦§¨§¥¡¤¦¨¤©¨¨

"úîà àeä14íéàøápaL úîàä ìëå ,ézîàä úîà àeäL , ¡¤¤¡¤¨£¦¦§¨¨¡¤¤©¦§¨¦
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éôì åðééäå íìåò úåîé íùá àø÷ðä ïîæ úðéçáî äìòî
'åë êìîä úðéçáî ÷ø àåä íìåò úåîé ìë úåéçù
ãàî ãàî äìåãâ úåðîçøä úàæì éàå .à"îá ù"îëå
àéåçã àëùî ìôàäå êåùçä óåâá ïëåùä õåöéðä ìò
éìåì ì"ø úååàúä ìëá ìàâúäìå äàîåè ìá÷ì ìåìòä
íò íåçìì úåîåöòúå æåò åì ïúåðå åì ïâî ä"á÷äù
åðòùé ïâî 'åë åðæåò ïåãà ù"æå ïçöðìå åéúåàúå óåâä

.'åë

úåðåùàøä ø"åã éðéî 'á ùéã úàæ úòãåî äðäå
íéøáãáå 'ä úìåãâá úòãäå äðåáúäî úåãìåðä ïä
úåàáä ïä úåðåøçàäå åúàøéå 'ä úáäà éãéì ïéàéáîä
ô"ò à"îá ù"îëå äðúî 'éçáá äìòîìî êë øçà
äáäà úãî àéäù íëúðåäë úà ïúà äðúî úãåáò
ïéá ììë êåøò ïéà éàãå äðäå .äàøéá ë"â àåä ïëå
úåðåøçàä éáâì àøáðä ìëùä úåãìåú ïäù úåðåùàøä
úîà íùá úåàø÷ðä ïä ïä ïëìå .ù"úé àøåáäî ïäù
ìëå éúéîàä úîà àåäù úîà ä"á÷ä ìù åîúåç éë
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.9:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,זה מפרש הי' אז כי – ע"ז שהכוונה אאפ"ל אבל פ"ז. משהיחוה"א ח"ב".ÏÈÚÏ„ÎÂ"להעיר "בלק"א
רפ"ב.10.ואכמ"ל. ובכ"מ.11.תניא ב). (י, בהקדמה תקו"ז קטן.12.ראה חינוך – ח"ב פי"ד. ח"א לקו"א ז.13.ראה יח, 14.קרח

א. נה, שבת
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מנחםֿאב  כ"א חמישי יום
אגרת ז  ,`iw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áåè äî åðéøùà æ,222 'nr cr.'åëå ìåìòå

.dén÷ éáéLç àìk,okl .jxazi eiptl melkk zaygp - §¨£¦¥©¥
mya ze`xwp ,`xeadn dpzn jxca ze`ad dad`de d`xid

."zn`","'ä úîà"ì íãàä äkæiL Cøcä äæéà Càdkfiy - ©¥¤©¤¤¤¦§¤¨¨¨§¡¤
ly "zn`"d zpigan "zn`" ody dad`e d`xil mc`d

,d"awdéãé-ìò àeä äpä¦¥©§¥
íéaø íéîçø øøBòiL¤§¥©£¦©¦
õBöépä ìò 'ä éðôì¦§¥©©¦

àéäL ,BLôðaLzcn - ¤§©§¤¦
`id ,mingxdìL Búcî¦¨¤

äöwäî çéøáî ,á÷òé©£Ÿ©§¦©¥©¨¤
eðééäc ,äöwä ìà- ¤©¨¤§©§

,xnelkúBìònä íeøî¥©©£
,zebixcnde -ähîì ãò©§©¨

,ähîzxaer - ©¨
mingxd zcn zxfzyne
- jky oeeikne ,awri ly

dgeka yiéLîäìC §©§¦
íìBòì "'ä úîà"¡¤¨¨
,CeLçä äfä ìôMä©¨¨©¤¤¨

áeúkL Bîëe15ék" : §¤¨¦
CLça áLàly - ¥¥©Ÿ¤

,dfd mlerd."éì øBà 'ä¦
eäæåaezky dn -16:ék" §¤¦

."'eë Bcñç eðéìò øáb- ¨©¨¥©§
lr xabzn 'd cqgy
ytpae ,dfd mlerd jyeg
- seba z`vnpd mc`d
,ixd .'dn xe` ielib xi`n

ici lr `id ,"'d zn`" zkyndl jxcdy ,miptÎlkÎlr
.miax mingx zexxerzdéðôì íéaø íéîçø úeøøBòúä Cà©¦§§©£¦©¦¦§¥

éøö ¯ 'äBlL úîàa àeäLk íâå ,úîàa ïk íb úBéäì C ¨¦¦§©¥¤¡¤§©§¤¨¡¤¤
éà ¯íéðBéìò íéîçø øøBòì BlL úîà éãé-ìò ìëeé C ¥©©§¥¡¤¤§¥©£¦¤§¦

?"'ä úîà"î"`lk" `id `xap ly zn` lk ,xen`ky oeeik - ¥¡¤
.d"awd ly zn`d iabl,ä÷ãvä úcî àéä äæì äöòä Cà©¨¥¨¨¤¦¦©©§¨¨

déîøbî déì úéìc ïàî ìò íéîçøä úcî àéäLinl - ¤¦¦©¨©£¦©©§¥¥¦©§¥
,melk envrn el oi`y,'eë íéìôL çeø úBéçäì§©£©§¨¦
àzúìc àúeøòúàáe- "dhnlny zexxerzda" - §¦§¨¨¦§©¨

,àìéòìc àúeøòúà,"dlrnln zexxerzd" d`a -'ä ¦§¨¨¦§¥¨

íéaø íéîçø úðéça íä ,íéîcøð õé÷îe íéðLé øøBòî§¥§¥¦¥¦¦§¨¦¥§¦©©£¦©¦
íéðBéìò íéãñçå,íéîìòpäly oipr md dncxze dpiy - ©£¨¦¤§¦©¤§¨¦

oyi `edyk mc`a lynl enk ,xzei wenr mlrd lye mlrd
micqgde 'miax mingx'd mi`xwp okl ,mlrda md eizegek
minlrp mdy ,mipeilrd
"mipyi" - mvra
d"awd mze`e ,"mincxp"e

uiwne xxernúàöì̈¥
éelbä ìà íìòääî¥©¤§¥¤©¦
øBàì" ,äaø äøàäå§¤¨¨©¨¥
'ä úîà" ,"íéiçä øBàa§©©¦¡¤

ì eäæå ."íìBòìïBL §¨§¤§
,ä÷ãöa øîàpä äòéøæ§¦¨©¤¡©¦§¨¨
"dwcv rxef" enk -
e` ,zxb`d zligzay

"dwcvl mkl erxf"17,
çéîöäìenk ,zelble - §©§¦©

ly ielibd `idy dginv
,drixfd,ïBéìòä úîà¡¤¨¤§

,èøôáe ."'ä úîà"¡¤¦§¨
úîà ìL ãñçå ä÷ãöa¦§¨¨¨¤¤¤¡¤
õøà íò íéNBòL¤¦¦¤¤
ïðBkúå äðaz Lãwä©Ÿ¤¦¨¤§¦¥
,ïîà eðéîéa äøäîa¦§¥¨§¨¥¨¥

áeúkL äî íi÷ì18: §©¥©¤¨
,"çîöz õøàî úîà"- ¡¤¥¤¤¦§¨

,"l`xyi ux`" df dhnl
zxitq df dlrnle

,"ux`" mya z`xwpd "zekln"d,da ä÷ãvä úòéøæ éãé-ìò©§¥§¦©©§¨¨¨
,l`xyi ux`a -íéè÷ìðå íéôñàpä íéaø íéîçøå ãñçå§¤¤§©£¦©¦©¤¡¨¦§¦§¨¦

íéðeôvä íéðBéìò íéãñç ïk íb íéøøBòî íä ,dëBúì§¨¥§§¦©¥£¨¦¤§¦©§¦
íéîìòðå(da :øçà çqða)áeúkL Bîk ,19:jaeh ax dn" - §¤§¨¦§ª¨©¥¨§¤¨

.dîé÷äìå dððBëì ¯ "'eë zðôö øLà"dhnly ux`d z` - £¤¨©§¨§§¨§©£¦¨
zcxeid ,"zeliv`c zekln" dlrnly ux`d z`e ,l`xyi ux`
,"zeliv`"d mlern dhnly zenlerle mi`xapl xewn zeidl

,dzelrdle dniwdl yieáeúkL eäæå20:"éððBkz ä÷ãöa" : §¤¤¨¦§¨¨¦¨¦
zekln" - dlrnlye dhnly l`xyi zqpk lr aqend -

."l`xyi zqpk" z`xwpd "zeliv`c

.f."'eë eðìøBb íéòp äîe eð÷ìç áBh äî eðéøLà"mixac - ©§¥©¤§¥©¨¦¨¥
xcqa mixne` dl`
- "eced" iptly dltzd
xywle aexiwl xywda
,l`xyi ipae d"awd ly

`ed mirp dne ,epwlg `ed aeh dn ,epl ixy` - mixne` ep`
dne (miniiqne) eplxeb
miiehiad .epzyexi dti
miqgiizn "lxeb"e "wlg"
ziwl`d zelbzdl
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êøãä äæéà êà äéî÷ éáéùç àìë íéàøáðáù úîàä
íéîçø øøåòéù éãé ìò àåä äðä 'ä úîàì íãàä äëæéù
ìù åúãî àéäù åùôðáù õåöéðä ìò 'ä éðôì íéáø
úåìòîä íåøî åðééäã äö÷ä ìà äö÷äî çéøáî á÷òé
äæä ìôùä íìåòì 'ä úîà êéùîäì äèî äèîì ãò
øáâ éë åäæå éì øåà 'ä êùçá áùà éë ù"îëå êåùçä
ë"â ì"ö 'ä éðôì ø"ø úåøøåòúä êà .'åë åãñç åðéìò
úîà éãé ìò ìëåé êéà åìù úîàá àåäùë íâå úîàá
äæì äöòä êà .'ä úîàî íéðåéìò íéîçø øøåòì åìù
úéìã ïàî ìò íéîçøä úãî àéäù ä÷ãöä úãî àéä
ú"ìãòúàáå 'åë íéìôù çåø úåéçäì äéîøâî äéì
'éçá íä íéîãøð õé÷îå íéðùé øøåòî 'ä ò"ìãòúà
íìòääî úàöì íéîìòðä íéðåéìò íéãñçå íéáø íéîçø
'ä úîà íééçä øåàá øåàì äáø äøàäå éåìéâä ìà
çéîöäì ä÷ãöá øîàðä äòéøæ ïåùì [åäæå] (äæå) íìåòì
úîà ìù ãñçå ä÷ãöá èøôáå 'ä úîà ïåéìòä úîà
õøàî úîà ù"î íéé÷ì à"ááåú ÷"äà íò íéùåòù
íéôñàðä ø"øå ãñçå äá ä÷ãöä úòéøæ éãé ìò çîöú
íéðåôöä íéðåéìò íéãñç ë"â íéøøåòî íä äëåúì íéè÷ìðå

) íéîìòðåà"ðáäððåëì 'åë úðôö øùà ù"îë (äá
:éððåëú ä÷ãöá ù"æå äîé÷äìå

åðéøùà æåðìøåâ íéòð äîå åð÷ìç áåè äî
íéìáç .'åâå éñåëå é÷ìç úðî 'ä 'åë
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ח.15. ז, ב.16.מיכה קיז, ח.17.תהלים סי' לקמן וראה יב. י, יב.18.הושע פה, כ.19.תהלים לא, יד.20.תהלים נד, ישעי'
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aezky enke ,icedil1:."'Bâå éñBëå é÷ìç úðî 'ä"xg`le) §¨¤§¦§¦§
okn2(:aezk."'Bâå éì eìôð íéìáç"lxeba miwlg -3il eltp £¨¦¨§¦§

,lxeba il eltpy miwlgdy ,"minirpa" miiqn `edy itk) 'ek
,"ilxeb jinez dz`" xn` ixd `ed ok iptl ,oky .il minirp

jnez ,d"awd ,dz`
wlgd didiy ,ilxeb
ep` mi`veny ixd .(aehd
,lxeb lr "wlg" oeyld
dxi`nd zewl`d lr

.icedi ly eznypaïéáäì§¨¦
ì"eðìøBâ"å "eð÷ìç" ïBL §¤§¥§¨¥

,zewl`d z`xwp recn -
ly dnypa dxi`nd
"wlg" mya ,icedi
ly ezernyn ,"lxeb"e
zeidl dleki "wlg"
,ipyl dey cg` wlgy
wlg ernyn "lxeb" eli`e
wxe ,llkd on `vei `edy
wlgy rawp lxeb it lr
dkefy inl didi df

,lxebaéøöáèéä øàáì C ¨¦§¨¥¥¥
ìøeâMä ïBL4éøîàîa ¨©¨§©£¨¥

-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨
÷ìç Bì ïéà" :äëøáì¦§¨¨¥¥¤

iL àì äøBàëìc íâä ék ,"ìàøNé éäìàaì C"÷ìç" ïBL ¥Ÿ¥¦§¨¥¦£©§¦§¨Ÿ©¨§¥¤
.íBìLå-ñç íé÷ìçì ÷lçúî BðéàL ,Cøaúé úe÷ìàa ììk§¨¨¡Ÿ¦§¨¥¤¥¦§©¥©£¨¦©§¨
jtid `id zehiyte ,zehiytd zilkza heyt ixd `ed d"awd -
z`f lkae ,"wlg" oeyld zewl`a jiiy `ly ixd - miwlgn
epilr o`kn ,zewl`a "wlg" iehiaa l"f epinkg miynzyn
zewl`a j` ,zehiyt ly oipr `id zewl`y zexnly ,oiadl
,oky ."wlg" oeyld jiiy - l`xyi zenypl zcxeie dxi`nd

`idzcxeiitk ,miwlg ly zelbzda.oldl xiaqiy,ïéðòä Cà©¨¦§¨
,`ed -á÷òéa áeúkL Bîk5,"ìàøNé éäìà ìà Bì àø÷iå" : §¤¨§©£Ÿ©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥
Leøt(` :mipaen `l mixac dnk weqta mpyi zehyta ,oky - ¥

o`k eli`e ,"awri" mya ef dyxta miynzyn ,df weqtl cr
(iwl` lÎ`)" xn`pl`xyiaezky dnl zekiiyd `id dn (a ."

iwl` lÎ`" oipra yecigd dn (b ."gafn my avie" df iptl
:`ed weqta "yexit"dy ,owfd epax xiaqn jk lr ."l`xyiék¦

,àeä ïk BîLk àeä-Ceøa-LBãwä úîàa äpä`edy ,`ed - ¦¥¤¡¤©¨¨¦§¥
jynp `ed - "`ed jexa" `ed ,mlerdn mnexne lcaen ,"yecw"
df iptl didy dny ,(zelbzde dkynd oeyln dkxa) dlbzne
:owfd epax oeylae ,zelbzde dkynda cxi ,mlrpe xzqp ,"`ed"

íéðBzçúå íéðBéìò ïéîìò ìk àlîî eäéàc óà ékzexnl - ¦©§¦§©¥¨¨§¦¤§¦§©§¦
,mipezgzde mipeilrd ,zenlerd lk `lnn `edyíeøî¥

úBìònä,zebixcnde -,úéøîçä Bælä õøàì úçzî ãò- ©©£©¦©©¨¨¤©¥©¨§¦
oi` o`k oky ,deeya mewn lka `vnpe mlek z` d"awd `lnn
lk `lnn"a dpeekd
jxca xaqeny itk "oinlr
dbixcnl xywda llk
lka znvnevnd zewl`a
ezlrnl m`zda mler

`l` ,ezbixcnleo`k
dnl `id dpeekd
`vnpe `lnn d"awdy

,zenlerd lkaBîk§
áeúkL6úà àìä" : ¤¨£Ÿ¤

éðà õøàä úàå íéîMä©¨©¦§¤¨¨¤£¦
,Lnî "éðà" ¯ "àìî̈¥£¦©¨
Búeîöòå Búeäî eðééäc§©§¨§©§
BãBák àìå ìBëéák¦§¨§Ÿ§

,ãáìaezky itk - §©
xg` mewna7lk `ln" :

xaecn my ,"eceak ux`d
"d zece`ely "ceak

,jxazi ez`n dx`dde
" aezky ,o`k eli`eip`

ezenvrl dpeekd - "`ln
`lnn ezenvre ezedna d"awdy zexnl ,ixd .jxazi ezedne

,zenlerd lka `vnpeìcáîe LBã÷ àeä ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¨ª§¨
,íéðBzçúå íéðBéìòîmi`xapde zenlerdn wx `l - ¥¤§¦§©§¦

,mipeilrd zenlerdn mb `l` - mipezgzdììk ñtúð Bðéàå§¥¦§¨§¨
íBìLå-ñç íëBúartyen didiy ea elrti zenlerdy - §¨©§¨

,mdn,ìLî-Cøc-ìò Bôeâa íãàä úîLð úñéôúk- ¦§¦©¦§©¨¨¨§©¤¤¨¨
`ed eli`e ,sebay miiepiydn zrtyen ,seba zqtzpd dnypd
drtyd melyeÎqg mdl didzy ,zenlera qtzp epi` jxazi

,eilrúeëéøàa øçà íB÷îa øàBáîL Bîk8úàæìe .,okle - §¤§¨§¨©¥©£¦§Ÿ
,zenlern ixnbl dlrnle lcaene yecw d"awdy oeeikeéä àìŸ¨

÷ø ,ìBëéák Bcáì Búeîöòå Búeänî íúeiç ìa÷ì íéìBëé§¦§©¥©¨¦¨§©§§©¦§¨©
íéðBéìò äiçî àeä-Ceøa-LBãwä øLà úeiçä úeèMtúä¦§©§©©£¤©¨¨§©¤¤§¦
BîMî äøéàî äøàä Bîk ,ìLî-Cøc ìò ,àeä íéðBzçúå§©§¦©¤¤¨¨§¤¨¨§¦¨¦§

,Cøaúézpxew mydne ,cala dx`d ok mb `ed envr mydy - ¦§¨¥
,dx`d dxi`ne,ãçà BîLe àeäLdx`d geka yi okly - ¤§¤¨

,zenlerd lk zeigdl enynáeúkL Bîëe9BîL ábNð ék" : §¤¨¦¦§¨§
,"Bcáì`ed myd mby -"ecal",mlerdn dlrnl -Båéæ ÷ø §©©¦
BãBä"å,myd ly -."'Bâå íéîLå õøà ìòux` ly zeigd - §©¤¤§¨¨¦§
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ùã÷ä úøâà
øàáì êéøö åðìøåâå åð÷ìç ïåùì ïéáäì .'åâå éì åìôð
éäìàá ÷ìç åì ïéà ì"æøàîá øåâùä ïåùì áèéä
ììë ÷ìç ïåùì êééù àì äøåàëìã íâä éë ìàøùé
ïéðòä êà .å"ç íé÷ìçì ÷ìçúî åðéàù êøáúé úå÷ìàá
éë ùåøéô ìàøùé éäìà ìà åì àø÷éå á÷òéá ù"îë
ò"ëîî åäéàã óà éë àåä ïë åîùë ä"á÷ä úîàá äðä
õøàì úçúî ãò úåìòîä íåøî íéðåúçúå íéðåéìò
õøàä úàå íéîùä úà àìä ù"îë úéøîåçä åæìä
àìå ìåëéáë åúåîöòå åúåäî åðééäã ùîî éðà àìî éðà
íéðåúçúå íéðåéìòî ìãáåîå ùåã÷ àåä ë"ôòà ãáì åãåáë
íãàä úîùð úñéôúë å"ç íëåúá ììë ñôúð åðéàå
åéä àì úàæìå .úåëéøàá à"îá ù"îë î"ãò åôåâá
ìåëéáë åãáì åúåîöòå åúåäîî íúåéç ìá÷ì íéìåëé
íéðåéìò äéçî ä"á÷ä øùà úåéçä úåèùôúä ÷ø
êøáúé åîùî äøéàî äøàä åîë î"ãò àåä íéðåúçúå
ååéæ ÷ø åãáì åîù áâùð éë ù"îëå ãçà åîùå àåäù
ùîî úùáìúî åæ äøàäå .'åâå íéîùå õøà ìò åãåäå
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ה.1. טז, ו.2.תהלים ˘ËÈÏ"‡3.שם, È·¯‰ שבנפש חכמה בבחי' "מלובש ב"ה" סוף "אין איך מדובר, שם - פי"ח. ח"א לתניא מציין
המובן". והשכל הדעת מן למעלה "שהיא מישראל", שיהי' מי יהי' ˘ËÈÏ"‡:4.האדם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אלא מצאתי לא "לע"ע

וי"ל  ב). סג, (ברכות להם" "אין וכן רע"א) ל, בתו"א הובא וש"נ. ד. פ"ב, (ב"ר לכם אי' מקומות בכו"כ אבל תזריע, ס"פ בתנחומא
וק"ל". רבים. ל' לא וגם נוכח ל' להעתיק רצה כ.5.שלא לג, כד.6.בראשית כג, ג.7.ירמי' ו, פמ"ב.8.ישעי' ח"א 9.בלק"א



a`Îmgpnפ a"k iyiy mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב שישי יום כ"ב
,222 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äøàä äðäå,222 'nr cr.áåøî øôñé

myd ,xen`ky ,enyn dx`d - cala eife ced `id ,minye
mb `ed envrlykzenlerd zeig dyrnly jk ,cala dx`d ok

.dx`dn dx`d `id mi`xapdeäøàäådx`dn -úLaìúî Bæ §¤¨¨¦§©¤¤
,íúBéçäì íéðBzçúå íéðBéìòa Lnîlr xaecn xak o`k - ©¨§¤§¦§©§¦§©£¨

zeyalzdynnwx `l .
`l` ,mda z`vnp `idy
zeigdy zeyalzd
zn`zene znvnevn
,mlerd zbixcnl m`zda
,mlerd mr zcg`zne

,íéaø íéòvîî éãé ìò íëBúa úñtúðåenk ody zebixcn - §¦§¤¤§¨©§¥§ª¨¦©¦
zekiiy odl yi ,oky .dpezgze dpeilr dbixcn oia "mirvenn"
okle ,zepezgzd zebixcnl mbe zepeilrd zebixcnl mb
dbixcndn zeigde rtyd zcixil "mirvenn" od zeynyn

,dpezgzd dbixcnl dpeilrdíéaø íéîeöîöåminevnv - §¦§¦©¦
,zeigde xe`d miphwzn ,mevnv lk ici lry ,zenka miax

,íéîeöòå,xe`dy ,xzeia miwfg md zeki`ay minevnv - ©£¦
xg` beq `ed `l` ,xzei hrene ohw wx `l `ed ,mevnvd ixg`l
xe`d xy`n xe` ly
,mevnvd iptly

ìzLäaúBâøãnä úeìL §¦§©§§©©§¥
,zenlerd ly -älò Cøc¤¤¦¨

.'eëå ìeìòåmleray - §¨§
ly xcq yi envr cg`
dlir `id zg` dbixcn ,aaeqn - "lelr"e - daiq - "dlir"
ixg` ixd ,"dlir"dn "lelr" `idy dpezgzd dbixcnl daiqe
ote`a zenlera xe`d `a ,xe`d ly zecixide minevnvd lk

.mda qtzp `edy

äìòîlL óà ,Bæ äøàä ,äpäåxzeia mipeilrd zenlera - §¦¥¤¨¨©¤§©§¨
,leabe dlabdn dlrnlyúðéçáa úèMtúîe äøéàî àéä¦§¦¨¦§©¤¤¦§¦©

,úéìëúå ìeáb éìa,seq ilae leab ila -úBîìBò úBéçäì §¦§§©§¦§©£¨
,úéìëúå õ÷ ïéàì íéîìòðmb -ibeqila md dl` zenler ¤§¨¦§¥¥§©§¦

mdn mler lk mbe ,leab
e`a `edleab ila ly ot
,zilkzeáeúkL Bîk§¤¨

àaø àøãàa10,- §¦§¨©¨
minlrp zenler mpyiy

,zilkze uw oi`l-óà©
dzãøa ïë-ét-ìò- ©¦¥§¦§¨

- dx`dd zcxaähîì§©¨
íéaø íéîeöîö éãé-ìò©§¥¦§¦©¦
íéàøápä úBéçäì§©£©¦§¨¦

,íéNòpäå íéøeöéäå- §©§¦§©©£¦
zenleray mi`xapd
"dxivi" ,"d`ixa"
oaen jkn ."diyr"e
zece` xaecn df iptly
"zeliv`"d mler
seqÎoi` zenlere
mlern dlrnly

,"zeliv`"dú÷ìçð àéä¦¤§¤¤
,â"éøz øtñîì ììk Cøc,613 -úBöî â"éøz ãâðk ¤¤§¨§¦§©©§©§¤¤©§©¦§

øBàî Bæ äøàä úBëLîä éðéî â"éøz ïä ïäL ,äøBzä©¨¤¥¥©§©¦¥©§¨¤¨¨¥
äìeìkä íãàä úîLðì øéàäì ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§¨¦§¦§©¨¨¨©§¨

ç"îøî248 -ä"ñLe íéøáà365 -,íéãébmd cgiay - ¥§¨¥¨¦§¨¦¦
,(613) b"ixzdøeáòa øLà,icedi ly eznyp liaya -àeä £¤©£¨

ìëì ähîì Bæ äøàä úëLîäå úãéøé úéìëz øwò¦©©§¦§¦©§©§¨©¤¨¨§©¨§¨
,íéNòpäå íéøeöéäå íéàøápä" mlek mi`xwpd -dhn," ©¦§¨¦§©§¦§©©£¦

,dlabdn dlrnly zenlerd znerlïlk úéìëzLlk ly - ¤©§¦ª¨
,miyrpde mixvepd ,mi`xapd:òãBpk ,íãàä àeä,ixd - ¨¨¨©©

`ed zewl`y zexnl
,zehiytd zilkza heyt
oipr zewl`a jiiy `le
dx`dda j` ,miwlg ly
dxi`nd ziwl`d
mxwiry dhnl zenlera
ly eznyp `id mzilkze
ly oiprd jiiy - icedi
md illk ote`ae .miwlg
mda miwlg (613) b"ixz
,dx`dd zwlgzn
epax xiaqi - zeihxtae
lk wlgzn - oldl owfd
,dl` miwlgn cg`
.miihxt miwlg daxdl

äæ øtñî ,äpäåb"ixz - §¦¥¦§¨¤
b"ixz cbpk - (613)

,dxezd zeevnàeä
,ììk Cøãaote`a - §¤¤§¨

,miwlg (613) b"ixzl dx`dd zwlgzn illkèøt Cøãa ìáà£¨§¤¤§¨
õ÷ ïéàì íéaø íéèøôì ú÷lçúî äåöîe äåöî ìk äpä ¯¦¥¨¦§¨¦§¨¦§©¤¤¦§¨¦©¦§¥¥
ïéàL äåöî ìëaL úBièøt úBëìä éôeb ïä ïäå ,úéìëúå§©§¦§¥¥¥£¨§¨¦¤§¨¦§¨¤¥

,øtñî íäìzg` lkay zekldd ihxtl xtqn oi` - ¨¤¦§¨
,zeevndnáeúkL Bîk11"úBëìî änä íéML" :miyxec - §¤¨¦¦¥¨§¨
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

éãé ìò íëåúá úñôúðå íúåéçäì íéðåúçúå íéðåéìòá
úåìùìúùäá íéîåöòå íéáø íéîåöîöå íéáø íéòöåîî

.'åëå ìåìòå äìò êøã úåâøãîä

óà åæ äøàä äðäå
ìåáâ éìá 'éçáá úèùôúîå äøéàî àéä äìòîìù
úéìëúå õ÷ ïéàì íéîìòð úåîìåò úåéçäì úéìëúå
íéîåöîö é"ò äèîì äúãøá ë"ôòà àáø àøãàá ù"îë
ú÷ìçð àéä íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä úåéçäì íéáø
ïäù äøåúä úåöî â"éøú ãâðë â"éøú øôñîì ììë êøã
øéàäì ä"á ñ"à øåàî åæ äøàä úåëùîä éðéî â"éøú ïä
íéãéâ ä"ñùå íéøáà ç"îøî äìåìëä íãàä úîùðì
úëùîäå úãéøé úéìëú ø÷éò àåä äøåáòá øùà
íéùòðäå íéøåöéäå íéàøáðä ìëì äèîì åæ äøàä

:òãåðë íãàä àåä ïìåë úéìëúù
äðäåèøô êøãá ìáà .ììë êøãá àåä äæ øôñî

íéáø íéèøôì ú÷ìçúî äåöîå äåöî ìë äðä
ìëáù úåéèøô úåëìä éôåâ ïä ïäå úéìëúå õ÷ ïéàì
úåëìî äîä íéùù ù"îë øôñî íäì ïéàù äåöî
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יג. קמח, ואילך.10.תהלים ב קכז, ח.11.זח"ג ו, שה"ש



פי a`Îmgpn b"k ycew zay mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מנחםֿאב  כ"ג קודש שבת יום
,222 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...á÷òéã 'éøôåù äðäå,aiw 'nr cr.à"îá ù"îë

l"f epinkg12:úBzëqî 'ñ ïä,q"yd -ïéà úBîìòå" ,'eë ¥©¤§©£¨¥
"øtñî:l"f epinkg miyxec -,'eë úBëìää ïäila ody - ¦§¨¥©£¨
,xtqn.'eë ïBéìòä ïBöø úëLîä ïäLoevxdy oeeike - ¤¥©§¨©§¨¤§

ihxt mdy ,zekldd ihxt mb jk ,leab ila ixd `ed oeilrd
oeilrd oevxdn zekynd
myke .leab ila md -
miwlgd b"ixz iably
zwlgzn mda miillkd
,lirl xn` ,dx`dd
,mze` zhlewd ,dnypay
g"nx ,mipipr b"ixz mpyi
jk ,micib d"qye mixa`
zekyndd ihxt iabl mb
ila mdy ,dx`ddny
zenypl yi - leab
miihxt milk l`xyi
dx`dn mihxtd helwl

:owfd epax oeylae .ef dkynde.íãàä úîLða Lnî àeä ïëå§¥©¨§¦§©¨¨¨
dkyndn miiteqÎoi`d mihxtd zhilwl milk dnypl yiy -

.ef dx`dea úBìeìk eéä íìBòaL úBîLpä ìk ,äpä ék- ¦¦¥¨©§¨¤¨¨¨§¨
ly eznypïBLàøä íãà13êøãå ,BúîLð äúéä ììkly - ¨¨¨¦§¤¤§§¨¨§¨¦§¨

,oey`xd mc`ä"ñLe íéøáà ç"îø :â"éøz øtñîì ú÷ìçð¤§¤¤§¦§©©§©§¨¥¨¦§¨
ïäL ,øtñî ïéà úBöBöéðì ú÷ìçð èøt Cøc Cà ,íéãéb¦¦©¤¤§¨¤§¤¤§¦¥¦§¨¤¥
úàéa ãò íéèáMäå úBáàä úBîéî ìàøNé ìk úBîLð¦§¨¦§¨¥¦¨¨§©§¨¦©¦©

øîàpM äî æà íi÷iL ,ììëa ãòå çéLnä14øtñî äéäå" : ©¨¦©§©¦§¨¤§ª©¨©¤¤¡©§¨¨¦§©
,íiä ìBçk ìàøNé éða§¥¦§¨¥§©¨
øôqé àìå ãné àì øLà£¤Ÿ¦©§Ÿ¦¨¥

"áøî15.xen`d lkn - ¥Ÿ
mc` znypy ,oaen
zwlgznd) oey`xd
ly xetq oi` zevevipl
dgeka did (zenyp
Îoi`d mihxtd likdl
dkynddn miiteq
oevxd ly dx`dde
zeigde xe`d ,oeilrd
zenypl jynpd iwl`d
epax xiaqi oldl .l`xyi
iwl` lÎ` el `xwie" aezk awriay ,lirl xikfdy dn owfd
dx`ddn mihxtd lk eznypa exi`d awria mby ,"l`xyi
oeylae .oey`xd mc`a xacd didy jxcÎlre itk ,ziwl`d

:owfd epax

ïBLàøä íãàc déøôeL ïéòî á÷òéc déøôeL ,äpäå16,eitei - §¦¥§¥§©£Ÿ¥¥§¥§¨¨¨¦
,oey`xd mc` ly ezenilye eitei oirk awri ly ezenilyeïwzL¤¦¥

,awri -ìkî äìeìk ïk íb BúîLð äúéäå ,ïBLàøä íãà àèç¥§¨¨¨¦§¨§¨¦§¨©¥§¨¦¨
,íìBò ãòå íìBòî ,ìàøNéaL úBîLpäzenypd mb ,xnelk - ©§¨¤§¦§¨¥¥¨§©¨

"`iqkz`c `nlr"n
,(miqeknd zenlerdn)
`nlr"n zenypd mbe
zenlerdn) "`ilbz`c
zelelk olek eid (mielbd

,awri ly eznypaäéäå§¨¨
äøBúì äákøî¤§¨¨§¨
úàø÷pL ,äìòîlL¤§©§¨¤¦§¥

,"íãà" íLaz`f" - §¥¨¨
"mc` dxezd17,Bîk§

áeúkL18úeîc ìòå" : ¤¨§©§
äàøîk úeîc àqkä©¦¥§§©§¥

,"'eëå íãàdpeekdy - ¨¨§
`aeny itk ,"dxez"l `id

dlawd zxeza19.áeúkL Bîëe20"'eë ìàøNéa íéðôì úàæå" : §¤¨§Ÿ§¨¦§¦§¨¥
,l`xyi ly mzeinipta z`fe -äøBz àlà úàæ ïéà"21,"'eë- ¥Ÿ¤¨¨

,l`xyia mcewn did ,dxez ,"z`f"yúLaìîe äìeìk äúéäL¤¨§¨§¨§ª¤¤

,"àáñ ìàøNé" úîLða`xwpd dhnl epia` awri lr aqend - §¦§©¦§¨¥¨¨
l`xyi" `xwp ok mby dlrnl eyxey lr oke ,"`aq l`xyi"

,"`aqäìeìkädlelk "`aq l`xyi" znyp -.úBîLpä ìkî- ©§¨¦¨©§¨
.dxezd xe`l ilk did `ede"ìàøNé éäìà ìà Bì àø÷iå" eäæå§¤©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥

ì "ìà" ¯úëLîä ïBL ¥§©§¨©
äøàäälÎ` myd ,oky - ©¤¨¨

,cqgd zcn lr fnex
,drtyde dkyndøBàî¥

àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
,éelbä ìà íìòääî- ¥©¤§¥¤©¦

seqÎoi` xe`l dpeekd
,dxeza yaelndøéàäì§¨¦

,BúîLða éelb úðéçáa¦§¦©¦§¦§¨
áeúkL Bîëe22'ä ìà" : §¤¨¥

;"eðì øàéå"lÎ`"y ixd - ©¨¤¨
edfe ,dx`d oeyl `ed
iwl` lÎ` el `xwie"
`xw awriy ,"l`xyi

jiyndellkd ,seq oi` xe` ly zillkd dx`ddn zelbzdd
xi`z zelbzddy - zeevne dxezay mihxtd lk ekeza liknd

.eznypaáì éøLé ìk åéøçàå23,xi`nd iwl`d xe`dy dl` - §©£¨¨¦§¥¥
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a`Îmgpn b"k ycew zay mei Ð f zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

z`xie 'd zad` ly zexxerzd mdl yi xy`e mala `a mgena
,zeevn mneiwae dxez mcenila zeig dqipknd ,'díé÷ñBòä̈§¦

úðéçáa àeä-Ceøa óBñ-ïéà 'ä øBà øéàî ,úBönáe äøBza©¨©¦§¥¦¥¨¦§¦©
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epiwlgdx`dd ,xnelk ,("
dxi`nd zihxtd ziwl`d
`idy ,devn lk ici lr
.zillkd dx`ddn wlg
,lirl xaqedy itke
zcxei `idyk ef dx`dy
ly ote`a `id ,dhnl
(613) b"ixzl zewlgzd

ly dnypa xi`n ziwl`d dx`ddny wlgd ixd - 'eke miwlg

aeh dn epixy`" xn`p jk lre ,devn miiwnd icediepiwlg."ïîæe§©
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øçà íB÷îa øàBáîL Bîk ,älôzä24.ici lr ,oky -mleq ©§¦¨§¤§¨§¨©¥
mleqd ici lr jynpe ,icedi ly zeevnd iyrn miler dltzd
ziwl`d dx`dd
.dizeawray zelbzdde
owfd epax xiaqd o`k cr
oldl ."epiwlg" oeyld
mirp dn" oeyld xiaqi

epilxebdxen ixd lxeby ,"
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה מנ"א, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מז' מנ"א והקודם לו, בו שואל חוות דעתי אדות סידור זמנו לשנה הבע"ל.

הנה לדעתי יקדיש זמנו ללימוד תורת הנגלה ותורת החסידות במסירה ונתינה ושקידה אמתית, 

ומובטחני  בהישיבה,  ילמד  הצהרים  אחרי  גם   - ובמילא  בנפש,  גם  אלא  בזמן  רק  לא  שקידה  היינו 

שברצון חזק, הנה יביא החשק ללימוד שיש אצלו לידי פועל טוב, וילמד לא רק בסבלנות כמו שכותב, 

אלא מתוך עונג.

הרשת  של  בספר  בתי  תלמידי  בשביל  שעורך  שבת  המסיבות  רק  הוא   - לדעתי   - מזה  יוצא 

במקומות שונים, וכמו שכותב בפרטיות במכתבו דט' תמוז. וישמש זה ג"כ סגולה ללמודו הוא במשך 

כל השבוע, וכהבטחת רבינו הזקן, אשר עי"ז נעשה מוחו ולבו זכים אלף פעמים ככה. והשי"ת יצליחו.

בברכת הצלחה.

מ. שניאורסאהן



פג היום יום . . . 

ה'תש"גיז מנחם אביום רביעי

חומש: עקב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: אך ביאור . . . קח ח"ע כנ"ל.

אדמו"ר הצ"צ ביאר מה שמיחסים אש לפנימיות התורה, לפי שהיא הנותנת חיות 
בגליא שבתורה: אז ער לערענט א הלכה און ווייס אז די זעלבע הלכה וועט ער 

לערנען נָאך מאה ועשרים שנה אין גן עדן גיט עס אריין א פייערעל.

ַחּיּות  ַהּנֹוֶתֶנת  ִהיא  ׁשֶ ְלִפי  ַהּתֹוָרה,  ִלְפִניִמּיּות  ֵאׁש  ַיֲחִסים  ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ֵאר  ּבֵ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ַאְדמֹו"ר 
ִרים  ְוֶעׂשְ ֵמָאה  ְלַאַחר  ִיְלַמד  הּוא  ֲהָלָכה  אֹוָתּה  ֶאת  ׁשֶ ְויֹוֵדַע  ֲהָלָכה  לֹוֵמד  הּוא  ׁשֶ ּכְ ּתֹוָרה:  ּבַ ׁשֶ ַגְלָיא  ּבְ

יר ּבֹו ִהְתַלֲהבּות. ַגן־ֵעֶדן – ֶזה ַמְחּדִ ָנה ּבְ ׁשָ

ה'תש"גיח מנחם אביום חמישי

חומש: עקב, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: אך עולם . . . 216 בעשי'.

אדמו"ר האמצעי אמר בשם רבינו הזקן: אהבת ישראל בעדארף דערנעמען ביז מיצוי 
הנפש.

ֶפׁש. ָרֵאל ְצִריָכה "ִלְתּפֹס" ַעד ִמּצּוי ַהּנֶ ֵקן: ַאֲהַבת ִיׂשְ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָאַמר ּבְ

ה'תש"גיט מנחם אביום שישי

חומש: עקב, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: והנה באדם . . . לאברהם כו'.

רֹאׁש  ל  ׁשֶ ין  ּוְתִפּלִ ָיד  ל  ׁשֶ ין  ִפּלִ ּתְ ְמִניִחים  נֹוֲהִגים: א(  ְך  ּכָ  – ין  ִפּלִ ּתְ זּוגֹות  ָעה  ַאְרּבָ ּבְ ְלִלים  ְתּפַ ַהּמִ
ין  ִפּלִ יִקים" ּגֹו', ב( ְמִסיִרים ּתְ ֶהם ַעד ַאֲחֵרי "ַאְך ַצּדִ ְלִלים ּבָ ֶרק "ֵאיֶזהּו", ּוִמְתּפַ "י ֹקֶדם ֲאִמיַרת ּפֶ ְדַרׁשִ
ּגֹו'"  ַמע  א, ְוקֹוְרִאים "ׁשְ א ַרּבָ ּמּוׁשָ ׁשִ ּדְ ל רֹאׁש  ין ׁשֶ ִפּלִ ּתְ ָרָכה –  ּבְ לֹא  ּבְ ּוְמִניִחים –  "י,  ַרׁשִ ּדְ ל רֹאׁש  ׁשֶ
ִרים ָהיּו לֹוְמִדים אֹוָתם ִעם  ְחַלק ִליֵמי ַהֹחֶדׁש. ְוַהְמַהּדְ ּנֶ ִפי ׁשֶ ים ּכְ ִהּלִ "ַעד ֱאֶמת", ְואֹוְמִרים ִמְזמֹוֵרי ּתְ
ַמע ּגֹו'"  ָרָכה – ְוקֹוְרִאים "ׁשְ לֹא ּבְ ם – ּבְ נּו ּתָ ַרּבֵ ִפִלין ּדְ ְך ְמִניִחים ּתְ "י ּוְמצּודֹות. ג( ַאַחר־ּכָ רּוׁש ַרׁשִ ּפֵ
ְלִפי  ֶאָחד  ל  ּכָ ָניֹות  ִמׁשְ ֶרק  ּפֶ ְולֹוְמִדים  ּדּור.  ּסִ ּבַ סּו  ְדּפְ ּנִ ׁשֶ ִכירֹות  ְוַהּזְ ּגֹו'"  ׁש  "ַקּדֶ ת  ָרׁשַ ּפָ "ֱאֶמת",  ַעד 
ָרָכה –  לֹא ּבְ ַרֲאַב"ד – ּבְ ל רֹאׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ם, ּוְמִניִחים ּתְ נּו ּתָ ַרּבֵ ל רֹאׁש ּדְ ין ׁשֶ ִפּלִ ֲהָבָנתֹו. ד( ְמִסיִרים ּתְ
בּוַע: יֹום א'  ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ "י – ִמּפָ רּוׁש ַרׁשִ ׁש ִעם ּפֵ ת ֻחּמָ ָרׁשַ ַמע ּגֹו'" ַעד "ֱאֶמת", ְולֹוְמִדים ּפָ ְוקֹוִרים "ׁשְ

ה ב' ְוכּו'. ָרׁשָ יֹום ב' ּפָ ִני, ּבְ ַעד ׁשֵ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . פד

ה'תש"גכ מנחם אבשבת

חומש: עקב, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: אך . . . והמשכילים יבינו.

כשם שמצות תפלין, עד"מ, יש לה מקום קבוע בראש ובזרוע, ומרגיש כובד התפלה 
של ראש וההידוק דתפלה של יד, כן הוא במצות אהבה ויראה, וכמ"ש הרמב"ם )יסודי 
התורה פ"ב ה"א(: "האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבה וליראה אותו שנאמר ואהבת 
את ה"א ונאמר את ה"א תירא", הנה שיעור מצות אלו הוא אשר יורגשו בהרגש גופני 
בבשר הלב ממש, וכמו אדם הפוגש את אוהבו הנאמן, ולא זו בלבד אז אים זָאל 
ווערען גוט פון דעם, שישכח על כל הדברים המעיקים אותו, אלא עוד שיתעורר בו 
חיות פנימי בתקוה טובה, כי לבו טוב עליו, וכן במדת היראה נופל עליו פחד גדול 
ומורא, כי בשעה ההיא הוא נזכר על כל עניניו הלא טובים במחשבה דבור ומעשה, 
ולבו יכאב בכאב מורגש מיראת העונש ביר"ש ולפעמים הוא ברגש של ירא בושת או 

גם יראת הרוממות.

ה  ִפּלָ יׁש ּכֶֹבד ַהּתְ רֹוַע, ּוַמְרּגִ רֹאׁש ּוַבּזְ ל, ֵיׁש ָלּה ָמקֹום ָקבּוַע ּבָ ֶרְך ָמׁשָ ין, ַעל ּדֶ ִפּלִ ְצַות ּתְ ּמִ ם ׁשֶ ׁשֵ ּכְ
)ְיסֹוֵדי  "ם  ָהַרְמּבַ ַתב  ּכָ ׁשֶ ּוְכמֹו  ְוִיְרָאה,  ַאֲהָבה  ִמְצַות  ּבְ הּוא  ן  ּכֵ  – ָיד  ל  ׁשֶ ה  ְתִפּלָ ּדִ ְוַהִהּדּוק  רֹאׁש  ל  ׁשֶ
ֱאַמר "ְוָאַהְבּתָ  ּנֶ ה ִמְצָוה ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה אֹותֹו, ׁשֶ ד ְוַהּנֹוָרא ַהּזֶ ְכּבָ ֶרק ב' ֲהָלָכה א'( : ָהֵאל ַהּנִ ַהּתֹוָרה ּפֶ
ׁש  ֶהְרּגֵ ּבְ ׁשּו  ֻיְרּגְ ר  ֲאׁשֶ הּוא  ֵאּלּו  ִמְצֹות  עּור  ׁשִ ה  ִהּנֵ יָרא".  ּתִ ֱאלֶֹקיָך  ה'  "ֶאת  ְוֶנֱאַמר  ֱאלֶֹקיָך",  ה'  ֵאת 
ה,  ְהֶיה לֹו טֹוב ִמּזֶ ּיִ ְלַבד ׁשֶ ֱאָמן, ְולֹא זֹו ּבִ ׁש, ּוְכמֹו ָאָדם ַהּפֹוֵגׁש ֶאת אֹוֲהבֹו ַהּנֶ ב ַמּמָ ר ַהּלֵ ְבׂשַ ּגּוָפִני ּבִ
י  ּכִ טֹוָבה,  ִתְקָוה  ּבְ ִניִמי  ּפְ ַחּיּות  ּבֹו  ְתעֹוֵרר  ּיִ ׁשֶ עֹוד  א  ֶאּלָ אֹותֹו,  ַהְמִעיִקים  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ַעל  ח  ּכַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ
ל  ר ַעל ּכָ ָעה ַהִהיא הּוא ִנְזּכָ ָ ּשׁ י ּבַ דֹול ּומֹוָרא, ּכִ ַחד ּגָ ְרָאה נֹוֵפל ָעָליו ּפַ ת ַהּיִ ִמּדַ ִלּבֹו טֹוב ָעָליו, ְוֵכן ּבְ
ַמִים,  ִיְרַאת ׁשָ ְרַאת ָהֹעֶנׁש ּבְ ׁש ִמּיִ ְכֵאב ֻמְרּגָ ה, ְוִלּבֹו ִיְכַאב ּבִ ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ ַמֲחׁשָ ִעְנָיָניו ַהּלֹא טֹוִבים ּבְ

ם ִיְרַאת ָהרֹוְממּות. ת אֹו ּגַ ל ְיֵרא ּבֹשֶׁ ֶרֶגׁש ׁשֶ ְוִלְפָעִמים הּוא ּבְ

ה'תש"גכא מנחם אביום ראשון

חומש: ראה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: ו. זורע . . . 220 ישענו כו'.

ֲעָסָקיו, ַיְחׁשֹב ַמה הּוא ָיכֹול  ּוק ָטרּוד ּבַ ּשׁ ָהְלכֹו ּבַ ם ּבְ ר ּגַ ַדְרֵכי ַהֲחִסידּות הּוא, ֲאׁשֶ קּות ּבְ ַהִהְתַעּסְ
יָריו –  ּכִ ּוק ִמּמַ י ַהּשׁ הּוא ֵמַאְנׁשֵ הּוא ּפֹוֵגׁש ִמי ׁשֶ ַעד ִעְנְיֵני ַהֲחִסידּות ְוטֹוַבת ַהֲחִסיִדים, ּוְכׁשֶ ַלֲעׂשֹות ּבְ
דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[  ּמּוִדים ּבְ עּוֵרי ַהּלִ י ָיבֹוא ֶאל ׁשִ ר ַעל ִלּבֹו, ּכִ ִעְנְיֵני ִמְסָחר – ְיַדּבֵ ּבְ

אֹו ְלֵאיזֹו ִהְתַוֲעדּות.

ְוָקָטן  דֹול  ּגָ ין  ּבֵ ל  ֶהְבּדֵ ִלי  ִמּבְ ית[  ִאיׁשִ ]=חֹוָבה  ְבָרא  ּגַ חֹוַבת  הּוא  ַהֲחִסידּות  ַדְרֵכי  ּבְ קּות  ְוַהִהְתַעּסְ
יִדיַעת דַא"ח. ּבִ

ה'תש"גכב מנחם אביום שני

חומש: ראה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה מודעת . . . תכונני.

יֵמי  ּבִ ַבד  ִמּלְ  – ְלָבֵרְך  ֵאין  ֲחִרית,  ׁשַ ה  ַהּפֶ ְרִחיַצת  ֹקֶדם  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ַחר. ַ ְרכֹות ַהּשׁ ֲעִנּיֹות – ּבִ ַהּתַ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי
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ה'תש"גכג מנחם אביום שלישי

חומש: ראה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ז. אשרנו . . . 222 ועלול כו'.

ִנית  ֵ ַהּשׁ "ְוֶנֶפׁש  ְנָיא  ַהּתַ ֵסֶפר  ּבְ י  ִעּמִ ָלַמד  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ר  ֲאׁשֶ ּכַ תרנ"ב,  ֹחֶרף  ּבְ
ׁש" ֵהם  ַעל" ּוְבֵתַבת "ַמּמָ ֵתַבת "ִמּמַ ִאים ּבְ י ַהּנֹוׂשְ יר ּכִ ׁש", ִהְסּבִ ַעל ַמּמָ ָרֵאל ִהיא ֵחֶלק ֱאלַֹקּה ִמּמַ ִיׂשְ ּבְ
י ֶזהּו  ָבֵאר, ּכִ ִמּיּות. ַוּיְ ׁשְ ּגַ ּבַ ִמּיּות ׁשֶ ׁשְ ֳארֹו ּגַ ׁש" ּתָ רּוָחִנּיּות, ּו"ַמּמָ ּבָ ֳארֹו רּוָחִנּיּות ׁשֶ ַעל" ּתָ ֲהָפִכים. "ִמּמַ

ִמּיּות. ׁשְ ּגַ ּבַ ִמּיּות ׁשֶ ַגׁשְ רּוָחִנּיּות, ּפֹוֶעֶלת ּבְ ּבָ ִעם ֱהיֹוָתּה רּוָחִנּיּות ׁשֶ ִנית ]=ָהֱאלִֹקית[, ׁשֶ ֵ ַמֲעַלת ֶנֶפׁש ַהּשׁ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז מנ"א, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

כיון  בזה  והספק  החסידות,  תורת  עמו  ללמוד  ממנו  מבקש  אחיו  אשר  שאלתו  על  במענה 

שהמקוה רחוקה מהשכונה בה דר אחיו ואינו טובל רק בערב יוהכ"פ, ובמילא שואל אם ללמוד עמו 

לימוד הנ"ל או לאו.

אלא  טובל  שאינו  מה  לגמרי,  הדבר  מופרך  אשר  מובן  כי  בחבירו  נוגע  אחד  פרט  אין  והנה 

בחיזוק  בכלל  והוספה  הגוף  לטהרת  אלא  החסידות,  ללימוד  רק  לא  נוגע  זה  הרי  כי  יוהכ"פ,  בערב 

האמונה, )עיין ברמב"ם סוף הל' מקואות( השראת אלקות וכו', ובפרט כשהמדובר בנוגע לנוער ולאלו 

הנמצאים בארץ אשר עיני ה"א בה מראשית השנה עד אחרית שנה, ובמילא עליו להשתדל להשפיע 

ובמקום  עזרא,  דטבילת  הטבילה   - ועכ"פ  שאפשר,  כמה  עד  יותר  קרובות  לעתים  שיטבול  אחיו  על 

טבילת תוספות טהרה )ולא הנ"ל( הרי - ילמוד איזה משניות בסדר טהרות, ומה טוב במס' מקואות 

- שבמקום אונס וכיו"ב מחליף זה את הענין דמקוה תוספת טהרה )ולא טבילה שמטומאה לטהרה(.

לטוב, תורת  הנ"ל  הנהגתו  ואפילו קודם שתשתנה  עמו,  ללמוד  מובן מעצמו שצריך הוא  כן 

החסידות שהיא נשמתא דאורייתא פנימיות התורה, אילנא דחיי, כיון שבדורות האחרונים לימוד זה 

הכרחי הוא לקיום התורה והמצוות כדבעי וכמבואר בקונטרס עץ החיים, כי לימוד זה ממשיך חיות 

בנפש האלקית, עד שעל ידה חי' ג"כ הנפש הבהמית והגוף בחיים האמיתיים ע"י הדביקות בעץ החיים.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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ה'תשע"ה  אב מנחם י"ז א' יום 'ענבל' ללא פעמון

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰Z ïéìBaðò ïäì äOò̈¨¨¤¦§¦
ïä éøä ,íãàì ìB÷ òéîLäì eOòðå ìéàBä ;äàîè íéìa÷î§©§¦ª§¨¦§©£§©§¦©§¨¨£¥¥
,äàîè ïéìa÷î Z ïäéìBaðò eìhð elôàå .íãà éèéLëúk§©§¦¥¨¨©£¦¦§¦§¥¤§©§¦ª§¨

.ñøçä ìò BLéwäì éeàø àeä éøäL¤£¥¨§©¦©©¤¤
אמוראים א)נחלקו נט, אומרים (שבת יש ההלכה: בטעם

כי  הענבל, ממנו שניטל לאחר אף טומאה מקבל שהפעמון
ולדעה  תינוק, לשתיית קטן כגביע לשמש ראוי הוא עדיין
כדי  שהיא כל למלאכה לשמש ראוי שהכלי בכך די זו
הוא  לה המקורית למלאכה דומה שאינה אף טומאה, שיקבל
הדומה  למלאכה לשמש ראוי אם שרק אומרים ויש מיועד.
טומאה  מקבל ופעמון טומאה, מקבל המקורית למלאכתו
כדי  חרס על בו להקיש ראוי הוא כי הענבל שניטל לאחר
פסק  וכן הראשונה. למלאכתו ראוי הוא והרי קול, להשמיע

הרמב"ם.
אינו  בהמה לשימוש העומד כלי זה: מעין נחלקו ועוד
רגלי  על להגן המיועד מתכת של 'סנדל' אך טומאה, מקבל
משום  שזהו אומרים יש טומאה. מקבל מקוצים בהמה
בהעדר  מלחמה בעת מים שתיית – אדם לשימוש שראוי
שאינו  אף כלשהו לשימוש שראוי די זו ולדעה אחר, כלי

טומאה  שמקבל אומרים ויש נועד, לו המקורי השימוש מעין
כדי  הקרב מן שבורח בעת ברגליו להניחו לאדם ראוי כי

המקורי. השימוש מעין היינו הקוצים, מפני להתגונן
הרמב"ם מדברי נראה זה ה"ז)ובדין פ"ה שכדי (לעיל

זה  שאין אף מים, בו לשתות שראוי בכך די טומאה שיקבל
שצריך  זו בהלכה מפסיקתו בשונה המקורית, מלאכתו מעין

הראשונה! מלאכתו מעין למלאכה ראוי שיהא
לחלק: ויש

ממנו  פוקעת השבירה ידי ועל שנשבר בכלי מדובר כאן
מעין  למלאכה ראוי עדיין שאם אלא טומאה קבלת תורת

אינו אם אך נשבר, לא כאילו נחשב הראשונה ראוי מלאכתו
כשבור  הוא הרי אחרת למלאכה אלא הראשונה למלאכה

טומאה. מקבל ואינו
בכלי  אלא שנשבר בכלי מדובר לא דלעיל בהלכה אך
טומאה  ומקבל בהמה, של לשימוש עומד שמלכתחילה
האדם  שתשמיש ומאחר אדם, לתשמיש גם שראוי משום
שייכות  שתהא צורך אין הטומאה, לקבלת הסיבה הוא שבו

הבהמה. לתשמיש האדם תשמיש בין
(h ,hp zay zkqn l`wfgi oefg)

ה'תשע"ה  אב מנחם י"ח ב' יום טומאה? מקבלים - לקרקע המחוברים מתכות כלי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰LiL úBëzî éìk ìk̈§¥©¨¤¥
øâpäå úìcä ïî õeç ,äàîè ïéìa÷î Z ïîöò éðôa íL ïäì̈¤¥¦§¥©§¨§©§¦ª§¨¦©¤¤§©¤¤
,äàîè ïéìa÷î ïðéà ...ò÷øwì ïééeOò elàL éðtî ...ìeòðnäå§©©§¦§¥¤¥£¦©©§©¥¨§©§¦ª§¨

.eòáwiL íã÷ elôàå©£¦Ÿ¤¤¦¨§
האחרונים מ"ב.הקשו פי"א כלים אחרונה משנה צז. סי' מרדכי (מאמר

קע) סי' יו"ד צדק :צמח
מ"ב)שנינו פט"ו מתכת(כלים של נחתומין של דף (עליו :

פיה"מ) - הבצק את מטהר,לשים אליעזר רבי - בכותל שקבעו
טומאה. מקבל ואינו כקרקע נחשב לקרקע מחובר כי
בפני  כלי הוא הרי בכותל שקבעו ואף מטמאים, וחכמים

הכלי)עצמו בגוף שינוי שיעשה הרמב"ם (עד ופסק טומאה. ומקבל
הכ"ד) פי"א בקורה (להלן שקבעם מתכות כלי "שכל כחכמים

סתירה  זו הרי ולכאורה, טומאה". מקבלין בכותל או
במחובר  הוא בהם שהשימוש מתכות שכלי כאן לדבריו
בפני  שם להם יש אם אף טומאה מקבלים אינם לקרקע

עצמם?
אחרונה)וביארו משנה מרדכי. :(מאמר

המתכות  עשייתם כלי שעיקר כלים הם כאן הנמנים
בטלים  הם ולכן לקרקע, מחוברים כשהם בהם להשתמש

כי  שיקבעו" קודם "אפילו טומאה מקבלים ואינם לקרקע
המתכות  כלי ואילו לקרקע, להתחבר היא עשייתם תכלית
להשתמש  מתחילה נעשו חכמים לדעת טומאה שמקבלים

לקרקע מחוברים כשאינם אף לבדם נחתומין בהם של (כדף

בכותל) קבוע כשאינו אף הנחתום את בטלים שמשמש אינם ולכן ,
טומאה. ומקבלים לקרקע

צדק' ה'צמח אדמו"ר זה על :(שם)והקשה
הגמרא א)למסקנת סו, בתרא של (בבא דף מטמאים חכמים

קבע  שקודם היינו חקקו', ולבסוף 'קבעו אם אף נחתומין
הרי  וכאן כלי, ועשאו הכינו כך ואחר בכותל הדף את
חכמים  לדעת מדוע כן ואם לקרקע במחובר עשייתו תחילת

לקרקע? בטל שאינו כלי נחשב
ותירץ:

הציר  כגון - לקרקע המחובר את המשמשים כלים רק
ואינם  כקרקע נחשבים - הדלת משימוש חלק שהם והמנעול
המחובר  את משמשים שאינם כלים אבל טומאה, מקבלים
אלא  הכותל את משמש שאינו נחתומין של דף כגון לקרקע,

עצמם בפני כלים הם הרי אפיה, לצרכי מתחילתם נועד שכבר (אף

לקרקע) במחובר כקרקע.נקבעו ואינם

ה'תשע"ה  אב מנחם י"ט ג' יום חדש  כלי ממנו ועשו שהותך כלי טהרת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰åéìò äfäå úîa àîèð¦§¨§¥§¦¨¨¨
éòéáMa åéìò äfäå øçà éìk eäàOòå Bëézä Ck øçàå éLéìMa©§¦¦§©©¨¦¦©£¨¨§¦©¥§¦¨¨¨©§¦¦
úôøèöî Cezä íãwL äéfä ïéàå ,àîè äæ éøä Z Bìéaèäå§¦§¦£¥¤¨¥§¥©¨¨¤Ÿ¤¦¦§¨¤¤

éLéìL åéìò äfiL ãò äøäè Bì ïéàå .Cezä øçàL äàfäì§©¨¨¤©©¦§¥¨¢¨©¤©¤¨¨§¦¦
éLéìL åéìò äfé Bà ,äøéáL íã÷ éìk àeäLk ìéaèéå éòéáLe§¦¦§©§¦§¤§¦Ÿ¤§¦¨©¤¨¨§¦¦

.epëéziL øçà ìéaèéå éòéáLe§¦¦§©§¦©©¤©¦¤
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אפר  מי הזאת צריך ולטהרתו מת, טומאת שנטמא כלי
הלכה  - לטומאתו השביעי וביום השלישי ביום אדומה פרה

יהושע ז)כרבי יד, בשלישי (כלים עליו שהזה לאחר שאם
עליו  להזות צריך – חדש כלי ועשהו והתיכו הכלי נשבר

אליעזר כרבי ולא השביעי, ביום הכלי (שם)שנית נשבר שאם
השביעי  היום עד להמתין צריך לא בשלישי, הזאה לאחר
ועשייתו  התכתו לאחר מיד עליו מזה אלא השניה, להזאה

אחר. כלי
התך  שקודם הזאה "אין מזו: יתירה מלמדנו והרמב"ם
עליו  שיזה עד טהרה לו ואין התך, שאחר להזאה מצטרפת
עליו  יזה או שבירה קודם כלי כשהוא ושביעי שלישי

שיתיכנו". אחר ויטביל ושביעי שלישי
גם  יהושע רבי לדעת אמנם כך: על משיג והראב"ד
השביעי  היום עד להמתין צריך והתכתו הכלי שבירת לאחר
קודם  השלישי ביום הראשונה ההזאה אבל שנית, ולהזות

ההיתוך  לאחר השביעי ביום השניה וההזאה ההיתוך
הזיה  אין אומר, יהושע "רבי המשנה ומלשון מצטרפות,
יום  עד להמתין שצריך רק משמע ושביעי" משלישי פחות
ההיתוך  קודם שההזאה הרמב"ם למד ומנין השביעי,

מצטרפות? אינן ההיתוך שלאחר וההזאה
המשנה': ה'מרכבת ומבאר

רבא דברי את הרמב"ם הביא הקודמת טז,בהלכה (שבת

"שמא ב) לטומאתם חזרו והותכו שנשברו מתכות שכלי ,
ואם  ביום", בו אחר כלי ממנו ויעשה ויתיכנו כלי לו יטמא
נטהר  הכלי שבשבירה כשם כי יאמרו טהור שהוא נאמר

שמש. הערב צריך ואין מיד נטהר בטבילה גם מיד,
עליו  שהזו כלי אם ההזאות: לענין גם קיים דומה וחשש
ההתכה), (לאחר מחדש נטהר יהיה והותך ונשבר בשלישי
לו  אין ולכן אחת, בהזאה ודי כעת, נטמא שהכלי יאמרו

ויטביל. ושביעי שלישי עליו שיזה עד טהרה

ה'תשע"ה  אב מנחם כ' ד' יום לטומאה  'חיבור'

:‰ ‰ÎÏ‰ ,ÊÈ ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ïéìázä úéáe Ctä úéa¥©©¥©§¨¦
,ïlk eàîèð Z òbîa äøékä úàîèð íà :äøékaL øpä úéáe¥©¥¤©¦¨¦¦§¨©¦¨§©¨¦§§ª¨
àlà dì øeaç ïðéàL éôì ;eàîèð àì Z øéåàa úàîèð íàå§¦¦§¨¨£¦Ÿ¦§§§¦¤¥¨¦¨¤¨

.íéøôBñ éøácî¦¦§¥§¦
משנה': ה'כסף כתב

בית  (לשמן), הפך בית - אלו כלים מאיר, רבי לדעת
הכירה, לשימוש נחוצים תמיד שלא אף - הנר ובית התבלין
נטמאו  בכירה טומאה נגעה ואם לכירה, כמחוברים נחשבים
לטומאה  'חיבור' אינם אלו כלים שמעון רבי ולדעת הם, גם

מ"ג). פ"ה כלים ב. מח, עלֿפי (שבת מאיר כרבי הרמב"ם ופסק
משנה'(שם)הגמרא מ"ו)ש'סתם פ"ב מאיר,(עוקצין כרבי

בגדים  היינו, לטומאה", חיבור כובסין... של "שלל ושנינו:
נטמא  בכביסה, יאבדו שלא כדי גדולים עם שנתפרו קטנים
עצמו, בפני שימושו בגד שכל ואף כולם, נטמאו מהם אחד
בכלים  הדין והוא לטומאה, 'חיבור' נחשבת התפירה

לטומאה. 'חיבור' שזהו לכירה המחוברים
משנה' ה'כסף כתב הפר"ח)ועוד בשם שם, כלים איגר :(רע"ק

עליו: והקשו כמותו. הרמב"ם פסק מחמיר, מאיר שרבי כיון

וכיון  סופרים מדברי לטומאה 'חיבור' הם אלו כלים הרי
שמעון, כרבי לפסוק היה צריך לקולא, דרבנן שספיקא

לטומאה? חיבור שאינו
לדוד' ה'שושנים שם)ומתרץ מאיר (כלים רבי שלדעת כיון :

מאיר  כרבי "הלכה כי כמותו, הלכה דרבנן, גזירה זוהי
באיסור  תורה דברי על מחמיר שהוא "בדבר בגזירותיו",

שם)והיתר" ורש"י א. נז, .(כתובות
אמת' תנא)וה'שפת מאן ד"ה שם, מיישב:(שבת

רבא  אמר המחוברים, בכלים לטומאה' 'חיבור בדין
מלאכה' 'בשעת רק תורה בכלים)שמדין השימוש זה (בעת הרי

טומאה  על רבנן וגזרו זה", טמא - זה נטמא ו"אם חיבור
מלאכה  בשעת שלא גם אבל ,זו מאיר. רבי לדעת וזהו

ונמצא  חיבור, אינו מלאכה' 'בשעת אף שמעון רבי לדעת
בדאורייתא. גם היא שמעון ורבי מאיר רבי שמחלוקת
ובשעת  דאורייתא בספק המחמיר כדברי שהלכה וכיון
תורה, מדין חיבורו כי מאיר כרבי לפסוק יש מלאכה
שלא  טומאה על חכמים שגזרו הגזירה ישנה ממילא

מלאכה. בשעת

ה'תשע"ה  אב מנחם כ"א ה' יום מהקערה? חלק נחשב הבצק האם

:Ë ‰ÎÏ‰ ,Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰äáøòä é÷ãñaL ÷öä¥¤§¦§¥¨£¥¨
íàå ,äøBäè äáøòä Z åéìò ãét÷î äéä íà ...õøL Ba òâpL¤¨©¤¤¦¨¨©§¦¨¨¨£¥¨§¨§¦

.äáøòä úàîèðå äáøòk àeä éøä Z Bîei÷a äöBø¤§¦£¥¨£¥¨§¦§¨¨£¥¨
האדם  אם קערה, בסדקי התחוב שבצק מבואר זו בהלכה
לקערה  בטל הוא הרי הסדקים סתימת לשם בקיומו מעוניין
הקערה. נטמאת שרץ בו כשנגע ולכן ממנה, כחלק ונחשב

במשנה מבואר ב)מאידך, ט, שעל (מקוואות שתחבושת
האדם  הרי ולכאורה, טבילה, לגבי חציצה נחשבת המכה
אין  ולמה להסירה, עומד ואינו התחבושת של בקיומה רוצה

חוצצת? ואינה לגוף שבטלה אומרים

צדק' ה'צמח קנח)מבאר סי' יו"ד :(שו"ת
כעת, התחבושת את להסיר מתכוון אינו האדם אמנם
אינה  ולכן אותה יסיר המכה שתתרפא לאחר הרי אבל
הקערה  שבסדקי לבצק דומה ואינה וחוצצת, לגוף בטלה

לעולם. בקיומו רוצה שהאדם
אין  הקערה שבסדקי בבצק גם שהרי לדון, יש ועדיין
חייב  יהא בפסח שהרי לעולם, להשאירו האדם בדעת
בשאר  זאת ולמרות ימצא', 'בל באיסור יעבור שלא להסירו
חוצץ  בפסח (ורק חוצץ ואינו לקערה בטל הוא השנה ימות

ההלכה)? בתחילת כמבואר



v"ndqeפח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לסתימת  משמש והבצק מאחר כי לכאורה עולה ומכך
מהכלי  כחלק כעת נחשב הוא הרי שבדפנות למרות הנקבים ,

אינה  זמנית סתימה זה, ולפי להסירו. יצטרך זמן שלאחר
היא  כעת אבל זמן לאחר להסירה בדעתו אמנם כי חוצצת

מהגוף. חלק ונחשבת השן במקום משמשת
האדם  שבקערה הבצק כי הדינים, בין לחלק יתכן אך

מדין  להסירו ייאלץ שבפסח אלא תמיד בקיומו רוצה מצידו
ויתחייב  עצמו מהכלי חלק כאילו נחשב זה הרי ולכן חמץ,
ככלי  חשיבותו את לשלול כדי בכך ואין בפסח בביעור
מתכוון  עצמו האדם זמנית בסתימה אך השנה, במשך
וחוצצת  לגוף בטלה שאינה יתכן ולכן זמן, לאחר להסירה

תקלב) ע' דטהרה' 'מילי .(ראה

ה'תשע"ה  אב מנחם כ"ב ו' יום בגד? מתורת בטל מתי - משימוש שביטלו בגד

:ÊÎ ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰ìLìò íéçôè äL §¨§¨¦©
ìLäéäL úBîk àeä éøä Z øecëa BðúpL íéçôè äL §¨§¨¦¤§¨§©£¥§¤¨¨

ànèúî Bðéà Z Bîöò éðôa øeck eäOò .ñøãîa ànèúîe¦§©¥§¦§¨¨¨©¦§¥©§¥¦§©¥
ìMî Bèòîî øôzä éøäL ,ñøãîaìL ìò äL.äL §¦§¨¤£¥©¤¤§©£¦§¨©§¨

טומאת  מקבל טפחים שלושה על שלושה של בגד
לא  כדור לתוך שלושה על שלושה של בגד נתן ואם מדרס,

שישתמר כדי היא נתינתו כי בגד תורת ממנו (רע"ב בטלה

מ"א) פכ"ח במדרסכלים אפילו ומיטמא לדעת , כי הרמב"ם, (לדעת

מדרס) מטומאת חוץ הטומאות בכל מיטמא הבגד הראב"ד את קיפל ואם
מיעטו  התפר כי מדרס, מטומאת טהור - כדור ממנו ועשה
בשאר  אבל שלושה, על שלושה בו אין לתפר ומחוץ

שלושה על משלושה בפחות גם מיטמא (כדלעיל הטומאות

הטומאות) משאר אף טהור הראב"ד לדעת אמנם .ה"א.
אחרונה' ה'משנה שם):והקשה (כלים

אומרים  כי מדרס להיטמא ראוי אינו לכדור שעשהו בגד
מיועד (לזב)לו כדור כלומר, מלאכתינו'. ונעשה 'עמוד

יצטרך  עליו ישב הזב ואם לישיבה, ולא אחר לשימוש
למלאכתו בכדור להשתמש יהיה שאפשר כדי (ראה לעמוד

ה"ו) פכ"ב כיון לעיל מטמא שאינו הרמב"ם כותב כן אם ומדוע ,
שלושה"? על משלושה ממעטו "שהתפר

ותירץ:
מ"א)שנינו פכ"ו רצועותיו (כלים שהותרו סנדל :

(שאינו  'הדיוט' כי טומאה מקבל בטל) כ'כלי' (ושימושו
וכך  'כלי'. ולעשותו הרצועות את להחזיר יכול אומן)
למצב  להחזירו ה'הדיוט' יכול לכדור שנעשה בבגד גם
לשימוש  להחזירו היתה שעשהו האדם דעת ולכן הקודם
ככדור, בו להשתמש כדי בגד לבטל הדרך אין כי כבגד,
היה  למדרס, הראוי מהשיעור התפר מיעט ואילולא
להחזירו  יכול ש'הדיוט' כיון מדרס טומאת מקבל הכדור
אינו  – נתמעט ששיעורו בגלל ורק בגד, של למצב

במדרס. מתטמא
הבגד  אין התפר ידי על שיעורו את ממעט וכאשר
את  לפרום יכול שה'הדיוט' אף מדרס בטומאת מתטמא

הבגד את המקלקל כי הקודם, למצב ולהחזירו miiciaהתפר
ולכן הראשון, למצב להחזירו בדעתו שאין שיכול מגלה (אף

כלילהחזירו) תורת ממנו שם)יורדת אחרונה .(משנה

ה'תשע"ה  אב מנחם כ"ג קודש שבת 'משא'? או 'מנעל' - עץ של נעל

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,‰Î ˜¯Ù ÌÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰àeäå ,ïéãiñ ìL ìcðñ©§¨¤©¨¦§
ìièî íéîòt ãiqäL éðtî ,ñøãîa ànèúî Z õò ìL ìcðñ©§¨¤¥¦§©¥§¦§¨¦§¥¤©©¨§¨¦§©¥

.Búéáì òébnL ãò Ba©¤©¦©§¥
כדי  אותו שנועלים סיידים, של סנדל עקיבא רבי לדעת

טומאהשהסי  לקבל ראוי העור, את ישרוף לא א)ד סו, (שבת

וסוברים  עליו חולקים שחכמים אף כמוהו הרמב"ם ופסק
כי  מדרס, טומאת טמא ואינו מנעל נחשב אינו עץ של שנעל

הגמרא ו''הלכה (שם)למסקנת עקיבא כרבי סובר מאיר רבי
מאיר ורבי עקיבא רבי כשיטת היינו משנה)כרבים', .(כסף

המלך' ה'שער אלגזי)והקשה להר"ש הלכות' 'גופי בשם :(כאן,
לצאת  לקיטע שמותר שבת, לענין נאמרו מאיר רבי דברי
כדעת  שלא 'משא' נחשב ואינו עץ של בקב הרבים לרשות
סיידים  של שסנדל עקיבא כרבי וסובר האוסר, יוסי רבי
שתי  כי מדרס, טומאת ומטמא מנעל נחשב מעץ העשוי
סיידים  של וסנדל הקיטע שקב אחד עניינם ההלכות
בשבת, הקיטע בקב לצאת מותר ולכן מנעל, נחשבים

מדרס. טומאת טמא גם עצמו זה ומטעם
כרבי  פסק כאן הרמב"ם: בדברי סתירה ישנה כן, ואם
שבת  בהלכות ואילו מדרס, טמא סיידים של שסנדל עקיבא

הט"ו) רבי (פי"ט כדעת שלא שלו, בקב יוצא הקיטע שאין פסק
מאיר!

המלך': ה'שער ומתרץ
רבא ב)לדעת עח, רבי (יומא לפי ובין מאיר רבי לפי בין ,

לצאת  האיסור יוסי רבי ולפי הוא, מנעל הקיטע קב יוסי
יישמט  שמא חכמים שגזרו משום הוא בשבת הקיטע בקב
הרבים, ברשות אמות ארבע להעבירו ויבוא מהרגל הקב
בו. לצאת מותר ולכן לזה חששו לא מאיר רבי לדעת ואילו
בין  סתירה כל אין רבא, בשיטת הולך שהרמב"ם וכיון
טומאת  וטמא מנעל הוא עץ של סנדל אכן כי הפסקים,
הוא  ש'מנעל' אף שלו בקב יוצא הקיטע אין זאת ועם מדרס,
ויעבירנו  מרגלו יישמט שמא חכמים גזרו כי משא, ואינו

הרבים. ברשות אמות ארבע
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ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
.àÈÏk Ïk2‰„ÒÙÂ ‡ÓËpL ¯Á‡ ¯aLÂ ‡ÓËpL »¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿«««∆ƒ¿»¿ƒ¿¿»

BLÈÓL˙Â B˙¯eˆ3ÌÈÏk ÔÎÂ .B˙¯È·La ¯B‰Ë - »¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿≈≈ƒ
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ Ô‰È¯·L - ÔÈ¯B‰Ë Ô‰Lk e¯aLpL∆ƒ¿¿¿∆≈¿ƒƒ¿≈∆≈»¿«¿ƒ

.‰‡ÓËÀ¿»

שיעור 1) כמה שנטמא. אחר ונשבר שנטמא כלי יבאר
במוציא  הכלי ניקב טהור. ויהיה עצם או עץ בכלי השבר
ודין  רימון. למוציא שהשלימו עד וניקב וחזר וסתמו זית
כלי  כל רימון. כמוציא נקובים מתחלה שעשאם כלים

וכו'. לשנים א.2)שנחלק  משנה ב פרק אינו 3)כלים
ראוי  שעודנו פי על ואף שבירתו, שלפני לשימושו ראוי

אחר. לתשמיש

.áÌˆÚ ÈÏk B‡ ıÚ ÈÏÎa ¯·MiL ¯·M‰ ¯eÚL ‰nk4 «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈ƒ¿≈≈¿≈∆∆
.ÌÈBn¯a Ô¯eÚL - ÌÈza ÈÏÚa ÈÏk Ïk ?¯B‰Ë ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»»¿≈«¬≈»ƒƒ»¿ƒƒ

ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa ÈÏk‰ ·˜piMÓ ?„ˆÈk5¯B‰Ë -6. ≈«ƒ∆ƒ»≈«¿ƒ¿ƒƒ»
ÈÙÏ ,ÔË˜ ‡ÏÂ ÏB„‚ ‡Ï ,ÈBÈa - e¯Ó‡L ÔBn¯‰Â¿»ƒ∆»¿≈ƒ…»¿…»»¿ƒ

‰‡B¯‰ ˙Ú„7‰Ê ÌÈÊeÁ‡ ÌÈBn¯ ‰LÏL ÈÏk· eÈ‰ÈÂ , ««»∆¿ƒ¿«¿ƒ¿»ƒƒ¬ƒ∆
‰Êa8ÈÏk‰ ·w .9˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa10·wÂ ¯ÊÁÂ ,BÓ˙Òe11 »∆ƒ««¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»«¿ƒ≈

BÓÈÏL‰L „Ú] ,BÓ˙Òe ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa12[‡ÈˆBÓÏ ¿ƒ«ƒ¿»«∆ƒ¿ƒ¿ƒ
Ìe˙Ò ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBn¯13eOÚ È¯‰L ,¯B‰Ë - ƒ««ƒ∆»»∆¬≈«¬

˙BL„Á ÌÈt BÏ14. »ƒ¬»

כרימונים".4) שיעורן בתים בעלי כלי "כל כתוב: במשנתנו
מתכת  כלי ודיני ועצם. עץ בכלי שהמדובר רבינו, ופירש
י"ט. בפרק חרס כלי ושל י"א בפרק לקמן יבוארו שנשברו

הכלי.5) מתוך דרכו יפול שרימון כך כל גדול הנקב
במסכת 6) ופירשו כרימונים", "שיעורן כתוב: במשנתנו

רימון. כמוציא שניקב טמא לכלי שהכוונה ב, קיב שבת
משנה 7) שם בכלים יוסי רבי הנשאל. החכם דעת אומד לפי

שגם  רבינו וסובר בינונית, ביצה שיעור גבי כך אומר ז
כמותו. ופסק כך, דעתו פירוש,8)ברימון המשנה. לשון

מהם  שניים של וכובדם אחד מבד יוצאים רימונים שלושה
היה  לא זה לחץ ולולא הנקב דרך שיצא השלישי על לוחץ

הכלי. נטהר כן פי על ואף שם 9)יוצא בשבת בעיא
לקולא. מרימון.10)ונפשטה קטן יד 11)שהוא על

יחד.12)הסתימה. והפתוח הסתום - הנקב את השלים
סתום.13) כולו מפני 14)ואפילו נפסד הראשון הכלי

לפנינו יש סתום, שהנקב ועכשיו, ונטהר, - הגדול כלי הנקב
נטמא. שלא חדש

.âÔB‚k ,ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa ÔÈ·e˜ ‰lÁzÓ Ô‡OÚL ÌÈÏk≈ƒ∆¬»»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿
ıÏÁt‰Â Ïq‰15˙B¯ÈÙÈt‡‰Â ÌÈlÓb ÏL16ÔÈÏa˜Ó - ««¿«»¿»∆¿«ƒ¿»«ƒ¿»¿«¿ƒ

.Ôa¯ Ú¯wiL „Ú ‰‡ÓËÀ¿»«∆ƒ»«À»

גמלים.15) גבי על שמניחים מחבלים עשוייה שבכה כעין
הגפנים.16) את עליה לדלות קנים של אריגה

.ã˙B¯ÈÙÈt‡17ÌÈ˜ Ô‰Ï ‰OÚL18‰hÓÏe ‰ÏÚÓÏ «ƒ¿»∆»»»∆»ƒ¿«¿»¿«»
˙B¯B‰Ë - ˜fÁÏ19ÌÈtb Ô‰Ï ‰OÚ .20Û‡ ,Ô‰L Ïk ¿«≈¿»»»∆««ƒ»∆≈«

.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ÔBn¯ ‡ÈˆBÓk ‰·e˜ dlkL Èt ÏÚ«ƒ∆À»¿»¿ƒƒ¿«∆∆À¿»

מקנים 17) ארוג כלי מפרש: שם רבינו ג. משנה י"ז פרק שם
בכלאיים  פירש וכן שהאריכו. השריגים את עליו שמדלים
כאן. משנה הכסף גם דבריו הבין וכן ג משנה ו פרק

קנים.18) להם ולא 19)חיבר ברובם כשנפתחו המדובר
לא  שאם הקנים, חיבור לפני טומאה לקבל ראויים היו
בקנים. חיזקם לא אפילו טמאים הם הרי - נפתחו

מסגרת.20) כעין

.äÌÈBn¯ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÌÈÏk‰ Ïk21ÔB‚k , »«≈ƒ∆≈»¿ƒ¿«≈ƒƒ¿
Ú·¯‰22ÌÈBw‰Â Ú·¯ ÈˆÁÂ23Ô¯eÚL - ÌÈpËw‰ »…««¬ƒ…«¿«¿ƒ«¿«ƒƒ»

eÓÓ‚ .˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa24È„k Ô‰a ¯‡L Ì‡ ,Ô‰È˙B˙ÙO ¿ƒ«ƒƒ¿¿ƒ¿≈∆ƒƒ¿«»∆¿≈
‡e‰L Ïk Ïa˜Ï25.ÔÈ‡ÓË - ¿«≈»∆¿≈ƒ

לתוכם.21) נכנס אינו שרימון קטנים רובע 22)כלים
לוגים. ארבעה = הקב סל.23)הקב. נקרעו,24)מין

מהשפה.25)ניטלו. קטן חלק נשאר אם

.å˙t ÏL ˙B¯kÎk Ô¯eÚL - ˙t ÏL ÔÈlq‰26. ««ƒ∆«ƒ»¿ƒ»∆«

טומאה.26) מקבל הסל - הנקב דרך נופל כיכר אין אם
במיוחד  עשוי שהסל ומפני רימון, ממוציא גדול זה שיעור
למלאכתו  ראוי שהוא זמן כל כלי מתורת בטל לא לכיכרות

זו.

.æÌÈpb‰ ˙t˜27˜¯È ÏL ˙Bc‚‡ ‡ÈˆBzMÓ -28 À«««»ƒƒ∆ƒ¬À∆»»
ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;‰¯B‰Ë29Ô·z ‡ÈˆBÓa -30ÏL ; ¿»¿∆«¬≈»ƒ¿ƒ∆∆∆

‡··‚a - ÔÈla31. «»ƒƒ¿»»

למכירה.27) העומדים ירקות בהם מכניסים שהגננים
רימון.28) ממוציא גדול זה כליהם.29)שיעור על החסים
הסל 30) שולי כשנפחתו ירק. אגודת ממוציא גדול שיעור

את  ועליו הקופה בתוך תבן הבית בעל מניח ירק המוציא
את 31)הירקות. בו ומסיקים בזבל מעורב דק תבן

המרחצאות.

.ç˙B¯Ú˜ ˙Èa32˙B¯Ú˜ Ïa˜Ó BÈ‡L33ÏÈ‡B‰ , ≈¿»∆≈¿«≈¿»ƒ
ÔÈÈeÁÓz‰ Ïa˜Óe34‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -35ÔÎÂ . ¿«≈««¿ƒ¬≈∆¿«≈À¿»¿≈

ÈÚ¯‰ ˙Èa36˙‡ Ïa˜Óe ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ó BÈ‡L ≈»¿ƒ∆≈¿«≈«¿ƒƒ¿«≈∆
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ÈÚ¯‰»¿ƒ¬≈∆¿«≈À¿»

קערות.32) עליו להעמיד המיועד גדול  ניקב 33)כלי
קערה. גדולות.34)כמוציא שהוא 35)קערות מפני
למלאכתו. צרכיהם.36)ראוי בו עושים שילדים כלי

.èÈt ÏÚ Û‡Â ,¯B‰Ë - ÌÈLÏ ˜ÏÁpL ıÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ≈∆∆¡«ƒ¿«ƒ»¿««ƒ
ÔÈÒtÏ‡a Ô‰È˙BÙc ÏÚ ÔÈÏa˜nL37ÏL ÌÈÏkÓ ıeÁ , ∆¿«¿ƒ«»¿≈∆¿ƒ¿»ƒƒ≈ƒ∆
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milkצ zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn f"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙lÁzÓ BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk Ô˙ˆ˜Ó B‡ ÔÈˆÁL ıÚ≈∆∆¿»ƒ¿»»¿ƒƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ«
ÈL ‰OÚ ‰lÁznL ,ÏeÙk‰ ÔÁÏM‰ ÔB‚k .Ô˙iOÚ¬ƒ»»¿«À¿»«»∆ƒ¿ƒ»«¬»¿≈

ËLÙÂ ÏtÎ ‡e‰ È¯‰Â ÌÈ˜ÏÁ38ÈeÁÓz‰ ÔB‚Îe , ¬»ƒ«¬≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿««¿
ÔBÊn‰39˜ÏÁ ÏÎa È¯‰Â ˙B¯Ú˜ ˙B¯Ú˜ ‡e‰L , «ƒ¿∆¿»¿»«¬≈¿»≈∆

ÏÎÂ ,ÏeÙk‰ ‡qk‰ ÔB‚Îe ,˙BÓÏL ˙B¯Ú˜ ÂÈ˜ÏÁÓ≈¬»»¿»¿≈¿«ƒ≈«»¿…
ÔÈÈ‚Ï ˙Èa ÔÎÂ .el‡a ‡ˆBik40˙BÒBk‰ ˙È·e41ÏL «≈»≈¿≈≈¿ƒƒ≈«∆

Ô‰Ó „Á‡ ˙ÁÙpL ıÚ42BÈ‡Â ¯B‰Ë ˙ÁÙpL ‰Ê - ≈∆ƒ¿«∆»≈∆∆∆ƒ¿«»¿≈
ÌÈza‰ ¯‡LÏ ¯eaÁ43BÈ‡Â ¯B‰Ë - ÈM‰ ˙ÁÙ . ƒƒ¿»«»ƒƒ¿««≈ƒ»¿≈

BÏ ¯eaÁ44Ïk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë Ôlk - ÔzLÏL e˙ÁÙ . ƒƒ¿¬¿»¿»À»¿ƒ¿≈…
.el‡k ÌÈÏÎa ‡ˆBik«≈¿≈ƒ»≈

יד.37) בית בלי כמחבת שטוח גדול כלי = אילפס
ולפשטו 38) גדול, לשולחן צריך כשאינו לכפלו אפשר

בצירים. חלקיו שני את עשוייה 39)ולחבר גדולה קערה
(אונקלוס  אחר תבשיל מין תא בכל ונותנים תאים תאים
קיבול  כלי "מזנון" ומזה "לזנוהי" - "למינהו" מתרגם:

למשנה). בפירושו רבינו הרבה. כלי 40)למינים
כד  לכל קיבול בית בו ויש קטנים כדים עליו שמעמידים

וכוס.41)וכד. כוס לכל קיבול בית בו אחד 42)שיש
הקיבול. חלק 43)מבתי הוא שהנפחת אומרים אנו אין

גם  נטמא אלה נטמאו ואם נפחתו שלא הקיבול בתי משאר
לכלי.44)הוא.

.é˙ÏtLÓ45‰‰B·b d˙ÈÚˆÓ‡L46˙B„¯BÈ ‰È˙BiÂÊÂ47 «¿∆∆∆∆¿»ƒ»¿»¿»ƒ∆»¿
„vÓ ˙Ïa˜Ó ‡È‰L ÈtÓ ,‡ÓË - „Á‡ „vÓ ‰˙ÁÙÂ¿ƒ¿¬»ƒ«∆»»≈ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆ƒ«

ÈM‰48ÔÁÏM‰ .‰¯B‰Ë - ÈM‰ „vÓ ‰˙ÁÙ . «≈ƒƒ¿¬»ƒ««≈ƒ¿»«À¿»
È˜tÏc‰Â49e˜ÏÁiL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - e˙ÁÙpL ¿«À¿¿ƒ∆ƒ¿¬¿«¿ƒÀ¿»«∆≈»¿

‰Ïh .B¯·ÁÓ ˜ÏÁ Ïk Ï„aÈÂ50- Ô‰ÈÏ‚¯Ó ˙Á‡ ¿ƒ»≈»≈∆≈¬≈ƒ¿»««≈«¿≈∆
‰¯B‰Ë51˙ÈLÈÏM‰ ‰Ïh .‰iM‰ ‰Ïh Ì‡ ÔÎÂ .52: ¿»¿≈ƒƒ¿»«¿ƒ»ƒ¿»«¿ƒƒ

·MÁ Ì‡53ÏÚ B‡ ‰Ê ÔÁÏL ÏÚ ÏÎ‡iL Ì‰ÈÏÚ ƒƒ≈¬≈∆∆…««À¿»∆«
Ì‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ‡Ï·ha ÏÎB‡ BÓk BÊ È˜tÏcÀ¿¿ƒ¿≈««¿»¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ

.ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï»¿ƒ

ובהמה 45) לשדות זבל בה שמובילים גדולה, קופה שם.
אותה. לנהג,46)מושכת ישיבה מקום יש הקופה באמצע

יתלכלך. לא שהנהג כדי מהדפנות, גבוה הוא זה ומקום
לשני וה  ומחלקה הקופה רוחב כל תופס זה כשמקום מדובר,

נמוכות.47)חלקים. ארבע 48)דופנותיה לו שיש
נפחתו. שלא עליו 49)דפנות להעמיד קטן שולחן

ודולפקי 50)הכוסות. בשולחן המדובר ב. משנה שם
רגליים. שלוש פירוש,51)בעלי טהור. להיות צריך

ואי  לעמוד יכול שאינו מפני טהור הדולפקי או השולחן
בו. להשתמש אנשים 52)אפשר ויש טבלא ונשארה

טבלא. גבי על כלי.53)שאוכלים אותה עושה מחשבתו
קמא. כתנא פסק

.àéÌÈ¯Ò ÈÏk54ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰È˙B˙ÙO eÏÙpL55Ì‡Â . ¿≈¿»ƒ∆»¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ
ÔÈÏa˜Ó - ‡e‰L Ïk Ô‰È˙B˙ÙO ÌBÒÁÓ ¯‡Lƒ¿««¿ƒ¿≈∆»∆¿«¿ƒ

‰‡ÓË56. À¿»

רבינו 54) ובפירוש במשנה כתוב (כך "נצרים" להיות צריך
דקים. מקנים קלועים כלים פירוש, מפני 55)שם).

מאליה. תתפרק (למעלה 56)שהקליעה אמרנו חדש בכלי
כל  שיחסום עד טומאה מקבלים שאינם א) הלכה ה פרק
וניטלה  מלאכתו שנגמרה כלי אבל ההוצים, ויכרות השפה
המשנה  שהוא. כל ממנה נשאר אם טומאה מקבל - השפה
עץ  כלי בשיירי חומר "זה ואומרת: זה על מעירה

מבתחילתן".

.áéÌÈˆÚ d‡ÏnL ‡Ï·Ë57dÚ˜˙e58‰¯B‰Ë -59. «¿»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»¿»
ÌÈ¯Òa dtÁ60‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó -61. ƒ»ƒ¿»ƒ¿«∆∆À¿»

כולה.57) פני על עצים בה 58)הניח שנעץ לפרש, נראה
ד, (שופטים הכתוב מלשון העצים, לגזרי וחיברה יתידות
הכתוב  את לפרש יש וכן ברקתו". היתד "ותתקע כב)
תקע  - בהר" אהלו את תקע "ויעקב כה): לא, (בראשית

בהר. האוהל ראוייה 59)יתדות ואינה שביטלה לפי
מהוקצעים.60)למלאכתה. היא 61)קרשים שהרי

עליה. לאכול למלאכתה ראוייה

.âé˜¯t˙pL ÏÒÙÒ62BÏb¯Ò .¯B‰Ë -63B‡ ˙BÁÈLÓ· «¿»∆ƒ¿»≈»ƒ¿¿ƒ¿ƒ
.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ÌÈÏ·Á·«¬»ƒ¿«≈À¿»

מחוברים 62) קטנים קרשים ושני ארוך קרש הוא הספסל
נשמטו  פירוש, הספסל, נתפרק ואם במסמרים. קצותיו לשתי
ששנינו  כמו טהור, - הארוך הקרש מן הקטנים הקרשים
מראשיו  אחת שניטל "ספסל ג) משנה כ"ב פרק (כלים

קשרו.63)טהור".

.ãéÌÈlÓb ÏL ÌÈlq‰64¯ÊÁ ,ÔÈ¯B‰Ë - Ô¯Èz‰ , ««ƒ∆¿«ƒƒƒ»¿ƒ»«
ÔÈ‡nË˙Ó e‡ˆÓ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô¯L˜e¿»»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ

.ÌBia ÌÈÓÚt ¯OÚ elÙ‡ ÔÈ¯‰Ë˙Óeƒ¿«¬ƒ¬ƒ∆∆¿»ƒ«

שוליים 64) להם שאין בסלים משתמשים גמלים מוליכי
וכשרוצים  מלמטה אותם קושרים בהם להשתמש וכשרוצים
נופל  והכל הקשר את מתירים - בתוכם המונח את להוציא

מאליו.

.åèÔÁÏM‰65Ì‰a ¯iLÂ LÈLa ÔtÁL È˜tÏc‰ B‡ «À¿»«À¿¿ƒ∆ƒ»¿«ƒ¿ƒ≈»∆
‰tÁ Ì‡Â ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ˙BÒBk‰ ˙Áp‰ ÌB˜Ó¿«»««¿«¿ƒÀ¿»¿ƒƒ»

¯B‰Ë - Ïk‰66„ÓBÚ Èetˆa ÔÈa .67BÈ‡L Èetˆa ÔÈa «…»≈¿ƒ≈≈¿ƒ∆≈
ÂÈÊaÊ·Ï ˙‡ ‰tÁL ÔÈa ,„ÓBÚ68ÔÈa ,ÔtÁ ‡lL ÔÈa ≈≈∆ƒ»∆¿ƒ¿¿»≈∆…ƒ»≈

,B· ‡ˆBiÎÂ ÚB¯kL‡ ÔB‚k ,ÌÈ·eLÁ ÌÈˆÚ ÏL eÈ‰L∆»∆≈ƒ¬ƒ¿∆¿¿«¿«≈
- Ôlk ÔtÁÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈˆÚ ¯‡L ÏL eÈ‰L ÔÈa≈∆»∆¿»≈ƒƒ¿ƒ»À»

.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿∆≈«¿

א.65) כב, פרק שם למשנה 66)משנה בפירושו רבינו
הכתוב: מן מטומאה נתמעטו מצופים שכלים מפני מבאר,
שכלי  מפני מפרש, והר"ש בהם". מלאכה יעשה "אשר

טומאה. מקבלים אינם במסמרים.67)אבנים מחובר
המסגרות.68)

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
.à¯BÚ ÈÏk2?‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó È˙ÓÈ‡ÓÏÓ¯ez‰3 ¿≈≈≈»«¿«¿ƒÀ¿»«¿»

ÂÈ˙B˙ÙO ÌÒÁiMÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ4ÔÈÙBw‰ ˙¯ÎÈÂ5 ¿«≈ƒ∆«¿…ƒ¿»¿ƒ¿…«ƒ
ÂÈ˙BÁÈ˜ ‰OÚÈÂ ¯BÚ‰ Èab ÏÚ ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈpËw‰6. «¿«ƒ«¿ƒ««≈»¿«¬∆ƒ»
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צי milk zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn f"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰iË¯e˜Ò7d˙ˆÈˆ ‰OÚÈÂ ˙¯ÎÈÂ ÌÒÁiMÓ -8. ¿¿ƒ»ƒ∆«¿…¿ƒ¿…¿«¬∆ƒ»»
‰ÈÏe·Ë˜9¯BÚ ÏL ˙Òk‰Â ¯k‰ .˙¯ÎÈÂ ÌÒÁiMÓ - ¿»¿»ƒ∆«¿…¿ƒ¿…««¿«∆∆∆

ÔÎÂ .ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÙBw‰ ˙¯ÎÈÂ Ô‰È˙B˙ÙO ÌÒÁiMÓ -ƒ∆«¿…ƒ¿≈∆¿ƒ¿…«ƒ«¿ƒ¿≈
‰ˆÈˆw‰ ¯Ó‚iMÓ - ÔÈlÙz‰ .Ô‰a ‡ˆBik Ïk10Û‡ , …«≈»∆«¿ƒƒƒ∆ƒ¿…«¿ƒ»«

˙Ïa˜Ó ,‰Úeˆ¯‰ ˙‡ da ˙˙Ï „È˙Ú ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»ƒ»≈»∆»¿»¿«∆∆
‰‡ÓË11‰ÒÈ¯Ú‰ ¯BÚ .12BÏ ˙BOÚÏ „È˙Ú ‡e‰L À¿»»¬ƒ»∆»ƒ«¬
¯eaË13ÚÈÓ˜iMÓ - Ïcq‰ .BÏ epOÚiL „Ú -14. ƒ«∆«¬∆««¿»ƒ∆«¿ƒ«

Ìen‡‰ [ÏÚ] ·BbiMÓ - ÏÚn‰15„È˙Ú Ì‡Â . «ƒ¿»ƒ∆ƒ«»ƒ¿ƒ»ƒ
Ìk¯ÎÏ16ËË¯OÏe17ËË¯OÈÂ Ìk¯ÎiL „Ú -18. ¿«¿≈¿«¿≈«∆¿«¿≈ƒ«¿≈

שיעור 1) וכמה טומאה. מקבלים מאימתי עור כלי יבאר
ראש  של תפילה ודין וייטהר. העור כלי שיינקב הנקב
תפילה  וכו'. ותיקנה ראשונה קציצה והתיר במת שנטמאה

טהרתה. מאימתי מ"ד.2)שנטמאה פט"ז ילקוט 3)כלים
בצוארם. אותו ותולים המזון, את בו נותנים שהרועים

ויתפור.4) השפה את זעירות 5)שיכפול חתיכות
השפה. מן פי 6)הבולטות את בהן לסגור עור רצועות

עליה.7)הילקוט. שאוכלים עור של של 8)טבלא טס
לנוי. באמצעה שתופרים את 9)מתכת בו שמכסים עור

הפרשיות.10)המיטה. את בו שמכניסים עור של הבית
בפני 11) דבר הוא והרצועה הכלי, מלאכת שנגמרה מפני

המצוה. קיום לצורך בבא 12)עצמו כלים, תוספתא
ה"א. פ"ו חתיכת 13)מציעא העריסה לעור לחבר רגילים

ביכורים). (מנחת העריסה רגל את עליה להעמיד קטנה עור
פירוש,14) "משיקמט", בתוספתא גורס הגר"א שם.

הקמטים. את בעור על 15)משיעשה שנתנו משעה
הנעל) את עליו שנותנים עץ של דפוס = (אימום האימום

בכורים). (מנחת ונתייבש בכרכום.16)לייבוש לצבוע
שריטות.17) עלֿידי לנוי ציורים נגמרה 18)לעשות לא

וישרטט. שיכרכם עד מלאכתו

.á.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ¯BÚ∆≈»»«¿ƒ≈¿«≈À¿»
¯BÚ ÏL Ûk ,CÎÈÙÏ19ÏÚ ÌÈˆB˜ ÈË˜BÏ ÔÈ¯LBwL ¿ƒ»«∆∆¿ƒ¿≈ƒ«

,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ıB˜ ÌkÈ ‡lL È„k Ô‰È˙Btk«≈∆¿≈∆…«≈≈¿«≈À¿»
ÔÎÂ .ÈÏk ˙¯eˆ ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ËeLt ¯BÚ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆»¿≈»»«¿ƒ¿≈

¯˜a‰ ÈÏÏ‚ Ba ÔÈËwÏnL ¯BÚ‰20Ba ÔÈÓÒBÁL ¯BÚÂ , »∆¿«¿ƒ∆¿≈«»»¿∆¿ƒ
ÔÈ·ÈLBnL ¯BÚÂ ,‰Ó‰a‰ Èt21‰ÚLa ÌÈ¯B·c‰ Ba ƒ«¿≈»¿∆ƒƒ«¿ƒ¿»»

ÈtÓ Áe¯‰ ˙‡ Ba ÔÈÙÈnL ¯BÚÂ ,L·c‰ ÔÈÁ˜BlL∆¿ƒ«¿«¿∆¿ƒƒ∆»«ƒ¿≈
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ÔÈ¯B‰Ë - ÌÁ‰«…¿ƒ¿≈¿«¿ƒÀ¿»

והאדם 19) כלל, תפור כשאינו המדובר מ"ג. פכ"ו כלים
לקסייה  דומה זה ואין וקושרו. מניחו או ידו כף על כורכו
ה. בהלכה לקמן ויבואר ו, טז כלים במשנה האמורה

ז.20) משנה בדפוס 21)שם הוא (כן שמשיבים צ"ל
במשנתנו, רבינו וביאר מגרשים. פירוש תימן), ובכת"י רומא
מפני  בורחות והדבורים בקר, וגללי אש עליו שנותנים

העשן.

.â˙Èa Ïk22˙BÚaˆ‡‰23ıeÁ ;˙B¯B‰Ë - ¯BÚ ÏL »≈»∆¿»∆¿
ÔÈˆi˜ ÏMÓ24‚B‡‰ ˙‡ ˙Ïa˜Ó ‡È‰L ÈtÓ ,25- ƒ∆«»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆∆»

- ‚B‡‰ ·¯ ˙‡ ˙Ïa˜Ó dÈ‡ Ì‡ ,‰Ú¯˜ .‰‡ÓË¿≈»ƒ¿¿»ƒ≈»¿«∆∆∆…»
.‰¯B‰Ë¿»

מ"ג.22) פכ"ו האצבעות.23)שם את בהן להכניס כסיות
פירות.24) והקוטפים 25)קוטפי קטן, אדום פרי מין

האצבעות. בית בתוך הפרי את לפעמים מניחים

.ãË·‡‰26ÌÈÚhw‰ ÔÈ¯ÙBzL ˙B¯BÚÂ ˙B¯BÚ ÏL27 »«¿≈∆¿∆¿ƒ«ƒ¿ƒ
eÏbÏb˙iL È„k Ô‰È˙BaÎ¯‡ ÏÚ28- Ú˜¯w‰ ÏÚ Ô‰a ««¿À≈∆¿≈∆ƒ¿«¿¿»∆«««¿«

˙B¯BÚ‰ ÔÎÂ .Ô‰ÈÏÚ ÈÏk ˙¯eˆ È¯‰L ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆¬≈«¿ƒ¬≈∆¿≈»
ÔÈn‡‰ Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎnL ˙BÚaË ÔÈÚk ˙BÈeOÚ‰»¬¿≈«»∆«¿ƒƒ»»À»ƒ

a˙ÚLa Ì‰ÈÏÚÓ Ô‰È„‚a dÈa‚‰Ï È„k Ô‰È˙BÚB¯Êƒ¿≈∆¿≈¿«¿ƒ«ƒ¿≈∆≈¬≈∆ƒ¿«
‰Î‡ÏÓ29ÔÈ‡nË˙Ó -30ÌÈËeLt‰ ¯BÚ ÈÏk ¯‡Lk31. ¿»»ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈«¿ƒ

הברכיים,27)שם.26) עד רגליהם שנקטעו אנשים
זוחלים  או ברכיהם על והולכים עור של מטליות ונותנים
הברכיים. על לשמור בגדיהם של עור ותופרים ארבע, על

על 28) גלגול של רושם עושה זו טבעית בלתי הליכה
"הבורכייר". במשנה: הידיים 29)הקרקע. על יפלו שלא

השרוולין. במשנה: למעלה 30)ויפריעו. שנימנו אלה כל
מלבוש. תורת עליהם יש מדברי 31)- טומאה שמקבלים

עור  כלי כל על ולא ה"י. פ"א למעלה כמבואר סופרים,
סיום  (ראה בפ"ד למעלה כמבואר טומאה, גזרו הפשוטים

למשנתנו). רבינו פירוש

.ä¯BÚ32ÏL :ÚB¯fÏÂ „iÏ Èeqk epnÓ ÔÈ¯ÙBzL∆¿ƒƒ∆ƒ«»¿«¿«∆
˙Bp‚ ÈÚ¯BÊ33ÔzLt ÈOBÚ ÏLÂ ÌÈÎ¯„ ÈÎÏB‰ ÏLÂ34 ¿≈ƒ¿∆¿≈¿»ƒ¿∆≈ƒ¿»

ÏLÂ ÌÈÚaˆ ÏL ‰È‰ Ì‡Â ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ»»∆«»ƒ¿∆
ÌÈÁt35ÈeOÚ‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê .‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - «»ƒ≈¿«≈À¿»∆«¿»»∆»

‰ÙÈ ‰ÙÈ ÊÁ‡iL È„Îe ıB˜ e‰kÈ ‡lL È„k ‰Ïa˜Ï36 ¿«»»¿≈∆…«≈¿≈∆…«»∆»∆
„ÒtÈ ‡lL È„k ‰Úf‰ ÈtÓ ÈeOÚ‰Â ;‰‡ÓË Ïa˜Ó -¿«≈À¿»¿∆»ƒ¿≈«≈»¿≈∆…ƒ»≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - B„È ˙ÚÊa Ba ˜qÚ˙nL ¯·c‰«»»∆ƒ¿«≈¿≈«»≈¿«≈À¿»

מ"ו.32) פט"ז רבינו 33)שם וגם גרנות". "זורי במשנה:
בגרנות, התבואה את המנקים אנשים פירוש, כך, שם גורס
בפירושו  [רבינו ברחת. האוחזת היד את בעור לכסות ודרכם
ונראה  היד, את בו שמכניסים תפור בעור שהמדובר אומר,
שבהלכה  קוצים ללוקטי זה בין מה להסביר כדי כך, שפירש

עור 34)ג]. של כסיה ולובשים במקל, הפשתן את חובטין
עץ  פירורי בה ייכנסו ולא החבטות, מן תינזק שלא היד על

המקלות. תקלקל 35)מן לא היד שזיעת כדי שלובשים,
בו. אוחז שהוא הכלי מידו יתחלק ושלא הצבע את

דרכים.36) עוברי של מקל כגון

.å‰nk37?¯‰ËÈÂ ¯BÚ‰ ÈÏk ·˜piL ·˜p‰ ¯eÚL «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈¿ƒ»¿ƒ¿«
˙ÓÁ‰38˙BÈÚ˜t ‡ÈˆBÓk ·˜pzMÓ -39È˙L ÏL40. «≈∆ƒ∆ƒ»≈¿ƒ«¿»∆¿ƒ

È˙L ÏL Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡Â41˙Ïa˜Óe ÏÈ‡B‰ , ¿ƒ≈»¿»¿«≈∆¿ƒƒ¿«∆∆
·¯Ú ÏL42da¯ ·˜pzL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó -43. ∆≈∆¿«∆∆À¿»«∆ƒ»≈À»

ב.37) משנה יז פרק כדור.39)נוד.38)שם
הרוחב.40) מחוטי דקים והם האריג, של האורך חוטי
הנקב.41) דרך נופלים הרוחב.42)שהם חוטי כדורי
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milkצב zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn f"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

פירושו 43) הדעת על ומתקבל הקודמת, את סותרת זו בבא
החמת  אם והוא: שניה, לבבא טהרות' 'סדרי בעל של
הואיל  שתי, של מקבלת ואינה מתחילה נקובה נעשתה
יותר, עוד בה והחמירו טומאה, מקבלת - ערב של ומקבלת

רובה. בנקיבת אלא ערב בכמוציא נטהרת שאינה

.æÏÈÓ¯ez‰44ÔÈ„Ú - BÎB˙aL ÒÈk‰ ˙ÁÙpL «¿ƒ∆ƒ¿««ƒ∆¿¬«ƒ
‰‡ÓË Ïa˜Ó ÏÈÓ¯ez‰45BÏ ¯eaÁ BÈ‡Â ,46. «¿ƒ¿«≈À¿»¿≈ƒ

קטנים 44) כיסים ובתוכו רועים, ילקוט מ"ט. פי"ט שם
קטנים. חפצים בהם עדיין 45)להניח הוא ראוי שהרי

הגדולים. החפצים בו להניח דין 46)למלאכתו ואין
לא  טומאה בו נגעה ואם הקטן, לכיס כמחובר התורמיל

התורמיל. נטמא

.ç˙ÓÁ‰47dlL ÌÈˆÈa‰L48dnÚ ˙BÏa˜Ó49 «≈∆∆«≈ƒ∆»¿«¿ƒ»
˙B¯B‰Ë - e˙ÁÙÂ50Ôk¯„k ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡L ,51. ¿ƒ¿¬¿∆≈»¿«¿¿«¿»

נפתח 48)שם.47) שלא עז או כבש עור היא החמת
עד  והופשט הבהמה באחורי בעיגול נחתך אלא לארכו,
של  הביצים כיסי נשארו כך ומתוך שלם, כשהוא הצואר

הנוד. בתוך שלימים הנוד,49)הזכר את כשממלאים
הכיסים. גם אףֿעלֿפי 51)הכיסים.50)מתמלאים

ואינם  הואיל הפיחות, מקום דרך כששופכים מקבלים שהם
ראויים  כבלתי דינם - הפיחות לפני כמו פיהם דרך מקבלים
שלמה  [במלאכת טומאה. מקבל עצמו והנוד למלאכתם.
לו, מסייעת בפירושו רבינו ולשון נטהר. הנוד שכל מפרש,
שתי  משמע רבים, בלשון "טהורות" כתב כאן אולם

הביצים].

.è¯BÚ ÈÏk52˙B‡ÏeÏ BÏ LiL53ÏcÒ ÔB‚k ,˙BˆLe ¿ƒ∆≈»¿»¿«¿»
È˜ÓÚ54ÔÈ¯zÓ Ô‰LkL Èt ÏÚ Û‡ ,˙BˆL ÏL ÒÈÎÂ55 ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿»««ƒ∆¿∆≈À»ƒ

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡ È¯‰ - ÈÏk ˙¯eˆ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡≈¬≈∆«¿ƒ¬≈≈¿«¿ƒÀ¿»
ËBÈ„‰‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ¯zÓ Ô‰Lk56‰¯‰Óa ÏBÎÈ ¿∆≈À»ƒƒ¿«∆¿»ƒ¿≈»

.‰È‰Lk Ïea˜ ÈÏk ¯ÊÁÈÂ ˙B‡Ïela ˙BˆM‰ ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ«¿»«»¿«¬…¿ƒƒ¿∆»»
ÔÎÂ57Ô˙¯eˆ ‰„ÒÙÂ Ô‰Ó ˙BˆM‰ ¯ÈÒ‰Â e‡ÓË Ì‡ ¿≈ƒƒ¿¿¿≈ƒ«¿»≈∆¿ƒ¿¿»»»

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ -58Ô¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈¿ƒ««ƒ∆∆¿»¿«¬ƒ»
.Ôn‡a ‡lL∆…¿À»

מ"א.52) פכ"ו הכלי 53)שם בשפת לולאות תפרו
הרצועות  את וכשמושכין משיחות, או רצועות בהן להכניס

"שנצות". נקראות אלו רצועות הכלי. נועלים 54)נסגר
ולחה. עמוקה בקרקע ההולכים קשורים,55)אותו אינם

והמדובר  הלולאות. מתוך השנצות את לגמרי הוציא ואפילו
הכיסים. לעור תפורות אומן.56)כשהשנצות שאינו מי

זו.57) מלה פירוש נתבאר ואם 58)לא כלי, אינו עכשיו
הרי  קיבול, בית ויעשה השנצות את ויכניס ההדיוט יחזור

השלמות. ראה חדש. כלי זה

.éÏa˜Ó ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÂÈˆL eÏhpL ˙BˆL ÏL ÒÈkƒ∆¿»∆ƒ¿¿»»¬«ƒ¿«≈
- ËeLt ¯BÚ ¯ÊÁÂ ËLÙ .Ïa˜Ó ‡e‰ È¯‰L ,‰‡ÓËÀ¿»∆¬≈¿«≈ƒ¿«¿»«»
˙Ïa˜Ó - ‰hÓlÓ ˙ÏËn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‰ÏË .¯B‰Ë»»»»»∆««¿≈ƒ¿«»¿«∆∆
ÂÈÏÚ LÈ È¯‰L ,ËeLt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓËÀ¿»««ƒ∆»∆¬≈≈»»

.ÈÏk ˙¯eˆ«¿ƒ

.àéÚÈÓw‰ ˙‡ Ba C¯kL ¯BÚ59‰‡ÓË Ïa˜Ó -60; ∆»«∆«»≈«¿«≈À¿»
¯B‰Ë - BËLt61.‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ba C¯ÎÂ ¯ÊÁ ; ¿»»»«¿»«¿«≈À¿»

¯BÚÂ .ÌBia ÌÈÓÚt ¯OÚ elÙ‡ ¯‰Ë˙Óe ‡nË˙Óƒ¿«≈ƒ¿«≈¬ƒ∆∆¿»ƒ«¿
epnÓ ˙¯k Ì‡Â .¯B‰Ë - ÚÈÓw‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ·˙kL62 ∆»«»»∆«»≈«»¿ƒ»«ƒ∆

‡ÈÏÁ ‰OÚÂ63‰‡ÓË Ïa˜Ó - ËÈLÎ˙Ï64. ¿»»À¿»¿«¿ƒ¿«≈À¿»

וכורכים 59) קדושים, שמות או פסוקים עליו שכותבים קלף
ופגעים. מחלות נגד לסגולה בצואר ותולים עור, עליו

ה"א).60) פ"ד למעלה (ראה לקבלה עשוי שהוא מפני
לקבלה.61) ראוי אינו זה הקמיע.62)שבמצב מן
ה"ד)63) פ"א מציעא בבא כלים, (תוספתא משרשרת חלק
גדול,64) כהן של הזהב מציץ יוחנן ר' למד ב סג, בשבת

שהוא. בכל טומאה מקבל שתכשיט

.áé‰lÙz‰65L‡¯ ÏL66‡È‰ ÌÈÏk ‰Úa¯‡67È¯‰ . «¿ƒ»∆…«¿»»≈ƒƒ¬≈
˙Óa ˙‡ÓËpL68‰ˆÈˆ˜ ¯Èz‰Â69dw˙Â ‰BL‡¯‰70 ∆ƒ¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ»»ƒ»¿ƒ¿»

‡È‰ È¯‰ -71‰˙È‰Lk ‰‡ÓË ·‡72¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¬≈ƒ«À¿»¿∆»¿»¿≈ƒƒƒ
,dw˙Â ˙ÈLÈÏM‰ Û‡ ¯Èz‰ Ì‡Â .dw˙Â ‰iM‰«¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒƒƒ««¿ƒƒ¿ƒ¿»
ÔBL‡¯ dlk ˙ÈOÚ - dw˙Â ˙ÈÚÈ·¯‰ Û‡ ¯Èz‰Â¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒ¿»«¬≈À»ƒ

‰‡ÓËÏ73Ìw˙Â ¯ÊÁÂ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ¯Èz‰ È¯‰L ; ¿À¿»∆¬≈ƒƒ»««¿««¿»«¿ƒ¿»
.˙BBL‡¯a eÚ‚pL ˙BB¯Á‡ ÔÈlÙz BÊ el‡Îe ,ÌlkÀ»¿ƒ¿ƒƒ«¬∆»¿»ƒ
È¯‰ - dw˙Â ‰iL ÌÚt ‰BL‡¯‰ ˙‡ ¯Èz‰Â ¯ÊÁ»«¿ƒƒ∆»ƒ»««¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈

‰˙È‰Lk ÔBL‡¯ ‡È‰74‰iM‰ ˙‡ ¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ¿∆»¿»¿≈ƒƒƒ∆«¿ƒ»
- dw˙Â ˙ÈÚÈ·¯‰ Û‡ ¯Èz‰Â ¯ÊÁ .˙ÈLÈÏM‰ ˙‡Â¿∆«¿ƒƒ»«¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒ¿»

ÌÈÏk ‡nËÓ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡L ;‰¯B‰Ë dlk È¯‰75, ¬≈À»¿»∆≈»ƒ¿«≈≈ƒ
e¯‡aL BÓk ,„ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ76ÏcÒ ÔÎÂ .77 ƒ¿≈∆»»¿∆≈«¿¿≈«¿»

Ò¯„Ó ‡ÓË ‡e‰L78dw˙Â ÂÈÊ‡Ó ˙Á‡ ‰˜ÒÙÂ ∆»≈ƒ¿»¿ƒ¿¿»««≈»¿»¿ƒ¿»
Ò¯„Ó ‡ÓË -79‡e‰ È¯‰ - dw˙Â ‰iL ‰˜ÒÙ . »≈ƒ¿»ƒ¿¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¬≈

Ò¯„n‰ ÔÓ ¯B‰Ë80ÌÈÊ‡ BÏ eOÚ È¯‰L , »ƒ«ƒ¿»∆¬≈«¬»¿«ƒ
˙BL„Á81Ò¯„Ó ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,82˜ÈtÒ‰ ‡Ï . ¬»¬»»≈««ƒ¿»…ƒ¿ƒ

‰iM‰ ‰˜ÒÙpL „Ú ‰BL‡¯‰ ˙‡ Ôw˙Ï83B‡ ¿«≈∆»ƒ»«∆ƒ¿¿»«¿ƒ»
- ÌÈLÏ ˜ÏÁ B‡ BÓËÁ Ïh B‡ B·˜Ú ˜ÒÙpL∆ƒ¿«¬≈ƒ«»¿∆¡«ƒ¿«ƒ

.¯B‰Ë»

מ"ח.65) פי"ח ובכל 66)שם בתים, מארבעה המחוברת
תפילין. של הפרשיות מארבעת אחת פרשה ֿ 67)בית אף

למטה. מחוברות שארבעתן אב 68)עלֿפי ונעשית
שנטמא  בכלי שנגעה כגון מפרש, ישראל בתפארת הטומאה.
הטומאה, אבות אבי נעשית הרי ממש במת נגעה שאם במת,

ה"ג. פ"ה מת טומאת הלכות לכל 69)ראה קורא רבינו
"קציצה". קציצה 70)בית לה חיבר כלומר התפילה, את

התפילה.71)אחרת. היא 72)כל החדשה הקציצה גם
התפילה. מכל חלק שנעשית מפני הטומאה, מפני 73)אב

זו  טומאה פקעה הראשונה, מהטומאה כלום נשאר שלא
הראשונות  שלש שהרי לטומאה, ראשון כולם אולם לגמרי.
מפני  טמאה, והרביעית הטומאה אב שהיא ברביעית נגעו
שלפנינו  הגירסא [לפי הטמאה. מהתפילה חלק שהיא
את  כשהתיר הדין הוא מה נתברר לא החדשים, בדפוסים
וקושטא, (ר"מ) רומא ובדפוס הרביעית. את ולא השלישית
ולהתאימה  הגירסא את לתקן ונראה בחסר. לקויה הגירסא
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ותיקנה, השלישית אף התיר אם "וכן שבמשנתנו: לגירסא
התיר  אם ופירושה: וכו'". הרביעית את אף התיר ואם
אב  התפילה כל ונשארה במקומה, אחרת והביא השלישית
מחוברות  שכולן מפני ושניה, ראשונה בהתיר כמו הטומאה

במת]. שנטמאה שבאה 74)לרביעית החדשה הקציצה
אינו  שכלי מפני במגע, כלל נטמאה לא הראשונה במקום
מהתפילה  כחלק היא וטומאתה מראשון, טומאה מקבל

הקודם. בדין שנתבאר כמו ראשון, ומאלו 75)שכולה
כלום. נשאר לא הטומאה באב בהלכות 76)שנגעו

ה"ז. פ"ה מת מ"ד.77)טומאת פכ"ו כגון 78)שם
הטומאה. אב ונעשה הזב, עליו שאפשר 79)שדרך מפני

שאפילו  ונראה טומאתו. פקעה לא שהוא, כמו בו להשתמש
בטומאתו. הסנדל - עדיין תיקנה שתי 80)לא כשנפסקו

את  בינתיים שתיקן ואףֿעלֿפי למלאכתו, ראוי אינו אזניו
הראשונה. עליו 81)האוזן דרס שלא חדש ככלי הוא והרי

החדשה 82)הזב. נגעה הראשונה, האוזן את כשהחליף
ולפיכך  מדרס, מגע טומאת עליה וירדה מדרס, טמא בסנדל
טומאת  שפקעה ואע"פ כמותה. - לה המחובר הסנדל כל
ב, קיב, בשבת [רש"י פקעה. לא מדרס מגע טומאת - מדרס
שם, תוספות ראה בעצמו. נגע שהסנדל מפני מפרש

כאן]. סנדל 83)ומשנהֿלמלך לגמרי. כלי מתורת בטלה
יד  על זקוף עור וקצת סוליים לו ויש קשה, מעור עשוי
הרגל  וכל האצבעות, את המכסה עור קצת וכן העקב,
הרגל  צידי משני אזנים שתי לו ותופרים מגולה, שבאמצע
יפול  שלא כדי לקושרן משיחות או רצועות בהן להכניס

הרגל. מעל הסנדל

.âéÏÚÓ84- Ï‚¯‰ ·¯ Ïa˜Ó BÈ‡ Ì‡ ,˙ÁÙpL ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ≈¿«≈…»∆∆
¯B‰Ë85. »

הרגל.84) כל את ומכסה רך, מעור שאינו 85)עשוי מפני
(שם). לשימוש ראוי

.ãé‰lÙz86- „È ÏL ?d˙¯‰Ë È˙ÓÈ‡Ó ˙‡ÓËpL ¿ƒ»∆ƒ¿»≈≈»«»√»»∆»
d˙B‡ ¯ÈziMÓ87L‡¯ ÏLÂ ;˙BÁe¯ LÏMÓ88- ƒ∆«ƒ»ƒ»¿∆…

˙BÁe¯ LÏMÓ ¯ÈziMÓ89.dz¯·ÁÏ ‰ˆÈˆ˜ ÔÈ·e ƒ∆«ƒƒ»≈¿ƒ»«¬∆¿»

ה"א.86) פ"ד בתרא בבא כלים, יחתוך 87)תוספתא
היא  שעליו (תיתורא), עור של בדף קביעתה במקום אותה

ביכורים). (מנחת קציצות.88)עומדת ארבע לה שיש
של 89) הצדדים ומשני מלמעלה הזוויות, שלוש משיחתוך

איש). (חזון הקציצה דופן

.åè¯eck‰90ÌeÓ‡‰Â91ÚÈÓw‰Â92eÚ¯˜pL ÔÈlÙz‰Â ««¿»≈¿«»≈«¿«¿ƒƒ∆ƒ¿¿
- ÔÎB˙aL ‰n·e ,‡ÓË - Ô‰a Ú‚Bp‰ ,e‡ÓËpL ¯Á‡««∆ƒ¿¿«≈«»∆»≈«∆∆¿»

¯B‰Ë93Ûek‡‰ .94- BÎB˙aL ‰Óa Ú‚Bp‰ ,Ú¯˜pL »»ƒ∆ƒ¿««≈«¿«∆¿
B¯aÁÓ ¯Ùz‰L ÈtÓ ,‡ÓË95Ûe‚k Blk ‰OÚÂ »≈ƒ¿≈∆«∆∆¿«¿¿«¬»À¿
.„Á‡∆»

א.90) כג, כלים את 91)משנה עליו שנותנים דפוס
שאריות  או סובים ממולא עור ככיס עשוי והוא המנעל,

את גם עושים וכן בד, של בו.זעירות לשחק הכדור
יא.92) בהלכה שבתוך 93)נתבאר במה אדם נגע אם

מעצם  שאינם מפני נטמא, לא - האלה הטמאים הכלים

ראה  למשנה, בפירושו (רבינו לו מחוברים אינם וגם הכלי,
שם). עליו.94)ר"ש שרוכבים האוכפים 95)אוכף

מה  כל עם החיצון העור ומתחבר לעבר, מעבר נתפרים
שבתוכם.

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
.à¯ÓbzL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙BÎzÓ ÈÏk Ïk»¿≈«»≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆ƒ»≈

.ÏÏk ‰OÚÓ ¯qÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰È ‡ÏÂ dlk ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»À»¿…ƒ¿∆«¿ƒ¿À««¬∆¿»
.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏb Ï·‡¬»»¿≈¿≈«»≈»¿«¿ƒÀ¿»

כל 1) שתיגמר עד טומאה מקבלים אין מתכות שכלי יבאר
המלחמה  וכלי מתכות כלי גולמי הן ומה מלאכתם.
הבהמה  תכשיטי טומאה. מקבלין אם האדם ותכשיטי
לטומאה  יורדים הכלים אם וטבעות. חותמות והכלים
זוגין  ומניח שעושה אומן במחשבה. עולים או במחשבה

הנמצאים. וזוגים ולדלתות, לבהמה

.áB˙B‡ ÛeLÏ „È˙ÚL Ïk ?˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏb Ô‰ eÏÈ‡Â¿≈≈»¿≈¿≈«»…∆»ƒ»
B‡ ,Ò¯e˜a LÈw‰Ï B‡ ·k¯ÎÏ B‡ ¯¯‚Ï B‡ ıaLÏ B‡¿«≈¿»≈¿«¿≈¿«ƒ¿¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - Ô‚‡ B‡ ÔÊ‡ ¯qÁÓ ‰È‰L∆»»¿À«…∆…∆¬≈∆≈¿«≈À¿»
.ÏÏk ‰Î‡ÏÓ Ba ¯‡Mz ‡ÏÂ e‰tÈÈÂ epw˙iL „Ú«∆¿«¿∆ƒ«≈¿…ƒ»≈¿»»¿»
ÔÈkq‰Â ,epÙeLiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ÛÈq‰ ?„ˆÈk≈«««ƒ≈¿«≈À¿»«∆¿∆¿««ƒ
,CÎÈÙÏ .el‡ ÌÈOÚÓa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰pÊÈÁLiL „Ú -«∆«¿ƒ∆»¿≈…«≈¿«¬ƒ≈¿ƒ»
ÏL ‰¯¯Á‰ ÔÓ B‡ ÏÊ¯a ÏL ˙LÚ‰ ÔÓ ÌÈÏk ‰OBÚ‰»∆≈ƒƒ»∆∆∆«¿∆ƒ«¬»»∆
,ÔÈÈetv‰ ÔÓe ÔÈqh‰ ÔÓe ,ÏbÏb ÏL ··Bq‰ ÔÓe ,˙ÎzÓ«∆∆ƒ«≈∆«¿«ƒ««ƒƒ«ƒƒ
ÔÓe ,ÌÈÏk‰ ÈÊ‡Óe ÌÈÏk‰ È‚‡Óe ÌÈÏk‰ ÈpkÓeƒ«≈«≈ƒ≈»¿≈«≈ƒ≈»¿≈«≈ƒƒ
ÏkL ÈtÓ ,ÌÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ˙„B„p‰ ÔÓe ‰ÏBÁM‰«¿»ƒ«¿∆¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆»
ÈÏk ‰OBÚ‰ Ï·‡ .Ô‰ ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏb eOÚpL el‡≈∆«¬»¿≈¿≈«»≈¬»»∆¿ƒ

e ˙BÎzÓ ÈÏk È¯·MÓÔÓf‰ ·¯Ó e˜ÁLpL ÌÈÏk‰ ÔÓ ƒƒ¿≈¿≈«»ƒ«≈ƒ∆ƒ¿¬≈…«¿«
el‡ È¯‰ - ÌÈÏk‰ ÔÓ eOÚpL Úe„iL ˙B¯ÓÒn‰ ÔÓeƒ««¿¿∆»«∆«¬ƒ«≈ƒ¬≈≈
˙B¯ÓÒÓ Ï·‡ .ÌÈÓÏb ÌÈ‡L ÈÙÏ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ∆≈»¿»ƒ¬»«¿¿
Ô‰ È¯‰ - ˙LÚ‰ ÔÓ B‡ ÌÈÏk‰ ÔÓ eOÚ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡L∆≈»«ƒ«¬ƒ«≈ƒƒ»∆∆¬≈≈
ÔÈÏa˜Ó ÌÈ‡ - ÈÏÎÏ Ì˙B‡ ÔÈ˜˙‰ elÙ‡ .ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ≈»¿«¿ƒ

.‰‡ÓËÀ¿»

.âÏa˜Ó - Èeqk ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ˙BÎzÓ ÈÏk¿ƒ«»∆≈¿À»∆»ƒ¿«≈
.ÈÏk‰ ÛebÓ ·eLÁ Èeqk‰ ÔÈ‡L ,‰‡ÓËÀ¿»∆≈«ƒ»ƒ«¿ƒ

.ãd˙lÁzÓ CÎÏ dw˙Â dÙL ‡l‡ ‰·w ‡lL ËÁÓ««∆…ƒ¿»∆»»»¿ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»»
.ıBw‰ ˙‡ da ÔÈ‡ÈˆBnL ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó -¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒƒ»∆«
ÈÏk ÈÓÏb ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - d·wÏ „È˙Ú Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»ƒ¿«¿»¬≈ƒƒ¿»»¿≈¿≈

.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡Â ˙BÎzÓ«»¿≈»¿«∆∆À¿»

.äÌÈ¯B‰Ë ˙BÎzÓ ÈÏk ÈÓÏbL ,e¯‡aL ¯Á‡Ó≈««∆≈«¿∆»¿≈¿≈«»¿ƒ
ÌÈ‡ÓË ˙BÎzÓ ÈÏk ÈËeLÙe ,ÌÈ‡ÓË ıÚ ÈÏk ÈÓÏ‚Â¿»¿≈¿≈≈¿≈ƒ¿≈¿≈«»¿≈ƒ
‡Óh‰ :‡ˆÓ ,‰¯Bz ÔÈc ÌÈ¯B‰Ë ıÚ ÈÏk ÈËeLÙe¿≈¿≈≈¿ƒƒ»ƒ¿»«»≈
˙BÎzÓ ÈÏÎa ‡ÓË ,˙BÎzÓ ÈÏÎa ¯B‰Ë - ıÚ ÈÏÎaƒ¿≈≈»ƒ¿≈«»»≈ƒ¿≈«»

.ıÚ ÈÏÎa ¯B‰Ë -»ƒ¿≈≈

.åÚ·Bk‰Â ÁÓ¯‰Â ÛÈq‰ ÔB‚k ,‰ÓÁÏn‰ ÈÏk Ïk»¿≈«ƒ¿»»¿««ƒ¿»…«¿««
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.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÙbn‰Â ÔBÈ¯M‰Â¿«ƒ¿¿««»«ƒ¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»
ÌÈÓÊp‰Â ‰ÏËw‰ ÔB‚k ,Ì„‡‰ ÈËÈLÎz ÏÎÂ¿»«¿ƒ≈»»»¿««¿»¿«¿»ƒ

ÔÈa Ì˙BÁ Ô‰ÈÏÚ LiL ÔÈa ,˙BÚah‰ÂÌ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ¿««»≈∆≈¬≈∆»≈∆≈¬≈∆
¯È„ elÙ‡ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,Ì˙BÁ»¿«≈»∆¿«¿ƒÀ¿»¬ƒƒ»
Ïa˜Ó - ‰pË˜ ¯‡eˆa B˙BÏ˙Ï BÈ˜˙‰Â ÏÒÙpL∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿¿««¿«»¿«≈
ÏÎk ‡nË˙Ó - ˙ÎzÓ ÏL ÚÈÓ˜ ÔÎÂ .‰‡ÓËÀ¿»¿≈»≈«∆«∆∆ƒ¿«≈¿»

Îz.Ì„‡ ËÈL «¿ƒ»»

.æ˙BÚah‰ ÔB‚k ,ÌÈÏk‰Â ‰Ó‰a‰ ÈËÈLÎz Ïk»«¿ƒ≈«¿≈»¿«≈ƒ¿««»
ÔÈ¯B‰Ë - ÌÈÏk‰ ÈÊ‡Ïe ‰Ó‰a‰ ¯‡eˆÏ ÔÈOBÚL∆ƒ¿«««¿≈»¿»¿≈«≈ƒ¿ƒ
ÏL ‚efÓ ıeÁ ;ÔÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â¿≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ∆
‰OBÚ‰ ?„ˆÈk .Ì„‡Ï ÏB˜ ÚÈÓLn‰ ÌÈÏÎÂ ‰Ó‰a¿≈»¿≈ƒ««¿ƒ«»»»≈«»∆
ÌÈ¯ÙÒ ˙BÁtËÓÏ ,‰ÒÈ¯ÚÏÂ ˙LzÎÓÏ ÔÈ‚eÊƒ¿«¿∆∆¿«¬ƒ»¿ƒ¿¿¿»ƒ
ÌÈÏa˜Ó - ÔÈÏBaÚ Ô‰Ï ‰OÚ .ÌÈ¯B‰Ë - ˙B˜BÈ˙Â¿ƒ¿ƒ»»»∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
Ô‰ È¯‰ ,Ì„‡Ï ÏB˜ ÚÈÓL‰Ï eOÚÂ ÏÈ‡B‰ ;‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿«¬¿«¿ƒ«¿»»¬≈≈
ÔÈÏa˜Ó - Ô‰ÈÏBaÚ eÏh elÙ‡Â .Ì„‡ ÈËÈLÎ˙k¿«¿ƒ≈»»«¬ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿«¿ƒ

.Ò¯Á‰ ÏÚ BLÈw‰Ï Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰L ,‰‡ÓËÀ¿»∆¬≈»¿«ƒ««∆∆

.çÏa˜Ó BÈ‡ - ÔË˜Ï ‰OÚ Ì‡ :Ì„‡Ï ÈeOÚ‰ ‚eÊ∆»¿»»ƒ«¬»¿»»≈¿«≈
‰OÚ ;‰OÚ ÏB˜Ï È¯‰L ,BlL ÏBaÚa ‡l‡ ‰‡ÓËÀ¿»∆»»ƒ¿∆∆¬≈¿«¬»«¬»
Èt ÏÚ Û‡ ‰‡ÓË Ïa˜Óe ËÈLÎz ‰Ê È¯‰ - ÏB„‚Ï¿»¬≈∆«¿ƒ¿«≈À¿»««ƒ

.ÏBaÚ BÏ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿

.è˙BÓ˙BÁ‰ ÏÎÂ ,‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ˙BÙeˆ¯t‰ Ïk»««¿¿«¿À¿»¿»«»
.„·Ïa ÔÈÓ˙BÁ BaL ˙ÎzÓ ÏL Ì˙BÁÓ ıeÁ ,ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ≈»∆«∆∆∆¿ƒƒ¿«
Ï·‡ ;Úaˆ‡ ˙ÚahÓ ıeÁ ,˙B¯B‰Ë ˙BÚah‰ ÏÎÂ¿»««»¿ƒ«««∆¿«¬»
- ÂÈÙ˙k ÔÈa d¯LBwL ,ÂÈ˙Ó ˙‡ Ba ¯‚BÁL ˙ÚaË«««∆≈∆»¿»∆¿»≈¿≈»
Ì„‡‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ó‰a ÏL ¯ÈM‰ ˙ÚaË .‰¯B‰Ë¿»««««≈∆¿≈»ƒ¿»»»
ÏwÓ ÔÎÂ .‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ‰Ó‰a‰ ˙‡ da CLBÓ≈»∆«¿≈»¿«∆∆À¿»¿≈«≈
Ba d˙B‡ ‰„B¯ Ì„‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙ÎzÓ ÏL ‰Ó‰a ÏL∆¿≈»∆«∆∆ƒ¿»»∆»

.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó -¿«∆∆À¿»

.éÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â ,‰·LÁÓa ‰‡ÓËÏ ÌÈ„¯BÈ ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ¿ƒ¿À¿»¿«¬»»¿≈ƒ
Ïh·Ó ‰OÚn‰Â .‰OÚÓ ÈepLa ‡l‡ ‰‡ÓË È„ÈÓƒ≈À¿»∆»¿ƒ«¬∆¿««¬∆¿«≈
dÈ‡ ‰·LÁn‰Â ,‰·LÁn‰ „iÓe ‰OÚn‰ „iÓƒ«««¬∆ƒ«««¬»»¿««¬»»≈»
?„ˆÈk .‰·LÁn‰ „iÓ ‡ÏÂ ‰OÚn‰ „iÓ ‡Ï ˙Ïh·Ó¿«∆∆…ƒ«««¬∆¿…ƒ«««¬»»≈«
˙ÚaË d¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÈÏÚ ·LÁL ÌÈÏÎ B‡ ‰Ó‰a ˙ÚaË«««¿≈»≈ƒ∆»«»∆»¿«¬ƒ»«««
el‡Îe ,BÊ ‰·LÁÓa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - Ì„‡»»¬≈¿«∆∆À¿»¿«¬»»¿ƒ
‰ÈÏÚ ·MÁÂ ¯ÊÁ .d˙iOÚ ˙lÁzÓ Ì„‡Ï ˙ÈOÚ«¬≈¿»»ƒ¿ƒ«¬ƒ»»»«¿ƒ≈»∆»

a ˙ÚaË dÁÈp‰Ï‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙È‰Lk ‰Ó‰ ¿«ƒ»«««¿≈»¿∆»¿»««ƒ∆…
ÔÈ‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - Ì„‡‰ da ËM˜˙ƒ¿«≈»»»»¬≈¿«∆∆À¿»∆≈
‰OÚiL „Ú ‰·LÁn‰ „iÓ ˙Ïh·Ó ‰·LÁn‰««¬»»¿«∆∆ƒ«««¬»»«∆«¬∆
ÏL ‰OÚÓa dÚ˜˙È B‡ d˙B‡ ÛeLiL ÔB‚k ,‰OÚÓ«¬∆¿∆»»ƒ¿»»¿«¬∆∆
- ‰Ó‰·Ï ‰ÈÏÚ ·MÁÂ Ì„‡Ï ˙Úah‰ ‰˙È‰ .‰Ó‰a¿≈»»¿»««««¿»»¿ƒ≈»∆»ƒ¿≈»
ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L ;‰˙È‰Lk ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ‡È‰ ÔÈ„Ú¬«ƒƒ¿«∆∆À¿»¿∆»¿»∆≈«≈ƒ
‰OÚÓ da ‰OÚ .‰·LÁÓa Ô˙‡ÓË È„ÈÓ ÔÈÏBÚƒƒ≈À¿»»¿«¬»»»»»«¬∆

‰OÚn‰L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - ‰Ó‰·Ï dpLÂ¿ƒ»ƒ¿≈»≈»¿«∆∆À¿»∆««¬∆
.‰OÚn‰ „iÓ Ïh·Ó¿«≈ƒ«««¬∆

.àéÔ‰Ï ÔÈ‡Â ‰OÚÓ Ô‰Ï LÈ - ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á≈≈∆¿»»≈»∆«¬∆¿≈»∆
.ÔÈÏÎ‡ ¯LÎ‰ ÔÈÚa ‰ÏÚÓÏ e¯‡aL BÓk ,‰·LÁÓ«¬»»¿∆≈«¿¿«¿»¿ƒ¿«∆¿≈√»ƒ

.áéÏa˜Ó - ‰Ó‰·Ï ÂÈÏÚ ·MÁL ˙Ïc ÏL ‚eÊ∆∆∆∆ƒ≈»»ƒ¿≈»¿«≈
B¯aÁ elÙ‡ ,˙Ï„Ï e‰e‡OÚL ‰Ó‰a ÏLÂ ;‰‡ÓËÀ¿»¿∆¿≈»∆¬»¿∆∆¬ƒƒ¿
,‰È‰Lk ‰‡ÓË Ïa˜Ó - ¯ÓÒÓa BÚ·˜ elÙ‡Â Ú˜¯wa««¿««¬ƒ¿»¿«¿≈¿«≈À¿»¿∆»»

.BÙe‚a ‰OÚÓ Ba ‰pLiL „Ú«∆¿«∆«¬∆¿

.âéÌ‡ :˙B˙Ï„ÏÂ ‰Ó‰·Ï ÔÈ‚eÊ ÁÈpÓe ‰OBÚL Ôn‡À»∆∆«ƒ«ƒƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒ
Ïa˜Ó Ïk‰ È¯‰ - ‰‡ÓË Ïa˜nL ¯·„Ï ÈeOÚ‰ ·…̄∆»¿»»∆¿«≈À¿»¬≈«…¿«≈
Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·„Ï Ô˙ˆ˜Ó LÈ¯ÙiL „Ú ,‰‡ÓËÀ¿»«∆«¿ƒƒ¿»»¿»»∆≈¿«≈
- ‰‡ÓË Ïa˜Ó ÔÈ‡L ¯·„Ï ÈeOÚ‰ ·¯ Ì‡Â ;‰‡ÓËÀ¿»¿ƒ…∆»¿»»∆≈¿«≈À¿»
Ïa˜Ó‰ ¯·„Ï Ô˙ˆ˜Ó LÈ¯ÙiL „Ú ,¯B‰Ë Ïk‰ È¯‰¬≈«…»«∆«¿ƒƒ¿»»¿»»«¿«≈

.‰‡ÓËÀ¿»

.ãé;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‡ˆÓp‰ ÔÈ‚eÊƒ«ƒ¿»ƒ¿»»¿«¿ƒÀ¿»
.˙B˙Ï„Ï Ôa¯L ÈtÓ ,ÌÈk¯ka ÌÈ‡ˆÓp‰Ó ıeÁ≈«ƒ¿»ƒ«¿«ƒƒ¿≈∆À»ƒ¿»

.åè˙Ï„Ï „Á‡ ,ÌÈ‚eÊ ÈL ÈÏ ‰OÚ :Ôn‡Ï ¯Ó‡»«¿À»¬≈ƒ¿≈ƒ∆»¿∆∆
˙Á‡ ,˙B‡ÏˆÁÓ ÈzL ÈÏ ‰OÚ ;‰Ó‰·Ï „Á‡Â¿∆»ƒ¿≈»¬≈ƒ¿≈«¿¿»««
„Á‡ ,ÌÈÈ„Ò ÈL ÈÏ ‰OÚ ;ÌÈÏ‰‡Ï ˙Á‡Â ‰·ÈÎLÏƒ¿ƒ»¿««¿…»ƒ¬≈ƒ¿≈¿ƒƒ∆»
„Ú ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈL - ÌÈÏ‰‡Ï „Á‡Â ˙B¯eˆÏ¿¿∆»¿…»ƒ¿≈∆¿«¿ƒÀ¿»«

.CÎÏ ‰ÊÂ CÎÏ ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ L¯ÙiL∆¿»≈¿…«∆¿»¿∆¿»

ה'תשע"ה  מנחםֿאב י"ח שני יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
.à˙BÎzÓ ÈÏk Ïk2- ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ô‰Ï LiL »¿≈«»∆≈»∆≈ƒ¿≈«¿»

¯‚p‰Â ˙Ïc‰ ÔÓ ıeÁ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó3ÏeÚn‰Â ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«∆∆¿«∆∆¿««¿
‰˙Bt‰Â4¯Bpv‰Â ‰¯Bw‰Â ¯Èv‰Â ¯Èv‰ ˙ÁzL5ÈtÓ ; ¿«»∆«««ƒ¿«ƒ¿«»¿«ƒƒ¿≈

Ú˜¯wÏ ÔÈÈeOÚ el‡L6ıÚ‰ ˙‡ LnLÏ B‡7ÔÈ‡ ∆≈¬ƒ««¿«¿«≈∆»≈≈»
eÚ·wiL Ì„˜ elÙ‡Â ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó8ÈÏk ÏÎÂ . ¿«¿ƒÀ¿»«¬ƒ…∆∆ƒ»¿¿»¿ƒ

,BÓˆÚ ÈÙa ‡nË˙Ó BÈ‡ - ÈÂÏ ÌL BÏ LiL ˙BÎzÓ«»∆≈≈¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿
‡iaÓ¯t ÏL ·¯˜Ú ?„ˆÈk .ÈÏk ˙ˆ˜Ók ‡e‰L ÈtÓ9 ƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿ƒ≈««¿»∆¿À¿ƒ»

‡ÓË -10Ô‡kÓ ‰Ó‰a‰ ÈÈÁÏ ÏÚL dlL ÌÈÈÁÏe , »≈¿»«ƒ∆»∆«¿»≈«¿≈»ƒ»
,ÔÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë - Ô‡kÓeƒ»¿ƒ¿≈¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈«¿»

B¯eaÁ ˙ÚL·e .ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ11- ƒ¿≈∆≈»∆≈ƒ¿≈«¿»ƒ¿«ƒ
‰‡ÓË Ïa˜Ó Ïk‰12. «…¿«≈À¿»

לווי.1) שם או עצמם בפני שם להם שיש מתכות כלי יבאר
ברגליהן. הבנות שמשימות טבעות י"א 2)שתי פרק כלים

ב. עץ.3)משנה של לשער בריח המשמש ברזל של מוט
את 4) משימים ובה בקרקע שמשקיעים מתכת של כוס כעין

הבית"). לדלתות "והפותות ט: ז, (במלכיםֿא הדלת ציר
בקרקע.5) להניח המחובר 6)העשוי בידינו: הוא כלל
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צה milk zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn g"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כקרקע. הוא  הרי ומנעול.7)לקרקע מפני 8)נגר 
בקרקע. לקבעם כדי מלכתחילה הוא 9)שנעשו פרומביא

שמכניסים  ברזל חתיכת ובו הבהמה פי על שנותנים רסן
עקרב. נקרא זה ברזל פיה. לצורך 10)לתוך שהוא מפני

עצמו. בפני שם לו ויש הבהמה הילוך לכוון כדי האדם,
לרסן.11) מחוברים באחד 12)כשהם טמא נגע ואם

חלקיו. כל נטמאו - הרסן מחלקי

.áÌ„‡‰ ÈÈÁÏ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ÏÊ¯a ÏL ÔÈqË13 «ƒ∆«¿∆∆«ƒƒ«¿»≈»»»
ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰ÓÁÏÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒ¿»»≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈∆≈

ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ï14Ïea˜ ˙Èa Ô‰a LÈ Ì‡Â . »∆≈ƒ¿≈«¿»¿ƒ≈»∆≈ƒ
ÌÈÓ15Ïea˜ ÈÏk ÏÎk ÔÈ‡nË˙Ó -16. «ƒƒ¿«¿ƒ¿»¿≈ƒ

לכסות 13) ברזל לוחות רבינו מפרש במשנתנו עליו. להגן
החזה. המכסה 14)את הברזל מכובע חלק הם אלה טסים

הראש. במלחמה.15)את  מזה,16)לשתות  למדנו
שאין  פי על אף טומאה מקבל - קיבול בית לו שיש שכלי

עצמו. בפני שם לו

.â‰¯„˜k ÈeOÚ‰ ÌÊ17‰ÏÚÓÏÓ ‰L„ÚÎÂ ‰hÓlÓ ∆∆∆»ƒ¿≈»ƒ¿«»¿«¬»»ƒ¿«¿»
BlL ‰¯„w‰ - ˜ÒÙÂ18,dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ¿ƒ¿««¿≈»∆¿«∆∆À¿»ƒ¿≈«¿»

‰L„Ú‰Â ,Ïea˜ ˙Èa dÏ LÈ È¯‰L19‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ∆¬≈≈»≈ƒ¿»¬»»¿«∆∆À¿»
,dÓˆÚ ÈÙa ÌL dÏ LiL ÈtÓ ,dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»ƒ¿≈∆≈»≈ƒ¿≈«¿»

‰¯Èv‰Â20dÈ‡ Û‡· B‡ ÔÊ‡a ˙ÒÎ ‡È‰L dlL ¿«¿ƒ»∆»∆ƒƒ¿∆∆»…∆»«≈»
dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó21ÔÈÓk ÈeOÚ ÌÊp‰ ‰È‰ . ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈«¿»»»«∆∆»¿ƒ

ÏBkL‡22˜¯ÙÂ23ÈtÓ ,¯B‰Ë -,Ïea˜ ˙Èa Ba ÔÈ‡L ∆¿¿ƒ¿«»ƒ¿≈∆≈≈ƒ
BÈ‡ È¯‰Â ,BÓˆÚ ÈÙa ÌL epnÓ ¯Èb¯b ÏÎÏ ÔÈ‡Â¿≈¿»«¿ƒƒ∆≈ƒ¿≈«¿«¬≈≈

ËÈLÎ˙Ï Èe‡¯24.˜¯ÙpMÓ »¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«

עדשה 17) בצורת עשוי העליון החלק חלקים, משני מורכב
התחתון  והחלק האוזן, שבאלית לנקב הנכנסת הצינורא ובו

חלולה. כקדירה עצמה.18)תבניתו בפני שם לה שאין
קיבול.19) בית לה ולא 20)שאין קיבול בית לה שאין

עצמו. בפני היא 21)שם הרי לנזם מחוברת כשהיא אבל
שלם. מכלי בתבנית 22)כחלק יחד דבוקים מתכת גרגירי
ענבים. מזה.23)אשכול זה הגרגירים נפרדו

מקבל 24) אדם שתכשיט נתבאר ו הלכה ח פרק למעלה
טומאה.

.ã‡È‰ - ˙Á‡ Ï‚¯a ˙Ba‰ ÔÈÁÈpnL ˙Á‡ ˙ÚaË«««««∆«ƒƒ«»¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡Â ,˙È¯Èa ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈ƒƒ¿≈»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆≈
ÌÈÏk‰ ˙ÚaË BÓk ‡l‡ ,ËÈLÎz ÈÏk ˙¯eˆ ‰ÈÏÚ»∆»«¿ƒ«¿ƒ∆»¿««««≈ƒ
˙BÚaË ÈzL Ï·‡ .ÂÈÙ˙k ÔÈa da ¯LBwL ˙ÚaË B‡«««∆≈»≈¿≈»¬»¿≈«»
Ô‰ÈÈa ˙ÏhÓ ˙ÏLÏLÂ Ô‰ÈÏ‚¯a ˙Ba‰ ˙BÓÈOnL∆¿ƒ«»¿«¿≈∆¿«¿∆∆À∆∆≈≈∆

BÊÏ BfÓ25ÈËÈLÎz Ô‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - ƒ»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈∆≈«¿ƒ≈
.ÌÈÏ·k ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â .˙Ba‰«»¿≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ

מלפסוע 25) עליהן מעכבת שהשלשלת מפרש, שם בגמרא
מדודות. פסיעות לפסוע לבנות נאה גסות. פסיעות

.ä˙BÈÏÁ ÏL ‡ÏË˜26ÏL ËeÁa Ì‰Â ,˙ÎzÓ ÏL «¿»∆À¿∆«∆∆¿≈¿∆
˙BÏa˜Ó ˙BÈÏÁ‰ - ËeÁ‰ ˜ÒÙÂ ,ÔzLt ÏL B‡ ¯Ó∆̂∆∆ƒ¿»¿ƒ¿«««À¿¿«¿

ÏkL ,‰‡ÓËBÓˆÚ ÈÙa ÈÏk „Á‡Â „Á‡27‰È‰ . À¿»∆»∆»¿∆»¿ƒƒ¿≈«¿»»

˙B·BË ÌÈ·‡ ÏL ˙BÈÏÁ‰Â ˙ÎzÓ ÏL dlL ËeÁ‰«∆»∆«∆∆¿«À¿∆¬»ƒ
˙BÈÏÁ‰ e¯aLÂ ,˙ÈÎeÎÊ ÏL B‡ ˙BiÏb¯Ó ÏLÂ¿∆«¿»ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿¿«À¿

BÓˆÚ ÈÙa ‡nË˙Ó BÊ È¯‰ - Ìi˜ ËeÁ‰Â28È¯ÈL . ¿««»¬≈ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿¿»≈
‡ÏË˜29‰pË˜ ¯‡eˆ ‡ÏÓk -30. «¿»ƒ¿…««¿«»

הנשים 26) קושרות זה ותכשיט נקובים, וכסף זהב גרגירי
הצוואר,27)בצוואריהן. על לתלותה לתכשיט ראוייה

או  זהב של אחת חולייא צווארן על התולות נשים ישנן
הצוואר 28)כסף. על כסף או זהב חוט קושרות לפעמים

שנקרעה.29)לקישוט. לקשור 30)קטלא כדי נשאר אם
לקישוט. מתאים בגיל קטנה ילדה של צווארה סביב

תכשיט. עצמם שהם וזהב כסף בחוט המדובר

.åÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ÔÈ¯B‰Ë ˙ÎzÓ ÏL ÔÈÈeqk‰ Ïk»«ƒƒ∆«∆∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
ÔÓˆÚ ÈÙa ÌL Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË31ıeÁ , À¿»ƒ¿≈∆≈»∆≈ƒ¿≈«¿»

ÌÁn‰ ÈeqkÓ32ÈË ÈeqkÓe33ÔÈ‡ÙB¯ ÏL34ÈtÓ ; ƒƒ«≈«ƒƒ¿ƒ∆¿ƒƒ¿≈
˙ÈÏtÒ‡‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL35.Ïea˜ ÈÏk ‰OÚ , ∆«ƒƒ∆»ƒ¿¿»ƒ«¬»¿ƒƒ

דינם 31) ולפיכך בלבד הכלים את לכסות רק ומיועדים
כלים. שרגילים 32)כמשמשי חכמים ידעו גדול. קומקום

עצמו. בפני ככלי מיחם בכיסוי סל.33)להשתמש = טנא
מתכת.34) של גדול בכלי התרופות את רוקחים הרופאים
לשימוש.35) מוכנות אחרות ותרופות רטייה

.æ- ‰‡¯Ó e‰OÚÂ BLËÏe BÙML ˙ÎzÓ ÏL Èeqkƒ∆«∆∆∆»¿»¿»»«¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰36. ¬≈∆¿«≈À¿»

פסק 36) כלי. תורת עליה ויש האדם את משמשת שהמראה
שם. כחכמים

.ç˙BÏB˜Ln‰ Ïk37.‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ˙BÎzÓ ÏL »«ƒ¿∆«»¿«¿À¿»
eÈ‰L ıÚ ÏL ÌÈÊ‡Ó ‰˜ .˙Bi˜e‡ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ¿¿¿≈…¿«ƒ∆≈∆»

‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ba ˙BÈeÏz ÏÊ¯a ÏL ˙Bi˜e‡38, ¿¿∆«¿∆¿¿«≈À¿»
Ba ˙BÈeÏz‰ ˙Bi˜e‡‰ ÈtÓ39ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿≈»¿¿«¿«∆¿»ƒ

È¯ÎBÓe ÔzLt È¯ÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Óa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿…¿«ƒ∆¿≈ƒ¿»¿≈
¯Óˆ40„Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ÌÈza ÈÏÚa ÏL Ï·‡ ; ∆∆¬»∆«¬≈»ƒ≈¿«≈À¿»«

Ba ˙BÚe·˜ ˙Bi˜e‡‰ eÈ‰iL41. ∆ƒ¿»¿¿¿

צדדיו 37) ומשני עץ, של קצת רחב מקנה עשויים מאזניים
בהם  לתלות מעלה כלפי כפופים מתכת של ווים תלויים
הכוונה  - כאן שנאמר ו"משקולת" הנשקלים, הדברים

הווים. פשוט.38)לאותם עץ כלי שהוא פי על ואף
מתכת.39) מכלי חלק נעשה שלהם 40)הקנה מאזניים

לשקול  שגמרו אחר האונקיות את להסיר ודרכם גדולים,
ואומר  האונקיות. בלי ישקלו לא כי הצורך, בעת ולהחזירן
מן  כחלק טומאה מקבל הוא בעץ תלויות שהן שבזמן רבינו,

אינם 41)הכלי. עצמם, לצרכי ששוקלים בתים בעלי
בלי  לפעמים שוקלים הם ולכן במשקל כך כל מדקדקים
כן  ואם עצמו, העץ על הנשקל הדבר את ותולים האונקיות,
בפני  פשוט עץ כלי אלא הברזל, של קבוע חלק אינו העץ
לא  האונקיות את לפעמים כשתולים אפילו ולפיכך עצמו,
השוקלים  אבל בו, קבועות הן אם אלא לגביהם העץ בטל
תמיד  ומשתמשים מדוייק משקל על מקפידים למכור כדי
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הכל  ולפיכך בעץ להן המיוחד במקום הניתלות באונקיות
שאונקיות  מפרש [הר"ש תלויות. שהן זמן כל אחד, ככלי
הנשקלים. הדברים את בתוכן שנותנים המאזניים כפות היינו

במשנה]. רבינו של ביאורו פי על הוא פירושנו

.è˙BÏ˜LÓ42Ô¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,e¯azLpL43 ƒ¿»∆ƒ¿«¿««ƒ∆∆¡ƒ»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰a Ï˜BLÂ44Ô‰Ó „ÁÈ .45 ¿≈»∆≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ≈≈∆

È¯‰ - ÔÈ¯ËÈÏ ÈÚÈ·¯ ,ÔÈ¯ËÈÏ ÈLÈÏL ,ÔÈ¯ËÈÏ È‡ˆÁ¬»≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ¬≈
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡46. ≈¿«¿ƒÀ¿»

את 42) כנגדם ששוקלים אונקיות) (לא ממש משקלות
שבריהם.43)המשאות. את יחד שאינם 44)צירף

השבירה. לפני כמו למלאכתם חתיכה 45)ראויים קבע
וכן  ליטרא חצי של משקל שתשמש ליטרא חצי שמשקלה

הליטרא. רביע או חדשים 46)שליש משקלות שהם לפי
שבורים. בלתי

.éÚÏÒ47dÈ˜˙‰Â ‰ÏÒÙpL48- da Ï˜BL ˙BÈ‰Ï ∆«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»
.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»

רומיים.47) דינרים ארבעה שווה עתיק, כסף של מטבע
ידי 48) על תיקון בלי למשקל ראוי אינו כשהסלע המדובר

ולכוון  לתקנו וצריך נשבר או נשחק אם כגון בגופו, מעשה
מחשבה  מספיקה - מעשה מחוסר אינו אם אבל משקלו, את
בפרק  למעלה שנאמר כמו טומאה, קבלת לעניין כלי לעשותו
[כתב  במחשבה". לטומאה יורדים הכלים "כל י: הלכה ח
אסור  אבל וכדומה, וזהב כסף נגדו לשקול שהכוונה הר"ש
בבבא  שאמרו כמו שמן, כגון הנדבקים דברים בו לשקול
מפני  והטעם, מתכת". של משקלות עושין "אין ב: פט בתרא

משקלן]. את ומכביד במתכת נדבק שהשמן

.àéÌÈÙzk ÏL ÈÏ˜e‡49‰¯B‰Ë -50ÌÈÏÎB¯ ÏLÂ ,51 ¿¿ƒ∆«»ƒ¿»¿∆¿ƒ
‰‡nË˙Ó -52‰hn‰ ÈËÈÏ˜ ÏL ÈÏ˜e‡ .53- ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆«¿ƒ≈«ƒ»

‰¯B‰Ë54Lb¯c ÏLÂ ,55‰‡nË˙Ó -56ÏL ÈÏ˜e‡ . ¿»¿∆«¿≈ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆
ÌÈ‚c‰ da ÔÈ„vL ÌÈ„iv‰ ˙¯ek57‰¯B‰Ë -58ÏLÂ , «∆∆««»ƒ∆»ƒ»«»ƒ¿»¿∆

‰cL59˙B¯BÓ ÏL ÈÏ˜e‡ .‰‡nË˙Ó -- ıÚ‰ ƒ»ƒ¿«¿»¿¿ƒ∆¿»≈
¯B‰Ë60‡nË˙Ó - ÔÁÏL ÏLÂ ,61ÈÏk Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . »¿∆À¿»ƒ¿«≈∆«¿»»¿ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ BÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË Ïa˜nL62È¯‰ - ∆¿«≈À¿»ƒ¿≈«¿ƒ«»¬≈
˙Ïa˜Ó BlL ˙ÏLÏLÂ BlL ˙ÎzÓ ÏL ÈÏ˜e‡‰»¿¿ƒ∆«∆∆∆¿«¿∆∆∆¿«∆∆
ÈÏk ÈËeLt ÔB‚k ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ÈÏÎe ;‰‡ÓËÀ¿»¿ƒ∆≈¿«≈À¿»¿¿≈¿≈
ÈÏ˜e‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰cÓa ÌÈ‡a‰ ıÚ ÈÏÎe ıÚ≈¿≈≈«»ƒ¿ƒ»¿«≈»∆¿¿ƒ
.‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ BlL ˙ÏLÏM‰Â ˙ÎzÓ ÏL∆«∆∆¿««¿∆∆∆≈»¿«¿À¿»

˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ63dÓˆÚ ÈÙa64ÔÈ‡L ,‰¯B‰Ë ¿»««¿««ƒ¿≈«¿»¿»∆≈
È¯‰ ‡l‡ ,BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk ˙ÏLÏM‰ B‡ ÈÏ˜e‡‰»¿¿ƒ««¿∆∆¿ƒƒ¿≈«¿∆»¬≈

ÈÏk ˙ˆ˜Ók Ô‰65ÌÈÏ˙kaL ÈÏ˜e‡ elÙ‡Â .66 ≈¿ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ¿¿ƒ∆«¿»ƒ
- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„‚a‰Â ÌÈÏk‰ da ÔÈÏBzL∆ƒ»«≈ƒ¿«¿»ƒ¿«≈»∆

‰¯B‰Ë67. ¿»

ראשיו,49) בשני בו תלויות ואונקלאות ארוך עץ מוט
את  שמים כתפיהם) על משאות הנושאים (=סבלים והכתפים
לאחוריהם. ואחד לפניהם אחד שק ותולים הכתף על העץ

והאונקלי 50) הכתף, על המונח העץ הוא הכלי שעיקר מפני
העץ. כלי את בושם.51)משמשת הרוכלים 52)מוכרי

כן  ואם סחורתם, את בה ונותנים במוט קערה כעין חוקקים
שלאונקלי  מפרשים ויש טומאה. ומקבל קיבול בית לו יש
שכלי  ב) (בהלכה למעלה ואמרנו קיבול, בית יש עצמה
שאין  פי על אף טומאה, מקבל קיבול בית לו שיש מתכות

עצמו. בפני שם אחד 53)לו העומדים עץ של עמודים שני
העמודים  בראשי למרגלותיה. ואחד המטה למראשותי
עליו  ופורסים ארוך מוט מניחים שעליהם מתכת ווי קבועים

(האונקלות)54)סדין. והווים עיקר הם והמוט הנקליטים
עץ. כלי פשוטי כמשמשים לגביהם של 55)בטלים מיטה

וקושרים  ברזל של אונקלאות תחובות המיטה בארוכות עור.
עליו. ששוכבים בעור הקבועות הרצועות את בהן

מפרש 56) רבינו טומאה. מקבל עצמו העור שמצע מפני
ההבדל  טעם פירש לא אבל קטן, ערש היינו שדרגש במשנה
הם  ששוליו לערש כן גם התכוון ואולי לדרגש. מיטה בין

עור. של 57)של תיבה רבינו ומפרש אקון", "של במשנה:
חבלים  בהם וקושרים בה מחוברות ואונקלאות עץ
כמלכודת  עשוייה זו תיבה לים. התיבה את ומשלשלים

לצאת. יכולים ואינם לתוכה נכנסים כוורת 58)שהדגים
מקבלת  ואינה סאה ארבעים ומקבלת גדולה היא הציידים
האונקלי  גם ולפיכך ב) הלכה ג פרק למעלה (ראה טומאה
טומאה, מקבלת אינה מתכת, של שהיא פי על אף שלה,

הכוורת. לגבי טפלה היא מחזיקה 59)שהרי שאינה תיבה
ד  הלכה ב פרק מציעא בבא כלים [בתוספתא סאה. ארבעים
- במידה באה הייתה ואם טמאה שידה של אונקלי אמרו:

ומעמידים 60)טהורה]. קיבול בית לה אין עצמה המנורה
השמן שבו הנר, את ד עליה פרק למעלה נתבאר והפתילה,

פשוט, עץ כלי שהיא מפני טומאה מקבלת שאינה א הלכה
טומאה. מקבלת אינה שלה האונקלי גם ולפיכך

משמש 61) שהוא מפני טומאה, מקבל ששולחן שם נתבאר
הכלים. ואת האדם "המחובר 62)את סתם: כתוב במשנה

את  הוסיף ורבינו טהור", - לטהור והמחובר טמא, - לטמא
שמקבל  לכלי שהמחובר ומשמע התורה". "מן המלים

מתטמא. אינו מדרבנן של 63)טומאה ואונקלי שלשלת
טומאה. מקבל ושאינו טומאה המקבל בזמן 64)כלי

בכלי. מחוברת מכלי.65)שאינה שאינה 66)כחלק
מכלי. המחובר 67)חלק וכל לקרקע מחוברת שהיא מפני

טומאה. מקבל אינו לקרקע

.áé‰ÏÈÚ ˙Èa da LiL ˙ÏLÏL68‰‡nË˙Ó -69, «¿∆∆∆≈»≈¿ƒ»ƒ¿«¿»
‰˙ÈÙÎÏ ‰ÈeOÚ‰Â70‰¯B‰Ë -71. ¿»¬»ƒ¿ƒ»¿»

נותנים 68) כזו שלשלת ראשיה. שני לסגור מנעול כעין
יגנבוהו. ושלא לברוח יוכל שלא כדי הסוס, ברגלי

האדם.69) לצורך כלי בצוואר 70)שהוא שקושרים
לנוי. והכלבלבים הקטנים תכשיט 71)הקופים שהיא מפני

וחיה. בהמה של

.âé˙BBËÈÒ ÏL ˙ÏLÏL72Ô‰L ÈtÓ ,‰‡nË˙Ó - «¿∆∆∆ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈∆≈
,‰¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ;˙BiÁ‰ ˙‡ da ÔÈÏÚB¬ƒ»∆«¬À¿∆«¬≈»ƒ¿»

ÈBÏ ‡l‡ ‰ÈeOÚ dÈ‡L73. ∆≈»¬»∆»¿

החנויות.72) דלתות את בהם רבא 73)לסגור באליהו
השלשלת  את להשאיר רגילים בתים שבעלי מפני מנמק,

לקרקע. כמחובר דינה ולכן בדלת קבוע אחד כשראשה
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.ãéÚ˜¯˜ ÈÁLBÓ ÏL ˙ÏLÏL74ÔÈÚ˜BzL Ô‰È˙B„˙ÈÂ «¿∆∆∆¿≈«¿«¿ƒ¿≈∆∆¿ƒ
‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó - ÔÈÁLBnL ‰ÚLa Ú˜¯wa75ÏLÂ ; ««¿«¿»»∆¿ƒ¿«¿À¿»¿∆

ÌÈˆÚ ÈLLB˜Ó76˙‡ ˙LnLÓ ‡È‰L ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë - ¿¿≈≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿«∆∆∆
ıÚ‰77. »≈

מהנדסים.74) קרקע, את 75)מודדי משמשות הן שהרי
עצמן. בפני שם להן ויש חבילת 76)האדם בה לקשור

עיקר.77)עצים. והעץ

.åèÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ÏB„‚ ÈÏc ˙ÏLÏL78‰pnÓ «¿∆∆¿ƒ»«¿»»¿»ƒƒ∆»
C¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ ,ÈÏc‰ ÌÚ ‰‡nË˙Ó ÈÏcÏ CeÓÒ»«¿ƒƒ¿«¿»ƒ«¿ƒƒ¿≈∆ƒ…∆
.BÓˆÚ ÈÙa ÌL BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯B‰Ë ¯‡M‰Â ;ÈÏc‰«¿ƒ¿«¿»»¿ƒ∆≈≈ƒ¿≈«¿

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ - ÔË˜ ÈÏc ˙ÏLÏLÂ79. ¿«¿∆∆¿ƒ»»¬»»¿»ƒ

מפני 78) טומאה, מקבלים לדלי הסמוכים טפחים ארבעה
כי  למעלה שהם אבל ככלים. דינן הכלים וידות לדלי, ד

הכלי. לצורך אינה טפחים דלי 79)מארבעה של שלשלת
היד  את מרחיקים קטן ושל לדלי קרוב במקום אוחזים גדול

הדלי. מן

.æè¯Ëw‰Â ,Ôcq‰Â ,˙ÎzÓ ÏL ¯eck‰80ÏL ««∆«∆∆¿««»¿««¿»∆
¯˜c‰Â ,È‡pa81L¯Á ÏL82Át ÏL ¯BÓÁÂ ,83, ««¿«∆∆∆»»«¬∆«»

˙ÏËÏËÓ‰Â84ÌÈ¯Èk‰Â ,ÌÈ‡pa ÏL ˙BÏB˜Ln‰Â ¿«¿À¿∆∆¿«ƒ¿∆«»ƒ¿«ƒ«ƒ
Òk¯Ù‡‰Â ,ÌÈ˙Èf‰ Ì‰a ÔÈË·BÁL ÏÊ¯a ÏL85ÏL ∆«¿∆∆¿ƒ»∆«≈ƒ¿»¬«¿≈∆

L‡¯ ÌÈ¯ÙBq‰ Ba ÔÈ˙¯BkL ¯ÏB‡‰Â ,˙ÎzÓ«∆∆¿»»∆¿ƒ«¿ƒ…
Ôk‰Â ,˙ÎzÓ ÏL ÒBÓÏw‰Â ,‰˜ ÏL ÒBÓÏw‰86 «À¿∆»∆¿«À¿∆«∆∆¿««

el‡ Ïk - ÌÈ¯ÙBq‰ Ba ÔÈËË¯OnL ‡pk‰Â¿««»∆¿«¿¿ƒ«¿ƒ»≈
ÈÙa ÌL BÏ LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»∆»∆»≈∆≈≈ƒ¿≈

.BÓˆÚ«¿

כמו 80) ואורכו מרובע מברזל "קנה ג: י"ד פרק שם משנה
העץ. בו (יגזרו) יפסלו מעץ יד ולו חדה.81)אמה יתד

עליו 83)נגר.82) רוכב והנפח חמור בתבנית ברזל חתיכת
לפניו. המונחת המתכת על בפטיש חתיכת 84)ומכה

את  ליישר כדי בה, משתמשים והבנאים בחוט תלוייה מתכת
בצורה  עשוייה שהיא אלא המשקולת, היא וכן הכותל.

קצת. והולך 85)אחרת מלמעלה רחב ריחיים של כלי
את  ומעמידים ראשיו משני פתוח והוא מטה כלפי ומשתפע
את  שופכים זה לכלי הטוחנות. האבנים על הצר הראש
הטוחנות. האבנים על קימעא קימעא הנופלת החיטה

הסרגל 86) את ועליו הקלף תחת לוח מניחים כשמשרטטים
"כנא". והסרגל "כן" נקרא הלוח הקו. את ליישר

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
.à˙B¯ÓÒÓ2Ô‰a ÔÈ˜ÈÊÁnLÔÈÈeOÚ‰ ,‰¯˜z‰ «¿¿∆«¬ƒƒ»∆«ƒ¿»»¬ƒ

ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈˆÚa Ô˙B‡ Ú˜˙Ïƒ¿…«»»≈ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿≈
Ì‡Â .Ô‰a ˙BÏ˙Ï ÌÈÏ˙ka Ô˙B‡ ÔÈÚ˜BzL ˙B¯ÓÒn‰««¿¿∆¿ƒ»«¿»ƒƒ¿»∆¿ƒ

BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk ˙BÈ‰Ï BÈ˜˙‰3.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ƒ¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿≈«¿¿«≈À¿»
Ba ÏÚBÂ Á˙Bt ˙BÈ‰Ï BÈ˜˙‰L ¯ÓÒÓ ?„ˆÈk4B‡ ≈««¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿≈«¿≈

B‡ „È ÏL ÌÈÁ¯a B˙pL B‡ ,‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆«¿ƒ»∆¿»¿≈«ƒ∆»
Ba ÁzÙÏ BÈ˜˙‰ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ¯BÓÁ ÏL∆¬¬≈∆¿«≈À¿»ƒ¿ƒƒ¿…«

epÙ¯ˆiL „Ú ,¯B‰Ë - ˙È·Á‰ ˙‡5. ∆∆»ƒ»«∆ƒ¿¿∆

המסמרים 1) בעצים. אותם לתקוע העשויים מסמרות יבאר
המתטמאים  מתכות כלי מקבלים. אין או טומאה שמקבלים
שמקבלים  מתכת כלי וכל חצוצרות הטהורות. או בעגלה

מקבלים. ושאינם מ"ה.2)טומאה פי"ב לתלות 3)כלים
הי"א. בפ"ט למעלה נתבאר בגדים. את 4)עליהם וכפף

זה. לתשמיש מתאימה בתבנית עליו 5)ראשו יכה
והראב"ד  במשנה. רבינו פירוש (ע"פ לכך ויתאימו בפטיש,
ובלי  לחזקו, כדי ובמים באש שיצרפנו מפרשים והר"ש
שלא  זמן כל חבית. לפתיחת מתאים ואינו רך הוא צירוף
נגמרה  לא - בו רוצה שהאדם לתשמיש ראוי להיות תוקן

מתכת. כלי גלם הוא והרי מלאכתו,

.á¯ÓÒÓ6Á˙t‰ ˙¯ÈÓLÏ ÔÓÈÒa ÈeOÚ‰7BÈ‡ - «¿≈∆»¿ƒ»ƒ¿ƒ««∆«≈
Ba ‰ÏBzL ÈÁÏL ÏL ¯ÓÒÓ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈«¿≈∆À¿»ƒ∆∆

¯B‰Ë - ÒÈk‰Â ÌÈÊ‡n‰8˙B„¯‚n‰ ÈÈBÏz ÔÎÂ .9- «…¿«ƒ¿«ƒ»¿≈¿≈««¿≈
˙B¯B‰Ë10Ô˙¯eˆa ÔÈpLÓ el‡ ÔÈ¯ÓÒnL Èt ÏÚ Û‡ . ¿««ƒ∆«¿¿ƒ≈¿Àƒ¿»»

.‰ÚÈ˜z‰ ˙B¯ÓÒÓ ¯‡MÓƒ¿»«¿¿«¿ƒ»

את 7)שם.6) שהפותח כזה, במקום המסמר את מניחים
שלא  ומצאו הבית בעל בא ואם ממקומו, אותו יזיז הדלת

הדלת. את פתח שהוא שמי הוא יודע מפני 8)במקומו,
מקבל  שאינו השולחן, שלפני עץ לעמוד מחובר שהוא

עצמו. בפני שם לו ואין את 9)טומאה מגרדים הבלנים
על  לתלותם אזניים ובו מתכת, בטס המתרחצים רגלי
אלה  מסמרים המרחץ. בית בכתלי התקועים מסמרים

תלוייֿמגרדות. שהם 10)נקראים מפני במשנה, כחכמים
להוציאם  הבלנים של שדרכם ואףֿעלֿפי לקרקע. מחוברים

ישראל). (תפארת אחר במקום ולתוקעם זה ממקום

.â¯ÓÒÓ11Ú¯b‰12Ïa˜Ó - ÔÈÊÈwnL ÈÏk‰ ‡e‰Â , «¿≈«»»¿«¿ƒ∆«ƒƒ¿«≈
˙BÚM‰ Ô·‡ ÏL ¯ÓÒÓe .‰‡ÓË13¯B‰Ë -14. À¿»«¿≈∆∆∆«»»

מ"ד.11) בו 12)שם משתמש (גרע) שהחובש סכין
בה 13)להקזה. שרשומים עגולה מאבן עשוי שמש שעון

את  מורה וצילו מסמר, תקוע ובאמצעיתה השעות, מספרי
הכלי,14)השעה. עיקר שהיא לאבן, מחובר שהוא מפני

שהאבן  מפרש למשנתנו ישראל (בתפארת לה טפל והמסמר
את  כמשמש דינו הכלי כל ולפיכך לקרקע, יפה מהודקת

הקרקע).

.ã¯ÓÒÓ15Èc¯b‰16„etL ÔÈÚk C¯‡‰ ¯ÓÒn‰ ‡e‰Â , «¿≈««¿ƒ¿««¿≈»»…¿≈«
‚¯B‡‰ Ba ÒÈÎnL17ÛÙBÏÂ ıÚ‰ B‡ ‰w‰ ˙¯ÙBÙL18 ∆«¿ƒ»≈¿∆∆«»∆»≈¿≈

‰‡ÓË Ïa˜Ó - ÌÈËeÁ ‰ÈÏÚ19. »∆»ƒ¿«≈À¿»

האורג.16)שם.15) ברור.17)של אינו הסגנון
הקנה. בשפופרת השפוד את מכניס שהאורג היא והכוונה

(סדרי 19)כורך.18) הכלי עיקר הוא שהמסמר מפני
טהרות).

.äel‡20ÏÚ‰ :‰Ï‚Úa ˙B‡nË˙n‰ ˙BÎzÓ ÈÏk21 ≈¿≈«»«ƒ¿«¿»¬»»»…
·¯Ëw‰Â ,˙ÎzÓ ÏL22ÌÈÙk‰Â ,23˙‡ ˙BÏa˜Ó‰ ∆«∆∆¿««¿≈¿«¿»«ƒ«¿«¿∆

‰Ó‰a‰ È¯‡eˆ ˙ÁzL ÏÊ¯·e ,˙BÚeˆ¯‰24CÓBq‰Â ,25, »¿«¿∆∆«««¿≈«¿≈»¿«≈
¯bÁn‰Â26˙BÈeÁÓz‰Â ,27ÏBaÚ‰Â ,28‰¯Èv‰Â ,29, ¿««¿≈¿««¿¿»ƒ¿¿«¿ƒ»

Ìlk ˙‡ ¯aÁÓ‰ ¯ÓÒÓe30‰Ï‚Úa ÌÈ¯B‰Ë el‡Â .31: «¿≈«¿«≈∆À»¿≈¿ƒ»¬»»
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milkצח zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn g"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰tˆÓ‰ ıÚ ÏL ÏÚ‰32,ÈBÏ ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÙÎe , »…∆≈«¿À∆¿»«ƒ»¬ƒ¿
ÓLn‰ ˙B¯ÙBÙM‰Â¯·‡‰Â ,ÏBw‰ ˙‡ ˙BÚÈ33„ˆaL ¿«¿»««¿ƒ∆«¿»¬»∆¿«

‰Ó‰a È¯‡eˆ34ÏbÏb ÏL ··Bq‰Â ,35ÔÈqh‰Â ,36 «¿≈¿≈»¿«≈∆«¿«¿««ƒ
ÔÈÈetv‰Â37.ÔÈ¯B‰Ë - daL ˙B¯ÓÒn‰ Ïk ¯‡Le . ¿«ƒƒ¿»»««¿¿∆»¿ƒ

מ"ד.20) פי"ד בעגלה 21)שם הקבוע העץ מפרש, רבינו
מקבל  - ממתכת עשאו ואם הבהמות, שתי בין ונמשך

המושכות 22)טומאה. הבהמות צוארי על המונח העץ
העגלה. מחוברות 23)את עץ, של הקטרב ראשי בשני

בנקבים  עור של רצועות ומכניסים נקובים, מתכת של קצוות
בעגלה. אותן שלא 24)וקושרים הבהמה על הגנה משמש

נמשכת. כשהעגלה המתמחים ברצועה או בחבל תיחנק
בפירושו 25) (רבינו העגלה" בקצה ונעשה מברזל "יתד

בה  שמכניסים טבעת כעין מפרש, גאון האי ורב למשנה).
המחרישה. וראש העגלה יהיה 26)ראש מברזל יתד כן גם

(שם). העול בו 27)בקצה להניח מיוחד בעגלה מקום
תיפולנה  שלא כדי קערורי, הוא זה ומקום וכדומה, אבנים

שראוי 28)האבנים. מפני טומאה ומקבל הפעמון, לשון
טמא  - קול המשמיע וכל קול, וישמיע חרס גבי על להקישו
זוג  טומאת כך רבא נימק ב נח, בשבת  ה"ז). פ"ח (למעלה
לכך. ראוי העינבל שגם ונראה עינבלו, שניטלו

כדי 29) העגלה על אשר במשא יתקעו אשר (וו) האונקלי
(שם).שלא העגלה.30)יפול חלקי כל שם 31)את
שמיני 32)מ"ה. פרשת כהנים' ב'תורת במתכת. המחופה

מקבלים  אינם כלים חיפויי שכל המקרא, מן דרשו ה"ח פ"ז
בפ"ח 34)עופרת.33)טומאה. למעלה לנוי, התלויים

טומאה. מקבלים אינם בהמה שתכשיטי נתבאר ה"ז
את 35) משמש הסובב עץ. גלגל גבי שעל ברזל של חישוק

לנוי.36)הגלגל. אותם ותולים דקים, מתכת לוחות
מתכת.37) המחופים עץ של העגלה חלקי כל

.å·¯˜Ú38„a‰ ˙Èa39ÔB¯‡ .‰‡ÓË Ïa˜Ó -40ÏL «¿«≈««¿«≈À¿»»∆
˙BÒB¯b41¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,42‰˙È‰ Ì‡ , »««ƒ∆»ƒ»¿»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - ˙ÎzÓ ÏL ‰Ï‚Ú ÂÈzÁz43. «¿»¬»»∆«∆∆¬≈¿«∆∆À¿»

מ"ג.38) פי"ב בה 39)שם שכותשים שבקורה ברזל
מ"ד.40)הזיתים. גריסים.41)שם מוכרי של ארון

היא 42) סחורתם את בה נותנים גריסים שמוכרי התיבה
מקבלת  אינה ולפיכך להיטלטל, עשויה ואינה מאד כבידה

לארון 43)טומאה. טפילה שהיא אומרים אנו ואין
אותו. ומשמשת

.æÌÈÁÈ¯44ÔÈÏtÏt ÏL45ÌeMÓ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ≈«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«∆∆À¿»ƒ
ÌÈÏk ‰LÏL46˙BÎzÓ ÈÏk ÌeMÓ :47ÈÏk ÌeMÓe , ¿»≈ƒƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ

Ïea˜48‰¯·k ÌeMÓe ,49. ƒƒ¿»»

ב.44) כג, ביצה בהם 45)משנה ששוחקים הריחיים
טוחנים  העליון בחלק חלקים: משלושה מורכבים פלפלים,
האמצעי  החלק מתכת; של הוא זה כלי ועיקר הפלפלים, את
אותו; ומנפה הטחון הפלפל כל את מקבל ככברה, העשוי
הדק. הפלפל נופל ולתוכו קטנה, קערה היא התחתון והחלק

טומאה 46) מקבל האלה החלקים משלושת חלק כל כלומר,
עצמו. שהוא 47)בפני מפני טומאה מקבל העליון החלק

כל  שהרי קיבול, בית לו שאין ואףֿעלֿפי מתכת, כלי
למטה. נופל טומאה 48)הפלפל מקבל עץ שכולו התחתון

קיבול. בית לו שיש עץ כלי גזרו 49)ככל האמצעי. החלק
והמדובר  שם). (רש"י אריג משום כברה על טומאה
מתכת  של הם שאם מתכת, של אינם המנוקבים כשהשוליים
"תנא, אמרו: שם [בגמרא אריג. גזירת בלי טומאה מקבלת
כברה, כלי משום אמצעית קיבול, כלי משום תחתונה

בלשונו]. קיצר ורבינו מתכת". כלי משום עליונה

.ç˙Ïc‰50Ïc‚naL ˙ÎzÓ ÏL51- ÌÈza ÈÏÚa ÏL «∆∆∆«∆∆∆«ƒ¿»∆«¬≈»ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡52˙Ïa˜Ó - ÌÈ‡ÙB¯ ÏLÂ ; ≈»¿«∆∆À¿»¿∆¿ƒ¿«∆∆

˙ÈÏtÒ‡‰ ˙‡ da ÌÈÁÈpnL ÈtÓ ,‰‡ÓË53‰ÏB˙Â À¿»ƒ¿≈∆«ƒƒ»∆»ƒ¿¿»ƒ¿∆
ÌÈ¯tÒn‰ ˙‡ da54. »∆«ƒ¿»«ƒ

מ"ג.50) פי"ב גדול.51)כלים שאינה 52)ארון מפני
כי  עצמו, שפני שם לה ואין הארון את משמשת אלא כלי
שמה. ארון" של "דלת - וזו בית, של דלת היא דלת סתם
לנחת  העשוי עץ של במגדל שהמדובר לפרש, גם [ואפשר
בטילה  והדלת טומאה, מקבל ואינו ה"א), פ"ג למעלה (ראה

המגדל]. בפני 54)תחבושת.53)לגבי כלי היא ולפיכך
ה"ו). פ"ט למעלה (ראה עצמו

.èÔÈqË55˙ÎzÓ ÏL56‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈ¯ÚnL57 «ƒ∆«∆∆∆¿«¬ƒ»∆∆«¿≈»
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -58‰¯Èka ÔÈÚe·w‰Â ,59ÔÈ¯B‰Ë -60. ¿«¿ƒÀ¿»¿«¿ƒ«ƒ»¿ƒ

ה"ה.55) פ"ב מציעא בבא שם ותוספתא שם, משנה
טהורים"56) והפרכין טמאים, "הייתוכין במשנה:

והפרכים  הקדירה, את בהן מנער שהחנווני אלו ובתוספתא:
רבינו). (גירסת בכירה הקבועים כאן 57)- השמיט רבינו

בה  שיש לקדירה כוונתו וכנראה "החנווני" המילה את
אלא  לקערה ולנערה ביד להחזיקה אפשר ואי חם, תבשיל
והוא  הר"ש, פירש (וכן צבת כעין העשויים טסים עלֿידי
בקדירה  שהמדובר ומבאר "שהחנווני", הגירסא את מקיים
בעזרת  אחר לכלי אותו ומריקים מהותך כסף בה שיש

"ייתוכין"). השם ומכאן כלים.58)מלקחיים. הם שהרי
בלתי 59) במהירות ישרף שלא לשמור בהם משתמשים

כסףֿמשנה). ראה למשנתנו. בפירושו (רבינו רצויה
בבנין. קבועים בכיריים קבועים 60)והמדובר שהם מפני

לקרקע. במחובר

.éÌÈÁ˜Ïn‰61‰ÏÈ˙t‰ ˙‡ Ô‰a CÚÓnL62ÔÈÏa˜Ó - «∆¿»«ƒ∆¿«≈»∆∆«¿ƒ»¿«¿ƒ
˙B¯Bpv‰Â ;‰‡ÓË63‰ÏÚÓÏÓ ÌÈÁ¯‰ ˙‡ ˙BÒÙBzL À¿»¿«ƒ∆¿∆»≈«ƒƒ¿«¿»

‡l‡ ˙BÈeOÚ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ -≈»¿«¿À¿»ƒ¿≈∆≈»¬∆»
˜fÁÏ64. ¿«≈

הדולקת,62)צבת.61) הפתילה בראש פחם כשמתקבץ
מיוחדת  מתכת של בצבתות והשתמשו קצת, אורה דועך

הפתילה. את שם 64)ברזלים.63)למחוט תוספתא
ה"ו.

.àé‡¯ËÒBÏ˜65ÏL ‰˙È‰ Ì‡ :˙B˙Ïc‰ da ÔÈÏÚBpL ¿¿¿»∆¬ƒ»«¿»ƒ»¿»∆
- ˙ÎzÓ ‰tˆÓe ıÚ ÏL ‰˙È‰ ;‰‡nË˙Ó - ˙ÎzÓ«∆∆ƒ¿«¿»»¿»∆≈¿À»«∆∆

‰¯B‰Ë66. ¿»

דלתות 65) שתי לו שיש בפתח עבה. אחד שראשו בריח
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מכניסים  לסוגרן וכשרוצים מהן, אחת בכל טבעת קובעים
מ"ד). פי"א (שם בטבעות הקלוסטרא נתבאר 66)את

מצופים  שכלים אחרים, מקומות ובכמה ה, הלכה למעלה
טומאה. מקבלים אינם

.áéÔÈt‰67‡¯et‰Â68.ÌÈ‡ÓË - «ƒ¿«¿»¿≈ƒ

השיניים 68)שם.67) הן ופין המנעול, הוא פורנא
אותו. וסוגרות (הפורנא) המנעול לתוך הנכנסות

.âé‰wt69˙LnLÓ ‡È‰L ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë - ˙ÎzÓ ÏL ƒ»∆«∆∆¿»¿ƒ∆ƒ¿«∆∆
Ú‰ ˙‡ı70. ∆»≈

בשעת 69) הפלך בראש אותו שנותנים נקוב כדור חצי
בפירושו  (רבינו הנקב דרך נמשכים והחוטים טוויה,

הכלי,70)למשנתנו). עיקר והוא עץ, של הוא הפלך
הטווייה. את להקל תוספת היא והפיקה

.ãéLBk‰71‡ÓÈt‰Â72ÏÈÏÁÂ ‡ÈBÙÓÒÂ Ïwn‰Â73ÏL «¿«ƒ»¿««≈¿ƒ¿¿»¿»ƒ∆
˙ÎzÓ74˙ÎzÓ ÔÈtˆÓe ıÚ ÏL eÈ‰ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - «∆∆¿«¿ƒÀ¿»»∆≈¿Àƒ«∆∆

ÔÈ¯B‰Ë -75˙Èa da ‰È‰ Ì‡L ,‡ÈBÙÓq‰ ÔÓ ıeÁ ; ¿ƒƒ«ƒ¿¿»∆ƒ»»»≈
ÌÈÙk Ïea˜76‰‡ÓË - ‰tˆÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,77. ƒ¿»«ƒ««ƒ∆ƒ¿À»¿≈»

מ"ו).71) (שם "והאימה".72)פלך הגירסא (שם) במשנה
בפלך. אותם טווים וממנו החוטים, את עליו שכורכים העץ

נגינה.73) למעלה.74)כלי המנויים הדברים לכל נמשך
טומאה,75) מקבל אינו מצופה דבר שכל רבינו, שיטת

גורם  הציפוי כי הציפוי, בלי טומאה לקבל ראוי הוא ואפילו
עליו. חולקים ורבים הכתוב. מגזירת לוחות 76)טהרה

הסימפוניא, לתוך אותם שמכניסים מתכת של דקים
קול. ומשמיעים נרעדים הם בסימפוניא וכשנופחים

מאד 77) צר המקום כי מצופה, אינו הקיבול שבית מפני
ונראה  טוב'. יום ('תוספות לצפותו טכנית אפשרות ואין
על  לרעה משפיע שהציפוי מפני מלצפות שנמנעו להוסיף
במקרא  מובאת "סימפוניא", הנגינה [כלי הכנפים). צליל

ה)]. ג, (דניאל

.åè˙¯ˆBˆÁ‰78˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ ˙ÏvÙnL79ÔÈ‡ Ì‡ : «¬∆∆∆¿À∆∆À¿À¿ƒ≈
Ôn‡ ‡l‡ d¯ÈÊÁ‰Ï Ú„BÈ80‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - ≈«¿«¬ƒ»∆»À»¬≈¿«∆∆À¿»

˙¯aÁÓ ‡È‰Lk81ÔÈÏBÎÈ Ì‡Â ;82d˜¯ÙÏ Ïk‰ ¿∆ƒ¿À∆∆¿ƒ¿ƒ«…¿»¿»
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - d¯ÈÊÁ‰Ïe83. ¿«¬ƒ»≈»¿«∆∆À¿»

טהורה,78) ופשוטה טמאה עגולה "קרן (מ"ז): שם שנינו
ר' שלה, הקב טמאה. - מתכת של שלה מצופית היתה אם
טמא". הכל חיבורן ובשעת מטהרין, וחכמים מטמא טרפון
מהרבה  מורכבת לחצוצרת שהכוונה רבינו, שם ומבאר
במקרא  כתוב זה נגינה (כלי בהמה של לקרן ולא חלקים,
עצמו  בפני חלק וכל משרוקיתא"), קרנא "קל שם): (דניאל
קרן  זה: כלי של סוגים שני וישנם כלי . תורת עליו אין
את  להרכיב יכול אומן רק העגולה פשוטה, וקרן עגולה
ולהרכיבה, לפרקה אדם כל יכול הפשוטה ואת חלקיה,
חייב  בשבת עגולה קרן המחזיר א): מז (שבת אמרו ולפיכך
רבינו  ודעת פטור. - פשוטה מלאכה), שעשה (מפני חטאת
חיבור  אינם מחוברים כשהם אפילו הפשוטה שחלקי
ידע  ובלי טירחה כל ללא מתפרקים שהם מפני לטומאה,

אחריה. והבאה זו הלכה תתפרש זה ביאור ומתוך אומנות,
קיבול.79) בית להן שאין עצם או עץ כן 80)של ואם

עגולה. קרן מסוג שלם.81)היא כלי שהוא מפני
פשוטה.82) קרן חיבור 83)שהיא אינו כזה חלש חיבור

 ֿ וכסף ראב"ד (ראה כמפורקות נידונות והחוליות לטומאה,
משנה).

.æè‰ˆw‰84‰ÚÈ˜z ˙ÚLa ÂÈÏÚ ‰t‰ ÔÈÁÈpnL85- «»∆∆«ƒƒ«∆»»ƒ¿«¿ƒ»
BÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË Ïa˜Ó86·Á¯‰ ¯Á‡‰ ‰ˆw‰Â ;87 ¿«≈À¿»ƒ¿≈«¿¿«»∆»«≈»»»

BÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -88- ¯eaÁ ˙ÚL·e ; ≈¿«≈À¿»ƒ¿≈«¿ƒ¿«ƒ
‡ÓË Ïk‰89Ba ‡ˆBik .90‰¯BÓ È˜ :91- ÔÓˆÚ ÈÙa «…»≈«≈¿≈¿»ƒ¿≈«¿»

ÈÂÏ ÌL Ô‰Ï LiL ÈtÓ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡92; ≈»¿«¿ƒÀ¿»ƒ¿≈∆≈»∆≈¿«
dlL Á¯t‰93ÔÓˆÚ ÈÙa ÔÈ‡nË˙Ó - ÒÈÒa‰Â94; «∆«∆»¿«»ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈«¿»

.‡ÓË Ïk‰ - ¯eaÁ ˙ÚL·eƒ¿«ƒ«…»≈

במשנה.85)שם.84) שנאמרה ל"מצופית" הכוונה
שהיא 86) מפני והטעם, לחצוצרה. מחובר כשאינו אפילו

בפירוש: כתוב במשנה עצמו. בפני שם לה ויש מתכת של
הדבר, ותמוה טמאה". מתכת של שלה מצופית היתה "אם
מתכת. של היתה אם המילים: את השמיט שרבינו

של 87) התחתון החלק פירוש, שלה". "הקוו במשנה:
שם 88)החצוצרה. לו שאין מפני מתכת, הוא אם אפילו

ה"א). פ"ט למעלה (ראה עצמו החצוצרה 89)בפני כל
טמא, הכל ולפיכך עיקר. היא והמצופית אחד, ככלי נידונית

עצם. או עץ של הוא הקוו אם לזה.90)ואפילו דומה
המנורה.91) לגוף קבע של חיבור מחוברים שאינם
סתם.92) "קנה" ולא מנורה", "קני שקע 93)נקראים:

שנותנים  כלי = (נר הנר את מכניסים שבו המנורה, בראש
והפתילה). השמן מגוף 94)בו מפורקים כשהם אפילו

והטעם, עצמם. בפני שם להם שאין ואףֿעלֿפי המנורה,
שכלי  נתבאר ה"ב פ"ט למעלה קיבול. בית להם שיש מפני
שם  לו אין אפילו טומאה, מקבל קיבול בית לו שיש מתכת

עצמו. בפני

.æéÌÈvÁ‰ ˙¯B˜95‰¯hn‰ ‡È‰L ,96da LiL , ««ƒƒ∆ƒ««»»∆≈»
ÌÈÁÈpnLÂ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ˙ÎzÓ ÏL ˙BBLÏ¿∆«∆∆¿«∆∆À¿»¿∆«ƒƒ

ÌÈ¯eÒ‡‰ ÈÏ‚¯a d˙B‡97‰¯B‰Ë -98¯ÏBw‰Â .99- »¿«¿≈»¬ƒ¿»¿«»
‰¯‚Ó .‰‡ÓË Ïa˜Ó100˙Ïc‰ ¯BÁÏ ‰ÈpL ‰OÚL101, ¿«≈À¿»¿≈»∆»»ƒ∆»¿«∆∆

da LnzLnL Èt ÏÚ Û‡102˙Ïa˜Ó dÈ‡ - ««ƒ∆ƒ¿«≈»≈»¿«∆∆
‰‡ÓË103È¯‰ - ˙Ïc‰ ¯BÁÏ d‡OÚ ˙‡ÓËpMÓ Ì‡Â . À¿»¿ƒƒ∆ƒ¿»¬»»¿«∆∆¬≈

¯ÓÒÓa ‰pÚa˜iL „Ú d˙‡ÓËa BÊ104dÎÙ‰ .105ÔÈa , ¿À¿»»«∆ƒ¿»∆»¿«¿≈¬»»≈
‰hÓÏÓ ÔÈa ‰ÏÚÓÏÓ106- ÌÈ„„v‰ ÔÓ ÔÈa ƒ¿«¿»≈ƒ¿«»≈ƒ«¿»ƒ

‰¯B‰Ë107. ¿»

מ"א.95) פי"ב החיצים.96)שם את אליו שקולעים לוח
רגל 97) לתוכה ומכניסים רחבה, פגימה ובו ברזל גוש

הברזל. אל אותה וקושרים קורה מניחים ולמעלה האסיר,
כז). יג, (איוב במקרא "סד" שמו זה מפני 98)מכשיר

כלל. כלי לעול 99)שאינה דומה האסירים, צוארי שעל
הבהמה. צואר מציעא 100)שעל בבא כלים, תוספתא

ה"ה. את 101)פ"ד בחריץ והכניס במשקוף, חריץ עשה
משור, = [מגירה הפתח. לחלל בולטות ושיניה המגירה,
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(שמ  הכתוב במגירה].מלשון וישם לא) יב, ֿ ב ואל
מחוברת.102) לקרקע.103)כשהיא מחוברת שהיא מפני

בתוך  שיניה שעשה "מגירה אמרו: ג, פי"ד שם [במשנה
שבמשנה  והברטנורא הרא"ש ופירשו טמאה", החור
מידי  יוצאת ואינה שקבעה, לפני שנטמאה במגירה המדובר
ויוצאים  שהנכנסים מפני מסמר, בלי קביעה ידי על טומאתה
אינה  ולפיכך ממקומה, שיסירה להניח יש בה ניזוקים
אבל  בתוספתא. גם שנינו וכך בקרקע, כקבועה נידונית

זו]. קביעה מועילה טומאה, הורדת כשקבעה 104)למנוע
להסירה. בדעתו שאין הוכיח באופן 105)במסמר,

החלל. לתוך בולטות אינן כתוב:106)שהשיניים במשנה
החריץ  לתוך השיניים את הכניס פירוש, למעלן" "מלמטן
לנסר  איֿאפשר כך ומתוך לחוץ, בולטות ואינן שבמשקוף
הגירסא  כך. לגרוס יש בתוספתא וגם כאן שגם ונראה בהן.
שהתכוון  לפרש אפשר [בדוחק מובנת. אינה שלפנינו

ולמזוזות]. מפני 107)לאסקופה מטומאתה, יצאה
שאינה  מפני ועוד, לה. המיוחד מתשמישה לגמרי שביטלה
בו  חזר [רבינו להסירה. בדעתו אין ויוצאים לנכנסים מזיקה

טהרות)]. (סדרי הנ"ל במשנה מפירושו כאן

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
.àÏa˜È ‡ÏÂ ˙ÎzÓ ÈÏk ¯·MiL ¯·M‰ ¯eÚL ‰nk«»ƒ«∆∆∆ƒ»≈¿ƒ«∆∆¿…¿«≈

.‡e‰M ‰Ó ÈÙÏ Ïk‰ ?B˙‡ÓhÓ ¯‰ËÈ B‡ ‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿«ƒÀ¿»«…¿ƒ«∆

יקבל 1) ולא מתכת כלי שיישבר השבר שיעור כמה יבאר
שניקבו. מתכת כלי ודין טומאה.

.á- BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙BOÚÏ ÏBÎÈ ÈÏk‰L ÔÓÊ Ïk»¿«∆«¿ƒ»«¬≈≈¿«¿
ÏL ÈÏk ?„ˆÈk .ÌÏL ÈÏk ·eLÁÂ ÈÏk ‡e‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈≈«¿ƒ∆
È¯‰ - Ba ˙B‡lÓÏ ÏBÎÈ ‡e‰ È¯‰Â ¯aLpL ˙ÎzÓ«∆∆∆ƒ¿««¬≈»¿«…¬≈
.ÔÈnÁ Ba ÌÁÏ È„k - Ìe˜Ów‰ .‰È‰Lk ÈÏk ‡e‰¿ƒ¿∆»»«À¿¿≈»…«ƒ
Ïa˜Ï È„k - ÒÙl‰ .ÌÈÚÏÒ Ïa˜Ï È„k - ÌÁn‰«≈«¿≈¿«≈¿»ƒ«∆∆¿≈¿«≈
.˙BËe¯t Ïa˜Ï È„k - ÔB˙Èw‰ .˙ÎzÓ ÏL ˙BB˙Èƒ̃∆«∆∆«ƒ¿≈¿«≈¿
ÔÓM‰ ˙BcÓ ÔÎÂ .ÔÈi‰ Ô‰a „ÓÏ È„k - ÔÈi‰ ˙BcÓƒ««ƒ¿≈»…»∆««ƒ¿≈ƒ«∆∆
eˆ¯ÙpL Ïc¯Á ÏL ˙pÒÓ .ÔÓM‰ Ô‰a „ÓÏ È„k -¿≈»…»∆«∆∆¿«∆∆∆«¿»∆ƒ¿¿
,‰¯B‰Ë - ‰Ê CB˙Ï ‰Ê ‰hÓlÓ ÌÈ·˜ ‰LÏL da»¿»¿»ƒƒ¿«»∆¿∆¿»
‰ÏhpL ‰Ù¯‚Ó .dzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙LnLÓ dÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈»¿«∆∆≈≈¿«¿»«¿≈»∆ƒ¿»
dÈ‡L ;‰¯B‰Ë - Ò¯e˜k ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dtk«»««ƒ∆ƒ¿¿»¿»∆≈»
‡Ï ‡È‰Â ,Ò¯ew‰ ÔÈÚÓ ‡l‡ dzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ‰OBÚ»≈≈¿«¿»∆»≈≈«¿»¿ƒ…

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ò¯e˜k da Ú˜˙Ï ˙ÈOÚ«¬≈ƒ¿…«»¿¿»¿≈…«≈»∆

.âLÏL Ba ¯izL Ì‡ ,ÂÈpL eÏhpL ¯Óˆ ÏL ˜¯ÒÓ«¿≈∆∆∆∆ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«≈»
ÔÓ ˙Á‡ ‰BˆÈÁ‰ ‰˙È‰ .‡ÓË - „Á‡ ÌB˜Óa¿»∆»»≈»¿»«ƒ»««ƒ
,ÔzLt Ba ˜¯ÒÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ,¯B‰Ë - LÏM‰«»»¿ƒ∆≈»ƒ¿…ƒ¿»
‰OBÚ BÈ‡L ÏÎÂ ,˜¯ÒÏ ˙ÏÚBÓ dÈ‡ ‰BˆÈÁ‰L∆«ƒ»≈»∆∆ƒ¿…¿…∆≈∆
˜¯Òn‰ ÔÓ eÏh .¯B‰Ë - ˙ÎzÓ ÈÏÎa BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ≈≈¿«¿ƒ¿ƒ«∆∆»ƒ¿ƒ««¿≈
dÈ˜˙‰Â ˙Á‡ .˙B‡ÓË - ˙Ë˜ÏÓÏ Ô‡OÚÂ ÌÈzL¿«ƒ«¬»»¿«¿∆∆¿≈««¿ƒ¿ƒ»
.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - Ìew¯Ï ËeÁ‰ ‰ÈÏÚ ÛtÏÏ B‡ ¯pÏ«≈ƒ¿…»∆»«ƒƒ¿«∆∆À¿»
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏB„‚e ‰·Ú ÔM‰ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»«≈»»¿»««ƒ∆…

.dÓˆÚ ÈÙa ˙‡nË˙Ó BÊ È¯‰ - dÈ˜˙‰ƒ¿ƒ»¬≈ƒ¿«≈ƒ¿≈«¿»

.ãÌÈzL Ba ¯izLÂ ÂÈpL eÏhpL ÔzLt ÏL ˜¯ÒÓ«¿≈∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿«ƒ
.¯B‰Ë - ˙Á‡ Ba ¯izL ;‡ÓË -»≈ƒ¿«≈««»

.ä- ˙Ói˜ Ô‰lL ÈÏ˜e‡Â e¯aLpL ÌÈÓe„k‰«¿ƒ∆ƒ¿¿¿¿¿ƒ∆»∆«∆∆
¯‡a‰ ÔÓ ÈÏc‰ Ô‰a ‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡ È¯‰L ,ÔÈ‡ÓË¿≈ƒ∆¬≈∆¿»¿ƒ»∆«¿ƒƒ«¿≈

.Ì„wÓ eÈ‰Lk¿∆»ƒ…∆

.å¯izL .‰¯B‰Ë - ÌÈ˙ÈaÓ ˙Á‡ ÔL ‰ÏhpL ‰¯‚Ó¿≈»∆ƒ¿»≈««ƒ≈¿«ƒ¿»ƒ¿«≈
¯LÙ‡ È¯‰L ,‰‡ÓË - „Á‡ ÌB˜Óa ËÈq‰ ‡ÏÓ da»¿…«ƒ¿»∆»¿≈»∆¬≈∆¿»

.¯‡Lpa ¯‚Ï»…«ƒ¿»

.æ- eÓbÙpL Ác˜n‰Â ˙ÏÒÙn‰Â ÏÓÊ‡‰Â „ˆÚn‰««¬»¿»ƒ¿≈¿««¿∆∆¿««¿≈«∆ƒ¿¿
ÔlÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë - ÔÓeqÁ Ïh .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ„Ú¬«ƒ¿«¿ƒÀ¿»ƒ«ƒ»¿ƒ¿À»
È¯‰L ,Ác˜n‰ ÔÓ ıeÁ ;ÔÈ‡ÓË - ÌÈLÏ e˜ÏÁpL∆∆¿¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒƒ««¿≈«∆¬≈
dÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙa È˜e¯‰Â .Ba ·˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»ƒ¿…¿»¿ƒƒ¿≈«¿»≈»

.ÈÏk ˙ˆ˜Ó ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»¿ƒ

.çÁÓ¯‰Â ,ÏbÓ BÓk Ì˜Ú‰ ÔÈkq‰Â ,ÔÈkq‰Â ÛÈq‰««ƒ¿««ƒ¿««ƒ∆»…¿«»¿»…«
ÈÏÚa ÏL ÌÈpË˜ ÌÈ¯tÒÓ ‚eÊÂ ¯Èˆ˜ ÏbÓe „È ÏbÓe««»««»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ∆«¬≈
- e˜ÏÁpL ÌÈ¯tÒ ÏL ÌÈÏB„b ÌÈ¯tÒÓ ‚eÊÂ ÌÈza»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ∆«»ƒ∆∆¿¿
ÔÈÚÓ ‰OBÚ ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó Ô‰Ó ˜ÏÁ Ïk»≈∆≈∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆∆≈≈

.BzÎ‡ÏÓ¿«¿

.èdÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯B‰Ë - ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL ÌÈ¯tÒÓƒ¿»«ƒ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ∆≈»
.˜Á„a ‡l‡ ¯ÚO‰ ˙‡ ˙¯·ÚÓ«¬∆∆∆«≈»∆»¿…«

.éÌ‡ ,BaÁ¯Ï ;¯B‰Ë - Bk¯‡Ï ˜ÏÁpL ÔBÈ¯Lƒ¿∆∆¡«¿»¿»¿»¿ƒ
È˙ÓÈ‡Ó .‡ÓË - ‰BL‡¯ BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ¿«≈≈≈¿«¿ƒ»»≈≈≈»«
‰Ïa .BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ BÈ‡Â ‰Ï·iMÓ ?B˙¯‰Ë»√»ƒ∆ƒ¿∆¿≈¿«≈≈≈¿«¿»»
‰hÓlÓ Ì‡Â ,‡ÓË - ‰ÏÚÓÏÓ Ì‡ :Ba¯ Ba ¯izLÂ¿ƒ¿«≈Àƒƒ¿«¿»»≈¿ƒƒ¿«»

˜ .¯B‰Ë -BÊ È¯‰ - ËÈLÎ˙Ï ‡ÈÏÁ ‰OÚÂ epnÓ ıv »ƒ≈ƒ∆¿»»À¿»¿«¿ƒ¬≈
.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»

.àéÏLÂ ÌÈÁt ÏLÂ ÔÈ‚BÊ ÏLÂ ÌÈ·‰Ê ÏL ˙¯ÙBÙL¿∆∆∆∆»ƒ¿∆ƒ¿∆«»ƒ¿∆
:daÁ¯Ï ;‰¯B‰Ë - dk¯‡Ï ‰˜ÏÁpL ˙ÈÎeÎÊ ÈOBÚ≈¿ƒ∆∆¿¿»¿»¿»¿»¿»¿»
Ì‡Â ,‰‡ÓË - ‰BL‡¯ dzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙LnLÓ Ì‡ƒ¿«∆∆≈≈¿«¿»ƒ»¿≈»¿ƒ

.‰¯B‰Ë - Â‡Ï»¿»

.áéÈOBÚ ÏLÂ ÌÈ‡ÙB¯ ÏLÂ ÌÈ¯tÒ ÏL ‡i·Ïk¿»ƒ»∆«»ƒ¿∆¿ƒ¿∆≈
- ÌÈÁt ÏLÂ ;‰¯B‰Ë - ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL ˙ÈÎeÎÊ¿ƒ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿∆«»ƒ
[ÌÈÏÁb‰ ˙‡ da ‰˙BÁ] ‰lÁza ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË¿≈»ƒ¿≈∆«¿ƒ»∆»∆«∆»ƒ

.ÌÈÏÁb‰ ˙‡ da ‰˙BÁ ÂLÎÚÂ¿«¿»∆»∆«∆»ƒ

.âéÌ‡ :‰LËLhpL B‡ ‰¯aLpL ˙ÎzÓ ÏL ‰‡¯Ó«¿»∆«∆∆∆ƒ¿¿»∆ƒ«¿¿»ƒ
·¯ ‰‡¯Ó ‰˙È‰ ;‰¯B‰Ë - ÌÈt‰ ·¯ ‰‡¯Ó dÈ‡≈»«¿»…«»ƒ¿»»¿»«¿»…

.‰˙È‰Lk ÈÏk ‡È‰ ÔÈ„Ú - ÌÈt‰«»ƒ¬«ƒƒ¿ƒ¿∆»¿»

.ãé.‰¯B‰Ë - dˆ˜Ú B‡ ·e˜p‰ d˙ˆ˜ ÏhpL ËÁÓ««∆ƒ«¿»»«»À¿»¿»
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קי milk zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn h"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰‡ÓË - da Ì˜¯Ï ËeÁ‰ ‰ÈÏÚ ÛtÏÏ dÈ˜˙‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿…»∆»«ƒ¿…»¿≈»
,‰‡ÓË - ·e˜p‰ d˙ˆ˜ ÏhpL ÔÈwO ÏL ËÁÓ Ï·‡¬»««∆«ƒ∆ƒ«¿»»«»¿≈»

.ÈM‰ ‰ˆwa ÌLB¯ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈«»∆«≈ƒ

.åè‡ˆBiÎÂ ·‰f‰ B‡ ÈM‰ ‰ÈÏÚ ÔÈÙÙBlL ËÁn‰«««∆¿ƒ»∆»«»ƒ«»»¿«≈
dlL ·e˜p‰ ÏhpL ÔÈa ,ÔÈÓ˜B¯‰ ÔÈOBÚL C¯„k Ô‰a»∆¿∆∆∆ƒ»¿ƒ≈∆ƒ««»∆»
.‰¯ÈÙz‰ d˙Î‡ÏÓ ÔÈ‡L ,‰‡ÓË - dˆ˜Ú ÏhpL ÔÈa≈∆ƒ«À¿»¿≈»∆≈¿«¿»«¿ƒ»

.æè- ‰¯ÈÙz‰ ˙·kÚÓ Ì‡ :‰„eÏÁ ‰˙ÏÚ‰L ËÁÓ««∆∆∆¿»¬»ƒ¿«∆∆«¿ƒ»
.‰‡ÓË - Â‡Ï Ì‡Â ,‰¯B‰Ë¿»¿ƒ»¿≈»

.æéÔ‡ÙL ;ÔÈ¯B‰Ë - ‰„eÏÁ eÏÚ‰L ÔÈkq‰Â ÛÈq‰««ƒ¿««ƒ∆∆¡¬»¿ƒ»»»
‡¯Bpˆ ÔÎÂ .‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ e¯ÊÁ - ÔÊÈÁL‰Â¿ƒ¿ƒ»»¿¿À¿»»«¿»»¿≈ƒ»

dËLtL.‰LÈ‰ d˙‡ÓËÏ ‰¯ÊÁ - dÙÙk ;‰¯B‰Ë - ∆¿»»¿»¿»»»¿»¿À¿»»«¿»»

.çéCBzÓ ¯aLpL ‰aÎ¯‡ BÓk Ì˜Ú ÁzÙÓ«¿≈«»…¿«¿À»∆ƒ¿«ƒ
Ìb ÔÈÓk ÈeOÚ‰ ÁzÙÓ ÔÎÂ .¯B‰Ë - ;ÂÈ˙BaÎ¯‡«¿À»»¿≈«¿≈«∆»¿ƒ«
ÁzÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L .¯B‰Ë - Bnb CBzÓ ¯aLpL∆ƒ¿«ƒ«»∆¬≈≈»ƒ¿…«
da eÈ‰ .ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈLnLÓ ÔÈ‡ È¯‰Â ,Ô‰a»∆«¬≈≈»¿«¿ƒ≈≈¿«¿»»»
eÏh .ÁzÙÓ ‡e‰ ÔÈ„ÚL ,‡ÓË - ÌÈ·˜e ÌÈpLƒ«ƒ¿»ƒ»≈∆¬«ƒ«¿≈«ƒ¿
- ÌÈ·˜p‰ eÓzÒ ;ÌÈ·˜p‰ ÈtÓ ‡ÓË - ÌÈpM‰«ƒ«ƒ»≈ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿¿«¿»ƒ
B‡ ÌÈ·˜p‰ eÓzÒÂ ÌÈpM‰ eÏh .ÌÈpM‰ ÈtÓ ‡ÓË»≈ƒ¿≈«ƒ«ƒƒ¿«ƒ«ƒ¿ƒ¿¿«¿»ƒ

.¯B‰Ë - ‰Ê CB˙Ï ‰Ê ÌÈ·˜p‰ eˆ¯ÙpL∆ƒ¿¿«¿»ƒ∆¿∆»

.èéÔLc‰ Ba ÌÈ¯‰Ï Ûk „Á‡‰ BL‡¯a LiL ÈÏk¿ƒ∆≈¿…»∆»«¿»ƒ«∆∆
- Btk ‰Ïh :¯Oa‰ Ba ˙BÏˆÏ ‚ÏÊÓ ÈM‰ BL‡¯·e¿…«≈ƒ«¿≈ƒ¿«»»ƒ¿»«
ÔÎÂ .Btk ÈtÓ ‡ÓË - ÂÈpL eÏh ;ÂÈpL ÈtÓ ‡ÓË»≈ƒ¿≈ƒ»ƒ¿ƒ»»≈ƒ¿≈«¿≈
‡ÓË - ÏBÁk‰ da ÔÈÙ¯BbL Btk ‰ÏhpL ÏBÁÎÓƒ¿∆ƒ¿»«∆¿ƒ»«¿»≈
‡ÓË - ¯Îf‰ Ïh ;ÔÈÚ‰ Ba ÌÈÏÁBkL ¯Îf‰ ÈtÓƒ¿≈«»»∆¬ƒ»«ƒƒ««»»»≈

.Ûk‰ ÈtÓƒ¿≈««

.ëÂÈÏÚ ˙BÏˆÏ ‰Î·Òk Ûk „Á‡ BL‡¯aL ÈÏk¿ƒ∆¿…∆»«ƒ¿»»ƒ¿»»
‰¯„w‰ ÔÓ ¯Oa‰ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÌÈpL ÈM‰ ‰ˆw·e«»∆«≈ƒƒ«ƒ¿ƒ≈∆«»»ƒ«¿≈»
eÏh ;ÂÈpL ÈtÓ ‡ÓË - Btk ‰Ïh :L‡‰ ÏÚÓ B‡≈«»≈ƒ¿»«»≈ƒ¿≈ƒ»ƒ¿
ÔÈ·˙BkL ˙ÎzÓ ÏL ËÚ ÔÎÂ .Btk ÈtÓ ‡ÓË - ÂÈpLƒ»»≈ƒ¿≈«¿≈≈∆«∆∆∆¿ƒ
·˙Bk‰ Ïh :ÔÈ˜ÁBÓ ÈM‰ BL‡¯·e „Á‡‰ BL‡¯a¿…»∆»¿…«≈ƒ¬ƒƒ««≈
ÈtÓ ‡ÓË - ˜ÁBn‰ Ïh ;˜ÁBn‰ ÈtÓ ‡ÓË -»≈ƒ¿≈«≈ƒ««≈»≈ƒ¿≈
ÏBÎÈ ¯‡Lp‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .el‡· ‡ˆBik ÔÎÂ .·˙Bk‰«≈¿≈«≈»≈¿∆ƒ¿∆«ƒ¿»»
˜ÁBn‰ ÏhpL ËÚ ?„ˆÈk .BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ˙BOÚÏ«¬≈≈¿«¿≈«≈∆ƒ««≈
ÚÈbiL È„k Bk¯‡Ó ¯‡L Ì‡ ,·˙Bk‰ ¯‡LÂ BlL∆¿ƒ¿««≈ƒƒ¿«≈»¿¿≈∆«ƒ«
Ba ÊÁ‡iL ¯LÙ‡ È¯‰L ,‡ÓË - ÂÈ˙BÚaˆ‡ È¯L˜Ï¿ƒ¿≈∆¿¿»»≈∆¬≈∆¿»∆…«
¯‡L Ì‡ ,˜ÁBn‰ ¯‡LÂ ·˙Bk‰ Ïh .Ba ·zÎÈÂ¿ƒ¿…ƒ««≈¿ƒ¿««≈ƒƒ¿«
˜ÁÓÏ BÏ ¯LÙ‡ È¯‰L ,‡ÓË - B„È Òt ‡BÏÓ Bk¯‡Ó≈»¿¿«»»≈∆¬≈∆¿»ƒ¿…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯B‰Ë - ‰fÓ ˙BÁt ¯‡L .Baƒ¿«»ƒ∆»¿≈…«≈»∆

.àë¯bÓ L¯Á‰L „v‰ ‡e‰Â ,BtLÚ ÏhpL Ìc¯À̃¿…∆ƒ«À¿¿««∆∆»»¿«≈
‡ÓË - BÚewa ˙Èa Ïh ;BÚewa ˙Èa ÈtÓ ‡ÓË - Ba»≈ƒ¿≈≈ƒƒ«≈ƒ»≈

.¯B‰Ë - BÙBwÓ ¯aL .BtLÚ ˙Èa ÈtÓƒ¿≈≈À¿ƒ¿««»

.áë.Ba¯ ÏËpiL „Ú ÈÏk ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÌbÙpL ¯BÁ¯Á«¿∆ƒ¿«¬«ƒ¿ƒ«∆ƒ»≈À
.¯B‰Ë - BÙBwÓ ¯aLƒ¿««»

.âëBÓÎe .·Ú C¯‡ ıÚ ‡e‰Â ,„ÓÏn‰ ‡e‰ Úc¯n‰««¿≈«««¿»¿≈»…»¿
‡¯˜ ÏÊ¯a‰ ‰ÊÂ ,‰ÏÚÓÏÓ B˙ˆ˜a Úe˜z „Á ¯ÓÒÓ«¿≈«»«ƒ¿»ƒ¿«¿»¿∆««¿∆ƒ¿»
ıÚ‰Â ÁÓ¯ BÓk ÏÊ¯a ‰hÓÏÓ ÈM‰ ‰ˆw·e .Ô·¯„»¿»«»∆«≈ƒƒ¿«»«¿∆¿…«¿»≈

.¯BÁ¯Á ‡¯˜ ÏÊ¯a‰ ‰ÊÂ ,Ba ÒÎƒ¿«¿∆««¿∆ƒ¿»«¿

.ãë,˙¯ÙBÙL BÓk ‡È‰L ,˙ÎzÓ ÏL ˙˜ÈÓ¿ƒ»∆«∆∆∆ƒ¿¿∆∆
ÌÚ ‰p¯aÁÈÂ ˙Ï„· B‡ ÏwÓa ‰pÚa˜iMÓ - ‰‡ÓËpL∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿»∆»¿«≈¿∆∆ƒ«¿∆»ƒ
- ˙Ïca B‡ ÏwÓa dÚ·˜e ‰‡ÓË ‡Ï .¯‰Ëz ıÚ‰»≈ƒ¿«…ƒ¿¿»¿»»¿«≈«∆∆
˙BÎzÓ ÈÏk ÏkL ;dÓB˜Óa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰¬≈¿«∆∆À¿»ƒ¿»∆»¿≈«»
eÈ‰Lk ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó - Ï˙ka B‡ ‰¯Bwa ÌÚ·wL∆¿»»«»«…∆¿«¿ƒÀ¿»¿∆»
ÔÈÓBzÁ ÏL Ûc ,CÎÈÙÏ .Ì‰ÈOÚÓ ˙‡ ‰pLiL „Ú«∆¿«∆∆«¬≈∆¿ƒ»«∆«¿ƒ
‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‡ÓË - Ï˙ka BÚ·wL ˙ÎzÓ ÏL∆«∆∆∆¿»«…∆»≈¿≈…«≈»∆
ÔÈa Ô‰ÈÏa˜Ó ÔÈa ,eÚa˜pL ˙BÎzÓ ÈÏk ¯‡MÓƒ¿»¿≈«»∆ƒ¿¿≈¿«¿≈∆≈

.eÈ‰Lk ‰‡ÓË ÌÈÏa˜Ó - Ô‰ÈËeLt¿≈∆¿«¿ƒÀ¿»¿∆»

ה'תשע"ה  מנחםֿאב י"ט שלישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
.àıÚ ÈÏk2e¯‰Ë - e¯aLpL ÌˆÚ ÈÏÎe ¯BÚ ÈÏÎe ¿≈≈¿≈¿≈∆∆∆ƒ¿¿»¬

ÈÏk ‰OÚÂ ¯ÊÁ .Ô˙‡ÓhÓ3˙‡ ıawL B‡ Ì‰È¯·MÓ ƒÀ¿»»»«¿»»¿ƒƒƒ¿≈∆∆ƒ≈∆
‰È¯·L¯‡Lk el‡ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ Ô ƒ¿≈∆¿»»≈∆≈ƒ¬≈ƒ¬≈≈ƒ¿»

Ì„wÓ e‡ÓË ‡lL ÌÈ¯B‰h‰ ÌÈÏk‰4ÔÈÏa˜Ó Ô‰L , «≈ƒ«¿ƒ∆…ƒ¿¿ƒ…∆∆≈¿«¿ƒ
˙BÎzÓ ÈÏk ÔÎÂ .‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË5¯Á‡ e¯aLpL À¿»ƒ»¿«»¿≈¿≈«»∆ƒ¿¿««

ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ¯ÊÁÂ ÔÎÈz‰ .e¯‰Ë - e‡ÓËpL∆ƒ¿¿»¬ƒƒ»¿»«¿»»≈∆≈ƒ
ÌÈ¯Á‡6˙BÎzÓ ÈÏÎÏ ÔÈ‡Â .‰LÈ‰ ‰‡ÓhÏ e¯ÊÁ - ¬≈ƒ»¿«À¿»«¿»»¿≈ƒ¿≈«»

‰¯eÓ‚ ‰¯‰Ë7ÌÈÓÏL Ì‰Lk ‰Â˜Óa ÌÏÈaËiL „Ú8 »√»¿»«∆«¿ƒ≈¿ƒ¿∆¿∆≈¿≈ƒ
.ÌÈ¯e·L e¯‡MÈ B‡ƒ»¬¿ƒ

כלי.1) משבריהם ועשה שנשברו ועצם ועור עץ כלי יבאר
שבללו  טמא ברזל הישנה. לטומאתם מתכות כלי חזרת ודין
אם  ונשברו שנטמאו זכוכית כלי ודין וכו'. טהור ברזל עם
כל  ודין טומאה. מקבלים אם ושבריהם הכלים. בכל טהרו

מקבלים. ושאין טומאה המקבלים זכוכית כלים 2)כלי
א. משנה טו ופרק א משנה ב לפני 3)פרק שהיה כמו

חוזרת.4)שבירתו. ואינה לחלוטין פקעה הישנה הטומאה
לדין 5) ולא בלבד טהרו" "נשברו לדין נמשכת "וכן" המלה

כלי". ועשה הכלים 6)"חזר כדוגמת שלא אפילו
על 7)שנשברו. אפילו לעולמים, חוזרת שאינה מוחלטת,

חדשים. כלים ועשיית היתוך אינה 8)ידי השברים טבילת
טבילתם  אין טהורים שהם מפני הטומאה, חזרת מונעת

גורעת. ולא מוסיפה

.áÈ¯·cÓ - ‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ ˙BÎzÓ ÈÏk ˙¯ÊÁÂ«¬»«¿≈«»¿À¿»»«¿»»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ9e¯ÊÁiL ˙BÎzÓ ÈÏk ÏÚ e¯Ê‚ ‰Ó ÈtÓe . ¿ƒƒ¿≈»»¿«¿≈«»∆«¿¿

ÈÏk BÏ ‡ÓhÈ ‡nL ‰¯Êb ?‰LÈ‰ Ô˙‡ÓËÏ¿À¿»»«¿»»¿≈»∆»ƒ»≈¿ƒ
¯Ó‡È Ì‡ .ÌBia Ba ¯Á‡ ÈÏk epnÓ ‰OÚÈÂ epÎÈzÈÂ¿«ƒ∆¿«¬∆ƒ∆¿ƒ«≈«ƒ…«
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milkקב zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn h"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰¯È·M‰ :¯ÓBÏ ‡B·È ,‰¯Bz ÔÈ„k ¯B‰Ë ‡e‰L∆»¿ƒ»»««¿ƒ»
¯aL Ì‡L ÌLk ;˙¯‰ËÓ ‰ÏÈ·h‰Â ˙¯‰ËÓ¿«∆∆¿«¿ƒ»¿«∆∆¿≈∆ƒƒ¿«
¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰È‰Lk ÈÏk epnÓ ‰OÚÂ BÎÈz‰Â¿ƒƒ¿»»ƒ∆¿ƒ¿∆»»¬≈»

ÌBia Ba10‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÏÈaË‰ Ì‡ Ck , «»ƒƒ¿ƒ««ƒ∆
¯ÓBÏ e‡B·ÈÂ ,ÌBia Ba ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - ‰È‰Lk¿∆»»¬≈»«¿»«
LLÁ‰ ‰Ê ÈtÓ .LÓL ·¯Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÏk‰ ÔÈ‡L∆≈«≈ƒ¿ƒƒ∆¡≈∆∆ƒ¿≈∆«¬»

Ì‰ÈÏÚ ‰‡ÓË e¯Êb11. »¿À¿»¬≈∆

חכמים.9) שמש.10)גזירת הערב שם.11)לפני כרבא
לה", עולה יומה בת טבילה יאמרו "שמא רבא: [לשון
שנטמא  ביום בכלי שמשתמשים הרואה שם, רש"י ומפרש
בו  ומשתמשים שהטבילוהו יחשוב שהתיכוהו יודע ואינו
כאן]. כאמור פירש במשנתנו רבינו אולם שמש. הערב לפני
שעשתה  המלכה בשלומציון מעשה אמרו: שם בגמרא
לצורף  ונתנתן ושברתם הכלים כל ונטמאו לבנה משתה
יחזרו  חכמים ואמרו חדשים כלים מהן ועשה וריתכן

ישנה. לטומאתן

.âB‡ ˙Óa ‡ÓËpL ÈÏk „Á‡12˙B‡Óh‰ ¯‡La13, ∆»¿ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»«À¿
.ÏÈaËiL „Ú ‰LÈ‰ B˙‡ÓËÏ ¯ÊÁ - BÎÈz‰ Ì‡ƒƒƒ»«¿À¿»«¿»»«∆«¿ƒ

ÈLÈÏMa ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓË14BÎÈz‰ Ck ¯Á‡Â ƒ¿»¿≈¿ƒ»»»«¿ƒƒ¿««»ƒƒ
- BÏÈaË‰Â ÈÚÈ·Ma ÂÈÏÚ ‰f‰Â ¯Á‡ ÈÏk e‰‡OÚÂ«¬»»¿ƒ«≈¿ƒ»»»«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ
˙Ù¯ËˆÓ Cez‰ Ì„wL ‰Èf‰ ÔÈ‡Â ,‡ÓË ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈¿≈«»»∆…∆ƒƒ¿»∆∆
ÂÈÏÚ ‰fiL „Ú ‰¯‰Ë BÏ ÔÈ‡Â .Cez‰ ¯Á‡L ‰‡f‰Ï¿«»»∆««ƒ¿≈»√»«∆«∆»»
B‡ ,‰¯È·L Ì„˜ ÈÏk ‡e‰Lk ÏÈaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ…∆¿ƒ»

epÎÈziL ¯Á‡ ÏÈaËÈÂ ÈÚÈ·Le ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ‰fÈ15. «∆»»¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ««∆«ƒ∆

ובין.12) ... טומאת 13)בין על אלא גזרו שלא כחכמים,
אדומה  פרה אפר מי הזאת תיבטל שלא כדי בלבד, מת
שבעה  לחכות ירצה לא במת שנטמאו הכלים בעל כי בכלים,
ולהתיכם  לשוברם ויעדיף פעמיים ולהזות ולטרוח ימים
שאינן  טומאות בשאר אינו זה וחשש חדשים, כלים ולעשות

הזאה. מי 14)צריכות עליו להזות צריך במת שנטמא כלי
השביעי. וביום לטומאתו השלישי ביום אדומה פרה אפר

המהותכים 15) השברים את וטבל הזה שאם משמע, מלשונו
י"ד  פרק (שם למשנה בביאורו בפירוש כתב וכן ניטהרו. -
וזה  הנתך, על או הכלי על ושביעי שלישי הזאת ויצטרך ז):
כשהם  במקווה "שיטבילם א: בהלכה לדבריו מנוגד
כלים  ויעשה שיתיכנו עד כאן שכוונתו ונראה שלמים".
(שם  במשנה יהושע רבי של ללשונו יתאים וזה חדשים
המלה  תתפרש וכן שלמים" אלא מיטהרין "אין ז) משנה

למעלה. שהבאנו "נתך"

.ã¯B‰Ë ÏÊ¯a ÌÚ BÏÏaL ‡ÓË ÏÊ¯a16ÔÓ ·¯ Ì‡ : «¿∆»≈∆¿»ƒ«¿∆»ƒ…ƒ
‰ˆÁÓ ;¯B‰Ë - ¯B‰h‰ ÔÓ ·¯ Ì‡Â ;‡ÓË - ‡Óh‰«»≈»≈¿ƒ…ƒ«»»∆¡»

‡ÓË - ‰ˆÁÓÏ17ËÈË ÔÎÂ .18ÌÈÏÏ‚a BÏÏaL19Û¯OÂ ¿∆¡»»≈¿≈ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ¿»«
È¯‰ - ËÈh‰ ÔÓ ·¯ Ì‡ :ÈÏk e‰‡OÚÂ ÔL·Îa Ïk‰«…¿ƒ¿»«¬»»¿ƒƒ…ƒ«ƒ¬≈
ÔÓ ·¯ Ì‡Â ;Ò¯Á ÈÏk ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆¿ƒ∆∆¿ƒ…ƒ

.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ÌÈÏÏb‰«¿»ƒ≈¿«≈À¿»

כלי.16) מהם ועשה יחד שהברזל 17)התיכם פי על אף
טומאה  חכמים גזרו התכתו, ידי על התורה מן נטהר הטמא

למחצה. מחצה על גם שרוף 18)ישנה מטיט העשוי כלי
טומאה. ומקבל חרס כלי הוא בהמה.19)בכבשן צפיעי

מקבלים  אינם גללים שכלי ו), הלכה א (פרק למעלה נתבאר
טומאה.

.äÔÎ‡L ÔÈ¯B‰h‰ ˙BÎzÓ ÈÏk20C‡a21- ‡ÓË ¿≈«»«¿ƒ∆¬»»«¬»»≈
È¯‰ - ‡Óh‰ C‡‰ ÔÓ ÌÈÏk ‰OBÚ‰ Ï·‡ .ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ¬»»∆≈ƒƒ»¬»«»≈¬≈

ÔÈ¯B‰Ë Ô‰22. ≈¿ƒ

אותם.20) ציפוי.21)ציפה למלאכת מתוקנת מתכת
"טהורין"22) כתוב ברישא הגירסא: מוחלפת בתוספתא

לגירסת  כאן רבינו דברי את להתאים ויש "טמאין", ובסיפא
לשיטת  טהורים הם - אנכם הדברים: וביאור התוספתא.
ובסיפא  טומאה. מקבלים אינם מצופים שכלים רבינו,
ולא  לציפוי עומדת שבעיקרה שמתכת התוספתא, מלמדת
עשה  אם הישנה לטומאתה חוזרת כן גם כלים, ממנה לעשות

כלי. ממנה

.åBtLÚ ‰OÚÂ ¯B‰h‰ ÏÊ¯a‰ ÔÓ e‰‡OÚL Ìc¯À̃¿…∆¬»»ƒ««¿∆«»¿»»»¿
¯B‰h‰ ÔÓ BtLÚ ‰OÚ .‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡Óh‰ ÔÓƒ«»≈¬≈∆»≈»»»¿ƒ«»
CÏB‰ Ïk‰L .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‡Óh‰ ÔÓ Ìc¯w‰Â¿«À¿…ƒ«»≈¬≈∆»∆«…≈

.‰Î‡Ïn‰ ‰OBÚ ¯Á‡««∆«¿»»

.æBÓÒÁL ¯B‰Ë Ìc¯˜23¯B‰Ë - ‡ÓË ÏÊ¯·a24. À¿…»∆¬»¿«¿∆»≈»

(=פלדה).23) קשה בברזל חודו את דק 24)ציפה ציפוי
הכלי. לגבי בטל זה

.çÔB˙È˜25¯B‰h‰ ÔÓ ÂÈÏeLÂ ‡Óh‰ ÔÓ e‰‡OÚL ƒ∆¬»»ƒ«»≈¿»ƒ«»
- ‡Óh‰ ÔÓ ÂÈÏeLÂ ¯B‰h‰ ÔÓ e‰‡OÚ .¯B‰Ë -»¬»»ƒ«»¿»ƒ«»≈

Ïa˜Ó‰ ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰L .‡ÓË26‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰27. »≈∆«…≈«««¿«≈»∆¿»»

גדולה.25) העיקריים.26)כוס המקבלים הם השוליים
הקיבול.27) מלאכת

.èÈ¯·cÓ ‡È‰L ‰‡ÓËa ‡ÓËpL ˙BÎzÓ ÈÏk¿ƒ«»∆ƒ¿»¿À¿»∆ƒƒƒ¿≈
,da ‡ˆBiÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Úa ‡ÓËpL ÔB‚k ,ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿∆ƒ¿»«¬»»»¿«≈»
‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ ÈÏk epnÓ ‰OÚÂ ¯ÊÁÂ BÎÈz‰Â ¯aLÂ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿»«¿»»ƒ∆¿ƒ«≈¬≈∆

.¯ÊÁ ‡Ï B‡ ‰LÈ‰ B˙‡ÓËÏ ¯ÊÁ Ì‡ ˜ÙÒ»≈ƒ»«¿À¿»«¿»»…»«

.éÏÎk e¯‰Ë - e¯aLÂ e‡ÓËpL ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»¬¿»
- ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏk Ô‰Ó ‰OÚÂ ÔÎÈz‰ elÙ‡Â .ÌÈÏk‰«≈ƒ«¬ƒƒƒ»¿»»≈∆≈ƒ¬≈ƒ
Ì˙‡ÓË ¯wÚL ÈÙÏ ;‰LÈ‰ ‰‡ÓhÏ ÌÈ¯ÊBÁ ÌÈ‡≈»¿ƒ«À¿»«¿»»¿ƒ∆ƒ«À¿»»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ28Ô‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï ,e¯‡aL BÓk , ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿…»¿¬≈∆
ÏÚ Û‡ ,e¯aLpL ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÔÎÂ .‰LÈ ‰‡ÓËa¿À¿»¿»»¿≈¿≈¿ƒ∆ƒ¿¿««

ÌÈÏk Ô‰È¯·ML Èt29ÏÈ‡B‰ ,LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯e ƒ∆ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈÏk È¯·L Ì‰Â30ÈÙÏ , ¿≈ƒ¿≈≈ƒ≈»¿«¿ƒÀ¿»¿ƒ

Ò¯Á ÈÏÎÏ ÔÈÓBc ÔÈ‡L31ÏL ‰¯Ú˜ ?„ˆÈk . ∆≈»ƒƒ¿≈∆∆≈«¿»»∆
ÌÈÏeL ÔÈ˜˙‰Â ‰¯aLpL ˙ÈÎeÎÊ32ÔÈ‡ - LÈÓL˙Ï ¿ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ≈

Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÌÈÏeM‰.‰¯Ú˜k ««ƒ¿«¿ƒÀ¿»««ƒ∆≈ƒ¿»»
ÌÒ¯˜ Ì‡Â33ÔÈÙBLa BÙLÂ ¯·M‰ ÌB˜Ó ˙‡34- ¿ƒƒ¿≈∆¿«∆∆¿»¿ƒ

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰35. ¬≈¿«∆∆À¿»
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חכמים,28) גזירת היא זכוכית כלי טומאת עיקר כלומר,
מן  טומאה מקבלים אינם במת או בשרץ נגעו אם שאפילו
ההבדל  את להסביר רבינו התכוון "שעיקר" באמרו התורה.
עיקר  מתכת שכלי ואומר זו, ובין הקודמת ההלכה בין
כשנטמאו  המדובר שכאן אלא התורה, מן היא טומאתם
טומאה  על חכמים בהם שגזרו אפשר ולפיכך דרבנן בטומאה
התוספות  גם הסבירו (וכן זכוכית בכלי כן שאין מה ישנה,
דיבור  א טז, ושבת תיבעי המתחיל דיבור שם זרה עבודה

בטומאה). כמו 29)המתחיל בהם להשתמש שאפשר
נשאר  ממנו וחלק דופנו שנשבר כד כגון שלמים, בכלים
שבירתו. שלפני כשיעורו לא אמנם משקין, לקבל הוא וראוי

חרס.30) כלי כדין להשתמש 31)שלא אדם של דרכו אין
לפצוע  ועלול חד השבר שמקום משום שבור זכוכית בכלי

בו. האוחזת היד שפה 32)את שלהם בשוליים המדובר
בבית  להשתמש אפשר פיו על הכלי את וכשהופכים סביב

שלהם. שבמקום 33)הקיבול הגבשושיות את הוריד
דקה.34)השבר. בפצירה שאפשר 35)החליקו מפני

פציעה.להשתמש סכנת ללא בשוליים

.àé˙ÈÁBÏˆ36- ‰Èt ÏhpL ˙Á‡ „Èa ˙Ïhp‰ ‰pË˜ ¿ƒ¿«»«ƒ∆∆¿»««∆ƒ«ƒ»
‡l‡ dÎB˙Ï „i‰ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ«»¿»∆»

‰pnÓ ˜ˆBÈ37ÏhpL ÌÈ„È ÈzLa ˙Ïhp‰ ‰ÏB„b Ï·‡ . ≈ƒ∆»¬»¿»«ƒ∆∆ƒ¿≈»«ƒ∆ƒ«
‰ÚLa „ia ˙Ï·BÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰¯B‰Ë - ‰Ètƒ»¿»ƒ¿≈∆ƒ∆∆«»¿»»

ÔBËÈÏt ÏL ˙ÈÁBÏˆ ÔÎÂ .dÎB˙Ï B„È ÒÈÎnL38Û‡ , ∆«¿ƒ»¿»¿≈¿ƒ∆«¿»«
ÈtÓ ,‰¯B‰Ë - ‰Èt Ïh Ì‡ ,‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«»ƒƒ«ƒ»¿»ƒ¿≈
.dÎBzÓ ÌOa‰ ‡ÈˆBnL ‰ÚLa BÚaˆ‡a ˙Ï·BÁL∆∆∆¿∆¿»¿»»∆ƒ«…∆ƒ»

פציעה.ואפש 37)בקבוק.36) חשש ללא בה להשתמש ר
להוציאו 38) וצריך מעצמו נשפך ואינו סמיך בושם מין

באצבע.

.áé,ÌÈÏk Ô‰ ÔÈ„Ú - Ô‰Èt ÏhpL ÔÈÏB„b‰ ÌÈÈ‚Ï¿ƒƒ«¿ƒ∆ƒ«ƒ∆¬«ƒ≈≈ƒ
ÌÈL·ÎÏ ‡e‰ ÌÈ˜˙nL ÈtÓ39. ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ

שם 39) נשארים והם ופירות ירקות לכבוש בהם משתמש
טיפול. כל ללא רב זמן

.âéÒBk40Ba¯ ÌbÙpL41LÈÏL Ba ÌbÙ .¯B‰Ë - ∆ƒ¿«À»ƒ¿«¿ƒ
¯B‰Ë - B‰·b ·¯a BÙw‰42ıÚ·a ÔÈa ,BÓ˙Òe ·w . ∆≈¿…»¿»ƒ«¿»≈¿««

ÔÈa ,e·wpL ˙ÈÁBÏv‰Â ÒBk‰Â .¯B‰Ë - ˙ÙÊa ÔÈa≈¿∆∆»¿«¿«¿ƒ∆ƒ¿≈
.ÔÈ¯B‰Ë - ‰hÓlÓ ÔÈa ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»≈ƒ¿«»¿ƒ

זכוכית.40) השפה.41)של היקף אדם 42)רוב אין
שכזה. פגום בכלי משתמש

.ãéÈeÁÓz‰43ÔÈ‡ÓË - ‰ÏÚÓÏÓ :e·wpL ‰¯Úw‰Â44, ««¿¿«¿»»∆ƒ¿ƒ¿«¿»¿≈ƒ
Ï ÔÈÏBÎÈ Ì‡ :e˜cÒ .ÔÈ¯B‰Ë - ‰hÓlÓ˙‡ Ïa˜ ƒ¿«»¿ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈∆

ÔÈBvk ÔÈnÁ‰45.ÔÈ¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈ‡ÓË - ««ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ

גדולה.43) בחלק 44)קערה להשתמש אפשר שהרי
חמים 45)השלם. לתוכו ונותנים בכלי ביקוע יש אם

מקבל  אינו ולכן מתפוצץ הוא ולפעמים הסדק מתרחב
חמים. לקבל וראוי חזק או עבה הכלי כן אם אלא טומאה,

.åèÔÈÎe˙Á‰ ˙BÒBk‰46Ì‰È˙B˙ÙOL Èt ÏÚ Û‡ , ««¬ƒ««ƒ∆ƒ¿≈∆
ÔÈÎ¯BÒ47‰‡ÓË ÌÈÏa˜Ó - ‰t‰ ˙‡48. ¿ƒ∆«∆¿«¿ƒÀ¿»

כך.46) כל חלקה ואינה חתוכה קצת.47)השפה מסרטים
ממשית.48) חבלה גורמות שאינן מפני לשימוש, הן ראויות

.æèÒk¯Ù‡‰49BÓk ‡e‰ È¯‰L ,¯B‰Ë - ˙ÈÎeÎÊ ÏL »¬«¿≈∆¿ƒ»∆¬≈¿
.Ïa˜Ó BÈ‡L ıÁÓ««∆≈¿«≈

מלמטה.49) וצר מלמעלה רחב גדול משפך

.æé‰‡¯ÓÏ d˙B‡ ÔÈOBÚL ˙ÈÎeÎÊ50ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë - ¿ƒ∆ƒ»¿«¿»»««
˙Ïa˜Ó ‡È‰L Èt51.‰Ïa˜Ï ˙ÈOÚ ‡lL ÈÙÏ , ƒ∆ƒ¿«∆∆¿ƒ∆…«¬≈¿«»»

Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜Ó ‡e‰L ˙ÈÎeÎÊ ÏL „Â¯z‰««¿»∆¿ƒ∆¿«≈««ƒ
Bcˆ ÏÚ Ct‰ ÔÁÏM‰ ÏÚ BÁÈpnLkL52Ïa˜Ó BÈ‡Â ∆¿∆«ƒ««À¿»∆¿««ƒ¿≈¿«≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈À¿»

כך.50) לשם מלכתחילה לגמרי 51)נעשתה שטוחה אינה
לתוכה. שנותנים מה מקבלת והיא שקערורה, בה יש אלא

עגול.52) שהוא מפני

.çé‰‡¯Ó B‡OÚL ˙ÈÎeÎÊ ÏL ÈeÁÓz53Ïa˜Ó - «¿∆¿ƒ∆¬»«¿»¿«≈
‰‡ÓË54eÈ‰iL È„k ‰‡¯ÓÏ e‰‡OÚ ‰lÁzÓ Ì‡Â . À¿»¿ƒƒ¿ƒ»¬»»¿«¿»¿≈∆ƒ¿

ÂÈ¯BÁ‡Ó ÔÈ‡¯ Ba ÔÈÁÈpnL ÌÈ¯·„55‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ∆«ƒƒƒ¿ƒ≈¬»¬≈∆
„Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ˙ÈÎeÎÊ ÈÏk ÏÎÂ .¯B‰Ë»¿»¿≈¿ƒ≈¿«¿ƒÀ¿»«

.ÌÈÏk‰ ÏÎk ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL∆ƒ»≈¿«¿»¿»«≈ƒ

בו 53) להשתמש ייחדו ואחרֿכך לתבשיל נעשה מתחילה
שינוי 54)כבמראה. עשה לא שהרי כלי, מתורת יצא לא

קבלת  מידי יוצא אינו טומאה המקבל ודבר ממש בגופו
מחשבה. ידי על "אספקלריא"55)טומאה כתוב במשנה

מעוגל  ששיטחה ומפני שקופה זכוכית שם: מפרש ורבינו
מוקטנת  או מוגדלת בתבנית שמאחריה הדברים את רואים
הצובאות  למראות דומה זו מראה ואין במקומם, ושלא

המחזירו  ב) לח, שהיא.(שמות כמו התמונה את ת

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
.àÒ¯Á ÈÏk ÔÈ‡L ,˙BÓB˜Ó ‰nÎa e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿«»¿∆≈¿ƒ∆∆

B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó2·f‰ Ëq‰a B‡3Ïk ¯‡Le ; ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ¿∆≈«»¿»»
‰ÒÎ Ì‡Â ,e‡ÓË - ‰‡Óh‰ Ô‰a ‰Ú‚pL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»¿»»∆«À¿»ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿»
.ÔÈ¯B‰Ë Ì‰ È¯‰ - Ô‰a ‰Ú‚ ‡ÏÂ Ô¯ÈÂ‡Ï ‰‡ÓËÀ¿»«¬ƒ»¿…»¿»»∆¬≈≈¿ƒ

‡ˆÓ4ÌÈÏka ¯B‰Ë - Ò¯Á ÈÏÎa ‡Óh‰5‡Óh‰Â , ƒ¿»«»≈ƒ¿ƒ∆∆»«≈ƒ¿«»≈
ÈÏk ÔÈ‡L ÔÈpÓe .Ò¯Á ÈÏÎa ¯B‰Ë - ÌÈÏk‰ ÏÎa¿»«≈ƒ»ƒ¿ƒ∆∆ƒ«ƒ∆≈¿ƒ
O¯Á ÈÏÎe :¯Ó‡pL ?B¯ÈÂ‡Ó ‡l‡ ‡nË˙Ó Ò¯Á∆∆ƒ¿«≈∆»≈¬ƒ∆∆¡«¿ƒ∆∆
‡e‰ BÎBzÓ - ¯ÓB‚Â BÎBz Ï‡ Ì‰Ó ÏtÈ ¯L‡¬∆ƒ…≈∆∆¿≈ƒ

ÂÈ¯BÁ‡Ó ‡Ï ,‡nË˙Ó6. ƒ¿«≈…≈¬»

בכל 1) והטהור הכלים, בכל טהור חרס בכלי שהטמא יבאר
כלים  מטמא חרס כלי אם ודין חרס. בכלי טמא הכלים
שנגע  חרס כלי הכלים. בתוך משקין היו ואם מאוירו
הטומאה  על שכפאו חרס כלי מאחוריו. טמאים במשקין
כלי  וכפה בתוכה מונח השרץ שהיה גומא בארץ. המונחת
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כירה, של בעין תנור, של בעין שנמצא השרץ עליה. חרס
לפנים  זו שפיות שלוש לו שהיו חרס כלי כופח. של בעין
ושרץ  שוות ושפתותיהם זה בתוך זה אילפסים וכו'. מזו
לא  להזייה, ולא לטומאה חיבור הנקרא וכו'. בעליון

ולזה. לזה או להזייה ולא הטומאה 2)לטומאה נכנסה אם
הכלי. בדופן נגעה לא ואפילו הכלי, הזיזו 3)לתוך אם

אוירו. את גם הזיז שהרי ממקומו, ב.4)הזב כד חולין
האחרים.5) הכלים ב'תורת 6)בכל נאמרה זו דרשה

למדו  א כה, בחולין ה"ה. ז פרשתא שמיני פרשת כהנים'
ורבינו  פתוח", כלי "וכל טו): יט, (במדבר הכתוב מן זה דין

פשוטה. יותר שהיא כהנים' ה'תורת דרשת העדיף

.áÔÈÏÎ‡ ‡nËÓ Ck ,B¯ÈÂ‡Ó ‡nË˙nL ÌLÎe¿≈∆ƒ¿«≈≈¬ƒ»¿«≈√»ƒ
eÒÎÂ ‡ÓËpL Ò¯Á ÈÏk ?„ˆÈk .B¯ÈÂ‡Ó ÔÈ˜LÓe«¿ƒ≈¬ƒ≈«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿¿
- Ba eÚ‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯ÈÂ‡Ï ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡√»ƒ«¿ƒ«¬ƒ««ƒ∆…»¿
‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL ;ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰7. ¬≈≈¿≈ƒ∆∆¡«…¬∆¿ƒ¿»

ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ‡ ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰ ¯‡L Ï·‡¬»¿»«≈ƒ«¿≈ƒ≈»¿«¿ƒ√»ƒ
.Ô‰a eÚbiL „Ú ÔÈ˜LÓe«¿ƒ«∆ƒ¿»∆

חרס,7) כלי על העידה "התורה יונתן ר' מבאר שם בחולין
הנמצא  שכל אמרה, התורה פירוש, חרדל". מלא ואפילו
שרק  כחרדל, קטנים גרעינים אפילו נטמא, - טמא חרס בכלי

בכלי. נוגע מהם קטן חלק

.âÒ¯Á ÈÏk ÔÈ‡8B¯ÈÂ‡Ó ÌÈÏk ‡nËÓ9Ò¯Á ÈÏk ÔÈa , ≈¿ƒ∆∆¿«≈≈ƒ≈¬ƒ≈¿≈∆∆
BÎB˙a eÈ‰L ÏB„b Ò¯Á ÈÏk ?„ˆÈk .ÌÈÏk ¯‡L ÔÈa≈¿»≈ƒ≈«¿ƒ∆∆»∆»¿
ÌÈÏk‰ ÏÎÂ ‡ÓË ‡e‰ - B¯ÈÂ‡a ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ÌÈÏk≈ƒ¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ»≈¿»«≈ƒ
- BÎB˙aL ÌÈÏka ÔÈ˜LÓ eÈ‰ .ÔÈ¯B‰Ë BÎB˙aL∆¿¿ƒ»«¿ƒ«≈ƒ∆¿
˙‡ ÔÈ‡nËÓe ÔÈ¯ÊBÁÂ ,B¯ÈÂ‡Ó ÔÈ˜Ln‰ e‡ÓËƒ¿¿««¿ƒ≈¬ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ∆

ÌÈÏk‰10¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰Â .11EÈ‡nËÓ :12,Èe‡nË ‡Ï «≈ƒ«¬≈∆≈¿«¿∆…ƒ¿ƒ
.È˙‡nË ‰z‡Â¿«»ƒ≈«ƒ

מ"ד.8) פ"ח פ"ט 9)כלים שמיני פרשת כהנים' ב'תורת
מיטמאים  הכלים אף לחשוב) (אפשר יכול דרשו: ה"א,
"כל  שנאמר (אחר "האוכל" לומר: תלמוד חרס? כלי באויר
האוכל  מכל ואומר: הכתוב ממשיך יטמא", בתוכו אשר
כלים  ואין חרס, כלי באוויר מיטמאין אוכלים יאכל), אשר

חרס. כלי באויר שמשקין 10)מיטמאין חכמים גזרו
ה"ב). פ"ז הטומאות אבות הלכות (ראה כלים יטמאו

למשקין.11) אומר אותך.12)הכלי שטימא הכלי

.ãÒ¯Á ÈÏk13„·Ïa ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ¿ƒ∆∆∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬»ƒ¿«
ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡Lk ,ÂÈ¯BÁ‡ e‡ÓË -14ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿¿¬»ƒ¿»»«≈ƒ«∆¿»ƒ

CBz BÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;CBz BÏ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»¬»ƒ≈
¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ba eÚ‚Â15ÏkL ; ¿»¿«¿ƒ¿≈ƒ¬≈∆»∆…

ÔÈ‡nË˙Ó ÂÈ¯BÁ‡ ÔÈ‡ - Ò¯Á ÈÏÎa CBz BÏ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿ƒ∆∆≈¬»ƒ¿«¿ƒ
‡a ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ eÚ‚ .ÔÈ˜LÓaÒ¯Á ÈÏk È¯BÁ ¿«¿ƒ»¿√»ƒ«¿ƒ«¬≈¿ƒ∆∆

ÔÈ‡ÓË el‡ È¯‰ - ‡Óh‰16„Á‡Â Ò¯Á ÈÏk „Á‡Â . «»≈¬≈≈¿≈ƒ¿∆»¿ƒ∆∆¿∆»
ÔÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰ ÏkL .‰Ê ¯·„a ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡L¿»»«≈ƒ¿»»∆∆»«≈ƒ«¿≈ƒ
ÔÈa ÔÎBzÓ ÔÈa ,Ô‰a ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ eÚ‚pL∆»¿√»ƒ«¿ƒ»∆≈ƒ»≈

.e‡ÓË - Ô‰È¯BÁ‡Ó≈¬≈∆ƒ¿¿

וה"ג,13) ה"ב הטומאות אבות מהלכות פ"ז ראה
שם. נטמא.14)ובהערותינו לא תוכו ב'תורת 15)אבל

"כל  גמליאל: רבן בשם אמרו ה"ד, ז פרשתא של כהנים'
חרס  כלי פירוש, אחוריים". לו אין חרס, בכלי תוך לו שאין
במשקין  כשנגע אפילו כלל, טומאה מקבל אינו תוך לו שאין

"מטמאים 16)טמאים. חרס שכלי אמרו, מ"א פ"ב בכלים
מאוירם  שנטמאו חרס שכלי רבינו, ומפרש מאחוריהם",
מפרש, שם [הר"ש מאחוריהם. בהם הנוגע את גם מטמאים
הכלי  ששולי כגון הכלי, שבאחורי קיבול לבית שהכוונה

מבחוץ]. שפה מוקפים

.äe‰ÙkL B‡ B¯ÈÂ‡Ï ‰‡ÓË ‰ÒÎpL Ò¯Á ÈÏk „Á‡∆»¿ƒ∆∆∆ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ∆»»
‰ÈÏÚ Ï‰‡ ‰OÚÂ ı¯‡‰ ÏÚ ˙Ápn‰ ‰‡Óh‰ ÏÚ17, ««À¿»«À«««»»∆¿«¬»…∆»∆»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .BÎB˙a ‰‡Óh‰ È¯‰L18‰fL ,e„ÓÏ ∆¬≈«À¿»¿ƒƒ«¿»»¿∆∆
BÎBz Ï‡ :¯Ó‡pL19.ÌÈÏ‰‡‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï - ∆∆¡«∆¿«∆»…»ƒ

ה"א.17) שם כהנים' משה 18)'תורת עד איש מפי איש
חרס".19)רבינו. כלי "וכל מן למדו שם כהנים' ב'תורת

.å‡nb20Ò¯Á ÈÏk ‰ÙÎÂ dÎB˙a ÁpÓ ı¯M‰ ‰È‰L À»∆»»«∆∆À»¿»¿»»¿ƒ∆∆
„Ú - BÎBz Ï‡ :¯Ó‡pL ;‡ÓË ‡Ï - ‡nb‰ ÏÚ««À»…ƒ¿»∆∆¡«∆«

BÎB˙a ‰‡ÓË ÏL dÓˆÚ ÒkzL21ı¯M‰ ,CÎÈÙÏ . ∆ƒ»≈«¿»∆À¿»¿¿ƒ»«∆∆
¯epz ÏL BzLÁÓ ‰hÓÏ ‡ˆÓpL22˙ÈÚ˜¯˜ ‡È‰L , ∆ƒ¿»¿«»ƒ¿À¿∆«∆ƒ«¿»ƒ

˙Ó ÂLÎÚÂ ,ÏÙ ÈÁ :¯ÓB‡ È‡L ;¯B‰Ë ¯epz‰ -««»∆¬ƒ≈«»«¿«¿»≈
BÊ ‡nb CB˙a23˙ÚaË B‡ ËÁÓ ˙‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿À»¿≈ƒƒ¿≈«««««

ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÏk‰ ÏkL Èt ÏÚ Û‡ ,BzLÁÓ ‰hÓÏ24 ¿«»ƒ¿À¿««ƒ∆»«≈ƒ«ƒ¿»ƒ
e¯‡aL BÓk ,ÌÈ‡ÓË -25¯B‰Ë ¯epz‰ È¯‰ ,26È‡L ; ¿≈ƒ¿∆≈«¿¬≈««»∆¬ƒ

‰· ¯epz‰Â ,¯epz‰ ‡a ‡lL „Ú eÈ‰ ÌL :¯ÓB‡≈»»«∆…»««¿««ƒ¿»
ÔLca e‡ˆÓ .BÎB˙a eÏÙ ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ27È¯‰ - ¬≈∆¿…»¿¿ƒ¿¿«∆∆¬≈
‰Ï˙È ‰Óa BÏ ÔÈ‡L ,‡ÓË ¯epz‰28e‡ˆÓ . ««»≈∆≈¿«ƒ¿∆ƒ¿¿

BzLÁa29¯epz ÏL30ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ Ï·‡ ÔÈ‡¯ ƒ¿À¿∆«ƒ¿ƒ¬»≈»¿ƒ
Ô‰a Ú‚B ‡e‰Â ˜ˆa‰ ˙‡ ‰ÙB‡ Ì‡ :B¯ÈÂ‡Ï31- «¬ƒƒ∆∆«»≈¿≈«»∆

- Â‡Ï Ì‡Â ;B¯ÈÂ‡ CB˙· eÈ‰ el‡k ¯epz‰ ‡ÓËƒ¿»««¿ƒ»¿¬ƒ¿ƒ»
˜ˆa ‰Ê È‡a .BzLÁpÓ ‰hÓÏ eÈ‰ el‡k ¯B‰Ë ¯epz‰««»¿ƒ»¿«»ƒ¿À¿¿≈∆»≈

‰L˜ ‡ÏÂ ¯˙BÈa C¯ BÈ‡L ,ÈBÈa‰ ˜ˆ·a ?e¯Ó‡32. »¿¿»≈«≈ƒ∆≈«¿≈¿…»∆

מ"ג.20) פ"ט למטה 21)כלים מונחת הטומאה וכאן
באווירה. ולא הכלי לו 22)מדופני שאין בתנור המדובר

עליו  עומד שהתנור והמקום הקרקע, על ועומד שוליים
תנור". של "נחושתו היה 23)נקרא הרי מת, נפל שאם

נפילה. בשעת התנור אם 24)באוויר יודעים אנו ואין
טמאים. או הטומאות 25)טהורים אבות מהלכות בפי"ג

והטבעת.26)הי"ג. המחט מן נטמא המונח 27)ולא
התנור. קרקעית לאויר 28)על נכנסו לא שמעולם לומר,

מ"א.29)התנור. ואינן 30)שם התנור, בקרקע תחובות
משטחו. למעלה לתוך 31)בולטות ונדחק רך, הוא הבצק

והטבעת. המחט שעל הזעירה בסדק 32)הגומא ונדחק
דק.

.æı¯M‰33¯epz ÏL ÔÈÚa ‡ˆÓpL34a ,,‰¯Èk ÏL ÔÈÚ «∆∆∆ƒ¿»»«ƒ∆«»«ƒ∆ƒ»
˙ÈÓÈt‰ ‰ÙO‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ ,Átk ÏL ÔÈÚa»«ƒ∆À»ƒƒ¿»ƒ«»»«¿ƒƒ

ıeÁÏÂ35ÔÈÚ‰ ¯ÈÂ‡a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .¯B‰Ë -36- ¿«»¿≈ƒƒ¿»«¬ƒ»«ƒ
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B‡ ‰¯Èk‰ B‡ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ÒÎ ‡Ï È¯‰L ;¯B‰Ë»∆¬≈…ƒ¿««¬ƒ«««ƒ»
elÙ‡Â .ÈeÏz ‡e‰ Ô‰È˙BÙ„ È·Ú ˙Áz ‡l‡ ,Átk‰«À»∆»««√ƒ»¿≈∆»«¬ƒ

ÔÈ¯B‰Ë - ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ÌL ‰È‰37‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; »»»¿«ƒƒ«≈¿ƒ∆»ƒ≈»»
ÁÙË Á˙Bt ÔÈÚ‰ È·Úa38‰‡Óh‰ ˙‡ ‡È·Ó È¯‰L , »√ƒ»«ƒ≈«∆«∆¬≈≈ƒ∆«À¿»

¯‡a˙pL BÓk ,¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï39.˙Ó ˙‡ÓË ÔÈÚa «¬ƒ««¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿«≈

רחבה.33) לגומא אלא נכנס מ"ז.34)שאינו פ"ח שם
אותו 35) וסותמים העשן, יוצא שדרכו שבתנור, חור

החום. שיישמר כדי אפיה בשעת התנור 36)מבפנים דופן
שטח  נשאר מבפנים, העין את וכשסותמים עבה, הוא
שאם  רבינו ואומר לסתימה, מחוץ התנור קירות של מסויים
לקמן  (ראה התנור נטמא לא - שטח באותו שרץ נמצא
בתבניות  עשויים תנורים שלשתם וכופח, כירה תנור ה"ט).

פ"ג). שבת הלכות זמנים ספר (ראה לא 37)שונות
באויר  כן גם הוא השרץ שם בנמצא הרי כוונתו, לי נתבארה

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה ומה 38)הכלי? התנור
ולפיכך  עצמו, בפני ככלי נידון החור דופן עובי שבתוכו,

זו. מנגיעה התנור נטמא זה לא שחלק נאמר אם ואפילו
אינו  חרס שכלי מפני התנור, את לטמא בכוחו אין נטמא,
לטומאה  ראשון הוא שהרי מאוירו, אפילו כלים מטמא
ה"ח). פ"י הטומאות אבות הלכות (ראה במת נגע אפילו

טפח.39) ברום טפח על טפח

.ç‡ˆÓ40ÌÈˆÚ‰ ˙Áp‰ ÌB˜Óa ı¯M‰41‰ÙO‰ ÔÓ ƒ¿»«∆∆ƒ¿«»«»≈ƒƒ«»»
¯B‰Ë - ıeÁÏÂ ˙ÈÓÈt‰42˙·ÈLÈ ÌB˜Óa ‡ˆÓ . «¿ƒƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ«

Ôla‰43È˜ÏBL ˙·ÈLÈ ÌB˜Óa ,Úav‰ ˙·ÈLÈ ÌB˜Óa , ««»ƒ¿¿ƒ«««»ƒ¿¿ƒ«¿≈
ÌÈ˙Èf‰44.¯B‰Ë Ïk‰ - «≈ƒ«…»

מת 40) בטומאת נאמר זה ודין מת. טומאות מהלכות בפי"ב
בפותח  אפילו נכנסת אינה וכדומה שרץ טומאת אבל בלבד,

מ"ח.41)טפח. זה 42)שם מקום היה גדולים, בתנורים
התנור. לחלל מחוץ כדין 43)משוך דינו שם. כחכמים

מפני  אחת? בבת הדינים שני רבינו כלל לא ולמה עיין,
ר' חולק עצים הנחת במקום אבל מחלוקת, כל אין שבעיין

ולפנים. החיצונה השפה מן ומטמא המחמם 44)יהודה,
המרחץ. בבית המים את

.è¯epz‰ ÔÈ‡45˙BÓB˜Ó ¯‡L ‡ÏÂ ‰¯Èk‰ ‡ÏÂ ≈««¿…«ƒ»¿…¿»¿
„B˜È‰46˙‡ˆÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÔÈ‡nË˙ÓÔÓ ‰‡Óh‰ «¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ≈ƒ¿≈«À¿»ƒ

‰ÓÈ˙q‰47ÌÈÙÏÂ48. «¿ƒ»¿ƒ¿ƒ

מספיק 45) מקום ויש מלמטה, מאוד רחבים אלה תנורים
להיכוות. ולא לשבת שם.46)לאומנים המשנה סיום

יוקדת.47) שהאש מפרש,48)מקומות ישראל התפארת
שקע  ועושים מאוד, עבים הם האלה התנורים שקירות
ישיבת  מקום הוא זה ושקע אדם, של כרחבו במזוזותיהם

האומנים.

.éÒ¯Á ÈÏk49,ÌÈn‰ ÌÈza ÈÏÚa Ba ÔÈ˙BML ¿ƒ∆∆∆ƒ«¬≈»ƒ««ƒ
BÚˆÓ‡aL50ÔÓ ‰ÏÚÓlL B˙ÙOe Ò¯Á ÏL ˙L¯ BÓk ∆¿∆¿»¿∆∆∆∆∆¿»∆¿«¿»ƒ

˜¯ÒÓ BÓk ˙L¯‰51‰ÒÎ Ì‡ ,¯eˆ¯ˆ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ , »∆∆¿«¿≈¿∆«ƒ¿»«¿ƒƒ¿¿»
‡ÓË - ˙L¯‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ˜¯Òn‰ ¯ÈÂ‡Ï ‰‡Óh‰«À¿»«¬ƒ««¿≈¿«¿»ƒ»∆∆ƒ¿»

Blk52.‰Ê ÈÏk ÏL BÎBz e‰fL , À∆∆∆¿ƒ∆

הפנימית 49) השפה שמן החלקים גם ונטמאו התנור, ונטמא
השלמות). (ראה מ"ח.50)ולחוץ פ"ב נראה 51)שם

והברטנורא. הר"ש פירשו וכן הכלי, לפי שהכוונה
מסרק.52) כמו ונראית השפה, כל סביב רבות פגימות

לנוי. בכוונה נעשו האלו הפגימות

.àéÒ¯Á ÈÏk53˙BÈÙO LÏL BÏ ‰È‰L54ÌÈÙÏ BÊ ¿ƒ∆∆∆»»»¿»ƒ¿ƒ
˙Ù„BÚ ˙ÈÓÈt‰ ‰˙È‰ :BfÓ55¯ÈÂ‡Ï ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ ƒ»¿»«¿ƒƒ∆∆¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ

˙ÈÓÈt‰56ÔÈaL ¯ÈÂ‡aL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ Ïk - «¿ƒƒ»»√»ƒ¿««¿ƒ∆»¬ƒ∆≈
ÔÈ¯B‰Ë ‰BˆÈÁ‰Â ˙ÈÚˆÓ‡‰ ÔÈ·e ˙ÈÓÈt‰ ‰ÙO‰57. «»»«¿ƒƒ≈»∆¿»ƒ¿«ƒ»¿ƒ

d¯ÈÂ‡ ‡ÓËÂ ˙Ù„BÚ ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰˙È‰58‰pnÓ - »¿»»∆¿»ƒ∆∆¿ƒ¿»¬ƒ»ƒ∆»
ÌÈÙÏÂ59‡ÓË60¯B‰Ë ıeÁÏÂ ‰pnÓ ,61‰˙È‰ . ¿ƒ¿ƒ»≈ƒ∆»¿«»»¿»

‡ÓË Ïk‰ - d¯ÈÂ‡ ‡ÓËÂ ˙Ù„BÚ ‰BˆÈÁ‰62eÈ‰ . «ƒ»∆∆¿ƒ¿»¬ƒ»«…»≈»
¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,‰‡ÓË d¯ÈÂ‡ ‡ÓËpL Ïk - ˙BÂL63. »…∆ƒ¿»¬ƒ»»≈»¿«¿»»

שם.53) מ"ד.54)כחכמים פ"ד דפנות,55)שם
רבינו  שבפירוש (הציור ציור יש כאן כזה: ריווח וביניהם
שלוש  מדגים הוא כי מדוייק, אינו ראם הוצאת למשנה

זו). בתוך זו השפיות 56)קדירות משתי יותר גבוהה
הקדירה.57)האחרות. אלה 58)לאוויר מקומות

מגבו. טומאה מקבל אינו חרס וכלי הכלי, כגב נידונים
הפנימית.59) ובין שבינה לרווח טומאה כל 60)נכנסה

עצמה. בקדירה הנמצא וכן הזה, הרווח במקום הנמצא
זו.61) שפה של אווירה בתוך נמצא זה שכל מפני
בתוכו.62) שהטומאה הכלי גב שזה מפני 63)מפני

את  מטמא והשרץ לגובהה, עד עולה הקדירה כל שאוויר
כולו.

.áéÌÈÒtÏ‡64ı¯M‰Â ˙BÂL Ô‰È˙B˙ÙOÂ BÊ CB˙a BÊ ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈∆»¿«∆∆
‰BÈÏÚa65‰BzÁza B‡66,‰‡ÓË ı¯M‰ da LiL BÊ - »∆¿»««¿»∆≈»«∆∆¿≈»

Ô‰aL ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ Ô‰ ÔÈ¯B‰Ë ÔÈÒtÏ‡‰ ¯‡Le67‰È‰ . ¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈¿»»√»ƒ∆»∆»»
‰˜LÓ ÒBÎa ‰·e˜ Ô‰Ó ÒtÏ‡ Ïk68ı¯M‰Â »ƒ¿»≈∆¿»¿≈«¿∆¿«∆∆

ÌÈÒtÏ‡‰ ÏÎaL ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ Ïk - ‰BÈÏÚa»∆¿»»»√»ƒ¿««¿ƒ∆¿»»ƒ¿»ƒ
ÌÈ‡ÓË69¯‡a˙iL BÓk ,Ôlk ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰L ;70. ¿≈ƒ∆«À¿»«¬ƒÀ»¿∆ƒ¿»≈

‰BzÁza ı¯M‰ ‰È‰71;˙B¯B‰Ë ÔlÎÂ ‰‡ÓË ‡È‰ - »»«∆∆««¿»ƒ¿≈»¿À»¿
‰BÈÏÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ı¯L ÒÎ ‡Ï È¯‰L72˙ÙO ÔÈ‡Â , ∆¬≈…ƒ¿«∆∆«¬ƒ»∆¿»¿≈¿«

ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ‡nËÏ È„k ˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰««¿»∆∆¿≈¿«≈»»√»ƒ¿««¿ƒ
dÎB˙aL73‰BÈÏÚa ı¯M‰ ‰È‰ .74˙ÙO ‰˙È‰Â ∆¿»»»«∆∆»∆¿»¿»¿»¿«

ı¯M‰L ,‰‡ÓË ‰BÈÏÚ‰ - ˙Ù„BÚ ‰BzÁz‰««¿»∆∆»∆¿»¿≈»∆«∆∆
È¯‰ ˙Ù„BÚ d˙ÙOL ÈtÓ ,‰BzÁz‰ ÔÎÂ ;dÎB˙a¿»¿≈««¿»ƒ¿≈∆¿»»∆∆¬≈

ÔÈÒtÏ‡‰ ¯‡Le ;d¯ÈÂ‡a ı¯M‰75‰BzÁz‰ CB˙aL «∆∆«¬ƒ»¿»»ƒ¿»ƒ∆¿««¿»
ÔÈ‡L ,ÔÈ¯B‰Ë76BÎB˙aL ÌÈÏk ‡nËÓ Ò¯Á ÈÏk77. ¿ƒ∆≈¿ƒ∆∆¿«≈≈ƒ∆¿

ÁÙBË ‰˜LÓ Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â78‰˜LÓ da LiL Ïk - ¿ƒ»»≈≈∆«¿∆≈«…∆≈»«¿∆
‰‡ÓË ÁÙBË79‰BzÁz‰ ¯ÈÂ‡Ó ‡nË˙Ó ‰˜Ln‰L ; ≈«¿≈»∆««¿∆ƒ¿«≈≈¬ƒ««¿»

.ÒtÏ‡‰ ˙‡ ‡nËÓe ¯ÊBÁÂ ˙Ù„BÚ‰»∆∆¿≈¿«≈∆»ƒ¿»

שם.64) במשנה קערות 65)כחכמים מ"ח. פ"י שם
החיצונה.67)הפנימית.66)גדולות. שהיא

חרס 68) כלי אפילו - שכלי מפני טהורים, עצמם האילפסים
נמצא  אינו השרץ והרי חרס, כלי מאוויר מיטמא אינו -
כלי  בתוך נמצאים שאינם מפני טהורים, והאוכלין באווירם,
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"אל  אמרה והתורה בו, הנמצא בכלי אלא בתוכו שהטומאה
('תורת  חכמים ודרשו לג), יא, (ויקרא יטמא" . . . תוכו
תוכו. תוך ולא תוכו" "אל ה"ז): ז פרשתא שמיני כהנים'

נקב 69) דרך לכלי ייכנס משקה, על הנקב מקום יתנו אם
שיצאו 70)זה. מפני טהורים, עצמם האילפסים אבל

מטהר  שהנקב בכלים שהמדובר מפרש [רבינו כלי. מתורת
על 71)אותם]. מציל אינו נקוב שכלי ה"ט, בפי"ד לקמן

בכלי  מונחים כאילו הם והרי שבתוכו, והמשקין האוכלין
בתוכו. החיצונה.72)שהשרץ אינה 73)שהיא הטומאה

הכלי. פי דרך אלא השוליים דרך אילמלי 74)נכנסת
באילפסים  הנמצא כל היה עודפת, החיצונה היתה
הדפנות  של באוויר מונח הוא כאילו נמוכים, שדפנותיהם

הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו ואילך 75)הגבוהים, מכאן
שלם. בכלי העליונה.76)המדובר לשפת שוה שפתם אם

לא 77) שהכלים ואףֿעלֿפי ג, בהלכה למעלה כמבואר
ניצולים  ואינם שבתוכם. והמשקין האוכלין נטמאו - נטמאו
אותם  רואים עודפת, שהתחתונה מפני תוכו, תוך מכוח

ממש. באוירה מונחים הם האצבע 78)כאילו את מרטיב
בו. ושוליו 79)הנוגעת בו המונח לאילפס והואֿהדין

מגבו, חרס כלי מטמאים משקין שהרי במשקה, נוגעים
ראה  ה"ג. הטומאות אבות מהלכות בפ"ז רבינו לדעת

והשלמות. ראב"ד

.âé‡Ï·Ë80¯Á ÏLda ˙B˜e·c ˙B¯Ú˜ eÈ‰L Ò «¿»∆∆∆∆»¿»¿»
‰ÈOÚÓ ˙lÁ˙a81˙Á‡ ˙‡ÓËÂ ,„Á‡ ÈÏk Ïk‰ È¯‰Â ƒ¿ƒ««¬∆»«¬≈«…¿ƒ∆»¿ƒ¿»««

Ôlk e‡ÓË ‡Ï - Ô‰Ó82ÔÙc ‡Ï·hÏ ‰È‰ Ì‡Â . ≈∆…ƒ¿¿À»¿ƒ»»««¿»…∆
Û„BÚ83˙Á‡ ˙‡ÓËÂ ,BÎB˙a ˙B¯Úw‰ Ïk e‡ˆÓpL , ≈∆ƒ¿¿»«¿»¿¿ƒ¿»««

Ôlk e‡ÓË - Ô‰Ó84ÔÈÏ·z‰ ˙È·a ÔÈc‰ ÔÎÂ .85ÏL ≈∆ƒ¿¿À»¿≈«ƒ¿≈«¿»ƒ∆
.B· ‡ˆBÈk ˙BÓÈ‡˙n‰ ÔÈ¯ÈÓÏ˜Â ,Ò¯Á∆∆¿«¿ƒƒ««¿ƒ«≈

מ"ז.80) פ"ב מטיט 81)שם טבלא עושים לפעמים
אולם  קטנות, קערות לה מדביקים ואחרֿכך אותה, ושורפים
עם  טבלא מטיט מלכתחילה עשה כשהאומן המדובר כאן

בכבשן. יחד ונשרפו בה דבוקות קערה 82)קערות כל
עצמו. בפני ככלי על 83)נידונית עודפת גבוהה שפה

בה. הדבוקות הקערות כלי 84)שפת כולן עושה השפה
בהם 85)אחד. שנותנים רבים, קיבול בתי עם טבלא

שונים. תבלינים

.ãéÂÈzaÓ „Á‡ ‡ÓËpL ıÚ ÏL ÔÈÏ·z‰ ˙Èa≈«¿»ƒ∆≈∆ƒ¿»∆»ƒ»»
ÌÈza‰ ¯‡L e‡ÓË ‡Ï - ÔÈ˜LÓa86BÏ LÈ Ì‡Â . ¿«¿ƒ…ƒ¿¿¿»«»ƒ¿ƒ≈

„Á‡ ‡ÓËÂ ,BÎB˙a ÌÈza‰ Ïk e‡ˆÓpL ,Û„BÚ ÔÙ„…∆≈∆ƒ¿¿»«»ƒ¿¿ƒ¿»∆»
Ïk‰L ;Ôlk e‡ÓË - ÔÈ˜LÓa ÂÈzaÓ87„Á‡ ÈÏÎk88, ƒ»»¿«¿ƒƒ¿¿À»∆«…ƒ¿ƒ∆»

‰ .Blk ‡ÓË - ÔÈ˜LÓa BÎBz ‡ÓËpL ÈÏÎeÂÈza eÈ ¿ƒ∆ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿»À»»»
¯ÓÒÓa ÔÈÚe·˜89‰‡ÓËÏ ‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁ el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿«¿≈¬≈≈ƒ∆»∆¿À¿»

‰Èf‰Ïe90„·Ïa ÔÈÚe˜z eÈ‰ .91¯eaÁ el‡ È¯‰ - ¿«»»»¿ƒƒ¿«¬≈≈ƒ
ÔÈzÂ ÔÈÏh ÂÈza eÈ‰ Ì‡Â .‰Èf‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ92- ¿À¿»¿…¿«»»¿ƒ»»»ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ

.‰Èf‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ ÔÈ‡≈»ƒ…¿À¿»¿…¿«»»

נטמא 86) אם אבל טמאים. במשקין כשנטמא ודווקא
בטבלא  עודף. דופן שם כשאין אפילו כולם, נטמאו בשרץ,
את  הגביל ולא "ונטמאת", סתם כתב יג) (בהלכה חרס של

אינו  שרץ שאפילו משמע בלבד, משקין לטומאת הדין
רבינו  בפירוש נתבאר הזה ההבדל וטעם כולן. את מטמא
נגעה  וכאשר מגבו, טומאה מקבל אינו חרס כלי למשנתנו,

אפי  - של הטומאה בתוכו - התורה מן שטומאתו שרץ לו
כנגיעה  זו נגיעה לדון יש הבתים שאר לגבי הרי אחד בית
לבזבז  לטבלא יש אלאֿאםֿכן נטמאו, לא ולפיכך בגבם,
תוך  משמשת הטבלא של תוכה שאז הכלים, שפת על עודף
בכלי  אבל חרס, של בטבלא זה וכל הכלים. לכל משותף
השרץ  נגיעת ע"י הבתים כל נטמאו מגבו, מטמא שהוא עץ
אולם  שרץ, בטומאת זאת וכל בגבם. נגע כאילו מהם באחד
מהלכות  (בפ"ז כבר נתבאר טמאים, במשקין כשנטמאו
נטמא  לא - כלים באחורי נגעו שאם ה"ג) הטומאות אבות
בטומאה) שנגע (הבית זה של שתוכו שאמרו, ומכיון תוכם.
אלה  במשקין נטמאו לא הבתים שאר הרי לחבירו, גב נעשה

הבתים.87)כלל. שבין הטבלא חלקי וגם הבתים, כל
עצמה.88) בטומאה מנגיעה נטמא בית ללא 89)וכל

עשייתם. מתחילת טבעי והזה 90)חיבור במת, נטמאו אם
בדופן  והמדובר כולם. נטהרו - מהם אחד על פרה אפר מי

מסמרים.91)עודף. חיבור מוציאים 92)בלי לפרקים
מחזירים  ולפעמים בהם, תקועים שהם מהחורים אותם

אותם.

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
.àÏÈvÓ - ˙n‰ Ï‰‡a ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈvn‰ Ïk»««ƒ¿»ƒ»ƒ¿…∆«≈«ƒ

˙Óa ÏÈv‰ Ì‡ .Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡a ÏÈ˙t „ÈÓˆa¿»ƒ»ƒ«¬ƒ¿ƒ∆∆ƒƒƒ¿≈
BÈ‡L ÏÎÂ .Ïw‰ Ò¯Á ÈÏÎa ÏÈviL ‡e‰ ÔÈc ,¯eÓÁ‰∆»ƒ∆«ƒƒ¿ƒ∆∆««¿…∆≈
.Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡a ÏÈvÓ BÈ‡ - ˙n‰ Ï‰‡a ÏÈvÓ«ƒ¿…∆«≈≈«ƒ«¬ƒ¿ƒ∆∆

מציל 1) – המת באוהל פתיל בצמיד המציל שכל יבאר
לטומאת  פתיל צמיד טומאת שאין כשם ודין חרס. בכלי
אם  בחי הבלועים ודין חרס. כלי באויר הוא כך אוהל
תוכו  ודין כבלועים. הם מקום זה ובאי חרס כלי מיד מצילים
חרס. כלי מיד זפת בסתימת שמציל והדבר תוכו תוך ולא

.á,˙n‰ Ï‰‡a ‰‡ÓhÏ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡L ÌLÎe¿≈∆≈»ƒ»ƒ«À¿»¿…∆«≈
.Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡a ‰‡ÓhÏ ÏÈ˙t „ÈÓˆ ÔÈ‡ Ck»≈»ƒ»ƒ«À¿»«¬ƒ¿ƒ∆∆
˙ÙwÓe ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ‰‡ÏÓ ‡È‰L ‰¯„˜ ?„ˆÈk≈«¿≈»∆ƒ¿≈»√»ƒ«¿ƒÀ∆∆
È¯‰ - ‡Óh‰ ¯epz‰ CB˙a ‰e˙e ÏÈ˙t „ÈÓ»̂ƒ»ƒ¿»¿«««»≈¬≈
B‡ ı¯M‰ ‰È‰ .ÔÈ¯B‰Ë dÎB˙aM ‰Ó ÏÎÂ ‰¯„w‰«¿≈»¿…«∆¿»¿ƒ»»«∆∆
‰e˙e ÏÈ˙t „ÈÓˆ ˙ÙwÓe dÎB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ«¿ƒ¿≈ƒ¿»À∆∆»ƒ»ƒ¿»
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ] .¯epz‰ ‡ÓË - ¯epz‰ ¯ÈÂ‡a«¬ƒ««ƒ¿»««¿≈…«≈

.‰Êa»∆

.âËÁÓ B‡ ‰·l‰ CB˙a ˙ÚÏ·nL ‰‡ÓË ˙ÚaË«««¿≈»∆À¿««¿«¿≈»««
Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï eÏÙÂ ıÚ‰ CB˙a ˙ÚÏ·nL ‰‡ÓË¿≈»∆À¿««¿»≈¿»¿«¬ƒ¿ƒ∆∆
‰Ê ıÚa ‰Óe¯z ¯kk Ú‚ Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ .‡ÓË -ƒ¿»««ƒ∆ƒ»«ƒ«¿»¿≈∆
Ò¯Á ÈÏk ÔÈ‡nËÓ Ô‰ È¯‰ ,¯B‰Ë - BÊ ‰·Ïa B‡ƒ¿≈»»¬≈≈¿«¿ƒ¿ƒ∆∆

.B¯ÈÂ‡Ó≈¬ƒ

.ã¯ÈÂ‡Ï ÏÙÂ ˙Ó ¯Oa B‡ ı¯L ÚÏaL ÏB‚¯z«¿¿∆»«∆∆¿«≈¿»««¬ƒ
‡ÓË - ÏB‚¯z‰ ÌL ˙Ó Ì‡Â .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¯epz‰««¬≈∆»¿ƒ≈»««¿¿ƒ¿»
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קז milk zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn h"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

C¯„k ,Ò¯Á ÈÏk „iÓ ÔÈÏÈvÓ ÈÁa ÔÈÚeÏa‰L .¯epz‰««∆«¿ƒ«««ƒƒƒ«¿ƒ∆∆¿∆∆
.˙n‰ Ï‰‡a ÔÈÏÈvnL∆«ƒƒ¿…∆«≈

.äÔÈ‡ - ÔÈËÓw‰ CB˙a B‡ ‰t‰ CB˙aL ÌÈ¯·c¿»ƒ∆¿«∆¿«¿»ƒ≈»
ÂÈt CB˙a ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÈ‰L Ì„‡ ?„ˆÈk .ÔÈÚeÏ·kƒ¿ƒ≈«»»∆»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ
.e‰‡nË - Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ ÒÈÎ‰Â ÂÈt ıÙ˜Â¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ…«¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»
ÒÈÎ‰Â ÂÈt CB˙Ï ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ eÈ‰L ¯B‰Ë ÔÎÂ¿≈»∆»√»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
.ÂÈÙaL ÌÈÏÎ‡ e‡ÓË - ‡ÓË ¯epz ¯ÈÂ‡Ï BL‡…̄«¬ƒ«»≈ƒ¿¿√»ƒ∆¿ƒ
BÒÈÎ‰Â ı¯M‰ ÔÓ ‰L„Úk BËÓ˜ CB˙a BÏ ‰È‰»»¿À¿«¬»»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ
‰‡Óh‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯epz‰ ‡ÓË - ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ««ƒ¿»««««ƒ∆«À¿»

.ËÓw‰ CB˙a¿«∆∆

.å·e‚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ÚÏaL ‚BÙÒ¿∆»««¿ƒ¿≈ƒ««ƒ∆»
ÛBqL ,e‰‡nË - Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï ÏÙ Ì‡ ,ıeÁaÓƒ«ƒ»««¬ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»∆
ÌÈÒ¯Á .ÈÓb ÏLÂ ˙ÙÏ ÏL ‰ÎÈ˙Á ÔÎÂ .˙‡ˆÏ ‰˜LÓ«¿∆»≈¿≈¬ƒ»∆∆∆¿∆∆ƒ¬»ƒ
¯ÈÂ‡Ï eÏÙÂ e·bÂ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ Ô‰a eLnzLpL∆ƒ¿«¿»∆«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¿»¿«¬ƒ
,‡ÓË - ˜q‰Â ¯epzÏ eÏÙ .e‰e‡nË ‡Ï - Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆…ƒ¿»¿««¿À«ƒ¿»
ÔÈ˜LÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙‡ˆÏ ‰˜LÓ ÛBqL∆«¿∆»≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿ƒ
,‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓe ‰cp‰ Ìc ÔB‚k ,ÔÈ¯eÓÁa Ï·‡ ;ÔÈl«̃ƒ¬»«¬ƒ¿««ƒ»≈≈«¿∆»
‰Ê È¯‰ - ‡ˆiL ÂÈÏÚ „Èt˜‰Â ˙‡ˆÏ ÔÈÏBÎÈ eÈ‰ Ì‡ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ¿ƒ»»∆≈≈¬≈∆
BÈ‡ Ì‡Â ;˜q‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ¯epz‰ ‡nËÓ¿«≈««««ƒ∆…À«¿ƒ≈
.‰˜Ln‰ ‡ˆÈÂ ˜qiL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ - ÂÈÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ»»≈¿«≈«∆À«¿≈≈««¿∆
da ˜q‰L ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LnÓ ‰‡a‰ ‰L„Á ˙Ù‚a ÔÎÂ¿≈¿∆∆¬»»«»»ƒ«¿ƒ¿≈ƒ∆À«»
- ‰LÈa Ï·‡ ;˙‡ˆÏ ‰˜LÓ ÛBqL ,‡ÓË - ¯epz‰««ƒ¿»∆«¿∆»≈¬»ƒ»»
Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï ?‰LÈ ‡È‰ BÊÈ‡ .¯B‰Ë»≈ƒ¿»»¿««¿≈»»…∆¿ƒ
¯Á‡Ï elÙ‡ ˜q‰ ˙ÚLa ‰˜LÓ ‰pnÓ ‡ˆBiL Úe„È»«∆≈ƒ∆»«¿∆ƒ¿«∆≈¬ƒ¿««

.˜qiLk ¯epz‰ ‡ÓË - ÌÈL LÏL»»ƒƒ¿»««¿∆À«

.æ,B˙ÈÚ˜¯˜ „Ú B˙ÙOÓ ‰ˆÈÁÓa B˜lÁL Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»««¿»ƒ
‡ÓË - ÌÈ˜ÏÁ‰ ÈMÓ „Á‡ ¯ÈÂ‡a ‰‡ÓË ‰ÒÎÂ¿ƒ¿¿»À¿»«¬ƒ∆»ƒ¿≈«¬»ƒƒ¿»
Ò¯Á ÈÏk ˜lÁÏ Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Blk ÈÏk‰«¿ƒÀ¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»¿«≈¿≈∆∆

ÁL C¯„kBˆˆÁL ¯epz ,CÎÈÙÏ .ÌÈÏ‰‡‰ ÔÈ˜ÏB ¿∆∆∆¿ƒ»…»ƒ¿ƒ»«∆¬»
- „Á‡ ÌB˜Óa ı¯M‰ ‡ˆÓÂ ,˙BÚÈ¯Èa B‡ ÌÈ¯Òaƒ¿»ƒƒƒ¿ƒ¿»«∆∆¿»∆»

.‡ÓË Ïk‰«…»≈

.ç¯ÈÂ‡Ï ÈÏk‰ ÒÈÎ‰Â ,BÎB˙a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L ÈÏk¿ƒ∆»¿»«À¿»¿¿ƒ¿ƒ«¿ƒ«¬ƒ
Û‡ ,Ò¯Á ÈÏÎÏ ıeÁ ‡Óh‰ ÈÏk‰ ˙ÙOe ,Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆¿««¿ƒ«»≈ƒ¿ƒ∆∆«
‰Ê È¯‰ - Ò¯Á ÈÏk CB˙a ˙eÎÓ ‰‡Óh‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«À¿»¿À∆∆¿¿ƒ∆∆¬≈∆

.BÎBz CBz Ï‡ ‡Ï - BÎBz Ï‡ :¯Ó‡pL ;¯B‰Ë»∆∆¡«∆…∆

.èÈÏk B¯ÈÂ‡Ï ÒÈÎ‰Â ‡ÓË Ò¯Á ÈÏk ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿ƒ∆∆»≈¿ƒ¿ƒ«¬ƒ¿ƒ
¯Á‡‰ ÈÏk‰ ˙ÙOe ,ÔÈ˜LÓe ÌÈÏÎ‡ Ba LiL ¯Á‡«≈∆≈√»ƒ«¿ƒ¿««¿ƒ»«≈
ÔÈ˜Ln‰Â ÔÈÏÎ‡‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯Á ÈÏÎÏ ıeÁƒ¿ƒ∆∆««ƒ∆»√»ƒ¿««¿ƒ
;ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ‡Óh‰ Ò¯Á ÈÏk CB˙a ÔÈeÎÓ¿À»ƒ¿¿ƒ∆∆«»≈¬≈≈¿ƒ
.BÎBz CB˙aL ‡ÏÂ - ‡ÓËÈ BÎB˙a ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«…¬∆¿ƒ¿»¿…∆¿
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÓÁ B‡ ‰¯„˜ B‡ ‰t˜ B‡ ˙¯ek ?„ˆÈk≈««∆∆À»¿≈»≈∆¿«≈»∆
˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡Ï ‰tw‰ ÏLÏLÂ ,dÎB˙a ı¯M‰ ‰È‰L∆»»«∆∆¿»¿ƒ¿≈«À»«¬ƒ∆»ƒ

CB˙a ÔeÎÓ ı¯M‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï B‡«¬ƒ««««ƒ∆«∆∆¿À»¿
‰ÏÚÓÏ ˙ÓÁ‰ B‡ ‰tw‰ ˙ÙOe ÏÈ‡B‰ ,˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡¬ƒ∆»ƒƒ¿««À»«≈∆¿«¿»
.ÔÈ¯B‰Ë el‡ È¯‰ - ¯epz‰ ˙ÙOÓ B‡ ˙È·Á‰ ˙ÙOÓƒ¿«∆»ƒƒ¿«««¬≈≈¿ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯„w‰ CB˙a B‡ ˙ÓÁ‰ CB˙a ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»¿«≈∆¿«¿≈»¿«≈»∆
¯ÈÂ‡Ï B‡ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ÔÏLÏLÂ ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡√»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿»«¬ƒ«««¬ƒ
B‡ ˙¯ek‰ ‰˙È‰ .ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ÔÈ‡Óh‰ ˙È·Á‰∆»ƒ«¿≈ƒ¬≈≈¿ƒ»¿»««∆∆
;ÔÈÏÈvÓ ÔÈ‡ - ÔÈ·e˜ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÓÁ‰ B‡ ‰tw‰«À»«≈∆¿«≈»∆¿ƒ≈»«ƒƒ
Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï ÔÏLÏLÂ ÔÎB˙Ï ı¯M‰ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡∆»ƒ»»«∆∆¿»¿ƒ¿¿»«¬ƒ¿ƒ∆∆
ÔÎB˙Ï ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ eÈ‰ Ì‡Â ,‡ÓË - ¯B‰h‰«»ƒ¿»¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ¿»
‰nÎÂ .e‡ÓË - ‡Óh‰ Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï ÔÏLÏLÂ¿ƒ¿¿»«¬ƒ¿ƒ∆∆«»≈ƒ¿¿¿«»
.ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa - ÛËL ÈÏÎa ‰È‰ Ì‡ ?·˜pa ‰È‰Èƒ¿∆«∆∆ƒ»»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ≈ƒ
B¯eÚL - ÔÈÏÎ‡Ï ÈeOÚ‰ :Ò¯Á ÈÏÎa ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»ƒ¿ƒ∆∆∆»¿√»ƒƒ
;‰˜LÓ ÒBÎa B¯eÚL - ÔÈ˜LÓÏ ÈeOÚ‰Â ;ÌÈ˙ÈÊa¿≈ƒ¿∆»¿«¿ƒƒ¿≈«¿∆
·˜piLÎe ,B¯ÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈhÓ - CÎÂ CÎÏ ÈeOÚ‰Â¿∆»¿»»»«ƒƒ¿À¿¿∆ƒ»≈
ÈÏk „iÓ ÏÈvÓ BÈ‡ - ‰˜LÓ ÒBÎa ‰Ê Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆∆¿≈«¿∆≈«ƒƒ«¿ƒ

.Ò¯Á∆∆

.éÈÏÎa ı¯M‰ ‰È‰ Ì‡ :˙ÙÊa Ò¯Á ÈÏk ·˜ Ì˙Ò»«∆∆¿ƒ∆∆¿∆∆ƒ»»«∆∆ƒ¿ƒ
ÔÈ‡L ;‡ÓË - ¯B‰h‰ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï BÏLÏLÂ ‰Ê∆¿ƒ¿¿«¬ƒ«««»ƒ¿»∆≈
.e¯‡aL BÓk ,‡nËlÓ ‰‡Óh‰ ÏÚ ÏÈvÓ „ÈÓv‰«»ƒ«ƒ««À¿»ƒ¿«≈¿∆≈«¿
BÏLÏLÂ ÔÈ˜LÓ B‡ ÔÈÏÎ‡ ‰Ê ÈÏÎa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»ƒ¿ƒ∆√»ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿
·˜p‰ È¯‰L ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ‡Óh‰ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ«««»≈¬≈≈¿ƒ∆¬≈«∆∆
- Ba ‡ˆBiÎÂ ˙ÙÊa ÔÓ˙qL ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡Le .Ìe˙Ò»¿»»«≈ƒ∆¿»»¿∆∆¿«≈

.Ò¯Á ÈÏk „iÓ ÏÈvÓ BÈ‡≈«ƒƒ«¿ƒ∆∆

.àé- L˜a ˙Át‰ Ì˙qL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙eÁt ˙¯ek«∆∆¿»««ƒ∆»««¿»¿«
.ÈÏk dÈ‡ È¯‰L ,Ò¯Á ÈÏk „iÓ ˙ÏvÓ dÈ‡≈»«∆∆ƒ«¿ƒ∆∆∆¬≈≈»¿ƒ

.áéÏÚ Û‡ ,ÔBn¯ ‡ÈˆBÓa e˙ÁÙpL ‰LÈÙk‰Â ˙ÓÁ‰«≈∆¿«¿ƒ»∆ƒ¿¬¿ƒƒ««
ÈÏk „iÓ ÔÈÏÈvÓ el‡ È¯‰ - ÈÏk ˙¯BzÓ eÏËaL Ètƒ∆»¿ƒ«¿ƒ¬≈≈«ƒƒƒ«¿ƒ
Ò¯Á ÈÏk ˙ÙOÓ ‰ÏÚÓÏ ˙Át‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .Ò¯Á∆∆¿∆ƒ¿∆«¿»¿«¿»ƒ¿«¿ƒ∆∆
ÈÏk CB˙Ï ÏLÏLÓ Ô‰lL Ïea˜ ˙Èa ‰È‰ÈÂ ıeÁaÓƒ«¿ƒ¿∆≈ƒ∆»∆¿À¿»¿¿ƒ

.Ò¯Á∆∆

.âéÈÏk ¯ÈÂ‡Ï Úe˜L ‰È‰L Ba ‡ˆBiÎÂ ËeLt ¯BÚ»¿«≈∆»»»««¬ƒ¿ƒ
È¯‰ - ¯BÚ‰ CB˙a ı¯M‰Â ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï B‡ Ò¯Á∆∆«¬ƒ««¿«∆∆¿»¬≈
ÔÈÏÎ‡ - ¯epza ı¯M‰ ‰È‰ Ì‡Â .‡ÓË ¯epz‰««»≈¿ƒ»»«∆∆««√»ƒ
ÈÏk „iÓ ÏÈvÓ ÔÈ‡L .ÔÈ‡ÓË ¯BÚ‰ CB˙aL ÔÈ˜LÓe«¿ƒ∆¿»¿≈ƒ∆≈«ƒƒ«¿ƒ
‰tw‰Â Ïq‰ ÔB‚k ,CBz Ô‰Ï LiL ÌÈÏk ‡l‡ Ò¯Á∆∆∆»≈ƒ∆≈»∆¿««¿«À»

.˙ÓÁ‰Â¿«≈∆

.ãéÒ¯Á ÈÏk ‰È‰Â ,BÎB˙a ‰‡ÓË ‰˙È‰L Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆∆»¿»À¿»¿¿»»¿ƒ∆∆
ÈÏk‰ ‰È‰L B‡ ,‡Óh‰ ÈÏk‰ Èt ÏÚ ÈeÙk ¯B‰Ë»»«ƒ«¿ƒ«»≈∆»»«¿ƒ
,¯B‰h‰ ÈÏk‰ Èt ÏÚ ÈeÙk BÎB˙a ‰˜e·„ ‰‡Óh‰L∆«À¿»¿»¿»«ƒ«¿ƒ«»
B˙‡ÓËa ‡Óh‰ - ·¯ÚÓ Ô‰ÈL ¯ÈÂ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬ƒ¿≈∆¿…»«»≈¿À¿»
dÓˆÚ ‰‡Óh‰ ‰ÒÎ ‡Ï È¯‰L ,B˙¯‰Ëa ¯B‰h‰Â¿«»¿»√»∆¬≈…ƒ¿¿»«À¿»«¿»
‰˙È‰L ˙È·Á ,CÎÈÙÏ .¯B‰h‰ Ò¯Á ÈÏk ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ¿ƒ∆∆«»¿ƒ»»ƒ∆»¿»
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milkקח zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn 'k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏL BzLÁpÓ ‰hÓÏ ‰e˙e ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜LÓ ‰‡ÏÓ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿»¿«»ƒ¿À¿∆
L ÏÙÂ ,¯epz˙È·Á‰ È¯‰ - ¯epz‰ CB˙Ï ı¯ «¿»«∆∆¿««¬≈∆»ƒ

·¯ÚÓ ¯epz‰ ¯ÈÂ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ˜Ln‰Â¿««¿ƒ¿ƒ««ƒ∆¬ƒ««¿…»
ÏÚ ‰ÈeÙk ˙È·Á‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙È·Á‰ ¯ÈÂ‡ ÌÚƒ¬ƒ∆»ƒ¿≈ƒ»¿»∆»ƒ¿»«
‰˜Ln‰ elÙ‡ - ¯epz‰ ¯ÈÂ‡Ï ‰ÈÙe ¯epz‰ Ètƒ««ƒ»«¬ƒ««¬ƒ««¿∆

.¯B‰Ë ˙È·Á‰ ÈÏeLaL∆¿≈∆»ƒ»

ה'תשע"ה  מנחםֿאב כ' רביעי יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
.àÒ¯Á ÈÏk ÔÈ‡2.BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ≈¿ƒ∆∆¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿«¿

eÙ¯viMÓ ?BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe3ÔL·ka4. ≈≈»«¿«¿«¿ƒ∆ƒ»¿«ƒ¿»
ep˜ÈqiMÓ - ¯epz‰5ÔÈbÙÒ Ba ˙BÙ‡Ï È„k6‰¯Èk‰ .7 ««ƒ∆«ƒ∆¿≈∆¡À¿»ƒ«ƒ»

ÔÈÏB‚¯z‰ ˙ˆÈa ‰ÈÏÚ ÏM·Ï È„k ‰p˜ÈqiMÓ -8 ƒ∆«ƒ∆»¿≈¿«≈»∆»≈«««¿¿ƒ
‰Ùe¯Ë9ÒtÏ‡a ‰e˙e10Átk‰ .11e‰‡OÚ Ì‡ : ¿»¿»¿ƒ¿»«À»ƒ¬»»

B¯eÚL - ÏeM·Ï e‰‡OÚ ;¯ep˙k B¯eÚL - ‰iÙ‡Ï«¬ƒ»ƒ¿«¬»»¿ƒƒ
.‰¯ÈÎk¿ƒ»

מלאכתו,1) שתיגמר עד טומאה מקבל חרס כלי שאין יבאר
של  או אבן של וכיריים תנור מלאכתו. גמר הוא ומאימתי
שלש  כירה. משום או תנור משום טומאה המקבל כל מתכת.

וכו'. כירות שתי ועשאן בטיט שחברן פרק 2)אבנים כלים
ד. משנה בכבשן,3)ד ושרופים מטיט עשויים חרס כלי

"צירוף". נקראת בכבשן השריפה לחזקם. על 4)כדי ואף
משפשף  האומן שהרי מלאכתו, כל עדיין נגמרה שלא פי
לפני  הכלי שבשפת הבליטות את מסיר וגם ומחליק

למכירה. מספיק 5)שמוציאו שהצירוף פי על אף מלמדנו,
מספיק. אינו וכופח כירה בתנור, - חרס כלי בשאר

ההיסק.6) לפני צירוף צריך לבישול 7)ואינו משמשת
קדרות. שתי המעמיד מקום בה כתוב:8)ויש במשנה

שהכוונה  פירשו ב פ, שבת ובגמרא שבביצים" קלה "ביצה
מהר. שמתבשלת תרנגולת מעורבבת.9)לביצת

בשמן.10) לקדירה 11)מרוחה מקום בו ויש מכירה קטן
בלבד. אחת

.áB˙B·Ï ÏÈÁ˙‰L ¯epz12- ÏB„‚ ‰È‰ Ì‡ : «∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ Ba ÏÈÁ˙iMÓ13Ïa˜Ó ep˜ÈqÈÂ ƒ∆«¿ƒ«¿»»¿»ƒ¿«ƒ∆¿«≈

ÔË˜ ‰È‰ Ì‡Â ;‰‡ÓË14ÁÙË Ba ÏÈÁ˙iMÓ -15 À¿»¿ƒ»»»»ƒ∆«¿ƒ∆«
˙BÚaˆ‡ LÏL da ÏÈÁ˙iMÓ - ‰¯Èk‰ .ep˜ÈqÈÂ¿«ƒ∆«ƒ»ƒ∆«¿ƒ»»∆¿»

‡Ï e‰‡OÚ Ì‡ :Átk‰ .‰p˜ÈqÈÂ‡e‰ È¯‰ - ‰iÙ ¿«ƒ∆»«À»ƒ¬»»«¬ƒ»¬≈
.‰¯ÈÎk ‡e‰ È¯‰ - ÏM·Ï Ì‡Â ,¯ep˙k¿«¿ƒ¿«≈¬≈¿ƒ»

על 12) עומדות גדולות כקדירות תבניתם שלהם התנורים
לה): יא, (ויקר אמרה והתורה בטיט. לו ומחוברות הקרקע
מחוברים  שהם פי על שאף ללמד יותץ" וכיריים "תנור
א). קכה, (שבת טומאה ומקבלים לגבו בטלים אינם בקרקע

פי 13) על אף שלם כתנור דינו זה לשיעור מגיע כשגבהו
כמה. פי עליו להוסיף חכמים:14)שבדעתו אמרו במשנה

שם  פירש לא ורבינו וכו'". שהוא בכל תחילתו בקטן "אבל
גדול  שנעשה לפני תנור כל והרי הוא, מה קטן כאן, ולא

קכד, בחולין רש"י טפחים? ארבעה הצריכו ולמה קטן היה
לאפות  (הכוונה בו לשחק לתינוקות שעושים תנור מפרש א
דין  עליו אין לאפייה נעשה לא שאם קטנות, עוגות בו
בתבנית  נעשו קטנים שתנורים מפרש כאן והר"ש תנור).

"כל 15)מיוחדת. אמרו: במשנה אצבעות, ארבע = טפח
שכן  טפח, - ינאי רבי דבי "אמרו שם: ובחולין שהוא"

טפח". בנות תנורים עושים

.âÂÈ¯BÁ‡Ó ˜q‰L ¯epz16Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ˜q‰L B‡17 «∆À«≈¬»∆À«ƒ≈»À»
˙Ú„Ï ‡lL ˜q‰L B‡18- ÌB˜Ó ÏkÓ ˜q‰Â ÏÈ‡B‰ , ∆À«∆…¿««ƒ¿À«ƒ»»

‰OÚÓ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰19¯ep˙a ‰˜Ï„ ‰ÏÙpL ¬≈∆¿«≈À¿»«¬∆∆»¿»¿≈»¿«
:e¯Ó‡Â ÔÈc ˙Èa ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ,ÌÈ¯Ùk‰ ÔÓ ¯ÙÎaƒ¿»ƒ«¿»ƒ»«¬∆ƒ¿≈≈ƒ¿»¿

.‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»

סביבו 16) שלהבת הדליק אלא בפנים אש הכניס לא
בו.17)מבחוץ. לאפות כדי הוסק כוונה 18)ולא בלי 
רבן 19)להסיקו. "וטימאן ומסתיים: במשנתנו מובא זה

חביריו. עליו חלקו שלא סובר ורבינו גמליאל".

.ãBa ‰ÏBˆ ˙BÈ‰Ï B˜Èq‰L ¯epz20Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - «∆ƒƒƒ¿∆¬≈∆¿«≈
ÔzLt ÏL ÔÈe‡ Ba ÔaÏÏ .‰‡ÓË21ÔÈ‡L ;¯B‰Ë - À¿»¿«≈ƒ∆ƒ¿»»∆≈

¯epz‰ Ûe‚a ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ ‰Ê22. ∆∆¿»»¿««

לאפייה.20) התכוון מנופץ.21)ולא פשתן אגודות
בחום. ומתלבן כהה מראהו צריך 22)הפשתן אינו הפשתן

מוסק  לתנור יתנוהו ואם נמוך, לחום אלא תנור, של לחומו
יישרף. - מצונן בלתי

.äBˆˆÁL ¯epz23ÂÈ˜ÏÁÓ „Á‡ ˜Èq‰Â ÌÈLÏ «∆¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ∆»≈¬»»
ÔÈ˜LÓa ‡ÓËÂ24¯B‰Ë B¯·ÁÂ ‡ÓË ‡e‰ -25‡ÓË . ¿ƒ¿»¿«¿ƒ»≈«¬≈»ƒ¿»

‡ÓË Ïk‰ - ‰¯Bz ÏL ˙B‡ÓhÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ı¯La26, ¿∆∆¿«≈ƒÀ¿∆»«…»≈
Ô‰ÈÈaL È·ÚÂ27Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËÂ Ô‰ÈL e˜q‰ .‡ÓË »√ƒ∆≈≈∆»≈À¿¿≈∆¿ƒ¿»∆»≈∆

LnLÓ‰ :BÈ·Ú ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ - ¯ÈÂ‡a ÔÈ˜LÓa¿«¿ƒ»¬ƒ¿ƒ∆»¿«¿«≈
‡ÓhÏ28‡ÓË -29¯B‰Ë - ¯B‰hÏ ,30ÌÈ¯·c ‰na . «»≈»≈«»»«∆¿»ƒ

Ï·‡ ;B˜Èq‰ Ck ¯Á‡Â BˆˆÁL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿«∆¬»¿««»ƒƒ¬»
BˆˆÁ Ck ¯Á‡Â B˜Èq‰31elÙ‡ Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËÂ , ƒƒ¿««»¬»¿ƒ¿»∆»≈∆¬ƒ

Ïk‰ ‡ÓË - ÔÈ˜LÓa32. ¿«¿ƒƒ¿»«…

במחיצה.23) טמאים 24)חילקו משקין על גזרו חכמים
הכלים. את מלאכתו.25)שיטמאו נגמרה שלא מפני

החלק 26) על גם טומאה חכמים גזרו דאורייתא בטומאה
הוסק. המחיצה.27)שלא הפונה 28)עובי העובי חצי

הטמא. החלק כדופן 29)לצד נידון המחיצה של זה חלק
משנה). כסף (ראה הטמא אחד 30)התנור בהסיק למעלה

כאן. כן שאין מה אחריו, נגררת המחיצה כל מהם,
כלי 31) כולו היה ההסקה ידי על מלאכתו שנגמרה ובשעה

טומאה. לקבל ומוכשר אחר 32)אחד המחיצה העמדת
עליו  שירדה טומאה קבלת תורת מפקיעה אינה מלאכה גמר

מלאכה. גמר בשעת

.åÌÏBÚÏ ÔÈ¯B‰Ë - Ô·‡ ÏL ‰¯Èk B‡ ¯epz33ÏLÂ . «ƒ»∆∆∆¿ƒ¿»¿∆
ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz ÌeMÓ ÔÈ¯B‰Ë - ˙ÎzÓ34ızÈ :¯Ó‡pL , «∆∆¿ƒƒ«¿ƒ«ƒ∆∆¡«À»

.˙BÎzÓ ÈÏk ÌeMÓ ÔÈ‡nhÓe ,‰ˆÈ˙ BÏ LiL ˙‡ -≈∆≈¿ƒ»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»
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קט milk zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn 'k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÁÓa ‡ÏÂ Ô¯ÈÂ‡Ó ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ ?„ˆÈkÚ˜¯wÏ ¯a ≈«≈ƒ¿«¿ƒ≈¬ƒ»¿…ƒ¿À»««¿«
elÙ‡ ,‰‡ÓË Ô‰a ‰Ú‚ Ì‡Â ;ÌÈ¯ÈÎÂ ¯ep˙k¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿»»∆À¿»¬ƒ
Ì‡Â ;˙BÎzÓ ÈÏk ¯‡Lk ÔÈ‡nË˙Ó - Ô‰È¯BÁ‡Ó≈¬≈∆ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈«»¿ƒ

‰‡ÓË ·‡ ÔÈOÚ - ˙Óa e‡ÓË35ÈÏk ¯‡Lk ƒ¿¿¿≈«¬ƒ«À¿»ƒ¿»¿≈
‰Â˜Óa ‰¯‰Ë Ô‰Ï LÈÂ ;˙BÎzÓ36. «»¿≈»∆»√»¿ƒ¿∆

א 33) בפרק למעלה נתבאר בכלל. טומאה מקבלים אינם
הוסקו) (שלא אדמה וכלי גללים כלי אבנים, שכלי ו, הלכה

מתטמאים. שתנור 34)אינם ב בהלכה למעלה נתבאר
זה  אין לקרקע המחובר וכל לקרקע מחוברים הם וכיריים
וכיריים  שתנור ואמרה תורה שחידשה אלא טומאה, מקבל
מחוברים  שהם פי על אף ומטמאין, הכלל מן יוצאים הם
בתורה  האמורים וכיריים שתנור רבינו, ומלמדנו לקרקע,
חידשה  לא מתכת בתנורי אבל חרס, כלי הם טומאה לעניין

מתכת. כלי ככל ודינם מיוחד דין של 35)תורה תנור אבל
כמבואר  במת, נגע אפילו הטומאה אב נעשה אינו חרס

ו. הלכה ה פרק מת טומאת במקווה 36)בהלכות טבילתם
שאין  מה מטומאתם אותם מטהרת סאה ארבעים בה שיש
חרש  כלי "וכל לג): יא, (ויקרא תורה שאמרה חרס, בכלי כן
ואותו  יטמא בתוכו אשר כל תוכו אל מהם יפול אשר

תשברו".

.æÌbÙ B‡ ·wpL ˙ÎzÓ ÏL ¯epz37BÓ˙Òe ˜cÒ B‡ «∆«∆∆∆ƒ«ƒ¿«ƒ¿«¿»
‰ÏÙË BÏ ‰OÚL B‡ ËÈËa38ÛÒeÓ B‡ ËÈË ÏL39ÏL ¿ƒ∆»»¿≈»∆ƒ»∆

¯epz ÌeMÓ ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - ËÈË40‰È‰È ‰nÎÂ . ƒ¬≈∆ƒ¿«≈ƒ«¿«»ƒ¿∆
·˜pa41¯e‡‰ Ba ‡ˆiL È„k ?42Ì‡Â .‰¯ÈÎa ÔÎÂ . «∆∆¿≈∆≈≈»¿≈¿ƒ»¿ƒ

ÌÈËetËt ‰¯ÈkÏ ‰OÚ43ÌeMÓ ‰‡nË˙Ó - ËÈË ÏL »»«ƒ»ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿«¿»ƒ
ËÈËa dÁ¯Ó .‰¯Èk44- ıeÁaÓ ÔÈa ÌÈÙaÓ ÔÈa , ƒ»≈¿»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ≈ƒ«

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ ÔÈ„Ú45. ¬«ƒ≈»¿«∆∆À¿»

לשימוש.37) נוח ואינו נפגמה עליו 38)שפתו הדביק
בתוך  טיט הכנסת = [סתימה הסדק. או הנקב במקום טיט
הסדק  במקום הדופן על טיט מריחת אבל והסדק. הנקב

כסתימה]. נידונית שפת 39)אינה על טיט שכבת הוסיף
קיבולו. בית את והגדיל את 40)התנור תיקן שהטיט מפני

והמדובר  טיט. של כתנור נידון הוא הרי הגדילו או התנור
הטיט. הדבקת אחר התנור את כדי 41)כשהסיק

לעניין  וכיריים תנור תורת התנור על תוריד בטיט שסתימתו
חומו 42)טומאה. להורדת גורם וזה דרכו תצא שהאש

[רבינו  החום. על שומרת טיט של והסתימה התנור של
במשנה) גם כתוב (וכן בנקב" יהיה "כמה ואומר: מדייק
בעל  למד זה לשון משינוי בסדק. יהיה כמה שואל ואינו
וסתם  התנור של אורכו לכל הכוונה שנסדק אחרונה, משנה
שיעורו]. על שאלו לא ולפיכך שהוא, כל - סדק

הקדירה.43) את עליהן להעמיד כדי הכירה, בשפת בליטות
שלימה. בכירה שלימה.44)והמדובר בכירה המדובר

לבישול 45) מספיק חומה שהיא, כמות מתכת של כירה
מתכת. ככלי דינה ולפיכך תועלת מוסיף אינו והמירוח

.ç¯epz46¯‡eˆa ÈeÏz elÙ‡ ,ı¯‡a ¯aÁÓ BÈ‡L «∆≈¿À»»»∆¬ƒ»¿««
¯epz ÌeMÓ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ÏÓb‰47:¯Ó‡pL ; «»»¬≈∆»≈ƒ«∆∆¡«
.ÌB˜Ó ÏÎa - Ì‰ ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ≈¿»»

חרס.46) ובמצב 47)של מלמטה פתוח שהוא פי על אף
ו  ה פרק כלים במשנה כרבנן פסק בו, לאפות אפשר אי זה
לא  אם שאפילו א, קכה, בשבת עולא של המסקנה ולפי
טומאה  מקבל הוא - הקרקע על עומד כשהוא מעולם הוסק
הכתוב. גזירת הוא זה ודבר שהוא, מקום בכל היסק אחר

.è˙BÎzÓ ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek48‰˙ÈÙL ˙Èa Ba LiL49 ∆¿≈«»∆≈≈¿ƒ»
‰¯ÈÎk ‡nË˙Ó -50LÈ Ì‡ ,˙ÈÎeÎÊ ÈOBÚ ÏL ÔÎÂ . ƒ¿«≈¿ƒ»¿≈∆≈¿ƒƒ≈

.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ‰˙ÈÙL ˙Èa Ba≈¿ƒ»¿«≈À¿»

ששוליה 48) בקרקע בחפירה המתכות את מתיכים הצורפים
"כור". נקראת זו חפירה בטיט, טוחים שקע 49)ודפנותיה

שבתוכה  מה ולבשל קדירה בו להעמיד כדי הכור, בדופן
"שפיתה", נקראה בישול לצורך כירה על קדירה (העמדת
הגדולה"). הסיר "שפות לח): ד, (מלכיםֿב המקרא מלשון

תנור 50) תורת עליו מוריד אינו מתכת להתכת השימוש
כירה. אותו עושה בישול לצורך השקע אבל וכיריים,
לעמוד  יכול החפירה דפנות על המרוח כשהטיט והמדובר
מקבלת  אינה לעצמה כשהיא החפירה כי עצמו, בפני
הוא  עצמו בפני לעמוד יכול אינו ואם הטיט אלא טומאה
של  תנור בדין י משנה ה פרק שם ראה קרקע. לגבי בטל
אמרו: ט הלכה ו פרק קמא בבא כלים בתוספתא דינאי. בית
בית  פירוש, הצורך". את המשמש אלא טמא "ואינו

טהורה. עצמה והחפירה טומאה מקבל בלבד השפיתה

.éÔÈ„iÒ ÏL ÔL·k51ÔÈ‚‚BÊ ÏLÂ52ÔÈ¯ˆBÈ ÏLÂ53- ƒ¿»∆«»ƒ¿∆¿ƒ¿∆¿ƒ
ÔÈ¯B‰Ë54‰¯et‰ .55ÔÙc dÏ LÈ Ì‡ ,56‰‡nË˙Ó -57. ¿ƒ«¿»ƒ≈»…∆ƒ¿«¿»

לסיד.51) אבנים בו או 52)ששורפים זכוכית כלי עושי
שבהלכה  זכוכית" ["עושי לחלונות. שקופות זגוגיות
עושים  שמהם הגלמיים החומרים את המתיכים הם הקודמת
נעשית  זו ראשונה התכה העזר. וחמרי החול היינו זכוכית,
הפסולת  ושאר העפר את מפרידה והיא בטיט, מוטח בכור
בחום  הזה הגוש מרככים והזוגגים נקי, זכוכית גוש ונשאר
זה  שני חימום הרצוי. לטיפול נוח נעשה שהוא עד גבוה

מוטח. בלתי בתנור חרס.53)עושים כלי עושי
בטיט.54) טוחים שאינם בצידו,55)מפני שפתחו תנור

את  ומעמידים הפת את ומדביקים שלנו תנורים כמו
התלמוד  שבתקופת וכירות [בתנורים הקרקע. על הקדירות
הקדירות  את ושופתים דפנותיהם על הפת את מדביקים היו
לכך]. מיוחדות בליטות על או פיהם על למעלה

על 56) עומד עבה דופן רבינו ומפרש "לבזבז", במשנה:
מעמידים  זה דופן ועל הפורנא של גגה על  או השוליים

פת. ומדביקים שפורנא 57)קדירות אמרו שם בתוספתא
רבי  הקרקע. עם לשמש אלא נעשית שלא "מפני טהורה
= (לבזבז ליזבז לה יש אם גמליאל: רבן בשם אומר מאיר
לבזבז  בלי פורנא טמאה".פירוש נמוך) דופן - מסגרת
ולא  בקרקע היינו בשוליה שמשתמשים מפני טהורה,
ואפשר  דופן לה יש שאם מאיר, רבי ואומר עצמה, בפורנא
להשתמש  מבלי הפת ואת הקדירות את עליו להעמיד
רבינו  פסק דבריו על חולק שאין ומפני טמא. - בקרקע

כמותו.
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.àéBÏ ‰OÚ Ì‡ :¯epz Ô‡OÚÂ BÊÏ BÊ Ô¯aÁL ÌÈ·‡¬»ƒ∆ƒ¿»»«¬»»«ƒ»»
‰ÏÙË58¯·c ÏÎÏ ¯ep˙k ‰Ê È¯‰ - ıeÁaÓe ÌÈÙaÓ ¿≈»ƒƒ¿ƒƒ«¬≈∆¿«¿»»»

B¯ÈÂ‡Ó ‡nË˙Óe59- „·Ïa ıeÁaÓ BÏÙË Ì‡Â ; ƒ¿«≈≈¬ƒ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿«
Ë˙ÓÚbÓa ‡n60¯ÈÂ‡a ‡ÏÂ61¯ep˙Ï ÌÈ·‡ ¯aÁ . ƒ¿«≈¿«»¿…»¬ƒƒ≈¬»ƒ¿«

¯epz‰ ÌÚ ˙B‡nË˙Ó - BÊÏ BÊ Ô¯aÁ ‡ÏÂ62BÊ Ô¯aÁ . ¿…ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ««ƒ¿»
ı¯‡a ¯ÙÁ .‰¯ÈËk Ô‰ È¯‰ - ¯epzÏ Ô¯aÁ ‡ÏÂ BÊÏ»¿…ƒ¿»««¬≈≈¿ƒ»»«»»∆

¯B‰Ë - ‰¯ÈË ‰OÚÂ63‰¯Èk‰ ˙¯ÈËÂ .64¯B‰Ë -65. ¿»»ƒ»»¿ƒ««ƒ»»

טיט.58) או 59)של "תנור למדנו: ו בהלכה למעלה
של  שהטפילה כאן ומלמדנו לעולם" טהורין אבן של כירה

חרס. של תנור תורת עליו מורידה שרץ 60)טיט נגע אם
נטמא. - התנור שכלי 61)בפנים פעמים, כמה כבר נתבאר

הכלי  לאוויר טומאה נכנסה אם פירוש, מאווירו, מטמא חרס
של  תנור אולם בדופנותיו, נגעה שלא פי על אף נטמא,
שתיגע  עד טומאה מקבל אינו בטיט מבחוץ שטחוהו אבנים
כלים  במשנה מצאנו לזה דומה דין עצמו. בכלי הטומאה
שבכירה. הנר ובית התבלין ובית הפך בית גבי ג ה, פרק
חיבור  אינם התורה שמן מפני נימקוהו, ב מח, ובשבת
היכר, לשם בטומאתם הקילו חכמים, מגזירת אלא לטומאה
בטומאה  שיתטמאו וקדשים תרומה וישרפו יטעו שלא כדי

כאן. בנידון גם יפה כוחו הנימוק ואותו נטמא 62)זו. אם
אינם  אבנים שכלי פי על ואף האבנים גם נטמאו - התנור
מפני  והטעם, ו). הלכה למעלה (ראה כלל טומאה מקבלים
התנור. לטלטול בהן משתמשים שהרי לתנור כיד שהן

כשהוא 63) אפילו מתטמא אינו קרקע טומאה. מקבלת אינה
הכלים. את כתוב:64)משמש ג ה פרק כלים במשנה שם.

הן  אחת כירה וטירת כירה שעטרת ונראה הכירה". "עטרת
את  בתוכו להעמיד הכירה ראש על קטן בניין היינו (ר"ש)
האש. מן הסרתן אחר התבשיל יצטנן שלא כדי הקדירות,
בראש  ונתון מעוגל שהוא מפני "עטרה", קראו זה לבניין
של  בצידו בנוייה התנור וטירת בפירושו). (רבינו הכירה

טירה 65)התנור. לעשות אדם בני של דרכם שאין מפני
בתנור  כן שאין מה בישולו צורך שאינה מפני או לכירה
בטירה. אותה מניחים הרדייה ואחר פת בו שאופים

לכירה. מחוברת כשאינה והמדובר,

.áéÈLe ˙Bi·Á ÈzL66ÔÈÒtÏ‡67‰¯Èk Ô‡OÚL68- ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆¬»»ƒ»
¯ÈÂ‡a ÔÈ‡nË˙Ó69ÚbÓ·e70˙Bi·Á ÏL ÔÎB˙Â .71- ƒ¿«¿ƒ»¬ƒ¿«»¿»∆»ƒ

¯B‰Ë72˙Bi·Á‰ È·ÚÂ .73˙‡ LnLÓ‰ :B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ »»√ƒ∆»ƒ¿ƒ«¿«≈∆
.¯B‰Ë - ˙È·Á‰ CBz ˙‡ LnLÓ‰Â ,‡ÓË - ‰¯Èk‰«ƒ»»≈¿«¿«≈∆∆»ƒ»

שני.66) או גדולות.67)פירוש זו 68)קערות העמידן
על  השעין הקדירות ואת ביניהן אש והדליק מזו רחוק לא

האילפסים. או החביות טומאה 69)דפנות נכנסה אם
שם. הנמצאים האוכלים נטמאו - החביות שבין לאוויר

בתוך 70) מגע אין שהרי מגע, טומאת להשמיענו צריך אינו
חרס, כלי מטמא אינו בגבו ומגע לאוויר, כניסה בלי הכלי
ולא  "במגע בהן: שנאמר הלכות כמה שלמדנו מפני אלא

ובאוויר". "במגע כאן כתב שם 71)באוויר", נכנסה שלא
גב 72)הטומאה. הוא החביות של הפנימי שצידם מפני

מגבו. מטמא אינו חרס וכלי הדפנות.73)התנור עובי

.âéÔÈËetËt ‰LÏL ‰OBÚ‰74ı¯‡a75ËÈËa Ô¯aÁÂ »∆¿»ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ¿»¿ƒ

‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ˙ÙBL ˙BÈ‰Ïƒ¿≈¬≈∆∆«¿≈»¬≈¿≈»
ÔÈ¯ÓÒÓ ‰LÏL Ú·˜ .‰¯Èk ÌeMÓ76˙BÈ‰Ï ı¯‡a ƒƒ»»«¿»«¿¿ƒ»»∆ƒ¿

ÔL‡¯a ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯„w‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ˙ÙBL≈¬≈∆∆«¿≈»««ƒ∆»»¿…»
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ‰¯„w‰ ·LzL ËÈËa ÌB˜Ó77 »¿ƒ∆≈≈«¿≈»¬≈¿»

˙ÎzÓ ÏL ‰¯ÈÎk78ËÈËa ÌÁ¯Ó ‡lL ÌÈ·‡ ÔÎÂ . ¿ƒ»∆«∆∆¿≈¬»ƒ∆…≈¿»¿ƒ
el‡k ,‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ ˙ÙBL ‡e‰L∆≈¬≈∆≈»¿«¿À¿»¿ƒ

È‰.Ô·‡ ÏL ‰¯Èk ‡ ƒƒ»∆∆∆

רגליים.74) סגול.75)כעין בצורת הארץ על העמידם
מתכת.76) טומאה.77)של מקבלת אינה
הכלי.78) עיקר הם שהמסמרות

.ãéÔ¯aÁÂ ‰¯Èk ÌÈ·‡ ÈzL ‰OBÚ‰79- ËÈËa »∆¿≈¬»ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ
d¯aÁ ‡Ï ‰iM‰Â ËÈËa ˙Á‡‰ ˙‡ ¯aÁ .‰‡nË˙Óƒ¿«¿»ƒ≈∆»««¿ƒ¿«¿ƒ»…ƒ¿»

.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -≈»¿«∆∆À¿»

מפרשים79) [ויש פטפוטים לקרקע. בראשן]. לזו זו חיברן
שלושה, על אלא כירה, תורת שניים על אין קטנים שהם

שתיים. מספיקות רחבות, שהן אבנים אבל

.åè‰ÈÏÚ ˙ÙBL ‡e‰L Ô·‡‰80¯epz‰ ÏÚÂ81‰ÈÏÚ , »∆∆∆≈»∆»¿«««»∆»
‰‡ÓË - Átk‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ,‰¯Èk‰ ÏÚÂ82ÏÚÂ ‰ÈÏÚ . ¿««ƒ»»∆»¿««À»¿≈»»∆»¿«

Ï˙k‰83ÚÏq‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ,84‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ -85. «…∆»∆»¿««∆«≈»¿«∆∆À¿»

בטיט.המ 80) המחוברת באבן מרוחקת 81)דובר האבן
שניהם. על עומדת והקדירה התנור מן שתי 82)קצת כמו

שלא  משמיענו הקודמת. שבהלכה בטיט שחיברן אבנים
כירה, להיות מצטרפות אבנים שתי שדווקא לומר תטעה

כבר. הקיימת לכירה מצטרפת אינה אבן הבעיר 83)אבל
כשהיא  האבן על הקדירה את והושיב והאבן הכותל בין אש

הכותל. על מתחילת 84)שעונה במקומה קבועה אבן
וכיריים 85)בריאתה. "תנור כתוב: לד) יא, (ויקרא בתורה

לו  יש - נתיצה לו שיש "את כהנים: בתורת ודרשו יותץ"
וסלע  ובכותל טומאה", לו אין - נתיצה לו שאין את טומאה,

נתיצה. דין אין

.æèÌÈÁah‰ ˙¯Èk86ÔlÎÂ Ô·‡ „ˆa Ô·‡ Ô˙B ‡e‰L , ƒ«««»ƒ∆≈∆∆¿«∆∆¿À»
e‡ÓË ‡Ï - Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ÓË ,ËÈËa ˙B¯aÁÓ¿À»¿ƒƒ¿»««≈∆…ƒ¿¿

Ôlk87. À»

אבנים 86) הרבה לקרקע לחבר ודרכם מבושל, בשר מוכרי
אבנים. שתי על קדירה כל ומעמידים מזו זו קצת מרוחקות

בה.87) דבוקות שקערות לטבלא דומה וזה

.æé˙B¯Èk ÈzL Ô‡OÚÂ ËÈËa Ô¯aÁL ÌÈ·‡ LÏL88, »¬»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ«¬»»¿≈ƒ
Ô¯aÁL ÔÈa Ú˜¯wÏ Ô¯aÁ ‡ÏÂ BÊÏ BÊ Ô¯aÁL ÔÈa≈∆ƒ¿»»¿…ƒ¿»««¿«≈∆ƒ¿»
È˙MÓ ˙Á‡ ˙‡ÓË Ì‡ ,BÊÏ BÊ Ô¯aÁ ‡ÏÂ Ú˜¯wa««¿«¿…ƒ¿»»ƒƒ¿»««ƒ¿≈

˙B¯Èk‰89‰¯ÈkÏ ‰pnÓ LnLÓ‰ ,˙ÈÚˆÓ‡‰ Ô·‡‰ - «ƒ»∆∆»∆¿»ƒ«¿«≈ƒ∆»«ƒ»
‰‡Óh‰90‰Â ,‡ÓË‰¯B‰h‰ ‰¯ÈkÏ ‰pnÓ LnLÓ «¿≈»»≈¿«¿«≈ƒ∆»«ƒ»«¿»

- ‰¯B‰h‰ ‰¯Èk ÏL ‰BˆÈÁ‰ Ô·‡‰ ‰Ïh .¯B‰Ë»ƒ¿»»∆∆«ƒ»∆ƒ»«¿»
‰‡ÓËÏ ‰lk ˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰ËÏÁ‰91‰BˆÈÁ‰ ‰Ïh . »¿¿»»∆¿»ƒÀ»¿À¿»ƒ¿»«ƒ»

dlk ˙ÈÚˆÓ‡‰ Ô·‡‰ ‰¯‰Ë - ‰‡Óh‰ ‰¯Èk ÏL92. ∆ƒ»«¿≈»»¬»»∆∆»∆¿»ƒÀ»
˙ÈÚˆÓ‡‰ Ô·‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ :˙BBˆÈÁ‰ ÈzL e‡ÓËƒ¿¿¿≈«ƒƒ»¿»»∆∆»∆¿»ƒ
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‰˙ÈÙL È„k BÊ ‰¯ÈÎÏ ‰pnÓ Ô˙B - ‰ÏB„b93dcvÓ ¿»≈ƒ∆»¿ƒ»¿≈¿ƒ»ƒƒ»
Ô‡kÓ ‰˙ÈÙL È„k ‰iM‰ ‰¯ÈkÏÂ94¯‡M‰Â ,95;¯B‰Ë ¿«ƒ»«¿ƒ»¿≈¿ƒ»ƒ»¿«¿»»

‰pË˜ ‰˙È‰ Ì‡Â96:˙ÈÚˆÓ‡‰ ‰Ïh .‡ÓË Ïk‰ - ¿ƒ»¿»¿«»«…»≈ƒ¿»»∆¿»ƒ
È¯‰ - ‰ÏB„‚ ‰¯BÈ ˙BBˆÈÁ ÌÈzL ÏÚ ˙tLÏ ÏBÎÈ Ì‡ƒ»ƒ¿…«¿«ƒƒ»¿»¬≈

‰fÓ ¯˙È ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰ ;‰‡ÓË ‡È‰97¯ÈÊÁ‰ .‰¯B‰Ë - ƒ¿≈»»¿À»ƒ»≈ƒ∆¿»∆¡ƒ
˙ÈÚˆÓ‡‰ ˙‡98‰È‰Lk ¯B‰Ë Ïk‰ È¯‰ -99dÁ¯Ó . ∆»∆¿»ƒ¬≈«…»¿∆»»≈¿»

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó - ËÈËa100‡e‰Â . ¿ƒ¿«≈À¿»ƒ»¿«»¿
˙‡ ‰ÈÏÚ ÏM·Ï È„k Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ‰p˜ÈqiL∆«ƒ∆»¿»««≈∆¿≈¿«≈»∆»∆

‰ˆÈa‰101. «≈»

לשפות 88) אפשר שהרי ככירה, לאבן אבן שבין ריווח כל
קדירה. לאווירה.89)שם שרץ שנכנס חצי 90)כגון

החבית. עובי בדין י"ב הלכה כלמעלה זמן 91)עובייה, כל
משמשת  האמצעית הרי במקומה הטהורה החיצונה שהאבן
כל  שייכת החיצונה כשניטלת אבל הטהורה הכירה את גם

הטמאה. לכירה את 92)האמצעית משמשת היא כי
בלבד. קדירה.93)הטהורה שם להעמיד מקום

טמאות.94) אלו שפיתה כדי ושתי השני, מצידה
שפיתה.95) מקומות שני בין באמצע שנשאר החלק
ועוד.96) שפיתות כשתי בה להשעין 97)ואין אפשר ואי

שתיהן. על היורה החיצוניות.98)את שתי בין למקומה
למקומה 99) האבן והחזרת טומאתן, ופקעה נתפרקו הכירות

טו  מביאה חדשה.100)מאה.אינה נתבאר 101)ככירה
שיסיקנה  עד טומאה מקבלת אינה שכירה א, בהלכה למעלה
צריכה  - חדשה ככירה נידונית שזו ומכיוון זה, שיעור כדי

חדשות. לכירות הקבוע בשיעור היסק

.çéÔ·‡Ï CÓÒÂ ,˙‡ÓËÂ ‰¯Èk Ô‡OÚL ÌÈ·‡ ÈzL¿≈¬»ƒ∆¬»»ƒ»¿ƒ¿»¿»«¿∆∆
‰pnÓ BÊ102Ô‡kÓ ˙Á‡ Ô·‡ BÊÏÂ Ô‡kÓ ˙Á‡ Ô·‡103 ƒ∆»∆∆««ƒ»¿»∆∆««ƒ»

‰BL‡¯‰ ‰¯Èk‰ È·‡ È˙MÓ Ô·‡ Ïk ÈˆÁ È¯‰ -104 ¬≈¬ƒ»∆∆ƒ¿≈«¿≈«ƒ»»ƒ»
¯B‰Ë Ô·‡‰ ÈˆÁÂ ,‡ÓË105˙B¯B‰h‰ ÌÈzL‰ eÏh . »≈«¬ƒ»∆∆»ƒ¿«¿«ƒ«¿

Ô˙‡ÓËÏ ‰¯Èk ÏL ÌÈzL‰ e¯ÊÁ - CÓqL106. ∆»«»¿«¿«ƒ∆ƒ»¿À¿»»

הכירה.102) כירות 103)מן שלוש כאן ויש בטיט ומירחן
טהורות. החיצונות ושתי טמאה האמצעית חצייה 104)-

כירות 105)החיצון. משמשים החיצוניים שהחצאים מפני
יז. בהלכה שלמעלה האמצעית לדין דומה זה והרי טהורות

שבסוף 106) האמצעית את החזיר לדין דומה זה ואין
לא  שכאן מפני כשהיה, טהור שהכול הקודמת ההלכה
האבנים  שניטלו לפני ואפילו הטמאה, הכירה נותצה
הפנימיות, האבנים מן לגמרי הטומאה פקעה לא החיצוניות
משמשות  כשהן עכשיו, ולפיכך טמאות, נשארו חציין שהרי
אבל  כולן, על טומאה חלה בלבד, הטמאה הכירה את רק
ומהיכן  נטהר, והכול הכירה נותצה הרי אבנים שלוש בדין

החזרתן? אחרי לאבנים טומאה תבוא

.èéÒ¯Á ÏL ÔÎec107˙B¯„w‰ Ïeaw ˙Èa BÏ LiL108 »∆∆∆∆≈≈ƒ«¿≈
ıÓ¯‰Â109‰¯Èk ÌeMÓ ¯B‰Ë - BÎB˙a Ôe˙110‡ÓËÂ ¿»∆∆»¿»ƒƒ»¿»≈

- ı¯‡a ¯aÁÓ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ïea˜ ÈÏk ÌeMÓƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»»¿À»»»∆
ÌÈÏk‰ ¯‡Lk ¯B‰Ë111Ïa˜Ó BÈ‡ - ·w Ì‡Â , »ƒ¿»«≈ƒ¿ƒƒ«≈¿«≈

Ïea˜ ÈÏÎk ‰‡ÓË112ÔÈ„„v‰ .‰¯ÈÎa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . À¿»ƒ¿ƒƒ«∆≈≈¿ƒ»«¿»ƒ
Ô‰a Ú‚Bp‰ ,BlL113‰¯Èk ÌeMÓ ‡ÓË BÈ‡ -114. ∆«≈«»∆≈»≈ƒƒ»

BlL ·Á¯‰115‡nË˙Ó - ÏeMa ˙ÚLa ÂÈÏÚ ÔÈ·LBiL »««∆∆¿ƒ»»ƒ¿«ƒƒ¿«≈
‰ÙBk‰ ÔÎÂ .ÔÎec‰ ‡ÓË Ì‡116Ïq‰ ˙‡117‰·e ƒƒ¿»«»¿≈«∆∆««»»

dab ÏÚ ‰¯Èk118BÊ È¯‰ -119ÈÏk ÌeMÓ ‰‡ÓË ƒ»««»¬≈¿≈»ƒ¿ƒ
ıÚ120‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ CÎÈÙÏ .‰¯Èk ÌeMÓ ‡Ï , ≈…ƒƒ»¿ƒ»≈»¿«∆∆À¿»

.‰¯ÈÎk d¯ÈÂ‡Ó≈¬ƒ»¿ƒ»

אורך 107) לא ארוך, מרובע תמונת מחרס עושים "היו
מתוכו  חלול והוא וגג), דפנות לו יש (פירוש, וגובה ורוחב

נק  נקוב העליון וימלא ושטחו השני לפני אחד עגולים בים
כלים  יעמיד (פירוש, בראשה כלים וירכיב החם באפר מתוכו
הן". אחת ודוכן ודכון דכון, וייקרא שבגגו) הנקבים גבי על
באופן, הכירה ליד אותו ומעמידים דפנות שלושה שלדוכן

רביעי. דופן לו משמש הכירה את 108)שדופן מעמידים
חומן. שיישמר כדי שבגגו, בנקבים אפר 109)הקדירות

לוחשות. גחלים קצת בו שמעורבות נידון 110)חם אינו
טומאה. קבלת לעניין שחידשה 111)ככירה הוא חידוש

מחוברים  שהם פי על אף שייטמאו וכיריים, בתנור תורה
שא  מה כלים.לקרקע, בשאר כן כשיעור 112)ין ניקב שאם

טומאה. מקבלת נקובה כירה אבל טומאה, מקבל אינו הקבוע
בהם.113) טומאה נגעה קיבול 114)אם כלי משום אלא

לקרקע. מחובר רחב 115)כשאינו יותר שטח הדוכן, של
הבישול. בעת בו וישבו אליו מחובר על 116)ממנו הופכו

למעלה. ושוליו ככלי 117)פניו ודינו עצים מענפי קלוע
כן.118)עץ. כאן גם לגרוס רצוי גביו". "על במשנה:

(משנה 119) זה" "הרי ולכתוב לתקן יש ולכן לסל, הכוונה
אומרים 120)אחרונה). אנו ואין טומאה בו נגעה אם

משום  מיטמאה עצמה הכירה אבל כירה, לגבי בטל שהסל
כל  אין כי אחרונה). (משנה לתוכה טומאה נכנסה אם כירה

הסל. לגבי שתיבטל לדבר, נימוק

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨

.à¯epz2- ÔËw‰Â ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÂÈ¯ÈL - ÏB„b «»¿»»«¿»»¿»ƒ¿«»»
¯‡L Ì‡ ?„ˆÈk .Ba¯ ÂÈ¯ÈL3‰Úa¯‡ ÏB„ba4 ¿»»À≈«ƒƒ¿««»«¿»»

ÔËw·e5‰‡ÓË Ïa˜Ó - Ba¯6BÈ‡ - Ô‡kÓ ˙BÁt ; «»»À¿«≈À¿»»ƒ»≈
Ba ¯iML „Ú Bˆ˙Â ‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈ƒƒ¿»¿¿»«∆ƒ≈

¯‡Ó ˙BÁt¯B‰Ë - ÔËwa ·¯Ó ˙BÁt B‡ ÏB„ba ‰Úa7. »≈«¿»»«»»≈…«»»»
.B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÔËwa ·¯ B‡ ‰Úa¯‡ Ba ¯‡Lƒ¿««¿»»…«»»¬«ƒ¿À¿»

‰¯Èk‰Â8˙BÚaˆ‡ LÏL ‰È¯ÈL -9e‰‡OÚL Átk‰ . ¿«ƒ»¿»∆»»∆¿»«À»∆¬»»
‰¯ÈÎk B¯eÚL - ÏeM·Ï ;¯ep˙k B¯eÚL - ‰iÙ‡Ï10. «¬ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»

שיריו 1) והקטן טפחים ארבעה שיריו גדול שתנור יבאר
שנטמא תנור לבישול. או לאפייה שעשאו הכופח ולא רובו.

וטהורה  שנידה תנור אותו. מטהרים כיצד לכתתו רצה
ויורת  האומן מבית מחותך שבא תנור טהור. והוא אופות
שראוי  והדבר בזה. זה ודבקם חרס שברי המביא הערביים.
שנחלקה  וכירה חציו עד עפר בו שנתן תנור הסדקים. לחבר
שנפחתו  בתים בעלי של הקלתות לרוחבה. או לאורכה

מ"א.2)קרקעותיהן. פ"ה "נשבר 3)כלים שצ"ל נראה
ה"ב.5)בגבהו.4)ונשאר". פט"ו למעלה ראה

למלאכתו.6) עדיין הוא שראוי כזו 7)מפני שבירה
להפקיע  גם אלא טומאה, קבלת למנוע רק לא מועילה
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מ"ב.8)טומאה. לחם,9)שם לאפיית שמלאכתו תנור
כירה, אבל טפחים. מארבעה בפחות למלאכתו ראוי אינו
אצבעות. שלוש של גובה מספיק לבישול, בה שמשתמשים

ה"ב.10) פט"ו ראה

.á‡ÓËpL ¯epz11B˙zÎÏ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ12ÔÈ¯‰ËÓ „ˆÈk , «∆ƒ¿»¿…»»¿«¿≈«¿«¬ƒ
B˜ÏBÁ ?B˙B‡13¯¯B‚Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ14˙‡ ¿ƒ¿»¬»ƒ¿≈∆

‰ÏÙh‰15Ô‰Ó Ò¯Á Ïk ‡ˆÓpL „Ú ,ÌÈÒ¯Á‰ ÏÚL «¿≈»∆««¬»ƒ«∆ƒ¿»»∆∆≈∆
ÂÈab ÏÚ ËÈË ‡Ïa ı¯‡‰ ÏÚ „ÓBÚ16,ÌÈLÏ B˜lÁ . ≈«»»∆¿…ƒ««»ƒ¿ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÏB„b‰ - ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡17.¯B‰Ë ÔËw‰Â ∆»»¿∆»»»«»»≈¿«»»»

‡ÓË Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ‰ÂLa ÌÈLÏ B˜lÁ18È‡L ÈÙÏ , ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»∆»∆»≈∆»≈¿ƒ∆ƒ
ÔeÎÏ ¯LÙ‡19ÔÙc dÏ LiL Ò¯Á ÏL ‡Ï·Ë Ï·‡ . ∆¿»¿«≈¬»«¿»∆∆∆∆≈»…∆

‰¯B‰Ë - ÌÈLÏ ‰˜ÏÁpL20ÏB„b „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â . ∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ»»∆»»
b‰ - ÔË˜ „Á‡Â.‡ÓË ÏB„ ¿∆»»»«»»≈

מ"ז.11) לרסיסים.12)שם מלמעלה 13)לשברו
וגורד.14)למטה. על 15)צ"ל שמירחה טיט שכבת

לאפייה. היסקו ולפני בכבשן צירופו אחר מבחוץ, התנור
לא 16) שאם החתכים, שבמקום לטפילה שהכוונה נראה

כשהיא  ומיטמאה שלימה, טיט של הטפילה הרי הסירה
הטפילה  את גם חתך אם אבל עצמה, בפני לעמוד יכולה
עדיפה  אינה הטיט שכבת כי טהור, הכל - חלקים לשלושה

עצמו. הכלי.17)מהתנור רוב שהוא 'תורת 18)מפני
ה"ג. פ"י שמיני פרשת חלקים 19)כהנים' לשני לחלק

לצמצם"). אפשר "אי הגמרא: (בלשון בהחלט שווים
ופסק 20) פי"ב, כלים במשנה וחכמים גמליאל רבן מחלוקת

מפרש  ורבינו "טבלא", סתם כתוב במשנה כרבים.
בין  ההבדל של טעמו ביאר ולא חרס, של בטבלא שהמדובר
שם  טוב' יום [ב'תוספות השלמות). (ראה לטבלא תנור
דבריו  אולם בצמצום. לחלק יותר קל שטבלא לומר, מצדד
חרס, כלי "שאני ב) יז, (בכורות שאמרו למה מנוגדים
כמו  חלק אינו החתך מקום פירוש, גומות". בו ויש הואיל
ולפיכך  ושקיעות, בליטות בו יש אלא מתכת, או עץ בכלי
שקיעות  יש שבורה בטבלא גם והרי לצמצם, אפשר אי
שנחלקה  שטבלא מפרש, ישראל ובתפארת ובליטות.
 ֿ שאי ומפני צידיה, מכל לבזבז לה אין מדרבנן, טומאתה
הגדול, הוא שמא חלק, בכל להסתפק יש לצמצם אפשר

טהור. - דרבנן טומאה וספק

.â¯epz21B˜lÁL22- ÌÈLk ÏB„b „Á‡Â ‰LÏLÏ «∆ƒ¿ƒ¿»¿∆»»ƒ¿«ƒ
‡ÓË ÏB„b‰23BÎ˙Á .ÔÈ¯B‰Ë ÌÈpËw‰ ÌÈM‰Â , «»»≈¿«¿«ƒ«¿«ƒ¿ƒ¬»

˙BÈÏÁ24BaÁ¯Ï25‡ÈÏÁÂ ‡ÈÏÁ Ïk d·‚ ‰È‰ Ì‡ , À¿¿»¿ƒ»»…«»À¿»¿À¿»
¯B‰Ë - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt26˙BÈÏÁ‰ ¯cÒÂ ¯ÊÁ . »≈«¿»»¿»ƒ»»«¿ƒ≈«À¿

¯epz B¯ÈÊÁ‰Â ËÈËa Ì‰ÈÏÚ ÁÈ¯Ó‰Â BÊ Èab ÏÚ BÊ««≈¿ƒ¿ƒ«¬≈∆¿ƒ¿∆¡ƒ«
¯Á‡ ¯epz ‰OÚL BÓk ‰Ê È¯‰ - ‰È‰Lk27BÈ‡Â , ¿∆»»¬≈∆¿∆»»««≈¿≈

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‡l‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó28ep˜ÈqiL ‡e‰Â . ¿«≈À¿»∆»ƒ»¿«»¿∆«ƒ∆
BÁ¯nL ¯Á‡ ÔÈbÙÒ Ba ˙BÙ‡Ï È„k29epnÓ ˜ÈÁ¯‰ . ¿≈∆¡À¿»ƒ««∆≈¿ƒ¿ƒƒ∆

‰ÏÙh‰ ˙‡30ÔÈ·e ˙BÈÏÁ‰ ÔÈa ˙B¯B¯ˆ B‡ ÏBÁ Ô˙Â ∆«¿≈»¿»«¿≈«À¿≈
‰ÏÙh‰31ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -32e‰ÊÂ . «¿≈»≈¿«≈À¿»¿»¿∆

.¯B‰Ë ‡e‰Â Ba ˙BÙB‡ ‰¯B‰h‰Â ‰cp‰ :e¯Ó‡L∆»¿«ƒ»¿«¿»¿»
Ba ‰˙È‰33- ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ da LiL ˙Á‡ ‡ÈÏÁ »¿»À¿»««∆≈»«¿»»¿»ƒ

¯ÈÂ‡a ‰‡nË˙Ó ‡ÏÂ ÚbÓa ‰‡nË˙Ó ‡È‰34¯‡Le , ƒƒ¿«¿»¿«»¿…ƒ¿«¿»»¬ƒ¿»
.˙B¯B‰Ë ˙BÈÏÁ‰«À¿¿

מ"ז.22)טמא.21) פ"ה הוא 23)כלים אם ודווקא
יותר  גדולים ביחד השניים אם אבל האחרים, כשניים גדול

טהור. הגדול גם מ"ח.24)- כמה 25)שם כאן ויש
נמוכים. גדול 26)תנורים תנור ששיירי א, בהלכה נתבאר

טפחים. מארבעה פחותים הם אם כתנור 27)טהורים דינו
כלי. מתורת בטל הראשון התנור כי לגמרי, אבל 28)חדש

חוזרת. ואינה פקעה הראשונה בהתאם 29)הטומאה
חדש. תנור גבי א בהלכה למעלה הטיט.30)להאמור את

תבנית  עשה אלא עצמו, התנור דופן על הטיט את מרח לא
התנור  בין מפסיק ואויר החתוך, התנור סביב מטיט תנור

הטיט. ובין ומתוך 31)הישן שביניהם, הרווח את ומילא
אחד. לכלי נתחברו נתחברו 32)כך לא שהחוליות מפני

ה"ח.33)בטיט. פ"ד ב"ק שם גירסת 34)תוספתא
'סדרי  בעל גורס וכן ובאוויר", במגע "מטמאית שם הגר"א
ולא  כאן, שכתב כמו גורס - כנראה - רבינו אולם טהרות'.
שיעור  בעצמה בה כשיש באוויר מיטמאית אינה למה נתברר
מה  ושאל כן, גם שתמה במשנתנו, ר"ש [ראה גדול. תנור

יישוב]. מצא ולא לאוויר, מגע בין

.ã¯epz35CzÁÓ ‡aL36BÏ ‰OÚÂ Ôn‡‰ ˙ÈaÓ «∆»¿À»ƒ≈»À»¿»»
ÔÈÎBÓÒ37ÂÈÏÚ Ì˙e „Á‡k ˙BÈ‰Ï B˙B‡ ÔÈˆa˜nL »ƒ∆¿«¿ƒƒ¿¿∆»¿»»»»

¯B‰Ë ‡e‰Â38‡ÓËÂ39B˙B‡ ÔÈÎÓBq‰ ˙‡ ¯ÈÒiLk - ¿»¿ƒ¿»¿∆»ƒ∆«¿ƒ
¯‰ËÈ40¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Ô¯ÈÊÁ‰ elÙ‡Â .41BÁ¯Ó . ƒ¿««¬ƒ∆¡ƒ»¬≈»≈¿

‡ÓË Ïa˜Ó - ËÈËa,B˜Èq‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â .‡a‰Ï ‰ ¿ƒ¿«≈À¿»¿«»¿≈»ƒ¿«ƒ
˜q‰ ¯·kL42. ∆¿»À«

ט.35) פ"ה, שם כמו 37)לארכו.36)משנה חישוקים
עץ. של חביות דפי את שמחברים עודנו 38)אלה התנור

עליהם  שנתן לפני בטומאה חלקיו נגעו אם אפילו טהור,
החישוקים. לשם 39)את מתחילה עשהו שהאומן מפני

אףֿעלֿפי  טומאה מקבל זה הרי בחישוקים, שיחברוהו כך
ובעל  אחת, מחתיכה שנעשה תנור אבל בטיט. מירחו שלא
את  שימרח עד טומאה מקבל אינו לארכו, חתכו הבית

ג. בהלכה כמבואר בטיט, החישוקים 40)חלקיו הסרת
התנור. נתיצת אלא 41)היא עוד ולא טומאתו, חזרה לא

כי  בטיט, שימרחנו ולהבא מכאן טומאה מקבל שאינו
הראשונה  בפעם שלם כתנור לדונו מועילים החישוקים
ונותץ  שהסירם אחר אבל האומן. מבית כשבאו בלבד
דינו  שנתבאר הבית, בעל שחילקו כתנור הוא הרי התנור,

ג. ומירחהו 42)בהלכה הבית בעל לחילקו דומה ואינו
מפני  והטעם, חדש. היסק שצריך בה"ג שאמרנו בטיט,
נשתנה  ולא דפים דפים עשוי כשהוא האומן ע"י שהוסק

בגופם. כלום

.äBÎ˙ÁL ¯epz43‡ÈÏÁÏ ‡ÈÏÁ ÔÈa ÏBÁ Ô˙Â ˙BÈÏÁ «∆¬»À¿¿»«≈À¿»¿À¿»
Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ıeÁaÓ Ïk‰ ÏÚ ËÈËa ÁËÂ¿»¿ƒ««…ƒ«¬≈∆¿«≈

‰‡ÓË44. À¿»

י.43) משנה החוליות 44)שם וכל לרחבו, נחתך אפילו
ומטהר  אליעזר ר' חולק במשנה טפחים. מארבעה פחותות
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מועיל. המירוח אין החוליות, בין מפסיק שהחול מפני
המחלוקת  על באריכות מסופר א נט, מציעא [בבבא
היו  שתוצאותיה זו, בבעיא בביתֿהמדרש שפרצה העצומה

מאוד. חמורות

.åÌÈi·¯Ú‰ ˙¯BÈ45ËÈËa ÁËÂ ı¯‡a ¯ÙBÁ ‡e‰L ,46: «»«¿ƒƒ∆≈»»∆¿»¿ƒ
‰‡ÓË Ïa˜Ó - BÓˆÚ ÈÙa „ÓÚÏ ËÈh‰ ÏBÎÈ Ì‡47, ƒ»«ƒ«¬…ƒ¿≈«¿¿«≈À¿»

¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â48. ¿ƒ»»

הבור.46)שם.45) כותלי טומאה 47)את נגעה אם
טומאה.48)בטיט. מקבלת אינה באדמה חפירה

.æ‡È·n‰49,¯epz Ô‡OÚÂ ‰Êa ‰Ê Ô˜a„Â Ò¯Á È¯·L «≈ƒƒ¿≈∆∆¿ƒ¿»∆»∆«¬»»«
‰Ê È¯‰ - B˜Èq‰Â ıeÁaÓe ˙ÈaÓ ‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ¿»»¿≈»ƒ«ƒƒ«¿ƒƒ¬≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»««ƒ∆≈¿»∆»≈∆

¯eÚMk50. «ƒ

ה"א.49) פ"ג שם למדנו,50)תוספתא ג בהלכה למעלה,
אותם  את דיבק מכאן ולאחר חלקים, לכמה תנור חילק שאם
וכאן  טומאה. מקבלים - בטיט ומירחם עצמם החלקים
היו  שלא חרס שברי נטל שאפילו ומשמיענו, רבינו מוסיף

שלם. כתנור דינם - ומירחם ודיבקם מעולם מחוברים

.çÒht51BÏÊ¯wL52‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ ¯epz e‰‡OÚÂ ƒ»∆ƒ¿¿«¬»»«¿»»¿≈»
¯eÚMk ÂÈ˙BÙc ÏÚ Ïa˜nL Èt ÏÚ Û‡ ,ıeÁÓ53- ƒ««ƒ∆¿«≈«»¿»«ƒ

¯‰hL Ò¯Á ÈÏkL ;¯B‰Ë ‰Ê È¯‰54‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡ - ¬≈∆»∆¿ƒ∆∆∆»«≈À¿»
‰ÏÙË BÏ ‰OÚÂ ¯epz e‰‡OÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ55 ¿»∆»ƒ≈¬»»«¿»»¿≈»

ıeÁaÓe ˙ÈaÓ56. ƒ«ƒƒ«

ה"ח).51) פ"ד (שם חרס של גדולה שברו 52)חבית
כמו  פיטס הגג. ואת השוליים את חתך פירוש, (הגר"א),
והגג. השוליים שבר אם אלא לאפיה מתאים אינו שהוא,

להכניס 53) ואפשר מבפנים, שקערורים הם הפיטס דפנות
הי"ג. בפי"ח לקמן האמור כשיעור משקין שהיה 54)בהם

לכך. ראוי בלתי ונעשה ונשבר טומאה, לקבל ראוי
בכבשן.55) וצירפו טיט שכבת עליו וכלי 56)הדביק

חרס  כלי ששברי יתבאר, ה"י בפי"ח [לקמן לכאן. בא חדש
אינם  הפיטס דפנות ולמה מקבלים, הם אם טומאה מקבלים
וכולו  וגגו שוליו שניטלו שהפיטס נראה, טומאה? מקבלים
הדבר, תמוה אולם לקבלה. בו להשתמש איֿאפשר שלם,
כדי  ויישאר יישברו ואם שלמים, כשדופנותיו מיטמא שאינו
בדופנותיו  קיבול בית כשיש הכוונה ואולי ייטמא. - לקבלה
נעשה  שלא מפני טומאה מקבל אינו ואעפ"כ מבחוץ,

לקבלה].

.è¯epz57ÔÈ˜„Ò ÏL58„Á‡ ÏÎÏ ‰ÏÙË ‰OÚL «∆¿»ƒ∆»»¿≈»¿»∆»
„Á‡Â59‰l‚Ó ÔÈ˜„q‰ ÌB˜Óe60Ïa˜Ó BÈ‡ - ¿∆»¿«¿»ƒ¿À∆≈¿«≈
‰‡ÓË61ÒÈÒÙ‚ B‡ „ÈÒ B‡ ËÈË Ô˙ .62ÔÈ˜„q‰ Èab ÏÚ À¿»»«ƒƒƒ¿ƒ««≈«¿»ƒ

‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ -63˙ÈÒ¯Á Ô‰ÈÏÚ Ô˙ .64˙ÙÊ B‡ ¬≈∆ƒ¿«≈»«¬≈∆«¿ƒ∆∆
‰Ê .¯B‰Ë - ÌÈÏÏ‚ B‡ ˜ˆa ,ÌÈ¯ÓLe ‰ÂÚL ,˙È¯Ù‚Â¿»¿ƒ«¬»¿»ƒ»≈¿»ƒ»∆
˙‡ ¯aÁÓ BÈ‡ - ¯epz epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ¯·c :ÏÏk‰«¿»»»∆≈ƒƒ∆«≈¿«≈∆

.ÔÈ˜„q‰«¿»ƒ

ה"ז.57) זו 58)שם מחוברות חרס מחתיכות העשוי תנור

החתיכות. בין סדקים ונשארו כל 59)לזו, על טיט מרח
וחתיכה. הסדקים.60)חתיכה מקום על מרח לא

מודבקים.61) אינם התנור שחלקי גבס.62)מפני
החרסים.63) על מירח שלא כתוש 64)אףֿעלֿפי חרס

אולם  מ"ב, פ"י לכלים בפירושו (רבינו במים שנילוש
ידוע  והוא האדמה, "טיט כתב: מ"ד פ"ח לשבת בפירושו

הרופאים"). אצל

.é˜„Ò65˙ÈÂÊ ÈtÏk B˙pL ¯epz66ÔÓ ËÈËa Á¯Óe ∆∆«∆¿»¿«≈»ƒ≈«¿ƒƒ
v‰ÔÈ„„67¯B‰Ë -68. «¿»ƒ»

נוגע 66)שם.65) והוא הבית, בזווית התנור את העמיד
הקירות  שבין בחלול נמצא שהסדק באופן הקירות בשני

לתוספתא). הגר"א (ביאור שדופנות 67)והתנור במקום
הבית. בקירות נוגעים שהמירוח 68)התנור אףֿעלֿפי

יתפרק. שלא התנור את ומעמיד מחזק

.àéÛc69˙ÈÂÊa B˙pL ¯epz ÏL70Ba ‰ÙB‡ ˙BÈ‰Ï71 «∆«∆¿»¿»ƒƒ¿∆
·¯ Ba LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë -72.‰‡ÓË Ïa˜Ó - ¯epz »¿ƒ≈…«¿«≈À¿»

המבואר 70)שם.69) באופן הבית, בזווית אותו העמיד
הקודמת. הדף 71)בהלכה שבין הפנוי במקום להסיק

בדף.72)והקירות. פת להדביק

.áé¯epz73‡ÓË Ì‡ :BÈˆÁ „Ú ¯ÙÚ Ba Ô˙pL «∆»«»»«∆¿ƒƒ¿»
‡Ó„·Ïa B¯ÈÂ74¯ÙÚÓ ‡l‡ ‡nË˙Ó BÈ‡ - ≈¬ƒƒ¿«≈ƒ¿«≈∆»≈»»

‰ÏÚÓÏe75Ba ‰‡ÓË ‰Ú‚Â ÚbÓa ‡ÓË Ì‡Â ; ¿«¿»¿ƒƒ¿»¿«»¿»¿»À¿»
BÎBzÓ76‰hÓÏe ¯ÙÚÓ Û‡ Blk ‡ÓË -77. ƒƒ¿»À«≈»»¿«»

ו.73) פ"ה, כלים נגע 74)משנה ולא באווירו נתלה שרץ
מן 75)בתנור. למעלה בתנור הנמצאים ומשקין אוכלין

נטמאו  לא העפר בתוך הטמונים אבל מתטמאים, העפר
למשנה). בפירושו לנגע 76)(רבינו הכוונה אם נתבאר לא

בתוכו  נגע אם אפילו או בלבד העפר מן למעלה בתוכו
העפר. מן שכל 77)למטה רבינו, כותב ה"ה בפי"ז לקמן

באוויר  ולא במגע מטמאים חרס בכלי בהם שנאמר הדברים
כדי  בטומאתם, הקילו ולפיכך חכמים, מגזירת טומאתם -
אמנם  שם זו. טומאה על וקדשים תרומה ישרפו שלא
ויוצא  לכאן. משם ללמוד יש אבל חיבור, בענין המדובר
שהעפר  הכלי חלק את העפר ביטל רבינו שלדעת מזה,
חכמים  אלא כלל, התורה מן טומאה מקבל ואינו בתוכו,
"מעפר  כתוב: [במשנתנו האוויר. על ולא המגע על גזרו
ומפרש  באוויר". מטמא ולמעלן מעפר במגע, מטמא ולמטן
העפר. בתוך הנמצאים הדברים היינו ולמטן", "מעפר רבינו,
העפר. מן למעלה שנמצא מה פירושו ולמעלן", "ומעפר
נמצא  שהשרץ היינו ולמטן", "מעפר מפרש: רבה ובאליהו
לא  ואם התנור, כל נטמא - התנור בשולי ונגע ולמטן מעפר
השרץ  פירושו ולמעלן", "ומעפר כלל; מטמא אינו נגע
מקשה, הוא אגב, הכלי. כל מטמא - הפנוי באוויר נמצא
לפני  השרץ לתוכו כשנכנס מאווירו נטמא התנור הלא
בתוך  נמצא כשהשרץ שהמדובר, ותירץ, לעפר? שהגיע
את  שם שהעמידו לפני הקרקע על מוטל שהיה העפר,
ראה  שוליים). היו לא שלהם שלתנורים כבר (נתבאר התנור

ישראל]. תפארת
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milkקיד zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn 'k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.âé‰¯Èk‰78˙˙ÈÙL ÌB˜Ó -79Átk‰Â ;˙B¯„˜ ÈzL «ƒ»¿¿ƒ«¿≈¿≈¿«À»
‰˜ÏÁpL ‰¯Èk ,CÎÈÙÏ .˙Á‡ ‰¯„˜ ˙˙ÈÙL ÌB˜Ó -¿¿ƒ«¿≈»««¿ƒ»ƒ»∆∆¿¿»

dk¯‡Ï80daÁ¯Ï ;‰¯B‰Ë -81.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ÔÈ„Ú - ¿»¿»¿»¿»¿»¬«ƒ¿«∆∆À¿»
¯B‰Ë - BaÁ¯Ï ÔÈa Bk¯‡Ï ÔÈa ,˜ÏÁpL Átk‰82. «À»∆∆¡«≈¿»¿≈¿»¿»

מ"ג.78) פ"ז נקראת 79)שם הכירה על קדירה העמדת
לח). ד, (מלכיםֿב, הגדולה" הסיר "שפות מלשון שפיתה,

ראוייה 80) הכירה ואין השפיתה, מקומות שני ונחלקו
שלמים 81)למלאכתה. נשארו השפיתה מקומות ושני

לזה. זה מחוברים שאינם כל 82)אלא נשאר שלא משום
קדירה. לשפיתת שהוא מקום

.ãé˙e˙lw‰83:d˙ÈÚ˜¯˜ ‰˙ÁÙpL ÌÈza ÈÏÚa ÏL ««»∆«¬≈»ƒ∆ƒ¿¬»«¿»ƒ»
È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁt ˙Át‰ ˜ÓÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»…∆«¿»»ƒ¿»¿»ƒ¬≈
- ‰hÓlÓ ˙Áta ˜ÈqÈ Ì‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ¿«∆∆À¿»∆ƒ«ƒ«¿»ƒ¿«»
‰LÏL ˜ÓÚ ˙Át‰ ‰È‰ .‰ÏÚÓÏÓ ‰¯„w‰ ÏMa˙zƒ¿«≈«¿≈»ƒ¿«¿»»»«¿»»…¿»

L‡‰ È¯‰L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - ¯˙È B‡84‰˜BÁ¯ »≈≈»¿«∆∆À¿»∆¬≈»≈¿»
Èt ÏÚ ¯B¯ˆ B‡ Ô·‡ Ô˙ .‰ÏLa dÈ‡Â ‰¯„w‰ ÔÓƒ«¿≈»¿≈»¿≈»»«∆∆¿«ƒ

˙Át‰85d˙¯‰Ëa ‡È‰ ÔÈ„Ú -86- ËÈËa BÁ¯Ó . «¿»¬«ƒƒ¿»√»»≈¿¿ƒ
˙Ïa˜Óe ‰¯Èk‰ Ú˜¯˜ Ô·‡‰ ˙OÚ87Ô‡kÓ ‰‡ÓË «¬»»∆∆«¿««ƒ»¿«∆∆À¿»ƒ»

.‡a‰Ïe¿«»

הכירה.83) את עליו שמעמידים חרס של בסיס
הפחת.84) בקרקעית על 85)הנמצאת להסיק ואפשר

לקדירה. האש ותגיע אינם 86)האבן והצרור שהאבן מפני
הכירה. הכירה.87)קרקעית

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
.à‡ÓË Ì‡Â ,ÌÈÏkk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk»¿«≈ƒ¬≈≈«≈ƒ¿ƒƒ¿»

ÔÈ‡LÂ ;BLÈÓL˙a dÏ CÈ¯v‰ B„È ‰‡ÓË - ÈÏk‰«¿ƒƒ¿¿»»«»ƒ»¿«¿ƒ¿∆≈
Ô·‡‰ ,CÎÈÙÏ .¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë - dÏ CÈ¯»̂ƒ»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»»∆∆
˙BÚaˆ‡ LÏL ‰¯Èk‰ ÔÓe ÁÙË ¯epz‰ ÔÓ ˙‡ˆBi‰«≈ƒ««∆«ƒ«ƒ»»∆¿»
ÌÈ·‡ e‡ÓË - ‰¯Èk‰Â ¯epz‰ ‡ÓË Ì‡Â ,¯eaÁ -ƒ¿ƒƒ¿»««¿«ƒ»ƒ¿¿¬»ƒ
.e‡ÓË - el‡ ÌÈ·‡a ÔÈÚ‚Bp‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡Â .el‡≈»√»ƒ«¿ƒ«¿ƒ»¬»ƒ≈ƒ¿¿
LÏLÏ ıeÁa B‡ ¯epz ÏL ÁÙËÏ ıeÁa eÚ‚ Ì‡Â¿ƒ»¿¿¿∆«∆«¿¿»

.ÔÈ¯B‰Ë - ‰¯Èk ÏL ˙BÚaˆ‡∆¿»∆ƒ»¿ƒ

בעלי 1) של תנור מוסף ככלים. הן אם הכלים ידות יבאר
גבוהה  שהיא בזמן הכירה חצר נחתומים. של או בתים

וכו'. אצבעות שלוש

.áe‰‡OÚ ;¯ep˙k B¯eÚL - ‰iÙ‡Ï e‰‡OÚ :Átk‰«À»¬»»«¬ƒ»ƒ¿«¬»»
.‰¯ÈÎk B¯eÚL - ÏeM·Ï¿ƒƒ¿ƒ»

.âÔÈÓBzÁ ÏLÂ ;¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏL ¯epz‰ ÛÒeÓ«««∆«¬≈»ƒ»¿∆«¿ƒ
˙‡ ÂÈÏÚ CÓBqL ÈtÓ ,¯epz‰ ˙‡ÓËa ‡ÓË -»≈¿À¿«««ƒ¿≈∆≈»»∆
- ÌÈ˙ÈÊ È˜ÏBL ÏL ‰¯BÈ ÛÒeÓ :Ba ‡ˆBik .„etM‰«««≈«»∆¿≈≈ƒ

.¯B‰Ë - ÌÈÚaˆ ÏLÂ ,‡ÓË»≈¿∆«»ƒ»

.ã‡e‰Â ,¯epz‰ ˙¯ÈËÂ .‰¯B‰Ë - ‰¯Èk‰ ˙¯ËÚ¬∆∆«ƒ»¿»¿ƒ«««¿
˙Úa ˙t‰ ˙‡ Ba ÔÈÁÈpnL Bcˆa Èea‰ ÌB˜n‰«»«»¿ƒ∆«ƒƒ∆««¿≈

‰‡ÓË - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa :d˙i„¿̄ƒ»»ƒ¿«∆ƒ¿»«¿»»¿»ƒ¿≈»
,‰¯B‰Ë - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ;¯epz‰ ˙‡ÓËa¿À¿«««»≈«¿»»¿»ƒ¿»
ÏÚ elÙ‡ ,¯epzÏ d¯aÁ Ì‡Â .BÏ ¯eaÁ dÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈»ƒ¿ƒƒ¿»««¬ƒ«

.‰‡ÓË - ÌÈ·‡ LÏL»¬»ƒ¿≈»

.äÌ‡ :‰¯ÈkaL ¯p‰ ˙È·e ÔÈÏ·z‰ ˙È·e Ct‰ ˙Èa≈««≈«¿»ƒ≈«≈∆«ƒ»ƒ
˙‡ÓË Ì‡Â ,Ôlk e‡ÓË - ÚbÓa ‰¯Èk‰ ˙‡ÓËƒ¿»«ƒ»¿«»ƒ¿¿À»¿ƒƒ¿»
‡l‡ dÏ ¯eaÁ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;e‡ÓË ‡Ï - ¯ÈÂ‡a»¬ƒ…ƒ¿¿¿ƒ∆≈»ƒ»∆»
‡lL È„k ¯k‰ Ô‰Ï eOÚ CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»»»∆∆≈¿≈∆…
e‡L Ïk ÔÎÂ .ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÔÚbÓ ÏÚ eÙ¯OÈƒ¿¿««»»¿»¿»»ƒ¿≈…∆»
BÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó ‡e‰L ‰Ê ÔÈÚa ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ¿ƒ¿»∆∆ƒ¿«≈¿«»¿≈
eOÚÂ ,Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ ¯eaÁ BÈ‡ - ¯ÈÂ‡a ‡nË˙Óƒ¿«≈»¬ƒ≈ƒ∆»ƒƒ¿≈∆¿»
‡l‡ ,ÌÈL„˜ ÂÈÏÚ eÙ¯OÈ ‡lL È„k ‰Ê ¯k‰ BÏ∆≈∆¿≈∆…ƒ¿¿»»»»ƒ∆»

.ÔÈÏBzƒ

.å˙BÚaˆ‡ LÏL ‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa ,‰¯Èk‰ ¯ˆÁ¬««ƒ»ƒ¿«∆ƒ¿»»∆¿»
,d¯ˆÁ B‡ ‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡Â ;¯eaÁ BÊ È¯‰ -¬≈ƒ¿ƒƒ¿»«ƒ»¬≈»

‰ .‰iM‰ ˙‡ÓË - ÚbÓa ÔÈa ¯ÈÂ‡a ÔÈa‰˙È ≈»¬ƒ≈¿«»ƒ¿»«¿ƒ»»¿»
- ÚbÓa Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ÓËÂ Ô‡kÓ ‰˙eÁt ¯ˆÁ‰∆»≈¿»ƒ»¿ƒ¿»««≈∆¿«»
Ô‰Ó ˙Á‡ ˙‡ÓË Ì‡ Ï·‡ ;‰iM‰ ˙‡ÓËƒ¿»«¿ƒ»¬»ƒƒ¿»««≈∆
dÈ‡L ÈÙÏ ,‰‡ÓË dz¯·Á ÔÈ‡ - „·Ïa d¯ÈÂ‡Ó≈¬ƒ»ƒ¿«≈¬∆¿»¿≈»¿ƒ∆≈»
‰¯Èk‰ ¯ˆÁ ‰˙È‰ .Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ dÏ ¯eaÁƒ»∆»ƒƒ¿≈∆»¿»¬««ƒ»
˙BÚaˆ‡ LÏL ‰‰B·‚ ‡È‰L ÔÓÊa :‰pnÓ ˙L¯ÙÓÀ¿∆∆ƒ∆»ƒ¿«∆ƒ¿»»∆¿»
˙‡ÓËÏ ÔÈa ÚbÓ ˙‡ÓËÏ ÔÈa dÏ ¯eaÁ BÊ È¯‰ -¬≈ƒ»≈¿À¿««»≈¿À¿«
‰˜ÏÁ ¯ˆÁ‰ ‰˙È‰L B‡ ,Ô‡kÓ ˙BÁÙ ‰˙È‰ ;¯ÈÂ‡¬ƒ»¿»»ƒ»∆»¿»∆»≈¬»»
˙‡ÓË Ì‡Â ;dÏ ¯eaÁ ÔÈ‡ - ‰ÙO dÏ ÔÈ‡Â¿≈»»»≈ƒ»¿ƒƒ¿»
,‰¯B‰Ë ¯ˆÁ‰ - ÚbÓa ÔÈa d¯ÈÂ‡Ó ÔÈa ,‰¯Èk‰«ƒ»≈≈¬ƒ»≈¿«»∆»≈¿»

.‰¯B‰Ë ‰¯Èk‰ - ¯ˆÁ‰ ˙‡ÓË Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿»∆»≈«ƒ»¿»

.æÔ‰Ó „Á‡ Ïk d·‚ ‰È‰ .‰LÏL - ‰¯Èk ÈËetËtƒ¿≈ƒ»¿»»»…«»∆»≈∆
ÔÈa ,‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ ,˙BÁt B‡ ˙BÚaˆ‡ LÏL»∆¿»»ƒƒ¿»«ƒ»≈
eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔzLÏL e‡ÓË - ¯ÈÂ‡a ÔÈa ÚbÓa¿«»≈»¬ƒƒ¿¿¿»¿»¿≈ƒ»
ÚbÓa ‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ :Ô‰Ó „Á‡ Ïh .‰Úa¯‡«¿»»ƒ«∆»≈∆ƒƒ¿»«ƒ»¿«»
˙‡ÓË Ì‡Â ,e¯‡LpL ÌÈËetËt‰ ÈL e‡ÓË -ƒ¿¿¿≈«ƒ¿ƒ∆ƒ¿¬¿ƒƒ¿»
ÌÈËetËt‰ ÈL dÏ ‰OÚ .dnÚ e‡ÓË ‡Ï - ¯ÈÂ‡a»¬ƒ…ƒ¿¿ƒ»»»»¿≈«ƒ¿ƒ
,e‡ÓË - ÚbÓa ‰¯Èk‰ ˙‡ÓË Ì‡ :‰Ê „‚k ‰Ê∆¿∆∆∆ƒƒ¿»«ƒ»¿«»ƒ¿¿
ÌÈËetËt‰ eÈ‰ .e‡ÓË ‡Ï - ¯ÈÂ‡a ˙‡ÓË Ì‡Â¿ƒƒ¿»»¬ƒ…ƒ¿¿»«ƒ¿ƒ
dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó - ‰hÓÏe ˙BÚaˆ‡ LÏMÓ ÔÈ‰B·b¿ƒƒ»∆¿»¿«»ƒ¿«¿ƒƒ»
LÏMÓe ;¯ÈÂ‡a ˙‡ÓËpL ÔÈa ÚbÓa ˙‡ÓËpL ÔÈa≈∆ƒ¿≈¿«»≈∆ƒ¿≈»¬ƒƒ»
Ï·‡ ,ÚbÓa ˙‡ÓË Ì‡ dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó - ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ¿«¿ƒƒ»ƒƒ¿≈¿«»¬»
.dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - „·Ïa d¯ÈÂ‡Ó ˙‡ÓË Ì‡ƒƒ¿≈≈¬ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒƒ»
- ˙BÚaˆ‡ LÏL CB˙a ‰ÙO‰ ÔÓ ÔÈÎeLÓ eÈ‰»¿ƒƒ«»»¿»∆¿»
˙‡ÓËpL ÔÈa ÚbÓa ˙‡ÓËpL ÔÈa dnÚ ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒƒ»≈∆ƒ¿≈¿«»≈∆ƒ¿≈
dnÚ ÔÈ‡nË˙Ó - ˙BÚaˆ‡ LÏLÏ ıeÁ eÈ‰ ;¯ÈÂ‡a»¬ƒ»¿»∆¿»ƒ¿«¿ƒƒ»
ÔÈ‡ - „·Ïa ¯ÈÂ‡a ˙‡ÓË Ì‡Â ,ÚbÓa ˙‡ÓË Ì‡ƒƒ¿≈¿«»¿ƒƒ¿≈»¬ƒƒ¿«≈
,el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎa ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡Â .dnÚ ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒƒ»¿≈¿«¿¿ƒ¿»«ƒƒ»≈

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ ÔlkL∆À»≈ƒƒ¿≈¿ƒ
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קטו milk zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn `"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה'תשע"ה  מנחםֿאב כ"א חמישי יום

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
.àÒ¯Á ÈÏk2Ïa˜Ó ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ ¿ƒ∆∆≈¿«≈À¿»«∆ƒ¿∆¿«≈

B‡ ,Ïea˜ ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;‰Ïa˜Ï ÈeOÚÂ¿»¿«»»¬»ƒ…»»≈ƒ
‰Ïa˜Ï ‰OÚ ‡ÏÂ Ïa˜Ó ‰È‰L3‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ∆»»¿«≈¿…«¬»¿«»»≈¿«≈À¿»

ÏÏk4,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡Ï , ¿»…ƒ«»¿…ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»
,Ò¯Á ÏL ÔÁÏM‰Â ‰¯Bn‰Â ÏÒÙq‰Â ‰hn‰Â ‡qk‰«ƒ≈¿«ƒ»¿««¿»¿«¿»¿«À¿»∆∆∆
ÔÈ‡ - CBz Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ≈ƒ∆≈»∆≈»
,Ô‰a ÔÈÎl‰Ó ÌÈn‰L ˙BBÏÈq‰ ÔÎÂ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿≈«ƒ∆««ƒ¿«¿ƒ»∆
- ÔÈÏa˜Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÔÈÙeÙk Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿ƒ¿««ƒ∆≈¿«¿ƒ
È„k ‡l‡ ,‰Ïa˜Ï eOÚ ‡lL ÈtÓ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰¬≈≈¿ƒƒ¿≈∆…«¬¿«»»∆»¿≈

ÌÈËiL ÏL ˙È·Á ÔÎÂ .ÌÈn‰ Ô‰Ó e‡ˆiL5˙È·ÁÂ ∆≈¿≈∆««ƒ¿≈»ƒ∆«»ƒ¿»ƒ
‰eÙc‰6ıÁn‰ ÈÏeLa7„È ˙Èa BÓk ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ , «¿»¿≈«««ƒ¿«¬≈¿≈»

dÈ‡ - ‰Ïa˜Ï ˙ÈOÚ ‡ÏÂ ıÁn‰ da ÔÈ‡OBpL∆¿ƒ»«««¿…«¬≈¿«»»≈»
.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»

ועשוי 1) מקבל שיהא עד מטמא אינו חרס שכלי יבאר
יקבל  כמה כפוי. כשהוא חרס בכלי המשתמש ודין לקבלה.
בכל  הנמצאים חרסים חזקת טומאה. מקבל ויהיה חרס כלי

ג.2)מקום. משנה ב פרק של 3)כלים הרגיל תשמישו
לתוכו. לקבל אינו להם 4)הכלי אין מידרס טומאת אפילו

חֿט). הלכה א פרק למעלה שמשתמשים 5)(ראה חבית
המים. פני על לשוט המתלמדים דופן.6)בה מלשון

קיבול 7) בית בקצותיו ועושים גדול חרס כלי הוא מחץ
בבית  היד שימת בו, כשמשתמשים היד את בה לשום

קבלה. אינה הקיבול

.áÔÓL Ïea˜ ˙Èa Ba ‰È‰L Òt8,‰‡ÓË Ïa˜Ó - »»∆»»≈ƒ∆∆¿«≈À¿»
¯B‰Ë - Ba ÔÈ‡LÂ9ÌÈ¯ˆBi‰ ˙Ùe‚Ó ÔÎÂ .10dÏ LiL ¿∆≈»¿≈¿««¿ƒ∆≈»

.‰‡ÓË - CBz¿≈»

כאלה,8) ויש בהם. קבוע השמן קיבול שבית פנסים יש
בו  להשתמש כשרוצים השמן עם הנר בהם שמכניסים

הרוח. מפני להגן רק משמש לא 9)והפנס שהדפנות מפני
הרוח. מפני להגנה אלא לקבלה שעליו 10)נעשו האבניים

הכלי, תבנית ומפתח הטיט את חרס) כלי (עושה היוצר נותן
אבניים  על הכלי את נותן כך ואחר שפה, אין זו ולמגופה

מלאכתו. וגומר שפה להן שיש אחרות

.â¯B‰Ë - ÌÈza ÈÏÚa ÏL CtLÓ11- ÔÈÏÎB¯ ÏLÂ ; «¿≈∆«¬≈»ƒ»¿∆¿ƒ
Bcˆ ÏÚ e‰hnL ÈtÓ ,‡nË˙Ó12Ba ÁÈ¯Óe ƒ¿«≈ƒ¿≈∆«≈«ƒ≈ƒ«

Á˜BlÏ13. «≈«

כמו 11) המשקין את להעביר אלא לקבלה עשוי שאינו מפני
א. שבהלכה כפופים שמן.12)סילונות מעט בו ונותן

לקבלה,13) כעשוי נידון ולפיכך השמן טיב את שיכיר כדי
כן. לעשות מעוניין אינו הבית בעל אבל

.ã˙Bi·Á‰Â ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck Èeqk14˙B¯B‰Ë -15, ƒ«≈«ƒ¿«≈∆∆¿∆»ƒ¿
LÈÓL˙Ï ÔÈ˜˙‰ Ì‡Â .‰Ïa˜Ï eOÚ ‡lL16- ∆…«¬¿«»»¿ƒƒ¿ƒ»¿«¿ƒ

.ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ

חביות.14) כיסויי בית 15)פירוש, להם שיש פי על אף

לקבלה.16)קיבול. בהם להשתמש כדי מתחילה נעשו

.äÒtÏ‡‰ Èeqk17·e˜ ‡e‰L ÔÓÊa :18BÏ LÈÂ ƒ»ƒ¿»ƒ¿«∆»¿≈
„ecÁ19¯B‰Ë -20- „ecÁ BÏ ÔÈ‡Â ·e˜ BÈ‡ Ì‡Â ; ƒ»¿ƒ≈»¿≈ƒ

˜¯i‰ ˙‡ BÎB˙Ï ˙pÒÓ ‰M‡‰L ÈtÓ ,‡nË˙Ó21. ƒ¿«≈ƒ¿≈∆»ƒ»¿«∆∆¿∆«»»
ÈeÙk ‡e‰Lk Ò¯Á ÈÏÎa LnLÓ‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê22- ∆«¿»»«¿«≈ƒ¿ƒ∆∆¿∆»

¯B‰Ë23. »

גדולה.17) פרק 18)מחבת למעלה (ראה משקה ככונס
כדי  האילפס כיסוי את לנקב היוצרים דרך ט). הלכה י"ד

תחתיו. המתקבץ הקיטור את יש 19)להוציא או פירוש,
מחודד. שראשה גבו על בליטה היינו חידוד כשיש 20)לו

להעמידו  אפשר אי כי לקבלה, ראוי אינו למעלה חידוד לו
לתוכו. תבשיל ולשפוך גבו את 21)על לתוכו שופכת

את  לתוכו שנותנת מפרשים ויש שבאילפס, הירק רוטב
המים. ממנו שיתמצו כדי העיקרי 22)הירק הכלי על

עצמו. בפני משמש בשעת 23)ואינו כלים משמשי ככל
בלבד. מלאכה

.åÒB¯ËÈË24‡ÈˆBÓe ·e˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿««ƒ∆»ƒ
˙BËe¯t25ÔÈÒpk˙Ó ÌÈn‰ È¯‰L ;‡nË˙Ó - ¿ƒ¿«≈∆¬≈««ƒƒ¿«¿ƒ

ÔÈ„„va26.‰Ïa˜Ï ÔÈÈeOÚ Ô‰Â , «¿»ƒ¿≈¬ƒ¿«»»

דקים 24) נקבים הרבה ובהם שוליים רחב כלי ו. משנה שם
לרבץ  משמש זה כלי מלמעלה. מנוקב ודק ארוך וצווארו
סותם  כשהאדם הגן. צמחי ולהשקות הבית רצפת את
מסיר  וכשהוא נוטפים, המים אין הצוואר נקב את באצבעו

לאט. לאט מטפטפים הם - קטנות.25)אצבעו טיפות
בו 26) שיש כלי נקבים, בהם שאין במקומות הכלי בצידי

בצדדים  מתכנסים ואינם לצאת ממהרים המים גסים נקבים
כן  - זעירות טיפות שמוציא בכלי אבל שוטפים, אלא

מתכנסים.

.æÔÓM‰Â ÌÈ„‚a‰ ˙BiÏËÓ ÔÈÁÈpnL Ò¯Á ÏL „Ètl‰««ƒ∆∆∆∆«ƒƒ«¿ƒ«¿»ƒ¿«∆∆
‡nË˙Ó - ˜ÏB„ ‡e‰Â BÎB˙a27ÔÈÁÈpnL ÈÏk ÔÎÂ . ¿¿≈ƒ¿«≈¿≈¿ƒ∆«ƒƒ

˙B¯p‰ ˙Áz28.‡nË˙Ó - ÔÓM‰ Ïa˜Ï «««≈¿«≈«∆∆ƒ¿«≈

המחודד 27) הקצה את ונותנים בתחתיתו מחודד הלפיד
בפני  לעמוד יכול שאינו פי על שאף משמיענו ארוך. במוט
לקבלה. ועשוי מקבל שהוא מפני טומאה, מקבל - עצמו

שכתב 28) כמו רבינו ופירש נר". של שקעו "ובית במשנה:
כלים  כמשמש נידון אינו השקע שבית ומשמיענו, כאן.

בלבד. מלאכה בשעת

.ç‡¯ËÒb29ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ï ÌÈÏk‰ ˙Áz ÔÈÁÈpnL ƒ¿¿»∆«ƒƒ«««≈ƒ¿«≈«¿ƒ
‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ÈÏk‰ ÔÓ ÔÈÏÊBp‰30. «¿ƒƒ«¿ƒ¿«∆∆À¿»

קיבול 29) בית ולא יד בית לו שאין "כלי ו. משנה שם
(רבינו  טפטופם" לקבל כדי גדולים לכלים תושבת ומשמש

-30)בפירושו). לאיבוד הולכים שהנוטפים פי על אף
רבינו  של [מלשונו לקבלה. כעשוייה הגיסטרא נידונית
כך. לשם במיוחד שנעשה בכלי שהמדובר משמע בפירושו
לכלי  הכוונה "גיסטרא" בש"ס שנאמר מקום בכל אולם
במשנתנו  וגם חלקים), לשני שנחתך חי לבעל (או שנשבר
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ח]. הלכה י"ט פרק לקמן וראה כלי. לשבר שהכוונה מבואר

.èdÈ‡ - ˙Ïa˜Ó ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯Á ÏL ‰ÈÙÒ¿ƒ»∆∆∆««ƒ∆ƒ¿«∆∆≈»
ÌÈÏk‰ ÏÏÎa ‰ÈÙq‰ ÔÈ‡L ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»∆≈«¿ƒ»ƒ¿««≈ƒ

‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰31ÏL ‡È‰ ÔÈa Ò¯Á ÏL ‡È‰ ÔÈa , »¬ƒ«»≈ƒ∆∆∆≈ƒ∆
.‰pË˜ ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa ,ıÚ≈≈¿»≈¿«»

טהורה?31) שהיא לספינה "מנין שנינו: ב פג, בשבת
בגמרא  ופירשו ים. בלב אניה דרך יט) ל, (משלי שנאמר

טהורה". ספינה אף טהור ים "מה שם:

.éÔ‰È¯·L ÔÈ‡ - Ô˙¯eˆ ‰„ÒÙÂ e¯aLpL ÌÈÏk‰ Ïk»«≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»»»≈ƒ¿≈∆
ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·M‰ Ô˙B‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»««ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ
Ô‰a ‰È‰ Ì‡L ,Ò¯Á ÈÏk È¯·MÓ ıeÁ ;LÈÓL˙Ï¿«¿ƒƒƒ¿≈¿≈∆∆∆ƒ»»»∆
:¯Ó‡pL .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰ È¯‰ - Ïa˜Ï Èe‡¯‰ Ò¯Á∆∆»»¿«≈¬≈¿«≈À¿»∆∆¡«

Ò¯Á ÈÏk ÏÎÂ32‡a ‡Ï ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ¿»¿ƒ∆∆ƒƒ«¿»»¿∆∆…»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ò¯Á ÈÏk È¯·L ‡l‡ ˙Ba¯Ï¿«∆»ƒ¿≈¿≈∆∆«∆¿»ƒ¬ƒ
‰È‰Lk ÔÈ˜Ln‰ Ba Ïa˜Ï CBz ‰Ê Ò¯ÁÏ ‰È‰Lk¿∆»»¿∆∆∆¿«≈««¿ƒ¿∆»»

CeÓÒ ‡Ï ,·LBÈ Ò¯Á‰33Ïa˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ; «∆∆≈…»¬»ƒ≈»¿«≈
.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - B˙B‡ ÔÈÎÓBÒ Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈¿ƒ≈¿«≈À¿»

"מנין 32) א: הלכה ז פרשתא שמיני פרשת כהנים תורת
חרס". כלי וכל לומר תלמוד חרס? כלי שברי לרבות

אחר.33) שהוא מה על

.àéÈtÓ Ïa˜iL È„k ·LÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ò¯Á‰«∆∆∆≈»≈≈¿≈∆¿«≈ƒ¿≈
BÊ‡34„ˆÏ BÚÈ¯ÎÓ „ecÁ‰Â „ecÁ Ba ‰È‰L B‡ , »¿∆»»ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿«

B‡ ÔÊ‡‰ ‰ÏhpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡«≈¬≈∆»««ƒ∆ƒ¿»»…∆
„ecÁ‰ ¯aL35- ˙Á‡ ‰ÚL ¯‰hL Ò¯Á ÈÏk ÏkL ; ƒ¿««ƒ∆»¿ƒ∆∆∆»«»»««

.ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡≈À¿»¿»

מפריעה.34) הכלי הכלי 35)אוזן את להושיב ואפשר
שיקבל. באופן

.áéÔÈcÁ Ô‰ÈÏeML Ò¯Á ÈÏk36e¯aLpL ˙B˜¯ÊÓk ¿≈∆∆∆≈∆«ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿¿
Ì‡ ‡l‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÏeLÂ¿≈∆¿«¿ƒ««ƒ∆≈»¿«¿ƒ∆»ƒ

˙BÈÙ¯w‰ ÈÏeL ÔB‚k ,eÎÓÒ Ôk37˙BÒBk‰Â38È¯‰ - ≈ƒ¿¿¿≈««¿ƒ¿«¬≈
eÈ‰iL ,Ô˙lÁzÓ eOÚ CÎlL ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó el‡≈¿«¿ƒÀ¿»∆¿»«¬ƒ¿ƒ»»∆ƒ¿

‰ÊÈÁ‡a B‡ ‰ÎÈÓÒa ÔÈÏa˜Ó Ô‰ÈÏeL39. ≈∆¿«¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»

ומסתיימים 36) מטה כלפי והולכים משתפעים השוליים
קוץ. בצורת קורפו.37)בחוד באי המיוצרים ידועים כלים

כוסות 38) עשו בצידון הצידוניים". "קוסים במשנה
סמיכה. בלי להעמידן ואין מחודדות ביד.39)ששוליהן

מטמא  אינו סמיכה בלי להעמידו כדי שנעשה מכלי שבר
אבל  למלאכתו, ראוי אינו שהרי לבדו, לעמוד יכול כשאינו
עצמאית, עמידה בלי בו להשתמש היא יצירתו כשתחילת

טומאה. קבלת תורת ממנו פקעה לא כשנשבר גם

.âé‰È‰ Ì‡ ?‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰È‰ÈÂ Ò¯Á‰ Ïa˜È ‰nk«»¿«≈«∆∆¿ƒ¿∆¿«≈À¿»ƒ»»
ÔË˜ Ì„‡ ˙ÎÈÒ È„k ÏÈÎÓ ÌÏL ‰È‰Lk ÈÏk‰40„Ú «¿ƒ¿∆»»»≈≈ƒ¿≈ƒ«»»»»«

‰‡Òk ˙BÏa˜Ó Ô‰L ˙Bi·Á41·B¯˜ B‡42,e¯aLÂ dÏ »ƒ∆≈¿«¿ƒ¿»»»¿ƒ¿¿
Ò¯Á ,Ô‰ÈÙcÓ ÔÈa Ô‰ÈÚ˜¯wÓ ÔÈa ,ÌÈÒ¯Áa ¯‡LÂ¿ƒ¿««¬»ƒ≈ƒ«¿»≈∆≈ƒ»¿≈∆∆∆

Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯ ·LBÈ ‡e‰Lk Ïa˜Ó ‡e‰L∆¿«≈¿∆≈¿ƒƒ¬≈∆¿«≈
.‰‡ÓËÀ¿»

לוג,40) ועד קטן אדם סיכת מכדי "שיעורן אומרת: המשנה
(הלוג). ברביעית סאה ועד קבים 41)מלוג שישה הסאה

לוגים. ארבעה "כסאה"42)והקב שאמרנו מה פירוש,
מליאה  סאה אבל מסאה, פחות משהו לסאה; קרוב הכוונה

א. נה, בחולין התרצן כסברת מסאה כלמעלה דינה

.ãé˙È·Á „Ú ‰‡Òk ‰ÏÈÎn‰ ˙È·ÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ»ƒ¿»«»ƒ
Ò¯Áa ‰È‰ Ì‡ ,‰¯aLÂ ¯˙È B‡ ÌÈ˙‡Ò ‰ÏÈÎn‰«¿ƒ»»«ƒ»≈¿ƒ¿¿»ƒ»»«∆∆
.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ‚Ï ÈˆÁ Ïa˜Ï È„k ¯‡Lp‰«ƒ¿»¿≈¿«≈¬ƒ…¬≈∆¿«≈À¿»
ÌÈ·ˆÁ „Ú ÌÈ˙‡Ò ‰ÏÈÎn‰ ˙È·ÁÓ ÈÏk‰ ‰È‰»»«¿ƒ≈»ƒ«¿ƒ»»«ƒ«¬»ƒ
‚Ï Ïa˜Ó‰ Ò¯Á Ô‰Ó ¯‡L Ì‡ ,e¯aLÂ ÌÈÏB„b¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿«≈∆∆∆«¿«≈…
ÔÈÏa˜Ó ÌÈÒ¯Á‰ eÈ‰ .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈À¿»»«¬»ƒ¿«¿ƒ

.‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - el‡ ÔÈ¯eÚMÓ ˙BÁt»ƒƒƒ≈≈¿«¿ƒÀ¿»

.åè,¯aLpL ,Ba ‡ˆBiÎÂ Ct‰ ÔB‚k ,ÔË˜ Ò¯Á ÈÏk¿ƒ∆∆»»¿««¿«≈∆ƒ¿«
B˙ÈÚ˜¯wÓ ¯‡LÂ43‡e‰Lk ‡e‰L Ïk Ïa˜Ó‰ Ò¯Á ¿ƒ¿«ƒ«¿»ƒ∆∆«¿«≈»∆¿∆

·LBÈ44¯˙BÈa „Á ‰È‰Â ,45ÔË˜ ÈÏÎk ‡ˆÓpL46È¯‰ - ≈¿»»«¿≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¬≈
Ò¯Á Ô‰È˙BÙcÓ ¯‡L Ì‡Â .‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê∆¿«≈À¿»¿ƒƒ¿«ƒ»¿≈∆∆∆
ÌÈÏk ˙BÙcL ÈÙÏ ;‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - Ïa˜Ó‰«¿«≈≈¿«≈À¿»¿ƒ∆»¿≈ƒ

Ô‰ ÔÈÂLk Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡47,¯kp‰ CBz Ô‰Ï ÔÈ‡Â , ≈¿«≈»∆¿»ƒ≈¿≈»∆«ƒ»
.Ò¯Á ÈÏk ÈËeLÙk e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿≈∆∆

התחתון.43) סמיכה.44)מחלקו הדפנות 45)בלי
עצמם  השוליים אבל מאוד, משופעים היו שנשארו
לעמוד  להם המאפשר קטן ישר בשטח מבחוץ מסתיימים

סמיכה. קטן.46)בלי ככלי הוא הזה כאילו 47)השבר
ישר. שיטחם

.æè˙˜ÊÁ48- ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÒ¯Á ∆¿«¬»ƒ«ƒ¿»ƒ¿»»
ÌÈ¯B‰Ë49Ôa¯L ÈtÓ ;¯ˆBi‰ ˙È·a ÌÈ‡ˆÓp‰Ó ıeÁ , ¿ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿≈«≈ƒ¿≈∆À»

Ô‰ ˙Bi¯ËÒb50Û‡ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ‡¯ËÒb‰Â ,ÌÈÏkÏ ƒ¿¿ƒ≈«≈ƒ¿«ƒ¿¿»¿«∆∆À¿»«
.ÌÈÏk È¯·MÓ ‡È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒƒƒ¿≈≈ƒ

מתקבלת 48) הנחה משמעותה "חזקה" ד. הלכה ג פרק שם
הלכה. לענייני כיסוד מתקבלת כזו הנחה הדעת. על מאוד

לגיסטרא.49) ראויים שהם פי על אף טומאה מקבלים אינם
אם  אלא טומאה מקבלים אינם שחרסים רבינו, דעת
תחת  להושיבם היינו, גיסטרא, לשם הבעלים אותם מייחדים
שחרסים  הדעת על ומתקבל הנוטפים. לקבל כדי כלים
הבעלים  ידי על יוחדו לא באשפה או בשוק הנמצאים

גיסטרא. השליך 50)לשמש לא שהיוצר החרסים רוב
שהם  מפרש, משנה [הכסף לגיסטרא. מיוחדים לחוץ אותם

הנוטפים]. המשקין לקבל ראויים

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
.à‰nk2¯‰ËÈÂ Ò¯Á ÈÏk ¯·MiL ¯·M‰ ¯eÚL «»ƒ«∆∆∆ƒ»≈¿ƒ∆∆¿ƒ¿«

‰È‰ Ì‡ ‰‡ÓË Ïa˜È ‡Ï B‡ ,‡ÓË ‰È‰ Ì‡ B˙‡ÓËÓ¿À¿»ƒ»»»≈…¿«≈À¿»ƒ»»
ÔÈÏÎ‡Ï ÈeOÚ‰ ?¯B‰Ë3ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa ·˜piMÓ -4; »∆»»√»ƒƒ∆ƒ»≈¿ƒ≈ƒ

,ÔÈ˜LÓa ÒÈÎÓ ·˜piMÓ - ÔÈ˜LÓÏ ÈeOÚ‰Â¿∆»¿«¿ƒƒ∆ƒ»≈«¿ƒ¿«¿ƒ
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קיז milk zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn `"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÈÏkÏ ‰˜Ln‰ ÒkÈ ‰˜Ln‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÁÈpnLk¿∆«ƒƒ«««¿∆ƒ»≈««¿∆«¿ƒ
CÎÏe CÎÏ ÈeOÚ‰ ;·˜pa5B¯ÓÁÏ B˙B‡ ÔÈÏÈËÓ -6, «∆∆∆»¿»¿»¿ƒƒ¿À¿

‡ÏÂ .˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa ·˜piL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡e‰ È¯‰Â«¬≈¿«≈À¿»«∆ƒ»≈¿ƒ«ƒ¿…
‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa e¯Ó‡7„·Ïa ‡¯ËÒ‚a ‡l‡8ÈÙÏ , »¿¿ƒ«¿∆∆»¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿ƒ

,ÌÈÏk‰ ÔÓ ÌÈÏÊBp‰ ÔÈ˜Ln‰ Ïa˜Ï ‰ÈeOÚ ‡È‰L∆ƒ¬»¿«≈««¿ƒ«¿ƒƒ«≈ƒ
dLÈÓLz ÏËa ‰Ê È¯‰ - ÔÈ˜LÓ ‰‡ÈˆB‰ Ì‡Â9. ¿ƒƒ»«¿ƒ¬≈∆»≈«¿ƒ»

או 1) מטומאתו ויטהר חרס בכלי השבר שיעור כמה יבאר
או  באויר וכנגדו במגע המטמא ודין טומאה. יקבל לא
וטפלה  שנתרועעה חבית באויר. כנגדו ולא במגע מתטמא

בזפת. וסתמה ניקבה או מ"א.2)בגללים פ"ג כלים
אוכלין.3) בו להניח מלכתחילה שבכלי 4)נעשה זיתים

הנקב. דרך ולמשקין.5)נופלים נתבאר 6)לאוכלין 
ה"ט. יד בפרק צו,7)למעלה (בשבת חכמים שאמרו ומה

דרך  יוצא שבכלי המשקה (פירוש, משקה" "כמוציא א)
במשקין"). "מכניס מן קטן הוא זה שיעור זה 8)הנקב,

כלים  תחת להושיבו הראוי כלי שבר פירוש בגיסטרא, נאמר
מהם. הנוטפים משקין היא 9)לקבל תשמישה כל שהרי

הבאה. ההלכה ראה לתוכה. הנופלים משקין לקבל

.á˙BcÓ LÓÁ10- ‰˜LÓ ‡ÈˆBÓa ·w :Ò¯Á ÈÏÎa »≈ƒƒ¿ƒ∆∆ƒ«¿ƒ«¿∆
‡¯ËÒb ÌeMÓ ‡nË˙‰lÓ ¯B‰Ë11·eLÁ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ , »ƒ¿ƒ¿«≈ƒƒ¿¿»«¬«ƒ»

˙‡hÁ ÈÓ Ba Lc˜Ï ÈÏk12BÈ‡ - ‰˜LÓ ÒBÎa ·w . ¿ƒ¿«≈≈«»ƒ«¿≈«¿∆≈
·eLÁ ‡e‰ ÈÏk ÔÈ„ÚÂ ,˙‡hÁ ÈÓ Ba Lc˜Ï Èe‡»̄¿«≈≈«»«¬«ƒ¿ƒ»

ÌÈÚ¯f‰ ¯ÈLÎ‰Ï13BÓk ,Ba ÔÈLeÏz‰ ÔÈ˜Lna ¿«¿ƒ«¿»ƒ««¿ƒ«¿ƒ¿
e¯‡aL14BÎB˙aL ÌÈn‰ ÔÈ‡ - ÔË˜ L¯Lk ·w . ∆≈«¿ƒ«¿…∆»»≈««ƒ∆¿

,ÈÏka ÔÈ‡L BÓk Ô‰ È¯‰Â ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ«¿ƒƒ∆«¿»ƒ«¬≈≈¿∆≈»«¿ƒ
Ïa˜Óe ÌÈ˙ÈÊ Ba Ïa˜Ï ·eLÁ ‡e‰ ÈÏk ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ¿ƒ»¿«≈≈ƒ¿«≈

‰‡ÓË15‡e‰ È¯‰Â ,¯B‰Ë - ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa ·w . À¿»ƒ«¿ƒ≈ƒ»«¬≈
ÔÈ„ÚÂ ,‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈ·‡Â ÌÈÏÏ‚ ÈÏÎkƒ¿≈¿»ƒ«¬»ƒ∆≈¿«¿ƒÀ¿»«¬«ƒ

ÏÈ˙t „ÈÓˆa ÏÈv‰Ï ·eLÁ ‡e‰ ÈÏk16˙ÁtiL „Ú ¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆ƒ»≈
Ba¯17.(¯OÚ ÌÈL ˜¯Ùa) ˙Ó ˙‡ÓËa e¯‡aL BÓk , À¿∆≈«¿¿À¿«≈¿∆∆¿≈»»

ב.10) צה, שם רבא, של בהלכה 11)מימרא נתבאר
לצורך 12)הקודמת. המים על אדומה פרה אפר נתינת

וקידוש  חז"ל, בלשון "קידוש" נקרא מתים, טמאי על הזאה
חיים  מים עליו "ונתן יז): יט, (במדבר שנאמר כלי, צריך

כלי". מקבלים 13)אל אינם אחרים) אוכלין (וכן זרעים
(שאינם  תלושים במשקין הורטבו שלא זמן כל טומאה
בכלי  המעיין או הבור מן מים שאב ואם לקרקע). מחוברים
שם  [רש"י מכשירים. אלה מים אין - משקה ככונס נקוב
שהם  זה כלי שבתוך הזרעים להכשיר שהכוונה מפרש

הקרקע]. מן פ"ג 14)כתלושים אוכלין טומאת בהלכות
הקודמת.15)ה"ב. בהלכה כמבואר לאוכלין, כשנעשה
ומירח 16) הנקב מקום וסתם זיתים, במוציא שניקב כלי

הדברים  על מציל - המת לאוהל והכניסו וכדומה, בטיט
ומהודק. מצומד מכוסה, שלם כלי כמו מלהיטמא, שבתוכו

הנקב.17) את כשסתם אפילו מציל אינו רובו, נפחת ואם
גדול, בכלי שם) (בגמרא שנאמר השיעור כאן מסר [רבינו
פי"ד  למעלה (ראה רימון] כמוציא שיעורו קטן בכלי אבל

ה"י).

.â˙È·Á‰18ÌÈÊB‚‡k d¯eÚL -19‰¯„w‰Â ÒtÏ‡‰ .20 ∆»ƒƒ»∆¡ƒ»ƒ¿»¿«¿≈»
ÌÈ˙ÈÊk Ô¯eÚL -21‰·¯Ú ÔÎÂ .22elÙ‡ ,Ò¯Á ÏL ƒ»¿≈ƒ¿≈¬≈»∆∆∆¬ƒ

ÁÏa ‰‡Ò ÌÈÚa¯‡ ˙˜ÊÁÓe ‰ÏB„‚ ‰˙È‰23‰˙ÁÙÂ , »¿»¿»«¬∆∆«¿»ƒ¿»¿«¿ƒ¿¬»
LÏÂ dcˆ ÏÚ dhÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ˙ÈÊ ‡ÈˆBÓa¿ƒ≈ƒ««ƒ∆«»«ƒ»¿»

da24CÎÏ ˙ÈOÚ ‡Ï d˙lÁznL ,‰¯B‰Ë -25. »¿»∆ƒ¿ƒ»»…«¬≈¿»

מ"ב.18) פ"ג אגוזים 19)כלים להטמין היו רגילים
יהודה. כר' פסק למשקין. ראויות שאינן נקובות, בחביות

ולמשקין 21)שם.20) לאוכלין עשויים אלה כלים שני
המדובר  וכאן ה"א), (ראה שניהם חומרי עליהם ונותנים

טומאה. קבלת ה"ג.22)לענין פ"ג תוספתא
(מחזיקה 23) במידה שבאה "אףֿעלֿפי הגירסא: בתוספתא

טהור  במידה בא אמרו (שלא טמאה - בלח) סאה ארבעים
אףֿעלֿפי  זיתים במוציא נפחתה בלבד), עץ בכלי אלא
שהמלה  ונראה -טהורה". בה ולש צידה על מטה שהוא
קשה  כך ומתוך כאן, רבינו בדברי בטעות הושמטה "טמאה"
במידה? לבא ענין כאן מה וגם "אפילו", פירוש מה להבין

ללישה.24) מספיק מקום נשאר גדולה, שהיא מפני
ומה 25) צידה. על מוטה כשהוא ללוש כדי נעשתה לא

סמיכה  בלי לעמוד יכול השבר שאם ה"י), (בפי"ח שאמרנו
(פירוש, לגיסטרא כשייחדו המדובר טומאה, מקבל הוא
גם  [ואפשר הנוטפים). את לקבל כדי כלי תחת להושיבו
שכלי  ניקב, ד"ה א צה, שבת ה'תוספות' שיטת ע"פ לפרש
מדבריו  אולם שם. ראה כלי, משבר יותר גרוע שניקב שלם
השלמות  ראה ייחוד, צריכה שגיסטרא משמע הט"ז בפי"ח

שם].

.ãCt‰26Èh‰Â27ÔÓLa Ô¯eÚL -28¯eˆ¯v‰Â .29- ««¿«¿ƒƒ»¿∆∆¿««¿
ÌÈÓa B¯eÚL30. ƒ¿«ƒ

מ"ב.26) פ"ג כלים במשנה,27)משנה, גורס רבינו
טיפין  ומוציא מאוד צר שפיו כלי שם, ומפרש "והטפי".

"טפי". שמו ולכן "כמוציא 28)טיפין, שנאמרו השיעורין
בשמן. אלו בכלים משערים - משקה" "ככונס או משקה"

רשת.29) כעין פיו על ועושים מים, לשתיית עשוי
קטן 30) נקב דרך ונכנס יוצא ואינו ממים, סמיך יותר שמן

דרכו. ונכנסים יוצאים שמים

.ä¯31ÂÈt ÏhpL32¯B‰Ë -33‰Ó„‡ ÏLÂ .34˜q‰L ≈∆ƒ«ƒ»¿∆¬»»∆À«
‰ÏÈ˙ta ÂÈt35ÈÏk ÏÏÎa BÈ‡Â ,‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ƒ«¿ƒ»≈¿«≈À¿»¿≈ƒ¿«¿≈

.Ò¯Á ÈÏÎk ÔL·ka Blk ˜qiL „Ú Ò¯Á∆∆«∆À«À¿ƒ¿»ƒ¿≈∆∆

שם.31) השמן 32)משנה בו שנותנים כלי = נר
לתוספת  עליה. נשענת שהפתילה תוספת ובראשו והפתילה,

הנר. פי קראו: למלאכתו.33)זו ראוי שלא 34)שאינו
בכבשן. הפתילה.35)הוסקה בשלהבת

.å˙È·Á36‰˙ÁÙpL37dÙc ÏÚ d˙B‡ ÔÈhnLÎe »ƒ∆ƒ¿¬»¿∆«ƒ»«»¿»
‰˜ÏÁpL B‡ ,˙Ïa˜Ó38‡È‰ ÔÈ„Ú - ˙B·¯Ú ÈzL ÔÈÓk ¿«∆∆∆∆¿¿»¿ƒ¿≈¬≈¬«ƒƒ

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó39‰ÚÚ¯˙ .40ÏËÏh‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ¿«∆∆À¿»ƒ¿«¬»¿≈»¿»¿ƒ«¿≈
˙B¯‚B¯b ·˜ ÈˆÁa41‰¯B‰Ë -42. «¬ƒ«¿»¿»

מ"א.36) פ"ד ממנה.37)שם חלק נסדקה 38)ניטל
חלקיה. שני ונפרדו שהמדובר 39)לארכה, נראה,
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למעלה  אמרנו הרי ייחדם, לא שאם לכך. כשייחדם
זיתים. כמוציא בניקבו אלא 40)שמיטהרים נשברה, לא

רעועה. וכולה בקעים בה קטנה 41)יש סעודה שיעור
א). כט, רעועה 42)(עירובין בחבית משתמשים אין

להישבר. שנוחה

.æ˙È·Á43‡ eÏhpL‡¯ËÒ‚k ‡È‰ È¯‰ - ‰ÈÊ44elÙ‡ . »ƒ∆ƒ¿»¿∆»¬≈ƒ¿ƒ¿¿»¬ƒ
‰ÈÊ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÈÊ‡Ó ‰hÓÏ ‰˜cÒ .˙Á‡ ÔÊ‡…∆««ƒ¿¿»¿«»≈»¿∆»««ƒ∆»¿∆»

‡¯ËÒ‚k BÊ È¯‰ - ˙BÓi˜45‰lÁzÓ d‡OÚ Ì‡Â . «»¬≈¿ƒ¿¿»¿ƒ¬»»ƒ¿ƒ»
˙È·Ák ˙Bc - ÌÈÊ‡a ‡lL46. ∆…¿»¿«ƒƒ∆¿»ƒ

מ"ג.43) שלימה,44)שם שהיא אע"פ כגיסטרא נידונית
לטלטלה. מאוד שקשה אותה 45)מפני יטלטל שאם

תתפרק. - ה.46)באזניה הלכה ג פרק כלים, תוספתא

.ç˙È·Á47ÈzLk ‡È‰L ‡ˆÓÂ ÔL·ka ‰˜cÒpL »ƒ∆ƒ¿¿»«ƒ¿»¿ƒ¿»∆ƒƒ¿≈
Ïk - ‰˜cÒ dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pMÓ Ì‡ :˙B‡¯ËÒ‚ƒ¿¿»ƒƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿»»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó Ô‰Ó ‡¯ËÒb48Ì„˜ ‰˜cÒ Ì‡Â ; ƒ¿¿»≈∆¿«∆∆À¿»¿ƒƒ¿¿»…∆
- ÔL·ka ‰Ù¯O Ck ¯Á‡Â dzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL∆ƒ»≈¿«¿»¿««»ƒ¿¿»«ƒ¿»

‰¯B‰Ë49Ú„eÈ C‡È‰Â .50‰È¯·L eÈ‰ Ì‡ ?‰Ê ¯·c ¿»¿≈«ƒ»«»»∆ƒ»¿»∆»
ÔÈÂL51dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL „Ú - ÌÈc‡Ó dÎB˙Â »ƒ¿»«¿ƒ«∆…ƒ¿¿»¿«¿»

Úe„Èa - ÌÈc‡Ó dÎBz ÔÈ‡Â ÔÈÂL ‰È¯·L ÔÈ‡ ;‰˜cÒƒ¿¿»≈¿»∆»»ƒ¿≈»«¿ƒ¿»«
‰‡ÓË ˙Ïa˜Óe ,‰¯aL dzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯Á‡L∆««∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ¿¿»¿«∆∆À¿»

.LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯‰ Ò¯Á ÈÏk È¯·L ¯‡Lkƒ¿»ƒ¿≈¿≈∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ

מ"ו.47) פ"ב המקבל 48)כלים מכלי חלק היא שהרי
כלי 49)טומאה. שבר על יורדת טומאה קבלת תורת אין

שכלי  כבר, נתבאר טומאה. לקבל ראוי היה לא שמעולם
בכבשן. שיישרף עד טומאה מקבל אינו תוספתא 50)חרס

ה"ב. חדות.51)שם בליטות בלי חלק הוא השבר מקום

.è‡¯ËÒb52ÔÈ˜LÓ ˙Ïa˜Ó dÈ‡Â ‰ÚÚ¯˙pL53Û‡ , ƒ¿¿»∆ƒ¿«¬»¿≈»¿«∆∆«¿ƒ«
‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ÔÈÏÎ‡ ˙Ïa˜nL Èt ÏÚ54dÈ‡L ; «ƒ∆¿«∆∆√»ƒ¬≈¿»∆≈»

ÔÈÙÏBc‰ ÔÈ˜LÓ Ïa˜Ï ‡l‡ ‰ÈeOÚ55,e¯‡aL BÓk , ¬»∆»¿«≈«¿ƒ«¿ƒ¿∆≈«¿
˙ÙÏB„ ‰˙È‰ Ì‡Â56‡¯ËÒ‚Ï ‡¯ËÒb ÔÈOBÚ ÔÈ‡ -57. ¿ƒ»¿»∆∆≈ƒƒ¿¿»¿ƒ¿¿»

;‰¯B‰Ë - ÌÈzLÏ ‰˜ÏÁpL B‡ ‰˙ÁÙpL ‡¯ËÒb ÔÎÂ¿≈ƒ¿¿»∆ƒ¿¬»∆∆¿¿»ƒ¿«ƒ¿»
e¯Ó‡ ‡lL58‡l‡ ,ÔÈ‡nË˙Ó ÌÈ¯ÈL ÏL ÌÈ¯ÈL ∆…»¿ƒ«ƒ∆ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ∆»

Ò¯Á ÈÏk È¯ÈL59.ÔÈ‡nË˙nL Ô‰ „·Ïa ¿»≈¿≈∆∆ƒ¿«≈∆ƒ¿«¿ƒ

ב.52) פ"ד שם נשפכים.53)משנה אם 54)המשקין
שאינה  וכלֿשכן טומאתה. פקעה טמא, היה השלם הכלי

ולהבא. מכאן טומאה הוא 55)מקבלת אם ואפילו
דעתו. בטלה - לאוכלין בה המשך 56)משתמש זה

חדש. דין ולא גיסטרא 57)הנימוק משימים אנשים אין
שירין  "אין במשנה: רעועה. או נקובה גיסטרא תחת

לשירין". שמיני 58)(שיריים) פרשת כהנים' ב'תורת
ה"א. ז כתוב:59)פרשתא שבידינו, כהנים' ב'תורת

חרס". כלי "שירי גורס שרבינו ונראה חרס". כלי "שברי

.é‡¯ËÒb60ÔÈ„ecÁL61‰˙È‰L ÔÈa ,‰pnÓ ÔÈ‡ˆBÈ ƒ¿¿»∆«ƒ¿ƒƒ∆»≈∆»¿»
˙·LBÈ62ÔÓ Ïa˜Ó‰ Ïk :dcˆ ÏÚ ‰hÓ ‰˙È‰L ÔÈa ∆∆≈∆»¿»À»«ƒ»»«¿«≈ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ÔÈ„ecÁ‰63ÌÈ˙ÈÊ ‡¯ËÒb‰ ‡lÓ˙iLk64- ««ƒ≈ƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿¿»≈ƒ

ÚbÓa ‡nË˙Ó65ÔÈ‡L ÏÎÂ ;¯ÈÂ‡a ‡nË˙Ó Bc‚Îe ƒ¿«≈¿«»¿∆¿ƒ¿«≈»¬ƒ¿…∆≈
Bc‚k ÔÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó - ÌÈ˙ÈÊa dnÚ Ïa˜Ó¿«≈ƒ»¿≈ƒƒ¿«≈¿«»¿≈¿∆¿

a ‡nË˙Ó.¯ÈÂ‡ ƒ¿«≈»¬ƒ

ג.60) פ"ד שם שיניים.61)משנה כעין גדולות בליטות
שוליה.62) המקבלים 63)על החידודים כל פירוש,

כמוציא  גדול אינו לחידוד חידוד בין שהמרחק כגון זיתים,
החידודים 64)זיתים. מעכבים זיתים, מליאה כשהגיסטרא

עלֿידם. הנמצאים הזיתים לכל 65)את מספיק ביאור
יאֿיב. בהלכות - הבאה הפיסקא

.àé„ˆÈk66‡nË˙Ó Bc‚k ÔÈ‡Â ÚbÓa ‡nË˙Ó ≈«ƒ¿«≈¿«»¿≈¿∆¿ƒ¿«≈
- dÎBzÓ ‡¯ËÒba ‰‡Óh‰ ‰Ú‚ Ì‡L ?¯ÈÂ‡a»¬ƒ∆ƒ»¿»«À¿»«ƒ¿¿»ƒ»
,‡¯ËÒb‰ ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰ ‰ÒÎ ;„ecÁ‰ ‡nË˙Óƒ¿«≈««ƒ¿¿»«À¿»«¬ƒ«ƒ¿¿»

„ecÁ‰ „‚k ‰˙È‰ elÙ‡67.„ecÁ‰ ‡ÓË ‡Ï - ¬ƒ»¿»¿∆∆««…ƒ¿»««

כשאינם 66) היינו, הקודמת. ההלכה סיום בביאור יתחיל
כזיתים. מדופן 67)מקבלים למעלה תלוייה הטומאה

החידוד. כנגד שהוא במקום הגיסטרא,

.áé?¯ÈÂ‡a ‡nË˙Ó Bc‚k „ˆÈÎÂ68‰˙È‰ Ì‡L ¿≈«¿∆¿ƒ¿«≈»¬ƒ∆ƒ»¿»
‡ÓË - „ecÁ‰ „‚k ‡¯ËÒb‰ ¯ÈÂ‡a ‰‡Óh‰«À¿»«¬ƒ«ƒ¿¿»¿∆∆««ƒ¿»

‡¯ËÒb‰ ÌÚ „ecÁ‰69ÌB˜Ó ÏÎa ‡e‰ ‰Ê C¯c ÏÚÂ . ««ƒ«ƒ¿¿»¿«∆∆∆¿»»
ÚbÓa ‡nË˙Ó ÌÈ¯ÈÎÂ ¯ep˙·e Ò¯Á ÈÏÎa ¯Ó‡pL∆…«ƒ¿≈∆∆¿«¿ƒ«ƒƒ¿«≈¿«»
Ïk ÔÎÂ .¯ÈÂ‡a Bc‚k ‡nË˙Ó ÔÈ‡ B‡ ¯ÈÂ‡a Bc‚Îe¿∆¿»¬ƒ≈ƒ¿«≈¿∆¿»¬ƒ¿≈»
ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz B‡ Ò¯Á ÈÏk ÔÈÚa ‰¯eÓ‡‰ ÚbÓ ˙‡ÓËÀ¿««»»¬»¿ƒ¿«¿≈∆∆«¿ƒ«ƒ

ÔÎBzÓ Ô‰· ‰‡Óh‰ ÚbzL ‡e‰70¯ÈÂ‡ ˙‡ÓË ÏÎÂ , ∆ƒ««À¿»»∆ƒ»¿»À¿«¬ƒ
¯ÈÂ‡Ï Òkz ‡l‡ ÏÏk ‰‡Óh‰ Úbz ‡lL ‡e‰∆…ƒ««À¿»¿»∆»ƒ»≈»¬ƒ

„·Ïa71. ƒ¿«

זיתים.68) תוכו 69)כשמקבלים זיתים, מקבל כשהחידוד
עצמו. הגיסטרא מתוך כחלק נגעה 70)נידון אם אבל

זאת  להדגיש לנכון מצא רבינו כלל. מיטמאה אינה בגבם
סתם  כמו כאן מגע טומאת לפרש תטעה שלא כדי כאן,
הכלי  בתוך בין שפירושה מקום, בכל האמורה מגע טומאת

בגבו. ח.71)בין הלכה יג בפרק למעלה נתבאר

.âé˙È·Á72ÌÈÏÏ‚a dÏÙËe ‰ÚÚ¯˙pL73Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ∆ƒ¿«¬»¿»»ƒ¿»ƒ««ƒ
ÏËB ‡e‰L74È¯‰ - ÌÈÏÙB ÌÈÒ¯Á‰Â ÌÈÏÏb‰ ˙‡ ∆≈∆«¿»ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ¬≈

ÈÏk ÌL ÏËa ‡lL ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆…»«≈¿ƒ
‰ÈÏÚÓ75B‡ eL¯tL ¯Á‡ ‰ÈÒ¯Á ˜a„Â ‰¯aL . ≈»∆»ƒ¿¿»¿ƒ≈¬»∆»««∆»¿

ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÏ‚a ÌÏÙËe ¯Á‡ ÌB˜nÓ ÌÈÒ¯Á ‡È·‰L∆≈ƒ¬»ƒƒ»«≈¿»»ƒ¿»ƒ««
BÊ È¯‰ - ÔÈ„ÓBÚ ‰ÈÒ¯ÁÂ ÌÈÏÏb‰ ˙‡ ÏËBpL Ètƒ∆≈∆«¿»ƒ«¬»∆»¿ƒ¬≈

ÈÏk ÌL ‰ÈÏÚÓ ÏËaL ÈtÓ ,‰¯B‰Ë76Ô‰a ‰È‰ . ¿»ƒ¿≈∆»«≈»∆»≈¿ƒ»»»∆
˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ Ò¯Á77„·Ïa Ò¯Á‰ B˙B‡ „‚k -78 ∆∆«¬ƒ¿ƒƒ¿∆∆«∆∆ƒ¿«

¯‡Le ;BÓˆÚ ÈÙa ÈÏk ‡e‰L ÈtÓ ,¯ÈÂ‡a ‡nË˙Óƒ¿«≈»¬ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿≈«¿¿»
‰‡Óh‰ da ÚbzL „Ú ‡nË˙Ó BÈ‡ ˙È·Á‰∆»ƒ≈ƒ¿«≈«∆ƒ«»«À¿»

dÎBzÓ79.ÌÏL ÈÏk dÈ‡L ÈtÓ , ƒ»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ»≈

מ"ד.72) פ"ג לחזקה.73)שם כדי גללים עליהם מרח
ונפלו 74) נטלם אם אבל ניטל", "שכשהיא לומר התכוון

טומאה. מקבלת שאינה ברור - רעוע 75)החרסים כלי

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



קיט milk zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn `"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

טומאה  תורת מעליו ירדה לא ולפיכך עליו, כלי שם עדיין
שיתפרקו  ואףֿעלֿפי אותו, מחזיקים שהגללים זמן כל

הגללים. כשיוריד כלי 76)החרסים לתורת חוזרת ואינה
טיט. של בטיפול עד 77)אלא מכיל שהיה מכלי שבא

הי"ג). פי"ח למעלה ראה שם. (ר"ש נכנסה 78)סאה אם
הזה. החרס מקום כנגד החבית לתוך טומאה

ויד 79) חרס, לאותו כיד שכולה מפני מיטמאה, וכשנגעה
לכלי  יד שאין הכלל לפי באוויר, לא אבל במגע מתטמא
ומפרש, זה כלל על מערער אחרונה משנה [בעל חרס
ומועילים  ממש, יד לעשותה אפילו מחברים אינם שגללים

אוויר]. לטומאת לא אבל מגע לטומאת רק

.ãé˙È·Á80‰·wpL81˙ÙÊa ·˜p‰ Ì˙ÒÂ82Ck ¯Á‡Â »ƒ∆ƒ¿»¿»««∆∆¿∆∆¿««»
˜ÈÊÁ‰Ï È„k ˙ÙÊa Ìe˙q‰ Ò¯Áa LÈ Ì‡ ,‰¯aLƒ¿¿»ƒ≈«∆∆«»¿∆∆¿≈¿«¬ƒ

‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¯83‡e‰L ÈtÓ , ¿ƒƒ¬≈∆¿«≈À¿»ƒ¿≈∆
Ïk ÌL ÏË· ‡ÏÂ ,˙È·Á‰ È¯·MÓ‰ÈÏÚÓ È84Ï·‡ . ƒƒ¿≈∆»ƒ¿…»«≈¿ƒ≈»∆»¬»

,˙ÙÊa ·˜p‰ Ì˙ÒÂ ÈÏk‰ ÔÓ L¯tL ¯Á‡ ·wpL Ò¯Á∆∆∆ƒ«««∆≈≈ƒ«¿ƒ¿»««∆∆¿∆∆
Ò¯Á‰L ;¯B‰Ë - ˙ÈÚÈ·¯ ˜ÈÊÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«¬ƒ¿ƒƒ»∆«∆∆

ÂÈÏÚÓ ÈÏk ÌL ÏËa - ·wpL85¯‰hL ÏÎÂ ,¯‰ËÂ ∆ƒ«»«≈¿ƒ≈»»¿»«¿»∆»«
ÌÏBÚÏ ‰‡ÓË BÏ ÔÈ‡ - ˙Á‡ ‰ÚL Ò¯Á ÈÏÎa86. ƒ¿ƒ∆∆»»««≈À¿»¿»

מ"ג.80) המטהר.81)שם נקב מחבר 82)אפילו שאינו
ה"ג). פ"כ (ראה הסתימה אחר טומאה מקבלת ואינה יפה

ורא 83) לגיסטרא, ראוי הוא משקין שהרי לקבל ויה
קיימא. בן חיבור אינו שהזפת אע"פ מעל 84)הדולפים,

מעליה  ירדה לא טומאה, מקבלת שאינה אע"פ החבית.
המחברים  בדברים לתקנה אפשר שהרי לגמרי, כלי תורת
כיון  חרס "כלי ה"ג) פ"ב כלים (תוספתא שאמרו ומה יפה.
התכוונו  זו) הלכה סוף (ראה עולמית" טומאה לו אין שטהר
טומאה  מקבל ותוקן שנוקב שלם כלי אבל חרס. כלי לשברי
[בברטנורא  הזה). הכלל את במשנתנו הר"ש מפרש (כך
יפה, מחבר שהזפת מפרשים, במשנתנו ובתפארתֿישראל
לפרש  נדחקו ואעפ"כ הסתימה אחר טומאה מקבלת והחבית
שהיתה  מפני - הסתימה לפני עליה כלי שם בטל שלא
של  פירושו את קיבלו שלא ונראה, רימונים. לקבל ראויה
כלים  גם כולל שהוא ודעתם, הנ"ל. לתוספתא הר"ש

זה]. דחוק לנימוק הוצרכו ולפיכך אדם 85)שלמים, שאין
גיסטרא. בירור 86)מתקן כב, הערה פ"כ לקמן ראה

זפת. בדין רבינו שיטת

è.åÒBÓe˜Ó˜87e‰‡OÚÂ ·wpL88,¯B‰Ë - ˙ÙÊa À¿∆ƒ««¬»»¿∆∆»
ÔBvk ÔÈnÁ‰ Ïa˜Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡L89˙Ùf‰ ÈÏk ÔÎÂ .90 ∆≈»¿«≈««ƒ«ƒ¿≈¿≈«∆∆

ÏÏÎa ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÂÚM‰Â¿««¬»¿«≈»∆¿ƒ¿≈»ƒ¿«
ÌÈÏk‰91. «≈ƒ

מ"ז.87) בחמים.89)תיקנו.88)שם נמס הזפת
מזפת.90) עשוי טומאה.91)שכולו לענין

.æèCtLÓ92B˜˜tL Ò¯Á ÏL93Ïa˜Ó BÈ‡ - ˙ÙÊa «¿≈∆∆∆∆¿»¿∆∆≈¿«≈
Ïea˜ ÈÏk BÓÈOÓ ˙Ùf‰ ÔÈ‡L ,‰‡ÓË94CtLÓ Ï·‡ ; À¿»∆≈«∆∆¿ƒ¿ƒƒ¬»«¿≈

‡nË˙Óe Ïea˜ ÈÏÎk ‰Ê È¯‰ - BÓ˙qL ıÚ ÏL95. ∆≈∆¿»¬≈∆ƒ¿ƒƒƒ¿«≈

מ"ג.92) אבל 93)שם הבית, בעל של במשפך המדובר

למעלה  כמבואר פקקו, לא אפילו טומאה מקבל רוכלים של
ה"ג. להתפרק.94)בפי"ח שסופו עקיבא 95)מפני כר'

"מפני  ה"ב: פ"ג כלים בתוספתא נתבאר ההבדל, וטעם שם.
עמו  מתחבר ולפיכך העץ, מן בא הזפת פירוש, מינו", שהוא

יפה.

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
.àdÏ CÈ¯ˆ ÈÏk‰L ÌÈÏk‰ „È ÏkL ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆»««≈ƒ∆«¿ƒ»ƒ»

ÈÏk‰ Ûe‚k ‰·eLÁ ‡È‰ È¯‰ - BLÈÓLz ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ¬≈ƒ¬»¿«¿ƒ
,‡È¯a‰ Ò¯Á ÈÏk ÏÙBh‰ ,CÎÈÙÏ .‡nËÏe ‡nË˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿«≈¿ƒ»«≈¿ƒ∆∆«»ƒ
ÔÈÚ‚Bp‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ È¯‰ - ÈÏk‰ ‡ÓË Ì‡ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈√»ƒ«¿ƒ«¿ƒ
Ï·‡ ;BÊ ‰ÏÙËÏ CÈ¯ˆ ÈÏk‰ ÔÈ‡L ,ÔÈ¯B‰Ë ‰ÏÙha«¿≈»¿ƒ∆≈«¿ƒ»ƒƒ¿≈»¬»
‰·eLÁ ‰ÏÙh‰ È¯‰ - ÚeÚ¯‰ Ò¯Á ÈÏk ˙‡ ÏÙBh‰«≈∆¿ƒ∆∆»»«¬≈«¿≈»¬»
Ò¯Á ÏL ‰Èe¯w‰ ˙‡ ˜c‰Ó‰ ÔÎÂ .ÈÏk‰ Ûe‚k¿«¿ƒ¿≈«¿«≈∆«≈»∆∆∆
ÛÏ˜a B‡ ¯BÚa d˙B‡ ‰tÁ Ì‡ ,ÌÈn‰ da ÔÈÏBc‰«ƒ»««ƒƒƒ»»¿ƒ¿»
.dÙe‚k Ô‰ È¯‰ - ‰ÚeÚ¯ ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ»¿»¿»¬≈≈¿»

כל 1) הכלי. ונטמא הרעוע או הבריא חרס כלי הטופל יבאר
לטומאה. עצמו ככלי שחשובים הכלים חיבורי

.á.¯eaÁ BÈ‡ - Ba ÏM·Ó ˙BÈ‰Ï Ò¯Á ÈÏk ÏÙBh‰«≈¿ƒ∆∆ƒ¿¿«≈≈ƒ
BÊ ˙BÈ‰Ï ÌÈÏk ÏÙË.¯eaÁ - Ô‰a ˙Ù »«≈ƒƒ¿≈»∆ƒ

.â„ÈÒa ,˙È¯Ù‚Â ıÚ·a ,˙ÙÊa d‡OÚÂ ‰·wpL ˙È·Á»ƒ∆ƒ¿»«¬»»¿∆∆¿««¿»¿ƒ¿ƒ
.¯eaÁ - ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯‡Le ;¯eaÁ ÔÈ‡ - ÒÈÒÙ‚·e¿ƒ¿ƒ≈»ƒ¿»»«¿»ƒƒ

.ãÔÈÒht‰ Ô‰a ÔÈÏÙBhL ÔÈÎeLn‰ ÔÈÁl‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ««ƒ«¿ƒ∆¿ƒ»∆«ƒ»ƒ
ÏL BÙe‚k Ô‰ È¯‰ - ÈÏk‰ ÛÏ„È ‡lL È„k ÌÈÓ ÏL∆«ƒ¿≈∆…ƒ¿…«¿ƒ¬≈≈¿∆
ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ - B¯ÈÂ‡Ó ÈÏk‰ ‡ÓË elÙ‡L ;ÈÏk¿ƒ∆¬ƒƒ¿»«¿ƒ≈¬ƒ√»ƒ«¿ƒ
È¯‰ - ¯epz ÏL BÏÙË ÔÎÂ .ÔÈ‡ÓË ‰ÏÙha ÔÈÚ‚Bp‰«¿ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿≈¿≈∆«¬≈
„Ú ‰ÏÙh‰ È·Úa ‰È‰iL ‡e‰Â .¯epz‰ Ò¯Ák ‡e‰¿∆∆««¿∆ƒ¿∆»√ƒ«¿≈»«
- ÁÙË ÏÚ ¯˙È Ï·‡ ;¯epz ÏL Bk¯ˆ ‡e‰L ,ÁÙË∆«∆»¿∆«¬»»≈«∆«
BÈ·ÚÓ ÁÙË ÏÚ ¯˙Èa ÔÈÚ‚Bp‰Â ,¯epz‰ C¯vÓ BÈ‡≈ƒ…∆««¿«¿ƒ¿»≈«∆«≈»¿
.˙BÚaˆ‡ LÏL BÈ·Ú - ‰¯Èk‰ ˙ÏÙË .ÌÈ¯B‰Ë -¿ƒ¿≈««ƒ»»¿»∆¿»

.äÚ‚Bp‰ - dk¯vÓ ¯˙BÈ ˙ÙÊa dÓ˙Òe ‰·wpL ˙È·Á»ƒ∆ƒ¿»¿»»¿∆∆≈ƒ»¿»«≈«
ÏÚ ‰ÙËpL ˙ÙÊ .¯B‰Ë dk¯vÓ ¯˙È·e ,‡ÓË dk¯ˆa¿»¿»»≈¿»≈ƒ»¿»»∆∆∆»¿»«

.¯B‰Ë da Ú‚Bp‰ - ˙È·Á»ƒ«≈«»»

.åÚ‚Bp‰ - ‡ÓËÂ ˙ÈÒ¯Á·e ¯ÓÁa BÏÙhL ÌÁÓ≈«∆¿»¿≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿»«≈«
˙ÈÒ¯Á‰ ÔÈ‡L ;¯B‰Ë ˙ÈÒ¯Áa Ú‚Bp‰Â ,‡ÓË ¯ÓÁa«≈»»≈¿«≈«««¿ƒ»∆≈««¿ƒ

.ÈÏkÏ ¯aÁ˙Óƒ¿«≈«¿ƒ

.æ- ˙È·Á‰ ÏÚÂ ‰ÈÏÚ ËÈËa ÏÙhL ˙È·Á‰ ˙Ùe‚Ó¿«∆»ƒ∆»«¿ƒ»∆»¿«∆»ƒ
- ˙È·Áa ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÚ‚ Ì‡Â ,dÏ ¯eaÁ dÈ‡≈»ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ
‡Ï - ‰Ùe‚n· eÚ‚ Ì‡Â ,‰Ùe‚n‰ ˙‡ÓË ‡Ï…ƒ¿»«¿»¿ƒ»¿«¿»…

.˙È·Á‰ È¯BÁ‡ e‡ÓËƒ¿¿¬≈∆»ƒ

.çÔÈÈÏ Ì‡Â .¯eaÁ ˙Ùf‰ ÔÈ‡ - Ô˙ÙfL ˙LÁ ÈÏk¿≈¿∆∆¿»»≈«∆∆ƒ¿ƒ¿«ƒ
.ÈÏk‰ Ûe‚k ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«¿ƒ
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milkקכ zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn a"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.è,ÁÒÙa Ì‡ :ı¯L Ba Ú‚pL ‰·¯Ú‰ È˜„ÒaL ˜ˆa»≈∆¿ƒ¿≈»¬≈»∆»«∆∆ƒ¿∆«
‡B‰;‰·¯Ú‰ ˙‡ÓË ‡ÏÂ ,ıˆBÁ - ·eLÁ B¯eq‡Â ÏÈƒ¿ƒ»≈¿…ƒ¿»»¬≈»

- ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‰È‰ Ì‡ :‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿«»»ƒ»»«¿ƒ»»
‡e‰ È¯‰ - BÓei˜a ‰ˆB¯ Ì‡Â ,‰¯B‰Ë ‰·¯Ú‰»¬≈»¿»¿ƒ∆¿ƒ¬≈

.‰·¯Ú‰ ˙‡ÓËÂ ‰·¯Úk»¬≈»¿ƒ¿»»¬≈»

.éÌÈ¯Ùq‰ ˙BÁtËÓaL ˙BÚeˆ¯‰Â ˙BÁÈLn‰«¿ƒ¿»¿∆¿ƒ¿¿«¿»ƒ
˙B¯eL˜e ,¯eaÁ - ˙B¯eÙz :˙B˜BÈz‰ ˙BÁtËÓaLÂ¿∆¿ƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿
˜OaLÂ ¯cÚÓaL ˙BÚeˆ¯ ÔÎÂ .¯eaÁ ÔÈ‡ -≈»ƒ¿≈¿∆¿«¿≈¿∆¿«
- ˙B¯eÙz elÙ‡ ,Ò¯Á ÈÏÎ ÈÊ‡aL Ï·‡ .‰t˜aLÂ¿∆¿À»¬»∆¿»¿≈¿≈∆∆¬ƒ¿

.Ò¯Á ÈÏÎÏ ÔÈ¯eaÁ ÔÈ‡L ,¯eaÁ ÔÈ‡≈»ƒ∆≈ƒƒƒ¿≈∆∆

.àé- ˙BÚaˆ‡ LÏL :ÂÈ¯Á‡Ó ‡ˆBi‰ Ìc¯˜ „È«À¿…«≈≈«¬»»∆¿»
Ìc¯˜ „È .¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ - LÏL ÏÚ ¯˙i‰Â ,¯eaÁƒ¿«»≈«»«≈«»«À¿…
- Ôk ÏÚ ¯˙È ,¯eaÁ - ÏÊ¯aÏ CeÓq‰ ÁÙË :ÂÈÙlÓƒ¿»»∆««»««¿∆ƒ»≈«≈

.¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰«≈«»

.áéÈÁzÙÓ ÏL ˙·wÓ „ÈÂ ;ÁÙË - Ïb¯t‰ È¯ÈL¿»≈««¿≈∆«¿««∆∆∆¿«¿≈
ÏLÂ ,ÌÈÁÙË - ÌÈ·‰Ê ÏL Ò¯˜ „È .ÁÙË - ÌÈ·‡¬»ƒ∆««À¿»∆∆»ƒƒ¿«ƒ¿∆
‰Úa¯‡ - ¯˜a‰ „ÓÏÓ È¯ÈL .‰LÏL - ÌÈL¯Á»»ƒ¿»¿»≈«¿««»»«¿»»
ÔÈ¯È¯Èa Ba ÔÈ¯ÙBÁL Ìc¯˜ „È .Ô·¯cÏ CeÓÒ ÌÈÁÙË¿»ƒ»«»¿»«À¿…∆¿ƒ≈»ƒ
- Lek ÏL Ìc¯˜ „ÈÂ ;ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ - ÌÈÓ ÏL∆«ƒ«¿»»¿»ƒ¿«À¿…∆ƒ
.‰ML - LÈht ÏLÂ ;‰MÓÁ - LÈht Ôa „ÈÂ .‰MÓÁ¬ƒ»¿«∆«ƒ¬ƒ»¿∆«ƒƒ»
˙·wÓ „È .‰ML - ¯È„Ú ÏLÂ Úewa ÏL Ìc¯˜ „È ÔÎÂ¿≈«À¿…∆ƒ«¿∆»ƒƒ»««∆∆
¯eÁ¯ÁÏ CeÓq‰ Úc¯n‰ È¯ÈL .‰ML - ÔÈ˙zÒ ÏL∆«»ƒƒ»¿»≈««¿≈««»««¿
„È .ÌÈÁÙË ‰Ú·L - Úc¯n‰ L‡¯aL ˙ÎzÓ ÏL∆«∆∆∆¿…««¿≈«ƒ¿»¿»ƒ«
ÏLÂ ,ÌÈÁÙË ‰BÓL - ÌÈza ÈÏÚa ÏL ‰Ù¯‚n‰««¿≈»∆«¬≈»ƒ¿»¿»ƒ¿∆
BÓi˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰Ê ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ .‰¯OÚ - ÔÈ„iÒ«»ƒ¬»»¿»«»≈«∆ƒ»»¿«¿
ÔÈ„etM‰ ÔB‚k ,¯e‡‰ ÈLnLÓ Ïk „È .‡ÓË -»≈«»¿«¿≈»¿««ƒ

.ÔÈ‡ÓË - Ô‰L Ïk ÔÈk¯‡ elÙ‡ ,˙B‡ÏkÒ‡‰Â¿»«¿¿»¬ƒ¬Àƒ»∆≈¿≈ƒ

.âé¯eaÁ ‡e‰ È¯‰ - Ìc¯˜Ï „È e‰‡OÚL ÏwÓ«≈∆¬»»«¿À¿…¬≈ƒ
Ïwna ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡Â ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‰‡ÓËÏ¿À¿»ƒ¿«¿»»¿ƒ»¿»À¿»««≈
Ì‡Â ,Ìc¯w‰ ‡ÓË - Ba Úw·Ó B‡ L¯BÁ ‡e‰Lk¿∆≈¿«≈«ƒ¿»«À¿…¿ƒ
Ô‰L ,¯ËÒeÈc‰ ÔÎÂ .Ïwn‰ ‡ÓË - Ìc¯wa ‰Ú‚»¿»«À¿…ƒ¿»««≈¿≈«¿¿»∆≈
- Ô‰ÈÏÚ CÒÓ ˙BÈ‰Ï Ô¯aÁÓ ¯ÓÒn‰Â ÌÈÏk ÈLkƒ¿≈≈ƒ¿««¿≈¿«¿»ƒ¿≈≈¬≈∆
‰Ê È¯‰ - ‰¯B˜a BÚ·˜ .‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ¯eaÁ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒƒ¿«¿»»¿»¿»¬≈∆
˙ˆ˜ ‰OÚ .BÏ ¯eaÁ ‰¯Bw‰ ÔÈ‡Â ,‰‡ÓË Ïa˜Ó¿«≈À¿»¿≈«»ƒ»»¿»
C¯ˆÏ ‰¯Bw‰ ÔÓ ‡e‰L Ïk :¯ËÒeÈc ‰¯Bw‰«»¿¿»…∆ƒ«»¿…∆
- ‰¯Bw‰ ¯‡La Ú‚Bp‰Â ;¯ËÒeÈcÏ ¯eaÁ - ¯ËÒeÈc‰«¿¿»ƒ«¿¿»¿«≈«ƒ¿»«»

.¯eaÁ ‰¯Bw‰ Ïk ÔÈ‡L ,¯B‰Ë»∆≈»«»ƒ

.ãéıÚ·e ·¯Ëw·e ÏÚa Ú‚Bp‰ :˙‡ÓËpL ‰Ï‚Ú¬»»∆ƒ¿»«≈«»…««¿≈»≈
Ú‚Bp‰Â ;‰¯B‰Ë - ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa elÙ‡ ,˙B·Ú·e»¬¬ƒƒ¿«¿»»¿»¿«≈«
ÌÈÈÁl·e ˙ÎzÓ ÏL ÔÈÚ·e Ïeˆi·e C¯a·e ·¯Áa«∆∆«…∆«»»«ƒ∆«∆∆«¿»«ƒ
d„Èa Ú‚Bp‰ :˙‡ÓËpL ‰¯‚Ó ÔÎÂ .‡ÓË - ÔÈ‡¯ÈÚ·e»ƒ»ƒ»≈¿≈¿≈»∆ƒ¿»«≈«¿»»
‰ÁÈLn·e ËeÁa Ú‚Bp‰Â ;‡ÓË - Ô‡kÓe Ô‡kÓƒ»ƒ»»≈¿«≈«««¿ƒ»

.dÏ ¯eaÁ el‡ ÔÈ‡L ,¯B‰Ë - dlL ÔÈÙÈq·e ‰n‡·e»«»«¿ƒƒ∆»»∆≈≈ƒ»
.‡ÓË - ÏB„b‰ ¯qÓ ÏL ÔaÏna Ú‚Bp‰ Ï·‡¬»«≈«««¿≈∆«»«»»≈

.åèÚ‚Bp‰ ,BaL ÁÓ¯‰ ‡ÓËpL L¯Á ÏL LaÎÓ«¿≈∆»»∆ƒ¿»»…«∆«≈«
˙ÈËLwa Ú‚Bp‰ ,‡ÓËpL ‰¯‚Ó .¯B‰Ë - LaÎna««¿≈»¿≈»∆ƒ¿»«≈«««¿»ƒ
˙L˜ .¯eaÁ dÈ‡L ,¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ‰ÙeÙÏ ‡È‰L∆ƒ¿»»»»∆≈»ƒ∆∆
,ıÁ‰ ‡ÓËÂ dnÚ CeLÓ ıÁ‰Â ‰Áe˙Ó ‰˙È‰L∆»¿»¿»¿«≈»ƒ»¿ƒ¿»«≈
.‰Áe˙Ó ‡È‰Lk elÙ‡Â ,¯B‰Ë - ˙Lw·e ¯˙ia Ú‚Bp‰«≈««∆∆«∆∆»«¬ƒ¿∆ƒ¿»
‡Ï - dlL ıÁ‰ ‡ÓËpL ˙eLÈ‡‰ ˙„BˆÓ ÔÎÂ¿≈¿«»ƒ∆ƒ¿»«≈∆»…
˙ÎqÓ ÔÎÂ .‰Áe˙Ó ‡È‰Lk elÙ‡ ,‰„Bˆn‰ ˙‡ÓËƒ¿≈«¿»¬ƒ¿∆ƒ¿»¿≈«∆∆
ÔBÈÏÚ‰ „·ka Ú‚Bp‰ :‚È¯‡‰ ˙ÚLa ˙‡ÓËpL ‰ÎeÒ¿»∆ƒ¿»ƒ¿«»»ƒ«≈««…∆»∆¿
ÏÚ B¯È·Ú‰L ËeÁ·e ,ÒB¯Èw·e ÌÈ¯È·e ,ÔBzÁz‰Â¿««¿«ƒƒ«≈«∆∆¡ƒ«
,¯B‰Ë - d¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú BÈ‡L ‰¯ÈÚ·e ,ÔÓb¯‡ Èab«≈«¿»»»ƒ»∆≈»ƒ¿«¬ƒ»»
LÙa Ú‚Bp‰ Ï·‡ ;„‚aÏ ¯eaÁ ÔÈ‡ el‡ ÏkL∆»≈≈»ƒ«∆∆¬»«≈«¿∆∆
Èab ÏÚ B¯È·Ú‰L ÏÙk·e ,„ÓBÚ‰ È˙M·e ,˙Îqn‰««∆∆«¿ƒ»≈«∆∆∆∆¡ƒ««≈

ÈÚ·e ,ÔÓb¯‡ÏkL ,‡ÓË - d¯ÈÊÁ‰Ï „È˙Ú ‡e‰L ‰¯ «¿»»»ƒ»∆»ƒ¿«¬ƒ»»≈∆»
.„‚aÏ ÔÈ¯eaÁ el‡≈ƒƒ«∆∆

.æè.¯B‰Ë - ‰ÈÂL‡·e ‰ÓÈ‡‰ ÏÚL ¯Óva Ú‚Bp‰«≈««∆∆∆«»ƒ»»«¿»»»
- dÚ¯tMÓ ;‡ÓË - dÚ¯t ‡lL „Ú :‰wta Ú‚Bp‰«≈««ƒ»«∆…¿»»»≈ƒ∆¿»»

.¯B‰Ë»

.æéÔÈ„„ˆ ÈMÓ ¯eL˜ elÙ‡ ,ËÁÓÏ BÏÈM‰L ËeÁ‰«∆ƒƒ¿««¬ƒ»ƒ¿≈¿»ƒ
,„‚aÏ ¯eaÁ ËeÁ‰ - „‚aÏ BÒÈÎ‰ .¯eaÁ BÈ‡ -≈ƒƒ¿ƒ«∆∆«ƒ«∆∆
¯eaÁ Blk ËeÁ‰ ÔÈ‡Â .„‚aÏ ¯eaÁ ËÁn‰ ÔÈ‡Â¿≈«««ƒ«∆∆¿≈«Àƒ
BÈ‡L ;¯eaÁ - ‰¯ÈÙz‰ C¯ˆÏ ‡e‰L Ïk ‡l‡ ,„‚aÏ«∆∆∆»…∆¿…∆«¿ƒ»ƒ∆≈
,„‚a‰ ÔÓ L¯tL ËeÁ‰ .¯eaÁ BÈ‡ - ‰¯ÈÙz‰ C¯ˆÏ¿…∆«¿ƒ»≈ƒ«∆≈«ƒ«∆∆
,Ò¯Áa ¯eLwL Ï·Á .¯eaÁ Blk - ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡¬ƒ≈»«»Àƒ∆∆∆»¿∆∆
- „Á‡ Ï·Á Ba ¯L˜ .¯eaÁ Blk - ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡¬ƒ≈»«»Àƒ»«∆∆∆»
BÈ‡ ıeÁÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ ,¯eaÁ ÌÈÙÏÂ ¯Lw‰ ÔÓƒ«∆∆¿ƒ¿ƒƒƒ«∆∆¿«≈
‡l‡ ,¯eaÁ BÈ‡ - ‰t˜a ¯eL˜ ‡e‰L Ï·Á‰ .¯eaÁƒ«∆∆∆»¿À»≈ƒ∆»

.¯Ùz Ôk Ì‡ƒ≈»«

ה'תשע"ה  מנחםֿאב כ"ב שישי יום

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
.àÔÈËeÁ‰2‚È¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰3‰ÚÈ¯È‰ ˙lÁ˙aLÂ «ƒ«¿ƒƒ»»ƒ¿∆ƒ¿ƒ««¿ƒ»

Ô¯eÚL ‰nk ,ÔÈÓÈ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,dÙBÒaLÂ4ÏL ? ¿∆¿»¿≈«ƒ¿»ƒƒƒ«»ƒ»∆
ÔÈ¯„eÒ ÏLÂ ÔÈ„Ò5ÛÈÚˆ ÏLÂ6L‡¯ ÏL ÔBÈÏt ÏLÂ7 »ƒ¿∆»ƒ¿∆»ƒ¿∆ƒ¿∆…
˙BÚaˆ‡ LL -8Úe¯˜ ‡e‰L ˜eÏÁ ÏLÂ ;9B˙lÁzÓ ≈∆¿»¿∆»∆»«ƒ¿ƒ»

B˙B‡ ÔÈˆa˜Ó B˙B‡ ÔÈL·BlL ¯Á‡Â BÙBÒ „ÚÂ¿«¿««∆¿ƒ¿«¿ƒ
˙BÚaˆ‡ ¯OÚ ÂÈËeÁ ¯eÚL - ˙B‡ÏeÏa10ÒB‚q‰ .11 ¿»ƒ»∆∆∆¿»«»

„È„¯‰Â12˙Èlh‰Â13ÏÚ ¯˙i‰ ÏÎÂ .˙BÚaˆ‡ LÏL - ¿»¿ƒ¿««ƒ»∆¿»¿»«»≈«
„‚a‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ - el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰«ƒƒ»≈«≈«»««ƒ∆«∆∆

Ò¯„Óa ‡ÓË14,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .˙B‡ÓË ¯‡La B‡ »≈¿ƒ¿»ƒ¿»À¿¿≈»ƒ«
.¯B‰Ë „‚a‰L - ¯˙ia ‰‡ÓË ‰Ú‚ Ì‡L∆ƒ»¿»À¿»«»≈∆«∆∆»
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קכי milk zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn a"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אלו 1) על והיותר הדברים כל של הנימים שיעור כמה יבאר
הוא  מאימתי המיטות שמסרגים החבל ודין השיעורים.
יוצא  ומזרן מדרס טמיאה שהיא מיטה ודין לטומאה. חיבור
מידרס  טמאה שהיתה כרע וכו'. טפחים עשרה עד ממנה

וכו'. למיטה א.2)וחיברה משנה כ"ט, פרק כלים
נארגו.3) שלא חוטים שאריות יוצאות האריג מצידי
לאריג.4) כחיבור נידונים גדולה 5)שיהיו מטפחת

והכתפיים. הראש וקטנה.6)לעטיפת דקה מטפחת
בראשו.7) מחודד כובע ואם 8)מין הבגד עם חיבור הן

הנימין  חלק אבל להיפך. וכן נטמאו, בבגד טומאה נגעה
חיבור. אינו זה משיעור מאחוריו.9)למעלה פתוח

ארוכים.10) יותר הם לקשירה שעשויים מפני
בדברי 11) גם כך להגיה ורצוי סגוס", "נימי כתוב במשנה

בימות  אותו שלובשים מאוד, עב בגד הוא סגוס רבינו.
פניו. כל על בולטות קצרות וציציות צעיף 12)הגשמים

רגיל.13)דק. עליון מטמאים 14)בגד לו והדומים זב
אב  אותם ועושה עליהם דרס או ישב ששכב, הכלים את
נתבארו  ודיניה מדרס טומאת נקראת זו טומאה הטומאה.

ומושב. משכב מטמאי בהלכות

.áL‡¯ ÏL ‰tk‰ ÈÓÈ15ÔÈÁÈpnL ‰ÂÒn‰Â , ƒ≈«ƒ»∆…¿««¿∆∆«ƒƒ
ÌÈi·¯Ú‰16ÔÈÏ˜Ïw‰Â ,Ì‰Èt ÏÚ17ÔÓ ÔÈ¯eÊM‰ »«¿ƒƒ«¿≈∆¿«ƒ¿¿ƒ«¿ƒƒ

‰„et‰Â ,¯ÚO‰18,B¯Oa ÏÚ Ì„‡‰ L·BlL «≈»¿«¿»∆≈»»»«¿»
„Bb¯t‰Â ‰ÏÓO‰Â19BÓk ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ÔÈÁÈpnL ¿«ƒ¿»¿««¿∆«ƒƒ««¿»ƒ¿

Ô‰L Ïk Ô‰ÈÓÈ - ˙Î¯t20. »…∆ƒ≈∆»∆≈

זקינה.15) של כיפה במשנה: חובשות. שהנשים כובע
לערביות.16) שהכוונה צמר.17)נראה של חגורה

והקולקין. שבזמננו.18)במשנה: גופייה מסך 19)כעין
חיבור.20)הפתח. - שהוא אורך כל

.â˙Ï˜LÓ21ÁÙË ¯OÚ ÌÈL È¯‰ - ˙‡ÓËpL22ÔÓ ƒ¿…∆∆ƒ¿»¬≈¿≈»»∆«ƒ
¯OÚ ÌÈLÏ ıeÁa Ú‚Bp‰ ÏÎÂ ;dÏ ¯eaÁ dlL ËeÁ‰«∆»ƒ»¿»«≈«¿ƒ¿≈»»

ÌÈL¯Á ÏL ˙Ï˜LÓe .¯B‰Ë - ÁÙË23¯OÚ ‰BÓL - ∆«»ƒ¿…∆∆»»ƒ¿»»»
ÔÈ‡pa ÏLÂ ;ÁÙË24˙BcÓ ÏÚ ¯˙i‰Â .‰n‡ ÌÈMÓÁ - ∆«¿∆«»ƒ¬ƒƒ«»¿«»≈«ƒ

BÓei˜a ‰ˆB¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡25.¯B‰Ë - ≈««ƒ∆∆¿ƒ»

עופרת 21) חתיכת קשורה ובסופו ארוך חוט ג. משנה שם
על  זה ישר מונחים החומה נדבכי אם לבדוק בו ומשתמשים

זה. בניינים 22)גבי שעיסוקם לבנאים נקבע זה שיעור
עץ.23)קטנים. בתי שבונים מגדלים 24)נגרים בוני

לגזור 25)גבוהים. ולא שהוא כמו החוט את לקיים דעתו
המיותר. את

.ãÏL ˙BÏB˜LÓÏk ÔÈk¯‡ elÙ‡ ,ÔÈ¯iˆ ÏLÂ ÔÈ„iÒ ƒ¿∆«»ƒ¿∆«»ƒ¬ƒ¬Àƒ»
Ô‰L26ÔÈ‡ÓË -27. ∆≈¿≈ƒ

ארכם.26) הגבלת במשקולת 27)ללא טומאה נגעה אם
החוט. כל נטמא -

.äÌÈÊ‡Ó ËeÁ28ÌÈ·‰Ê ÏL29ÒÏt ÏL ,30ÏLÂ , …¿«ƒ∆∆»ƒ∆∆∆¿∆
‰ÏB˙Â Ba Ï˜BM‰ ÊÁB‡L ,·BË ÔÓb¯‡ ÈÏ˜BL¿≈«¿»»∆≈«≈¿∆

˙BÚaˆ‡ LÏL - B„iÓ ÌÈÊ‡n‰31dlL ‰˜ .32 «…¿«ƒƒ»»∆¿»»∆∆»
‰ÈËeÁÂ33È¯ÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Ó ÈËeÁ .Ô‰L Ïk - ¿∆»»∆≈≈…¿«ƒ∆¿≈

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÎzÓ ÏL ˙BiLLÚ34‰LÏL - ¬»ƒ∆«»¿«≈»∆¿»
.ÌÈÁÙË ¯OÚ ÌÈL - ‰ÈËeÁÂ dlL ‰˜ .ÌÈÁÙË¿»ƒ»∆∆»¿∆»¿≈»»¿»ƒ
.ÁÙË - ÌÈza ÈÏÚa ÏLÂ ÌÈÂÁ ÏL ÌÈÊ‡Ó ËeÁ…¿«ƒ∆∆¿»ƒ¿∆«¬≈»ƒ∆«
ÌÈÊ‡Ó ËeÁ .ÌÈÁÙË ‰ML - ‰ÈËeÁÂ ÌÈÊ‡n‰ ‰¿̃≈«…¿«ƒ¿∆»ƒ»¿»ƒ…¿«ƒ

ÌÈ¯nˆ ÏL35‰˜ .ÌÈÁÙË - ˙ÈÎeÎÊ ÈÏ˜BL ÏLÂ ∆«»ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ¿«ƒ¿≈
ÏÚ ¯˙i‰Â .ÌÈÁÙË ‰ÚLz - ‰ÈËeÁÂ ÌÈÊ‡Ó…¿«ƒ¿∆»ƒ¿»¿»ƒ¿«»≈«

.¯eaÁ ÔÈ‡ - el‡ ÔÈ¯eÚM‰«ƒƒ≈≈»ƒ

כפות 28) ושתי מתכת או עץ של מקנה מורכבים יד מאזני
הלשון קשורות  מחוברת ובאמצעו הקנה בקצות בחוטים

בראש  הקשור בחוט אוחז והשוקל במסגרת, המתנועעת
זהב.29)המסגרת. המיוצר 30)מוכרי משובח בד מין

(הכהן  היה בשחר ב: לד, (ביומא שבמצרים פילוסא בעיר
מנה). יב של פילוסין לובש אפשר 31)הגדול) קצר בחוט

להשתמש  רגילים ולפיכך בארוך, מאשר במשקל לדייק יותר
יקרים. דברים כששוקלים קצר שכפות 32)בחוט

בו. קשורות לקנה.33)המאזניים הכפות את המחברים
בעין.34) עין לשקול כך כל מדקדקים שאין זולים דברים
צמר.35) מוכרי

.å˙Bhn‰ ÔÈ‚¯ÒnL Ï·Á‰36¯eaÁ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó «∆∆∆¿»¿ƒ«ƒ≈≈»«ƒ
ÌÈza ‰LÏL Ba ‚¯ÒiMÓ ?‰‡ÓËÏ37Ï·Áa Ú‚Bp‰Â . ¿À¿»ƒ∆¿»≈¿»»ƒ¿«≈««∆∆

¯Lw‰ ÔÓ38ÌÈÙÏÂ39„Ú :ıeÁÏÂ ¯Lw‰ ÔÓ .‡ÓË - ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ«∆∆¿««
˙BÚaˆ‡ LÏL40‡ÓË -¯L˜ ÏL ÂÈÎ¯ˆ Ô‰L ÈtÓ , »∆¿»»≈ƒ¿≈∆≈¿»»∆∆∆

- ˙BÚaˆ‡ LÏLÏ ıeÁÂ ;‰hn‰ ÏÏkÓ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿««ƒ»¿¿»∆¿»
B˜Òt elÙ‡L ,ÈÏk‰ C¯ˆÏ BÈ‡L ,¯B‰Ë41ÔÈ‡ »∆≈¿…∆«¿ƒ∆¬ƒ¿»≈

¯z ¯Lw‰42. «∆∆ƒ»

וקולעים 36) המיטה קירות בארבעת חבלים היו קושרים
החבלים  בין גדול ריווח עם (שבכה), סורג בתבנית אותם

חלונות. כל 37)כעין "בית". נקרא הקליעה של ריבוע כל
לחבלים. המיטה בין קשר אין בתים שלושה סרג שלא זמן

חבל 38) קשר אם שהכוונה מפרש (הר"ש הסריגה קשר
לעיל). כאמור מפרש רבינו אבל הסרוג, לחבל אחר

שנסרג.39) הקשר 40)לצד יינתק זה משיעור בפחות
המיטה. על השוכב זה.41)מכובד חלק חתך אם

תתקיים.42) והסריגה

.æ‰hn‰ ÔÓ ‡ˆBi‰ Ï·Á43ÛBÒ „Ú :‰‡ÓË ‡È‰L ∆∆«≈ƒ«ƒ»∆ƒ¿≈»«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡44ÈÎ¯vÓ BÈ‡L ,¯B‰Ë Ba Ú‚Bp‰ - «¿»»¿»ƒ«≈«»∆≈ƒ»¿≈

ÌeÏÎÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰hn‰45‰MÓÁ ˙lÁzÓ ; «ƒ»¿ƒ∆≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ»
‡ÓË - ‰¯OÚ ÛBÒ „ÚÂ46˙‡ Ba ÔÈÏBzL ÈtÓ , ¿«¬»»»≈ƒ¿≈∆ƒ∆

¯˙È ‡e‰L ÈtÓ ,¯B‰Ë - ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ ;˙Bhn‰«ƒ≈¬»»¿«»ƒ¿≈∆»≈
.‰hn‰ C¯ˆ ÏÚ«…∆«ƒ»

הסריגה.43) שנגמרה טפחים 44)אחר ה' "עד במשנה:
בתוספ  אולם אמרו טהור", א הלכה ט פרק מציעא בבא תא

הטפח  היינו "חמישה" רבינו ומפרש כלמעלה" "חמישה
כאן  כתב זה ומשום מחמישה כיותר דינו וכולו החמישי,
אינה  שהתוספתא דעתו, טהור". - טפחים ארבעה סוף "עד
כמותה. פסק ולכן כוונתה, מפרשת אלא משנתנו על חולקת

מהודק 45) קשר החבלים את קושרים הסריגה את כשגומרים

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



milkקכב zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn a"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

[ואולי  אצבעות. שלוש להשאיר צורך אין ולפיכך וחזק
שלוש  אבל אצבעות, לשלוש שמחוץ לחבל כאן הכוונה
הקודמים  בהדינים ומטמאות]. חיבור הן הראשונות אצבעות
להיפך. - כאן ובנידון לא, והארוך טומאה מקבל הקצר

טפחים.46) מארבעה שלמטה החלק אפילו החבל כל

.çÔÈÙÈwnL ‚È¯‡ ÏL Ë·‡47È„k ‰hn‰ ÏÚ B˙B‡ «¿≈∆»ƒ∆«ƒƒ««ƒ»¿≈
‰È¯·È‡ ıa˜Ï48‰‡ˆBÈ B˙ˆ˜nL ,Ô¯ÊÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â , ¿«≈≈»∆»¿«ƒ¿»ƒ¿»∆ƒ¿»¿»

ÈÎ¯vÓ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ „Ú :‰hn‰ ÔÓƒ«ƒ»«¬»»¿»ƒ¬≈ƒ»¿≈
Ô¯ÊÓe .‰hn‰ ÈÎ¯vÓ BÈ‡ - Ôk ÏÚ ¯˙È ;‰hn‰«ƒ»»≈«≈≈ƒ»¿≈«ƒ»ƒ¿»
˙BOÚÏ È„k ÌÈÁÙË ‰Ú·L epnÓ ¯‡L Ì‡ ,‰ÏaL∆»»ƒƒ¿«ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈«¬

¯BÓÁÏ ˜·Á epnÓ49.‰‡ÓË Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰ - ƒ∆¬»«¬¬≈∆¿«≈À¿»

מהודק.47) קשר וקושרים המיטה סביב לחבר 48)כורכים
יתפרקו. שלא המיטה חלקי את על 49)ולהדק להניחו

מה  לשם ביאר ולא בפירושו. (רבינו החמור של המרדעת
ומניחים  המרדעת" "תחת להיות צריך ואולי אותו, מניחים

עורו). על להגן כדי החמור על אותו

.èÒ¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L ‰hÓ50‡ˆBÈ Ô¯ÊÓe ƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»≈
‰pnÓ51‰‡ÓË ·‡ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ „Ú :52 ƒ∆»«¬»»¿»ƒ¬≈«À¿»

È¯‰ - ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ ;Ò¯„Ó Ïk‰Â dÓˆÚ ‰hnk«ƒ»«¿»¿«…ƒ¿»≈¬»»¿«¬≈
Ò¯„Ó ÚbÓk ‡e‰53Ò¯c .54‡ˆBi‰ Ô¯Ên‰ ÏÚ ·f‰55: ¿««ƒ¿»»««»««ƒ¿»«≈
ÌÈÙÏÂ ‰¯OÚÓ56Ò¯„Ó dlk ‰hn‰ È¯‰ -57; ≈¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈«ƒ»À»ƒ¿»
ıeÁÏÂ ‰¯OÚÓ58‰¯B‰Ë -59?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ≈¬»»¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

Ò¯„ÓÏ60- ‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡ ,˙B‡ÓË ¯‡LÏ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»¬»ƒ¿»À¿¬ƒ≈»«»
‰hn‰ ÏÚ Ce¯k ‡e‰L Ô¯ÊÓ ?„ˆÈk .¯eaÁ BlkÀƒ≈«ƒ¿»∆»««ƒ»
B‡ B˙ˆ˜a ı¯L Ú‚pL B‡ ˙n‰ Ï‰‡Ï B˙ˆ˜ ÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒ¿»¿…∆«≈∆»«∆∆ƒ¿»

B˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ eÏÙpL61,‰hn‰ ˙‡ÓË - ∆»¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ»
‰‡Ó ‰hn‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‡ÓËpL ‰ˆw‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«»∆∆ƒ¿»≈ƒ«ƒ»≈»

.‰n‡«»

לו.50) והדומים זב עליה ישב או הזב 51)ששכב כששכב
עליה. כרוך המזרן חלק היה המיטה אדם 52)על ומטמא

בו. הנוגעים ולפיכך 53)וכלים המיטה צורך אינו זה חלק
אב  שהוא בחלק נגיעתו מפני נטמא אבל עימה, נטמא לא

לטומאה. ראשון ונעשה שהמונח 54)הטומאה כבר נתבאר
וכו'. רכיבה ישיבה, שכיבה, כולל היוצא 55)"דרס" החלק

המיטה. טפחים 56)מן בעשרה המזרן על דרס אם
המיטה. מן היוצאים עשרת 57)הראשונים וגם המיטה כל

די  הקרובים שהמזרן,הטפחים פי על ואף הזב. כמדרס נם
למיטה  מחובר כשהוא - למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא

כמיטה. מן 58)דינו המרוחק במקום המזרן על דרס אם
טפחים. מעשרה יותר מטומאת 59)המיטה טהור הכל

הזב  נגע שאם מובן למדרס. ראוי אינו שהמזרן מפני מדרס
אבל  לטומאה, ראשון ונעשה הזב מגע טומאת נטמא במזרן
בין  מפסיק דבר איזה שהיה כגון בו, נגע ולא עליו כשדרס
בהלכות  [נתבאר לגמרי. טהור הוא הרי - המזרן ובין הזב
מאה  אפילו מטמא הזב שמדרס ומושב, משכב טומאת
העליון]. על דורס והוא זה, גבי על זה המונחים סדינים

ההבדל 60) נימוק ג. הלכה ט פרק מציעא בבא שם תוספתא
המזרן  עצמה: בתוספתא נתבאר טומאות לשאר מדרס בין

מן  כחלק רק ומיטמא למדרס ראוי אינו לעצמו כשהוא
אבל  המיטה, מצרכי אינו טפחים לעשרה ומחוץ המיטה,
טומאה  לקבל ראוי לעצמו כשהוא המזרן גם טומאות בשאר

חיבור. כולו שאפילו 61)ולפיכך רבותא, משמיענו
חיבור. כולו - חכמים גזירת שהיא משקין בטומאת

.éÔ¯ÊÓ dÏ C¯ÎÂ Ò¯„Ó ‰‡Óh‰ ‰hÓ62‡ÓË Ïk‰ - ƒ»«¿≈»ƒ¿»¿»«»ƒ¿»«…»≈
Ò¯„Ó63BLÈ¯Ù‰ .64Ô¯Ên‰Â ,‰˙È‰Lk Ò¯„Ó ‰hn‰ - ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ¿»¿∆»¿»¿«ƒ¿»

Ò¯„Ó ÚbÓ65‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰˙È‰ .66dÏ C¯ÎÂ ««ƒ¿»»¿»¿≈»À¿«ƒ¿»¿»«»
‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË dlk - Ô¯ÊÓ67‡È‰ - BLÈ¯Ù‰ . ƒ¿»À»¿≈»À¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

·¯Ú ˙‡ÓË ‡ÓË Ô¯Ên‰Â ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓË68‰˙È‰ . ¿≈»¿∆»¿»¿«ƒ¿»»≈À¿«∆∆»¿»
‡ÓË Ïk‰ - Ô¯ÊÓ dÏ C¯ÎÂ ·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«∆∆¿»«»ƒ¿»«…»≈

·¯Ú ˙‡ÓË69,·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ - BLÈ¯Ù‰ . À¿«∆∆ƒ¿ƒƒ¿≈»À¿«∆∆
Â¯B‰Ë Ô¯Ên‰70. ¿«ƒ¿»»

הזב.62) במדרס שנטמאה שהוא 63)אחר מפני המזרן, גם
ממנה. כחלק ונעשה למיטה ונטמא 64)טפל שכרכו אחר

המיטה 65)מדרס. על כרוך היה שלא מכיוון אחד. יום
בעקיפין  כך אחר לו באה וטומאתו הזב, עליה שדרס בשעה
ובטלה  למיטה זיקתו נתבטלה - למדרס שנטפל מפני
על  עצמו מכוח לו שבאה מדרס, מגע טומאת אבל טומאתו,

בטלה. לא - במיטה נגיעתו המת 66)ידי באוהל או במגע
טומאת  היא מדרס טומאת [גם ימים. שבעה מטמאים שהם
מת. טומאות על יתירות חומרות גם בה יש אבל שבעה,
שהוא  דבר כל מת]. טומאת מגדירה שבעה" "טומאת וסתם
וכלים. אדם ומטמא הטומאה אב הוא ימים שבעה טמא

מדרס.67) בטומאת באב 68)כמו נוגע ככל אחד יום
שבעה.69)הטומאה. בטומאת נטמא 70)כמו ולא

כלים. מטמא אינו הטומאה שוולד מפני במיטה, בנגיעה

.àéÏk‰ - ˙n‰ Ô‰a Ú‚Â Ô¯ÊÓ ‰ÈÏÚ C¯kL ‰hÓƒ»∆»«»∆»ƒ¿»¿»«»∆«≈«…
Ú‚ .‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË - BL¯t .‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË»≈À¿«ƒ¿»≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«
- eL¯t .·¯Ú ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ı¯L da»∆∆¿«≈»∆¿≈ƒÀ¿«∆∆≈¿

.·¯Ú ˙‡ÓË ÔÈ‡ÓË¿≈ƒÀ¿«∆∆

.áéÚ¯k71Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L72‰hnÏ d¯aÁÂ73- ∆«∆»¿»¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ»
Ò¯„Ó dlk ‰hn‰74Ò¯„Ó ‰‡ÓË Ú¯k‰ - ‰L¯t . «ƒ»À»ƒ¿»≈¿»«∆«¿≈»ƒ¿»

Ú¯k‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ò¯„Ó ÚbÓ ‰hn‰Â ,‰˙È‰Lk¿∆»¿»¿«ƒ»««ƒ¿»¿≈ƒ»¿»«∆«
dlk ‰hn‰ - ‰hnÏ d¯aÁÂ ‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«ƒ¿»¿ƒ¿»«ƒ»«ƒ»À»

dlL Ú¯ka ˙n‰ Ú‚ el‡k ,‰Ú·L ‰‡ÓË75Ì‡Â . ¿≈»ƒ¿»¿ƒ»««≈«∆«∆»¿ƒ
‰hn‰ ÏÚ ‰f‰76dÏÏÎa Ú¯k‰Â ‰¯‰Ë -77Ì‡Â . ƒ»««ƒ»»¬»¿«∆«ƒ¿»»¿ƒ

‰Ú·L ˙‡ÓË ‰‡ÓË Ú¯k‰ - ‰Èf‰ Ì„˜ ‰L¯t≈¿»…∆«»»«∆«¿≈»À¿«ƒ¿»
·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‰hn‰Â ,‰˙È‰Lk78Ú¯k‰ ‰˙È‰ . ¿∆»¿»¿«ƒ»¿≈»À¿«∆∆»¿»«∆«

˙‡ÓË ‡ÓË Ïk‰ - ‰hnÏ d¯aÁÂ ·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË¿≈»À¿«∆∆¿ƒ¿»«ƒ»«…»≈À¿«
‰hn‰Â ,·¯Ú ˙‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰ - ‰L¯t .·¯Ú∆∆≈¿»ƒ¿≈»À¿«∆∆¿«ƒ»
‡nËÓ ˙n‰ ÔÓ ·¯Ú ˙‡ÓË ‡Óh‰ ÔÈ‡L .‰¯B‰Ë¿»∆≈«»≈À¿«∆∆ƒ«≈¿«≈
.e¯‡aL BÓk ,„ÏÂ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï…»»¿…≈ƒƒ¿≈∆»»¿∆≈«¿

¯cÚÓ ÏL ÔMa ÔÈc‰ ÔÎÂ79Ck ¯Á‡Â ˙Óa ‡ÓËpL ¿≈«ƒ«≈∆«¿≈∆ƒ¿»¿≈¿««»
.¯cÚnÏ B¯aÁƒ¿««¿≈

מיטה.71) של כשהייתה 72)רגל הזב עליה שדרס
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קכג milk zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn a"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

למשנה). בפירושו (רבינו המיטה מן טהורה.73)מופרשת
זקוקה 74) כולה הרי המיטה, את מעמיד שהכרע מכיוון

זה  ואין לטמא. כמחובר מתטמאה היא ולפיכך הטמא לכרע
להתקיים  ויכולה כך כל לו צריכה המיטה שאין למזרן דומה

המזרן. בלי רב זמן בה לה 75)ולהשתמש המחובר
מת.76)כשנטמאה. מטומאת לטהרה כדי פרה אפר מי

הגורם 77) שהוא הכרע על נפלו לא ההזאה שמי פי על אף
המיטה. הזייה.78)לטומאת צריכה כלי 79)ואינה

כללו  לזריעה. ולהכשירה האדמה את לפורר בו שמשתמשים
שהכלי  טמא חלק שהוא כלי לאיזה מחברים אם דבר: של
שהם  זמן כל הכלי כל על הטומאה עוברת - לו צריך
נטמא  אולם, מהכלי, זו טומאה פקעה הפרידם ואם מחוברים,
ונעשה  עצמו, מחמת טמא שהיה החלק באותו נגיעתו מפני
לו  וחיברו לטומאה ראשון רק היה הטמא הכלי ואם ראשון.
אבל  הכלי, כל על טומאתו כן גם מתפשטת - טהור כלי
אינו  כלי שהרי לגמרי, לו המחובר הכלי נטהר כשפירש

לטומאה. בראשון במגע מתטמא

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
.à‰nk2ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL ?‡nË˙‰Ï „‚a‰ ¯eÚL «»ƒ«∆∆¿ƒ¿«≈¿»¿»ƒ«

Ò¯„ÓÏ - ÌÈÁÙË ‰LÏL3LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏLÂ ; ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»¿»∆¿»«»
ÏÏn‰ ÌÚ ˙BeÎÓ ˙BÚaˆ‡4B‡ ˙n‰ ˙‡ÓËÏ - ∆¿»¿À»ƒ«¿»¿À¿««≈

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙B‡ÓË ¯‡LÏ5¯Óˆ È„‚·a ƒ¿»À¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿≈∆∆
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈÈÓ ¯‡L ÏL ÌÈ„‚a Ï·‡ ;ÌÈzLÙeƒ¿ƒ¬»¿»ƒ∆¿»ƒƒ≈¿«¿ƒ
‰LÏL Ô‰a ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙B‡Óh‰ ÏkÓ ‰‡ÓËÀ¿»ƒ»«À¿∆»ƒ≈»»»∆¿»
B‡ :¯Ó‡pL .¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË¿»ƒ«¿»¿»ƒ»≈∆∆¡«

„‚·6·e˙k‰ ‡aL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .7˙Ba¯Ï ∆∆ƒƒ«¿»»¿∆»«»¿«
ÌÈ„‚a ¯‡La ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ«¿»¿»ƒƒ¿»¿»ƒ
ÔÓ ÌÈÚ¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰‡ÓËÏ¿À¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒƒ

‚¯B‡‰ Ï·‡ ;ÌÈ„‚a‰8BÓˆÚ ÈÙa „‚a9- ‡e‰L Ïk «¿»ƒ¬»»≈∆∆ƒ¿≈«¿»∆
Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ ıeÁ ,˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Ó ‰Ê È¯‰10, ¬≈∆¿«≈¿»À¿ƒÀ¿«ƒ¿»

.Ò¯„ÓÏ Èe‡¯‰ ‡l‡ d˙B‡ Ïa˜Ó ÔÈ‡L∆≈¿«≈»∆»»»¿ƒ¿»

מת 1) ולטומאת למידרס להתטמא הבגד שיעור כמה יבאר
נטמא  ואם טומאה. לקבל הראוי בגד ודין טומאות. ולשאר

טהרתו. הוא מאימתי מ"ב.2)החלוק פכ"ז לקבל 3)כלים
שבעה, טומאת שמטמאה החמורה, הזב מדרס טומאת
אינו  - הזה כשיעור בו שאין בגד ישירה. נגיעה בלי ואפילו

ב). כו, (שבת למדרס מצטרפת 4)ראוי הכפולה, השפה
מ"ז. פכ"ח בכלים כחכמים שלוש. על שבת 5)לשלוש

בו. שחזר אחר כרבא א. בתורה,6)כז, האמור בגד סתם
מפשתן. או "או".7)מצמר ב.8)המלה סג, שם

נראה 9) מניין. ד"ה שם תוספות ראה יותר. לארוג דעתו אין
בלבד. ופשתים בצמר ולא הבגדים בכל נאמר זה  שדין

למדרס.10) ראוי אינו שהרי

.áÌÈ·Ú‰ ÌÈ„‚a‰11ÔÈËÓp‰Â ÔÈ„·l‰ ÔB‚k ,¯˙BÈa12 «¿»ƒ∆»ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿««»ƒ
ÔzLt È„‚a ÔB‚k ,¯˙BÈa ÔÈk¯‰ ÌÈ„‚a‰ B‡ ,ÔÈLw‰«»ƒ«¿»ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿»

ÔzÁzÓ ‰‡¯ ¯Oa‰L ÌÈ¯ˆÓ ÏL13ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ∆ƒ¿«ƒ∆«»»ƒ¿∆ƒ«¿»≈»¿«¿ƒ
,ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ‰LÏL Ú¯wa ‰È‰iL „Ú ‰‡ÓËÀ¿»«∆ƒ¿∆«∆«¿»«¿»¿»ƒ

˙B‡ÓË ¯‡LÏ ÔÈa Ò¯„ÓÏ ÔÈa14. ≈¿ƒ¿»≈ƒ¿»À¿

מ"ח.11) פכ"ח ושמיכות.12)כלים עבים סדינים
שקופים.13) הם דקותם, מבד 14)מפני קטנות מטליות

לכלום. ראוי אינו ביותר, דק או ביותר גס

.âÏk15˙BÚÈÏw‰16„Á‡ ,ÌÈ„‚·k ‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó »«¿ƒ¿«¿À¿»ƒ¿»ƒ∆»
ÛÈt Ô‡OÚÂ ÌÈËeÁ ÚÏBw‰17Ô‡OÚÂ Ô‚¯B‡‰ B‡ «≈«ƒ«¬»»ƒ»¿»«¬»»

Ë·‡18ÌÈ¯nv‰ ÔÈOBÚL ‰ÚÈÏwÓ ıeÁ ;Ba ‡ˆBiÎÂ «¿≈¿«≈ƒ¿ƒ»∆ƒ««»ƒ
¯Óv‰ da ¯L˜Ï19‰¯B‰Ë ‡È‰L ,20ÚÏw‰ .21˙ÈaL ƒ¿…»«∆∆∆ƒ¿»«∆«∆≈
daL Ô·‡ Ïea˜22.‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ¯BÚ B‡ ‚e¯‡ ƒ∆∆∆»»¿«∆∆À¿»

dlL Úaˆ‡ ˙Èa ˜ÒÙ23‰¯B‰Ë -24[˙Èa] ˜ÒÙ . ƒ¿«≈∆¿«∆»¿»ƒ¿«≈
ÚÈ˜t‰25d˙‡ÓËa ‡È‰ ÔÈ„Ú - „·Ïa dlL26. «¿ƒ«∆»ƒ¿«¬«ƒƒ¿À¿»»

˙B˙L¯‰Â ˙B¯BÓÎn‰27‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -28Ì¯Á‰Â .29 «ƒ¿¿»¿»¿«¿ƒÀ¿»¿«≈∆
BËeÊ ÈtÓ ‰‡ÓË Ïa˜Ó -30d˙B‡ ÈÈÚL ÈtÓ , ¿«≈À¿»ƒ¿≈ƒ¿≈∆≈≈»

„‚a ‰OBÚ‰ .„‚·k ‡È‰ È¯‰Â ¯˙BÈa ÔÈwc ‰Î·O‰31 «¿»»«ƒ¿≈«¬≈ƒ¿∆∆»∆∆∆
.‡nË˙Ó - BËeÊ ÔÓ ;¯B‰Ë - Ì¯Á‰ ÔÓƒ«≈∆»ƒƒ¿«≈

מ"ד.15) פ"ג כרשת.16)עדיות הקלועים דברים
מ"ט).17) פ"ט (כלאים ודקה צרה חגורה 18)חגורה

ארוג.19)רחבה. לא צמר שנקביה 20)חבילות מפני
אבנים 21)גסים. לזרוק פרימיטיבי נשק מ"ה. שם עדיות

גלית. עם במלחמתו זה בנשק השתמש דוד האויב. על
לקליעה.22) המוכנה האבן את בו שמניחים המקום
האבן.23) זריקת בשעת באצבעו הקולע אוחז שבו המקום

לקלוע. איֿאפשר זה, מקום מקבל 24)כשנפסק אינו
בשעת 25)טומאה. שניה ביד בו שאוחזים בקלע מקום
זה 26)קליעה. טומאה. לקבל ראויה היא עדיין כלומר,

הקליעה. את מעכב מ"ה.27)אינו פכ"ג ככל 28)כלים
עשויה 29)הקליעות. והיא דגים, לצוד מיוחדת רשת

ארוגים. ואינם בזה זה קשורים הרשת 30)מחוטים בשפת
לדגים. פתיון אוכל שם ושמים צר, ופיו כיס, כעין עושים

כבגד. ודינו "זוטו", נקרא זה מ"ט.31)כיס פכ"ח שם

.ã˜eÏÁ ‰OÚ32˙¯nLÓ‰ ÔÓ33‰LÏL Ba LÈ Ì‡ , »»»ƒ«¿«∆∆ƒ≈¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó - ‰LÏL ÏÚ34. «¿»¿«≈À¿»

ה"ג.32) ה פרק בתרא בבא כלים, מסננת 33)תוספתא
משקין. ממלאכתה 34)של בידיים שביטלה אףֿעלֿפי

חלוק. כדין טומאה מקבלת היא הראשונה,

.ä˙¯nLÓ35ÔÈÚÓ ˙LnLÓ Ì‡ :‰˙ÏaL ÔÈÈ ÏL ¿«∆∆∆«ƒ∆»¿»ƒ¿«∆∆≈≈
‰BL‡¯ ‰Î‡ÏÓ36.‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - ¿»»ƒ»¿≈»¿ƒ»¿»

שם.35) יין.36)תוספתא לסנן

.å˙BÁtËÓ37˙B¯iˆÓ‰ ÌÈ¯ÙÒ38ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ƒ¿¿¿»ƒ«¿À»≈¿«¿ƒ
Ì„‡ ÔÈLnLÓ ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰‡ÓË39Ô¯eiˆ È¯‰L ; À¿»ƒ¿≈∆≈»¿«¿ƒ»»∆¬≈ƒ»

- ˙B¯iˆÓ ÔÈ‡LÂ .eOÚ ¯ÙÒ ÏÈ·LaL Ô‰ÈÏÚ „ÈÚÓ≈ƒ¬≈∆∆ƒ¿ƒ≈∆«¬¿∆≈»¿À»
˙B‡ÓË ¯‡La ˙B‡nË˙Ó40Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ ıeÁ41, ƒ¿«¿ƒ¿»À¿ƒÀ¿«ƒ¿»

BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ42ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ „ÓÚ :43BÓk , ƒ¿≈∆¿ƒ¬…¿«¬∆¿«¿≈¿
·LBÓe ·kLÓ ÔÈÚa e¯‡aL44. ∆≈«¿¿ƒ¿«ƒ¿»»

ד.37) פכ"ח, שם בצבעים.38)משנה או בריקמה
טומאה.39) מקבלים אינם כלים, לתכשיט העשויים ודברים
שאמרו 40) מה מפרש רבינו ושרץ. מת טומאת כגון
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הכוונה  טמאות", מצויירות "שאינן במשנתנו: ביתֿהלל
משנה  מכלים, בפכ"ד משנה לסתם בהתאם טומאות, לשאר

נגע 41)יד. ואם לגמרי, טהורות - בהן נגע וכשלא הזב,
מדרס  טומאת ולא מגע טומאת אחד יום טומאת נטמאו בהן

לישיבה 43)לזב.42)החמורה. אינה המטפחת פירוש,
עליו  הזב, עליה ישב ואם אחרת, למלאכה אלא שכיבה או
לה. המיוחדת למלאכתה במטפחת להשתמש כדי לעמוד,

מקומות.44) ובכמה א הלכה ומושב משכב מהלכות בפ"ו

.æ˙Òk45ËBn‰ ÈtÓ Ô‰ÈÙ˙k ÏÚ ÔÈÁÈpnL ÌÈÏaq‰46 ∆∆««»ƒ∆«ƒƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿≈«
Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó -47dÈ‡ - ÔÈÈ ÏL ˙¯nLÓe ; ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿«∆∆∆«ƒ≈»

Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó48. ƒ¿«¿»¿ƒ¿»

מ"ט.45) הכתף.46)שם על ילחץ לא שהמוט
עליו.47) יושב הסבל שהשמרים 48)לפעמים מפני

הבגדים. את מלכלכים בה הדבוקים

.ç„‚a49˙B¯eˆÏ ÂÈÏÚ ·MÁL50Ïa˜Ó BÈ‡ - ∆∆∆ƒ≈»»¿≈¿«≈
‰‡ÓË51Bz·LÁÓ Ïha .52‰‡ÓË Ïa˜Ó -53ÏÚa . À¿»ƒ≈«¬«¿¿«≈À¿»««
˙Èa‰54B‡ ÌÈÏ˙k Ô‰a ˙BtÁÏ ˙BÁtËÓ ‰OÚL ««ƒ∆»»ƒ¿»¿«»∆¿»ƒ

‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÌÈ„enÚ55. «ƒ≈»¿«¿À¿»

א.49) צד, או 50)זבחים בצבעים הבגד על לצייר דעתו
מלאכתו.51)בריקמה. נגמרה שלא ורוצה 52)מפני

ציור. בלי שהוא, כמו בבגד שם.53)להשתמש
ה"ז.54) פ"ה מציעא בבא כלים, זה 55)תוספתא שאין

לגבי  שביטלן מפני נימוק: עוד יש בכתלים אדם. תשמיש
לקרקע. מחובר

.è˜eÏÁ56‰Î·Òk ÈeOÚ‰57È˙BL Ba ˜ÁOÏ È„k »∆»ƒ¿»»¿≈¿«≈≈
¯ÎL58‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -59. ≈»≈¿«≈À¿»

ט.56) פכ"ח, שם נראה 57)משנה הלובשו ובשר כרשת,
נקביה. שישחקו 58)מתוך ליצנים מעסיקים במסבאות

כזה  חלוק ללבוש הליצנים של ודרכם השכר, שותי בפני
נקיה). לשון נוקט רבינו משנתנו. שרוב 59)(ראה מפני

הליצן. של דעתו בטלה - כזה חלוק לובשים אינם האנשים

.é‰tk60¯Ùq‰ ÏÚ B˙pL61˙‡ÓË Ïa˜lÓ ¯B‰Ë - ƒ»∆¿»««≈∆»ƒ¿«≈À¿«
Ò¯„Ó62˙B‡ÓË ¯‡L·e ˙Óa ‡nË˙Ó Ï·‡ ,63. ƒ¿»¬»ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»À¿

מדרס 60) ומיטמאה חובשות, שהנשים מצנפת מ"ה. שם
עליה. יושבת שלפעמים או 61)מפני הספר את בה כיסה

א). מח, סנהדרין (ראה עליה 62)כרכו שחלה מפני
לו  ואומרים הקודם, לתשמישה יותר ראויה אינה קדושה,
רבינו  (ראה מלאכתנו ונעשה עמוד עליה: היושב לזב

ט). פ"ד, תפילין "עמוד 63)בהלכות בהם אומרים שאין
למעלה  שאמרנו למה סותר זה ואין מלאכתנו". ונעשה
שדבר  מפני טומאה, מקבלות אינן ספרים שמטפחות בה"ו,
שינוי  עלֿידי אלא טומאה מתורת יוצא אינו טומאה המקבל

ה"י). פ"ח למעלה (ראה מעשה

.àé‰OBÚ‰64˙ÈÏtÒ‡65¯BÚ‰ ÏÚ ÔÈa66ÏÚ ÔÈa »∆ƒ¿¿»ƒ≈«»≈«
Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡ ,„‚a‰67¯eÚL68ÔÈ¯B‰Ë -69. «∆∆««ƒ∆≈»∆ƒ¿ƒ

ÏÓ Ô‰ÈÏÚ ‰OÚ‡Ó‚e70Ïa˜Ó BÈ‡ - „‚a‰ ÏÚ : »»¬≈∆¿¿»««∆∆≈¿«≈
- ¯BÚ‰ ÏÚÂ ;Èe‡¯ BÈ‡Â CÏÎÏ˙ È¯‰L ,‰‡ÓËÀ¿»∆¬≈ƒ¿«¿≈¿≈»¿«»

·kLÓÏ Èe‡¯Â Áp˜˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË Ïa˜Ó71. ¿«≈À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«¿»¿ƒ¿»

מ"ג.64) מדברים 65)שם שנעשית (תחבושת) רטייה
בשעווה. מעורבים על 66)שמנים המשחה את מרח

עור. ובבגד.67)חתיכת להם 68)בעור הקבוע השיעור
חמישה  - ועור שלושה, על שלושה - בגד טומאה: לקבלת

חמישה. ואינם 69)על המשחה מן נמאסים והעור הבגד
לכלום. ומקמח.70)ראויים לעוטות מתאנים עשויה

כך. כל מלכלכת אינה זו גם 71)רטייה מיטמא ולכן
מדרס. טומאת

.áé?‰‡ÓË „‚a‰ Ïa˜È È˙ÓÈ‡Ó72LÏL Ba ‚¯‡iMÓ ≈≈»«¿«≈«∆∆À¿»ƒ∆∆¡…»
ÔÈ‚¯‡p‰ ÌÈÏk‰ ÏÎÂ .˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡∆¿»«»∆¿»¿»«≈ƒ«∆¡»ƒ

‡ÈÏt‡Â ÒÈk‰ ÔB‚k ,ËÁÓa73‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ¿««¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»≈¿«¿ƒÀ¿»
.ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú«∆ƒ»≈¿«¿»

לפי 72) בהם להשתמש ארוכים בדים באורג המדובר
א  בהלכה למעלה אמרנו שלם, בגד האורג אבל הצורך.

שבכל שאפ  מלשונו, ומשמע טומאה. מקבל שהוא כל ילו
שאמרו  ומה בלבד, ופשתים בצמר ולא כך, הדין הבגדים
לאריג  ולא לקרעים, הכוונה טפחים, שלושה מינים בשאר

וה"ב). ה"א למעלה (ראה בבא 73)חדש כלים, תוספתא
והן  הרגל מן חלק רק המכסות נעליים ה"ב . פ"ו, מציעא

מאריג. עשויות

.âéÌÈÏk‰ Ïk74ËÁÓ Èab ÏÚ ÔÈOÚp‰75‰„BˆÓ ÔB‚k , »«≈ƒ««¬ƒ««≈««¿¿»
ÔÈÏa˜Ó ÔzÎ‡ÏÓ Ïea˜ ˙Èa Ô‰a ‰OÚpL ÔÂÈk -≈»∆«¬»»∆≈ƒ¿«¿»¿«¿ƒ

.‰‡ÓËÀ¿»

כמו 75)שם.74) מפרש, לתוספתא בהגהותיו הגר"א
שפה  עושים אין אם כולה שמתפרקת הפוזמקאות אריגת
את  שתוחבים פירושו במחט" ו"הנארגים האריגה, בסוף

השתי. לתוך ומכניסים המחט, באוזן הערב חוט

.ãé‰Î·Ò76ÏÈÁ˙‰ Ì‡ :Ô‰ÈL‡¯a ˙Ba‰ ˙BÁÈpnL ¿»»∆«ƒ«»¿»≈∆ƒƒ¿ƒ
‰ÈtÓ d˙B‡ ˙BOÚÏ77„Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - «¬»ƒƒ»≈»¿«∆∆À¿»«

d˙ÈÚ˜¯˜ ¯Ó‚iL78- d˙ÈÚ˜¯wÓ dÏÈÁ˙‰ Ì‡Â ; ∆ƒ¿…«¿»ƒ»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ«¿»ƒ»
dÒÈ·Le .‰Èt ˙‡ ¯Ó‚iL „Ú ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡79 ≈»¿«∆∆À¿»«∆ƒ¿…∆ƒ»¿ƒ»

dÓˆÚ ÈÙa ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó80‰ÈËeÁÂ .81dÏ ¯eaÁ82 ¿«∆∆À¿»ƒ¿≈«¿»¿∆»ƒ»
‡nËÏ83‡nË˙‰Ïe84. ¿«≈¿ƒ¿«≈

מ"י.76) פכ"ז, השבכה 78)משפתה.77)כלים סוף
הראש. לאמצע התפור 79)המגיע מוזהב או מצוייר בד

לנוי. הסבכה לסבכה.80)על מחוברת אינה אפילו
לראש.81) הסבכה את בה שקושרים כשהם 82)החוטים

ממנה. כחלק דינם לסבכה, נגעה 83)מחוברים אם
הסבכה. גם נטמאת – בהם טומאה 84)טומאה כשנגעה

בסבכה.

.åè‰Î·Ò85¯ÚO ·¯ ˙Ïa˜Ó dÈ‡ Ì‡ ,‰Ú¯˜pL ¿»»∆ƒ¿¿»ƒ≈»¿«∆∆…¿«
.‰¯B‰Ë - L‡¯‰»…¿»
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שם.85)

.æè˜eÏÁ86„·Ï ÏL B‡ „‚a ÏL87¯È ÏL B‡88- »∆∆∆∆∆∆∆¿»
ÂÈt ˙‡ ÁzÙiMÓ ?BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó89. ≈≈»«¿«¿«¿ƒ∆ƒ¿«∆ƒ

‡ÓË Ì‡Â .BË˜ ÈÙÏ ÔËw‰Â BÏ„‚ ÈÙÏ ÏB„b‰«»¿ƒ»¿¿«»»¿ƒ»¿¿ƒƒ¿»
BÈ‡Â ‰Ï·iMÓ ?B˙¯‰Ë ‡e‰ È˙ÓÈ‡Ó - ˜eÏÁ‰∆»≈≈»«»√»ƒ∆ƒ¿∆¿≈

‰BL‡¯ BzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ LnLÓ90Ba¯ Ba ¯izL . ¿«≈≈≈¿«¿ƒ»ƒ¿«≈À
B˙‡ÓËa ‡e‰ ÔÈ„Ú - ‰ÏÚÓÏÓ91- ‰hÓlÓ Ba¯ ; ƒ¿«¿»¬«ƒ¿À¿»Àƒ¿«»

¯B‰Ë - ÂÈt ˙ÈaÓ Ú¯˜ Ì‡Â .¯B‰Ë92. »¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ»

ה"א.86) פ"ה בתרא בבא כלים, צמר 87)תוספתא
חזקות. דפיקות עלֿידי בתוספתא 88)שנתחבר גורסים יש

מעלים. או מעשבים עשוי רגיל נייר בית 89)"עור",
לארוג  היה דרכם הראש. את בו שמכניסים המקום הצואר,
הצואר. בית את ותיקנו פתחו ואחרֿכך החלוק, אורך כל את

לשימוש 90) ראוי שהוא ואףֿעלֿפי ללובשו, ראוי שאינו
ללבישה.91)אחר. שראוי לובש 92)מפני אדם אין

זה. במקום קרוע חלוק

.æé‰OBÚ‰93¯‡eˆÓ ¯B‚Á94„‚a ÏL95BcvÓe96ÏL »∆¬ƒ«»∆∆∆ƒƒ∆
ÏÏÓiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ - ÔÈ„Ò97.ÂÈ˙B˙ÙO »ƒ≈¿«≈À¿»«∆ƒ¿…ƒ¿»

ÔÈ„q‰ ÚˆÓ‡Óe „‚a‰ ÚˆÓ‡Ó e‰‡OÚ98BÈ‡ - ¬»»≈∆¿««∆∆≈∆¿««»ƒ≈
ÈM‰ „vÓ ÏÏÓiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó99. ¿«≈À¿»«∆ƒ¿…ƒ««≈ƒ

ה"ב.93) הגירסא 94)שם היא (כך מצידו צ "ל
האחד 95)בתוספתא). שמצידו רחב, פס הבגד מן חתך

שפה. לו מצידו.96)יש או ויעשה 97)פירוש, יתפור
שפה.98)שפה. בלי החגור צידי גם 99)ושני פירוש,

סדין  של "ומצידו וגורס: מגיה איש' [ה'חזון השני. הצד את
ומאמצע  הבגד מאמצע עשאהו השני. מצד שימלול עד . . .
ופירוש  שפתותיו", שימלול עד טומאה מקבל אינו הסדין,
מקבל  ואינו אחת שפה יש מצידו, ברור: זו מתוקנת גירסא
ואם  שפה, לו שאין השני הצד את גם שימלול עד טומאה
- שפה בלי הם האבנט צידי שני הרי הבגד, מאמצע עשה
וכתב  רבינו דייק ולכן הצדדים, שני למלול צריך
על  מאוד מתקבל זה תיקון רבים. בלשון "שפתותיו"

הדעת].

.çé¯B‚Á100ÂÈ„„ˆ eÏaL101- ˙Ói˜ B˙ÈÚˆÓ‡Â ¬∆»¿»»¿∆¿»ƒ«∆∆
‡ÓË102. »≈

ר'102)השפות.101)שם.100) משום שם בתוספתא
פירוש, חגור". שירי משום "טמא גמליאל בן שמעון
אבל  שפתותיו, שימלול עד בגד חשוב אינו בתחילתו
כל  נפקעת זו אין - טומאה קבלת תורת עליו וירדה כשמלל

בשייריה. להשתמש שאפשר זמן

.èé‰ÙO103da ¯bÁÏ dÈ˜˙‰Â „‚a‰ ÔÓ ‰L¯tL »»∆≈¿»ƒ«∆∆¿ƒ¿ƒ»«¿…»
Ë·‡k ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ÂÈ˙Ó ˙‡104. ∆»¿»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈

רחבה.104)שם.103) לא חגורה

.ë˙ÈlË105·¯ eÈ‰ Ì‡ :‰˙ÏaL ÈÚ ÏL‰È˙B˙ÙO «ƒ∆»ƒ∆»¿»ƒ»…ƒ¿∆»
LÏL da ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÓi˜106LÏL ÏÚ «»««ƒ∆≈»»«»

‡È¯a107‰È˙B˙ÙO ÔÈ‡ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó BÊ È¯‰ - »ƒ¬≈¿«∆∆À¿»≈ƒ¿∆»

- ‡È¯·e ˜ÊÁ LÏL ÏÚ LÏL da LÈ Ì‡ :˙BÓi«̃»ƒ≈»»«»»»»ƒ
ÔÎÂ .‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó¿«∆∆À¿»¿ƒ»≈»¿«∆∆À¿»¿≈

ÌÈiÚ È„‚a ¯‡L108. ¿»ƒ¿≈¬ƒƒ

ה"א.105) פ"ו אצבעות.106)שם שלא 107)שלוש
שכאלה 108)בלו. בגדים בשיירי גם משתמשים עניים

ח). פכ"ח, כלים משנה (ראה

.àë˙BiÏËÓ109‰LÏL Ô‰a ÔÈ‡L110- ‰LÏL ÏÚ «¿ƒ∆≈»∆¿»«¿»
‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó ÔÈ‡111ÔÈÎ‰Â Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â .112 ≈»¿«¿À¿»¿ƒƒ≈¬≈∆∆¡ƒ»

;LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt eÈ‰iL „Ú ‰‡ÓË ˙BÏa˜Ó -¿«¿À¿»«∆ƒ¿»ƒ»«»
ÏÏk ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ LÏL ÏÚ LÏMÓ ˙BÁt ÏkL∆»»ƒ»«»≈¿«≈À¿»¿»

BÈÎ‰L Èt ÏÚ Û‡Â113. ¿««ƒ∆¡ƒ

מבגד.109) קרועות חתיכות א. צד, טפחים.110)זבחים
ופשתים 111) צמר אבל בגדים, מיני בשאר שהמדובר נראה

הוא  וזה הכינם. לא אפילו שלוש, על בשלוש מתטמאים
למעלה  רבינו שכתב ופשתים, לצמר מינים שאר בין ההבדל

א. בהן.112)בהלכה להשתמש אותן זה 113)הכין כל
אם  אבל גדול, מבגד קרועה חתיכה היינו במטלית, נאמר
בשאר  אפילו מיטמא - קטן בגד לשם מלכתחילה ארגו

א. בהלכה למעלה כנאמר מינים,

.áë˙BÁt114˜˜ÙÏ BÈ˜˙‰L ‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ »ƒ¿»«¿»∆ƒ¿ƒƒ¿…
ıÁ¯n‰ ˙‡ Ba115‰¯„w‰ ˙‡ Ba ¯ÚÏe116Ba Áp˜Ïe ∆«∆¿»¿«≈∆«¿≈»¿«≈«

ÌÈÁ¯‰ ˙‡117- ‰tL‡a BÎÈÏL‰ Ì‡ :el‡a ‡ˆBiÎÂ ∆»≈«ƒ¿«≈»≈ƒƒ¿ƒ»«¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡118È¯BÁ‡ BÁÈp‰ B‡ „B‚n· B‡Ïz ; ≈¿«≈À¿»¿»«»ƒƒ¬≈

ÔÈ„ÚÂ ,ÂÈ„‚a CB˙a BÁÈp‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙Ïc‰«∆∆¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ¿¿»»«¬«ƒ
˙‡ÓhÓ ıeÁ ˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Óe ,BÏˆ‡ ·eLÁ ‡e‰»∆¿¿«≈¿»À¿ƒÀ¿«

ÙË ‰LÏMÓ ˙BÁt ‡e‰ È¯‰L ,Ò¯„Ó.ÌÈÁ ƒ¿»∆¬≈»ƒ¿»¿»ƒ

ב.114) פכ"ח כלים החור 115)משנה את לסתום
חומו. יצא שלא כדי המרחץ, בית לטלטל 116)שבכותל

החמה. הקדירה והקמח.117)את האבק מן לנקותו
דברי 118) טמא, - מוכן שאינו בין מוכן בין אמרו: במשנה

מן  שאינו בין המוכן מן בין אומר: יהושע ר' אליעזר. ר'
מן  שלא טמא, - המוכן מן אומר: עקיבא ר' טהור. - המוכן
לאשפה  "זרקו ב: כט, בשבת עולא ופירש טהור". - המוכן
לא  טמא; הכל דבר - בקופסא הניחו טהור; הכל דברי -
הדלת  לאחורי שהניחו או (ביתד) במגוד שתלאו אלא נחלקו
ור' מטהר, יהושע ור' בשניהם, מטמא אליעזר ר' וכו'".
 ֿ ובכסף הדלת. באחורי ומטהר ביתד, בתלאו מטמא עקיבא
ר' דעת נגד אליעזר כר' פסק שרבינו מאוד מתפלא משנה
למשנה  בפירושו שהרי הפליאה, וגדולה עקיבא. ור' יהושע
יישוב  מצאתי ולא אליעזר, כר' הלכה ואין בפירוש: כתב

זו. לתמיהה

.âë‰LÏL119Ì‡ :‰tL‡a CÏLÓ ‰È‰L ‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»∆»»À¿»»«¿»ƒ
‡È¯a ‰È‰120Òb ÁÏÓ ·w‰ Ú·¯ Ba ¯¯ˆÏ È„k121‡ÏÂ »»»ƒ¿≈ƒ¿……«««∆««¿…

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ú¯wÈ122BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â , ƒ»≈¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ»≈
ÏÚ Û‡ ‡È¯a ‰È‰ Ì‡ ,˙Èaa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‡nË˙Óƒ¿«≈¬»ƒ»»««ƒƒ»»»ƒ««
Ba ¯¯Bˆ ‰È‰L B‡ ,ÁÏÓ Ba ¯¯ˆÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ètƒ∆≈»ƒ¿…∆«∆»»≈

.Ò¯„Ó ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ‡È¯a ‰È‰ ‡ÏÂ ÁÏÓ∆«¿…»»»ƒ¬≈∆»≈ƒ¿»
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milkקכו zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn a"k iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מי"א.119) פכ"ז בלה.120)כלים כחכמים 121)לא
מטלית 122)במשנה. על לגמרי לוותר אדם של דרכו אין

בריא  - "באשפות המשנה: [לשון שכזו. ובריאה גדולה
ששני  משמע, מלח", צורר או בריא או - בבית מלח, וצורר
לצרור  יכול ב. בריא; א. באשפה: במושלך נאמרו תנאים
אחד  תנאי כאילו ביחד, רבינו אותם כורך וכאן וכו' בו
השניה  בבבא אולם וכו'. בו לצרור שיכול עד בריא לפנינו:
התכוון  שרבינו ונראה לשניים. מחלקם בבית" היה "אם

חזק]. וגם בלה לא גם "בריא", במונח הראשונה בבבא

.ãë‰LÏL123eÏc·‰ ‡ÏÂ Ú¯˜pL ‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»∆ƒ¿«¿…À¿¿
ÚbÈ ÂÈÏÚ ·LiLÎe ‡qk‰ ÏÚ B˙B Ì‡ :ÌÈÚ¯w‰«¿»ƒƒ¿««ƒ≈¿∆≈≈»»ƒ«

¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‡qka B¯Oa124‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â , ¿»«ƒ≈¬≈∆»¿ƒ»¬≈∆
.Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»

מי"ב.123) חלקיו 124)שם ונפרדו לגמרי, נחלק כאילו
מזה. זה

.äëLÏL125‰ÁÓpL LÏL ÏÚ126ËeÁ elÙ‡ ‰pnÓ »«»∆ƒ¿»ƒ∆»¬ƒ
ÔÈËeÁ ÈL B‡ ¯L˜ da ‡ˆÓpL B‡ ,„Á‡∆»∆ƒ¿»»∆∆¿≈ƒ

ÔÈÓÈ‡˙Ó127.‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - «¿ƒƒ¬≈¿»

שנתדקדק 126)שם.125) פירוש "שנמהה" במשנה,
תחת 127)ונחלש. אחד ערב חוט נכנס נכונה, באריגה

יחד, ערב חוטי שני היו ואם גביו, על והשני השתי, חוט
[הר"ש  אינו. כאילו אחד חוט ורואים טובה, אריגה זו אין
חוטים" "שני שהפיסקא מפרשים רבותיו, בשם והברטנורא
שני  אלא מטהר אינו אחד בחוט קשר כי לקשר, גם נמשכת
אין  אחד קשר על אבל חוטים, בשני לזה זה סמוכים קשרים

עד]. בשבת שנאמרו כמו מקפיד האורג

.åëLÏL128- ‰tL‡a dÎÈÏL‰L LÏL ÏÚ »«»∆ƒ¿ƒ»»«¿»
‰¯B‰Ë129‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - d¯ÈÊÁ‰ ;130ÌÏBÚÏ . ¿»∆¡ƒ»¿«∆∆À¿»¿»

ÏMÓ ıeÁ ,‰z‡nËÓ d˙¯ÊÁ‰Â dz¯‰ËÓ d˙ÎÏL‰«¿»»»¿««¿»¿«¿»»»¿«¿«»ƒ∆
ÏÚ ‰˙È‰ elÙ‡L ,‰·BË ˙È¯B‰Ê ÏLÂ ÔÓb¯‡«¿»»¿∆¿ƒ»∆¬ƒ»¿»«
.‰·eLÁ ‡È‰L ÈtÓ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ‰tL‡‰»«¿»¿«∆∆À¿»ƒ¿≈∆ƒ¬»

מפני 129)שם.128) נטהרה, טמאה היתה אם אפילו
בגד. מתורת הטומאה 130)שביטלה אבל ולהבא, מכאן

ישראל). (תפארת חוזרת אינה הקודמת

.æëLÏL131¯ecÎa d˙pL LÏL ÏÚ132d‡OÚL B‡ »«»∆¿»»¿«∆¬»»
‰¯B‰Ë - dÓˆÚ ÈÙa ¯eck133ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï·‡ . «ƒ¿≈«¿»¿»¬»¿»¿»ƒ

˙BÓk ‡e‰ È¯‰ - ¯ecÎa B˙pL ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ«¿»¿»ƒ∆¿»¿«¬≈¿
‰È‰L134Ò¯„Óa ‡nË˙Óe135ÈÙa ¯eck e‰OÚ . ∆»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»»»«ƒ¿≈

Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ - BÓˆÚ136¯Ùz‰ È¯‰L , «¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¬≈«∆∆
‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ BËÚÓÓ137. ¿«¬ƒ¿»«¿»

מ"א.131) פכ"ח וכרך 132)שם המטלית, את קיפל
כדור. ועשה בגד בגד.133)סביבה מתורת שביטלה מפני

מן 134) להוציאה ועומד מבטל, אינו כזו גדולה חתיכה
למשנה).135)הכדור. בפירושו (רבינו הכדור על ישב אם

גם  שהכוונה מפרש ורבינו "טמא", סתם: כתוב במשנה
מדרס  שטומאת ודעתו עליו, השיג [הראב"ד מדרס. לטומאת

שאמרו  ומה לישיבה. ראוי אינו שכדור מפני כאן, אין
טומאות]. לשאר הכוונה "טהור",136)"טמא" במשנתנו:

מדרס, טומאת היינו "טמא" הקודמת בבבא שפירש ורבינו
טומאות, בשאר אבל מדרס. בטומאת זו בבא גם מפרש
לשיטתו  [והראב"ד מיתטמא - שלוש על בשלוש שמטמאות

שהיא]. טומאה מכל טהור משיעור 137)מפרש ופחות
שלושה  על בשלושה והמדובר למדרס. ראוי אינו זה,
- לתפר מחוץ טפחים שלושה נשארו אם אבל מצומצם,

מדרס. מטמא

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
.àÌÈÏ·Á‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈ‚¯B‡L ˙ÏˆÁn‰ ‡e‰ ıtn‰««»««¿∆∆∆¿ƒ»ƒ«¬»ƒ

ÏÏÎa ıtn‰ ÔÈ‡Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡Ób‰ ÔÓe Ûeq‰ ÔÓeƒ«ƒ«…∆¿«≈»∆¿≈««»ƒ¿«
‡e‰ ‡nË˙Ó ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÏk≈ƒ»¬ƒ«»¿««ƒ≈ƒ¿«≈
,'·kLn‰ Ïk' ·e˙k‰ ‰a¯ È¯‰L ,‰¯Bz ÔÈc Ò¯„Óa¿ƒ¿»ƒ»∆¬≈ƒ»«»»«ƒ¿»
˙Óa ‡nË˙Ó ÔÎÂ .BÏ ÈeOÚÂ ·kLÓÏ Èe‡¯ ‰ÊÂ¿∆»¿ƒ¿»¿»¿≈ƒ¿«≈¿≈
BÓk ,ıÚ ÈÏk ÈËeLt ÏÎk ,Ô‰È¯·cÓ ˙B‡ÓË ¯‡L·eƒ¿»À¿ƒƒ¿≈∆¿»¿≈¿≈≈¿
- Ò¯„Óa ‡nË˙n‰ ÏkL :ÏB„b ÏÏk ‰ÊÂ .e¯‡aL∆≈«¿¿∆¿»»∆»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»

.˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Óƒ¿«≈ƒ¿»À¿

שיעור 1) טומאות. ובשאר במידרס מתטמא שהמפץ יבאר
בחמור  שיעורו המשלים טומאה. לקבל והמפץ והעור השק
שלוש  בו שארג בגד כפולין. הנמדדין ודין ממנו. בקל או
שהיא  מטלית מתחילתו. אחד חוט וניטל במידרס ונטמא
על  או בגד על או העור על או הקופה על וטלאה מידרס
או  פרוכת ועשאוהו מידרס שטמא סדין ודין וכו'. שק

שמשה. שיעריב קודם וקרעה הטבילה

.áLÏL ÏÚ LÏLa ‡nË˙Ó „‚a‰L ,e¯‡a ¯·k¿»≈«¿∆«∆∆ƒ¿«≈¿»«»
ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL·e ,˙B‡ÓË ¯‡La e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿ƒ¿»À¿ƒ¿»¿»ƒ«

.Ò¯„ÓÏ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ¿ƒ¿»

.â‰Úa¯‡ ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ B¯eÚL - ˜O‰««ƒ«¿»»¿»ƒ««¿»»
‰ML - ıtn‰ ;‰MÓÁ ÏÚ ‰MÓÁ - ¯BÚ‰ ;ÌÈÁÙË¿»ƒ»¬ƒ»«¬ƒ»««»ƒ»
˙BÁÙe .˙B‡Óh‰ ¯‡LÏ ÔÈa Ò¯„ÓÏ ÔÈa .‰ML ÏÚ«ƒ»≈¿ƒ¿»≈ƒ¿»«À¿»
ÌÈ¯·c ‰na .ÌeÏkÓ ÔÈ¯B‰Ë - el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÔÓƒ«ƒƒ»≈¿ƒƒ¿«∆¿»ƒ
Ï·‡ ;‰ek ‡Ïa Ú¯˜pL Ô‰Ó „Á‡ Ú¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆«∆»≈∆∆ƒ¿«¿…«»»¬»
B‡ ·LBÓÏ ÁÙË ÏÚ ÁÙË elÙ‡ ıˆ˜Â ‰eÎa ıˆBw‰«≈¿«»»¿»«¬ƒ∆««∆«¿»
‰Ê È¯‰ - ·kLÓÏ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ«¿»¿»ƒ¿ƒ¿»¬≈∆
ıvwL ÁÙË ÏÚ ÁÙh‰ ‰È‰L ÔÈa ,Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»≈∆»»«∆««∆«∆ƒ≈
ÔÎÂ .ıtÓ B‡ ¯BÚ B‡ ˜O B‡ „‚a ‰LÏM‰ B‡«¿»∆∆««»¿≈
,B„Èa Ba ÊÁ‡iL È„k ‰ÊÈÁ‡Ï Ô‰Ó „Á‡Ó Úv˜Ó‰«¿«≈«≈∆»≈∆«¬ƒ»¿≈∆…«¿»
Ô‰È˙BÚaˆ‡ e˜BfÈ ‡lL ÌÈ‡z ÈˆˆB˜ ÔÈOBÚL C¯„k¿∆∆∆ƒ¿≈¿≈ƒ∆…ƒ∆¿¿≈∆
˙BÁt ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â .‡e‰L ÏÎa ‡ÓË ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»≈¿»∆¿∆…ƒ¿∆»
¯B‰Ë ˙BÚaˆ‡ LÏMÓ ˙BÁt ÏkL ,LÏL ÏÚ LÏMÓƒ»«»∆»»ƒ»∆¿»»

.ÌeÏkÓƒ¿

.ã,ÁÙË ˜O‰ ÔÓe „‚a‰ ÔÓ ÌÈÁÙË ÈL ¯aÁÓ‰«¿«≈¿≈¿»ƒƒ«∆∆ƒ««∆«
¯BÚ‰ ÔÓ ‰Úa¯‡ ,¯BÚ‰ ÔÓ „Á‡Â ˜O‰ ÔÓ ‰LÏL¿»ƒ««¿∆»ƒ»«¿»»ƒ»

È¯‰ - ıtn‰ ÔÓ „Á‡ÂÏ·‡ .Ò¯„n‰ ÔÓ ¯B‰Ë ‰Ê ¿∆»ƒ««»¬≈∆»ƒ«ƒ¿»¬»
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קכז milk zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn b"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,¯BÚ‰ ÔÓ „Á‡Â ıtn‰ ÔÓ ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ¯aÁ Ì‡ƒƒ≈¬ƒ»¿»ƒƒ««»¿∆»ƒ»
˜O‰ ÔÓ ‰LÏL ,˜O‰ ÔÓ „Á‡Â ¯BÚ‰ ÔÓ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ»¿∆»ƒ««¿»ƒ««
:ÏÏk‰ ‰Ê .Ò¯„Ó ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - „‚a‰ ÔÓ „Á‡Â¿∆»ƒ«∆∆¬≈∆»≈ƒ¿»∆«¿»
Ïw‰ ÔÓ ;‡ÓË - epnÓ ¯eÓÁa B¯eÚL ÌÈÏL‰L Ïk…∆ƒ¿ƒƒ∆»ƒ∆»≈ƒ««

.¯B‰Ë -»

.ä,ÔÈ¯B‰Ë - ‰·ÈLÈÏ ÔÈ˜˙‰L ‰¯·Îe ‰Ù ÈÈBÏa¿≈»»¿»»∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿ƒ
eÈ‰È Ck ¯Á‡Â Ìˆv˜iL „Ú ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â¿≈»¿«¿ƒÀ¿»«∆¿«¿≈¿««»ƒ¿

.ıtÓk¿«»

.å‰È‰iL „Ú Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡ - ÔË˜ ÏL ˜eÏÁ»∆»»≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»«∆ƒ¿∆
.ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL ,¯eÚMk Ba«ƒ¿»¿»ƒ«¿»¿»ƒ
ÌÈ„‚a :ÔÈÏeÙk ÔÈ„cÓ el‡Â .B˙i¯·k ,ÏeÙk „cÓÂ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ
˙‡Â ÌÈ˜BM‰ ÏÚÂ ÌÈÏ‚¯‰ ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈLÈaÏnL∆«¿ƒƒ»«»«¿«ƒ¿«««ƒ¿∆
.‡„et ÏL ÒÈk‰Â Ú·Bk‰Â ÌÈÒÎn‰Â L‡¯‰»…¿«ƒ¿»«ƒ¿««¿«ƒ∆¿»
˙„cÓ - ‰ËeLt Ì‡ ,‰ÙO‰ ÏÚ d‡ÏzL ˙ÈÏËÓe«¿ƒ∆¿»»««»»ƒ¿»ƒ¿∆∆

.‰ÏeÙk ˙„cÓ - ‰ÏeÙk Ì‡Â ,‰ËeLt¿»¿ƒ¿»ƒ¿∆∆¿»

.æÒ¯„Óa ‡ÓËÂ ‰LÏL ÏÚ ‰LÏL ‚¯‡L „‚a‰«∆∆∆»«¿»«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
ÏË .Ò¯„Ó Blk - „‚a‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿ƒ∆»«∆∆Àƒ¿»»«
‡ÓË Ï·‡ ,Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë - B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ∆»ƒ¿ƒ»»«ƒ«ƒ¿»¬»»≈
.Ò¯„Óa Ú‚pL ÈÏÎk ÔBL‡¯ ‡e‰ È¯‰Â ,Ò¯„Ó ÚbÓ««ƒ¿»«¬≈ƒƒ¿ƒ∆»«¿ƒ¿»
Ïk ˙‡ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË»«∆»ƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿ƒ∆»
‚¯‡pL „‚a ÔÎÂ .Ò¯„Ó ÚbÓ ‡ÓË „‚a‰ Ïk - „‚a‰«∆∆»«∆∆»≈««ƒ¿»¿≈∆∆∆∆¡«
˙Óa ‡ÓËÂ ˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏL Ba»∆¿»«»∆¿»¿ƒ¿»¿≈
Blk „‚a‰ - „‚a‰ Ïk ˙‡ ÂÈÏÚ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿ƒ»»∆»«∆∆«∆∆À
‡ÓhÓ ¯‰Ë - B˙lÁzÓ „Á‡ ËeÁ ÏË .˙Ó ‡ÓË¿≈≈»«∆»ƒ¿ƒ»»«ƒ¿≈
„Á‡ ËeÁ ÏË .˙Ó ‡ÓË ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,˙Ó≈¬»»≈««¿≈≈»«∆»
Ïk‰ - „‚a‰ Ïk ˙‡ ÌÈÏL‰ Ck ¯Á‡Â B˙lÁzÓƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿ƒ∆»«∆∆«…

Ïk‰ ‰È‰È ‰nÏÂ .¯B‰ËLÏL :e¯Ó‡L ÈtÓ ?¯B‰Ë »¿»»ƒ¿∆«…»ƒ¿≈∆»¿»
‰LÏL Ï·‡ ;ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë - ‰ËÚÓ˙pL LÏL ÏÚ«»∆ƒ¿«¬»¿»ƒ¿¬»¿»
ÔÓ ‰¯‰hL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ËÚÓ˙pL ‰LÏL ÏÚ«¿»∆ƒ¿«¬»««ƒ∆»¬»ƒ

.˙B‡Óh‰ ÏÎa ‰‡ÓË ‡È‰ È¯‰ - Ò¯„n‰«ƒ¿»¬≈ƒ¿≈»¿»«À¿

.çÏÚ B‡ ‰tw‰ ÏÚ d‡ÏËe Ò¯„Ó ‡È‰L ˙ÈÏËÓ«¿ƒ∆ƒƒ¿»¿»»««À»«
˙‡ LÈ¯Ù‰ .‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯ Ïk‰ ‰OÚ - ¯BÚ‰»«¬»«…ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ∆
eÚ‚pL ÈtÓ ,ÔBL‡¯ ¯BÚ‰ B‡ ‰tw‰ È¯‰ - ˙ÈÏËn‰««¿ƒ¬≈«À»»ƒƒ¿≈∆»¿
dLÈ¯Ù‰Â d‡ÏhL ÔÂÈkL ,‰¯B‰Ë ˙ÈÏËn‰Â ,Ò¯„na«ƒ¿»¿««¿ƒ¿»∆≈»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»
Ïk‰ ‰OÚ - ˜O‰ ÏÚ B‡ „‚a‰ ÏÚ d‡ÏË .‰ÏËa»¿»¿»»««∆∆««««¬»«…
„‚a‰ È¯‰ - dLÈ¯Ù‰ .‰‡ÓË ·‡ Ïk‰ È¯‰Â ,Ò¯„Óƒ¿»«¬≈«…«À¿»ƒ¿ƒ»¬≈«∆∆
·‡ ˙ÈÏËn‰Â ,Ò¯„na Ú‚ È¯‰L ,ÔBL‡¯ ˜O‰ B‡««ƒ∆¬≈»««ƒ¿»¿««¿ƒ«
¯Ùz .‚È¯‡‰ ÏÚ ‰ÏËa dÈ‡L ,‰˙È‰Lk ‰‡ÓËÀ¿»¿∆»¿»∆≈»¿≈»«»»ƒ»«
È˙MÓ B‡ ˙Á‡ Áe¯Ó d‡ÏhLk „‚a‰ ÏÚ ˙ÈÏËn‰««¿ƒ««∆∆¿∆¿»»≈«««ƒ¿≈
,·‡ Ïk‰ ‰OÚ ‡ÏÂ ,¯eaÁ BÈ‡ - Ì‡b ÔÈÓk ˙BÁe¯¿ƒ«≈ƒ¿…«¬»«…»
„ˆa BÊ ˙BÁe¯ È˙MÓ d¯Ùz .„·Ïa Ò¯„Ó ÚbÓ ‡l‡∆»««ƒ¿»ƒ¿«¿»»ƒ¿≈¿«

.·‡ Ïk‰ ‰OÚÂ ,¯eaÁ ‡È‰ È¯‰ - BÊ¬≈ƒƒ¿«¬»«…»

.èCk ¯Á‡Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL ‰LÏL ÏÚ ‰LÏL¿»«¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿««»

‰‡ÓË el‡ ÌÈÚ¯˜a ÔÈ‡Â ,Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë - ˜ÏÁ∆¡«»«ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ¿»ƒ≈À¿»
‡ÓËpL „‚a Ï·‡ .‡ÓËpL ÈÏk È¯·Lk Ìp‰Â ,ÏÏk¿»¿ƒ»¿ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿»¬»∆∆∆ƒ¿»
˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡ LÏL epnÓ Ú¯˜Â Ò¯„Óa¿ƒ¿»¿»«ƒ∆»∆¿»«»∆¿»
ÚbÓ ‡ÓË Ï·‡ ,Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë Ú¯w‰ B˙B‡ -«∆«»«ƒ«ƒ¿»¬»»≈««
‡ÓË ÏB„b‰ „‚a‰ ÔÓ B˙LÈ¯t ˙ÚaL ;Ò¯„Óƒ¿»∆¿≈¿ƒ»ƒ«∆∆«»ƒ¿»

.ÚbÓa¿«»

.é- ˙Î¯t e‰‡OÚ Ck ¯Á‡Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL ÔÈ„Ò»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿««»¬»»»…∆
?Ò¯„n‰ ÔÓ B˙¯‰Ë ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe .Ò¯„n‰ ÔÓ ¯‰Ë»«ƒ«ƒ¿»≈≈»«»√»ƒ«ƒ¿»
¯‡Lk Ô‰a ‰Ï˙ ‡e‰L ˙B‡Ïel‰ Ba ¯L˜iMÓƒ∆ƒ¿…«»∆ƒ¿»»∆ƒ¿»

.˙BÎB¯t‰«»

.àé·È¯ÚiL Ì„˜Â ,dÏÈaË‰Â Ò¯„Ó ‡È‰L ˙ÈlË«ƒ∆ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ»¿…∆∆«¬ƒ
¯˜ ‰pnÓ Ú¯˜Ï ÏÈÁ˙‰ dLÓLda Ú¯˜pL ÔÂÈk - Ú ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿…«ƒ∆»∆«≈»∆ƒ¿«»

ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,dlk ‰¯‰ËÂ ¯eaÁ dÈ‡ ·eL daÀ̄»≈»ƒ¿»¬»À»««ƒ∆¬«ƒ
Ú¯B˜ ‡e‰ È¯‰L ,Ú¯˜ ‡lL ˙¯ÙÚÓ È„k da ¯izLƒ¿«≈»¿≈«¬…∆∆…ƒ¿«∆¬≈≈«
ÔÂÈkL ;ÌBÈ ˙Ïe·Ëa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .CÏB‰Â¿≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈»
˙‡ Ú¯˜Ï ÒeÁÈ ‡Ï Ck ,dÏÈaË‰Ï ‰ÈÏÚ ÒÁ ‡lL∆…»»∆»¿«¿ƒ»»…»ƒ¿…«∆

.dlk ‰¯‰Ë CÎÈÙÏe ,dlkÀ»¿ƒ»»¬»À»

ה'תשע"ה  מנחםֿאב כ"ג ש"ק יום

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
.à˙B¯BÚ el‡2:Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó ≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

‰ÁÈËLÏ ÂÈÏÚ ·LÁL ¯BÚ3ÏÚ ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ . ∆»«»»ƒ¿ƒ»¿∆«ƒƒ«
‰ÏÚÓÏÓ ˙Bhn‰4ÏÚ ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ .ÂÈÏÚ ÔLÈÏ «ƒƒ¿«¿»ƒ…»»¿∆«ƒƒ«

ÈB‡On‰ ˙Áz ¯BÓÁ‰5˙Áz Ò¯Úa ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ . «¬««««¿∆«ƒƒ»∆∆««
ÔÈÁÈpnL ¯BÚÂ .˙Òk‰ ¯BÚÂ ¯k‰ ¯BÚÂ .ÔËw‰«»»¿««¿«∆∆¿∆«ƒƒ
ÂÈÏÚ eÏtiL È„k ‰ÏÈÎ‡‰ ˙Úa ÔÁÏM‰ ˙Áz«««À¿»¿≈»¬ƒ»¿≈∆ƒ¿»»

ÂÈÏÚ ÔÚL ‡e‰L ÈtÓ ,ÔÈ¯e¯t‰6¯BÚÂ .BÏ‚¯a «≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿»»»¿«¿¿
ÔzLt‰ ıÙB ¯‚BÁL7¯BÚÂ ,ıÙBpL ˙Úa ÂÈÏÚ ∆≈≈«ƒ¿»»»»≈∆≈¿

BÙ˙k ÏÚ Ïaq‰ ÁÈpnL ¯BÚÂ ,ÂÈÏÚ ¯nÁ‰ ¯‚BÁL∆≈««»»»¿∆«ƒ«««»«¿≈
˙Úa ÂÈk¯a ÏÚ ‡ÙB¯‰ ÁÈpnL ¯BÚÂ ,Ï·BqL ˙Úa»≈∆≈¿∆«ƒ«»≈«ƒ¿»»≈

ÔÈÈÁM‰ ÒÈÙnL8el‡‰ ˙B¯BÚ‰ ÏkL ÈtÓ ; ∆≈ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆»»»≈
„¯BÈ B¯È¯L ÔË˜ ÏL ·l‰ ¯BÚÂ .Ô‰ÈÏÚ ·LBÈ≈¬≈∆¿«≈∆»»∆ƒ≈

e„ÒtÈ ‡lL È„k ÂÈÏÚ9ÚÂ ,ÂÈ„‚ae‰‡OÚL ¯B »»¿≈∆…ƒ»¿¿»»¿∆¬»»
¯BÚÂ ,·¯M‰ ÈtÓ ¯Èˆw‰ ˙ÚLa BaÏ ÏÚ B˙Ï¿»¿«ƒƒ¿««»ƒƒ¿≈«»»¿

ÔÈÙÙBlL10‰·˙a ¯eÙz‰ ¯BÚÂ ,Ba ˙eÒk‰ ∆¿ƒ«¿¿«»¿≈»
ÔÈÎt‰˙Ó el‡ ÏkL ;ÌÈ„‚a‰ Ba ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ«¿»ƒ∆»≈ƒ¿«¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ11.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚLÂ ¬≈∆¿ƒ¿»ƒ¬≈∆

שאינם 1) ואותם במידרס שמתטמאים העורות יבאר
המחשבה  אם במידרס להתטמא הראוי עור ודין מתטמאים.
מרכב  או משכב במידרס מטמא אדם אם ודין מטמאתם.
לכלי  ושינהו הזב במידרס שנטמא עור כלי ודין שלו. שאינו
או  כאחד ולמשכב לקבלה עשייתם שעיקר כלים ודין אחר.

ונפחתו. בלבד ה.2)לקבלה משנה כ"ו פרק כלים
עליו.3) ולשבת הארץ על אותו החבלים 4)לשטוח על
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milkקכח zekld - dxdh xtq - a`Îmgpn b"k w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

המיטה. דפנות את החמור.5)המחברים עור על להגן
עליו. האדם רוכב שלפעמים מפני מידרס, ואם 6)ומטמא

אדם. לתשמיש גם עשוי הוא כדי 7)כן הפשתן על החובט
בו. הדבוקים הקנים עצי שיירי את את 8)להפיל פותח

מורסא. שהעלו ויתקלקלו.9)המכות יתלכלכו
מפני 11)כורכים.10) עליהם יושבים אין אמנם פירוש,

מלשבת  ונמנעים נקיים שהם מהם ויש מלוכלכים, שהם
אותם  מהפכים לפעמים אבל יתלכלכו שלא כדי עליהם

השני. צידם על ויושבים

.áÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙n‰ ˙B¯BÚ‰ Ïk»»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿«¿ƒ
‰MÓÁ ÏÚ ÌÈÁÙË ‰MÓÁ ,¯eÚMk Ô‰a ‰È‰iL „Ú«∆ƒ¿∆»∆«ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ»
¯BÚ :Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈ‡L ˙B¯BÚ el‡Â .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»
Ba ÛÙBlL ¯BÚÂ ,˜¯BqL ˙Úa ¯Óv‰ ˜¯BÒ ¯‚BÁL∆≈≈«∆∆»≈∆≈¿∆≈

˜e¯q‰ ¯Óv‰12ÔÓb¯‡‰ Ba ÛÙBlL ¯BÚÂ ,13¯BÚÂ , «∆∆«»¿∆≈»«¿»»¿
¯‡La ÔÈ‡nË˙Ó ÔlÎÂ .ÔÓb¯‡‰ Ba ÔÈÁÈpnL ¯ÙBz‰«≈∆«ƒƒ»«¿»»¿À»ƒ¿«¿ƒƒ¿»

˙B‡ÓË14. À¿

נמנע 12) והאורג הסינור צידי בשני נדבקים הצמר פירורי
וקשה  בגדיו על הפירורים יעלו שלא כדי עליו, מלשבת

יעלה 13)להסירם. שלא כדי הזה, העור על יושבים אין
היקר. הארגמן את וילכלך הכלים 14)אבק ככל

ובין  ושכיבה לישיבה בהם משתמשים אם בין המיטמאים
משתמשים. אין

.âÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈÏÎÏ ÈetÁ B‡OÚL ¯BÚ15B‡OÚ . ∆¬»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿¬»
‰OÚ È¯‰L ,˙B‡ÓË ¯‡L Ïa˜Ó - ˙Ï˜LÓÏ ÈetÁƒ¿ƒ¿…∆¿«≈¿»À¿∆¬≈«¬»

‰Ïa˜Ï16Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡Â ,17. ¿«»»¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

דרשו 15) ז הלכה ח פרק שמיני פרשת כהנים בתורת
פרק  למעלה (ראה מתטמאים אינם כלים שחיפויי מהכתוב

ד). הלכה המ 16)ד את הקודמת לקבל בבבא שקולת.
לחיפוי  ועור לכלי, קבוע חיפוי שעשאו בעור המדובר
אותו  ומורידים המשקולת, על לשמור עשוי משקולת

במשקולת. חמישה 17)כשמשתמשים בו יש אפילו
טפחים.

.ãB˙Ò¯ÙÏe B·˜ÚÏ e‰‡OÚL ¯BÚ18˙‡ ‰ÙBÁ Ì‡ : ∆¬»»«¬≈¿«¿»ƒ∆∆
‡nË˙Ó - Ï‚¯‰ ·¯19.¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â , …»∆∆ƒ¿«≈¿ƒ»»

הרגל.18) של התחתון ככל 19)החלק מידרס בטומאת גם
נעל.

.äÌeÓ‡‰ ÏÚL ÏÚÓ20BL·Ï ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»∆«»≈««ƒ∆¬«ƒ…¿»
‰¯Ó‚ ¯·kL ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ì„‡»»¬≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿¿»

BzÎ‡ÏÓ21. ¿«¿

מלאכה.20) בשעת עליו מתוחה שהנעל נימוק 21)הדפוס
מיטמאה. האימום מן עדיין הוסרה לא שאפילו מלמדנו, זה
נחלקו  "לא שזורי: שמעון רבי אמר ב: הלכה שם [בתוספתא
על  טהור, שהוא האימום שעל מנעל על וחכמים אליעזר רבי
מטהר  אליעזר שרבי האימום, מן שניטל על נחלקו? מה
ומחזירתו  בו ננעלת שאשה מפני מטמאין, וחכמים
כדי  האימום מן כשניטלה היא מחלוקתם פירוש, לאימום".

מן  נשמטה כבר שהרי מטמאים חכמים מידתה. את לבחון
מפני  מטהר, אליעזר ורבי מלאכתה כל ונגמרה האימום
להחזירה  ומתכוונת האימום מן אותה נוטלת שהאשה
מנחת  - אליעזר רבי לשיטת נאמר זה (נימוק למקומה
התנא  על חולק שזורי שמעון שרבי רבינו וסובר ביכורים).

קמא]. תנא דעת לפי כחכמים ופסק קמא

.åÒ¯„Óa ‡nË˙‰Ï Èe‡¯‰ ¯BÚ Ïk22¯ÒÁ BÈ‡Â »»»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿≈»≈
ez‡nËÓ ‰·LÁn‰ - ‰Î‡ÏÓ23ÂÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â , ¿»»««¬»»¿«¿«¿ƒƒ≈»»

‡nË˙Ó ‰Ê È¯‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ÔÁÏL ¯BÚ ˙BÈ‰Ïƒ¿À¿»¿«≈¬≈∆ƒ¿«≈
‰Î‡ÏÓ ¯ÒÁ Ì‡Â .Ò¯„Óa24˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - ¿ƒ¿»¿ƒ»≈¿»»≈««¬»»∆∆

Ba ÔÈtÁnL ¯BÚ‰ ÔÓ ıeÁ .BzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú Ba«∆ƒ»≈¿«¿ƒ»∆¿«ƒ
·k¯n‰25ÏÚ Û‡ Ba ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰L ,˜·‡‰ ÈtÓ «∆¿»ƒ¿≈»»»∆««¬»»∆∆««

BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL Èt26?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ∆…ƒ¿¿»¿«¿«∆¿»ƒ¬ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ˙B¯BÚa27Ô„aÚ‰ ˙B¯BÚ Ï·‡ ;28ÔÓ˙qL , ¿««««ƒ¬»»«¿»∆¿»»

Ô‰a ‰OÚiL „Ú Ô˙‡nËÓ ‰·LÁn‰ ÔÈ‡ - ‰¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ»≈««¬»»¿«¿»««∆«¬∆»∆
Ò¯„ÓÏ ÌÈÎÈÂ ‰OÚÓ29. «¬∆ƒƒ≈¿ƒ¿»

מעובד.22) עור כגון כמידרס, בו להשתמש הראוי פירוש,
טומאת 23) מקבל הוא הרי מידרס לתשמיש עליו חישב אם

המכשירו  מיוחד מעשה כל בו עשה שלא פי על ואף מידרס,
למידרס 24)לכך. כזה בעור משתמשים אדם בני שאין

הזו. המלאכה גמר המרכבה.25)לפני את בו מכסים
עורות.26) מוכרי של כדרכם סביב סביב הקצעה עוד חסר

המרכב  לחיפוי משתמשים אדם בני שהרבה מפני והטעם,
מהוקצע. שאינו על 27)בעור כך כל להקפיד דרכו שאין

העורות. למכירה.28)שיפור עורות מפני 29)מעבד
שאינם  דברים למכירה להוציא אומן של דרכו שאין

צרכם. כל מתוקנים

.æÔÈ‡L ·k¯Ó B‡ ·kLÓ Ò¯„Óa ‡nËÓ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»∆¿»∆≈»
B·kLÓa Ú‚Bp‰Â :¯Ó‡pL ;BlL30Ò¯„Â ·kLÓ ÏÊb . ∆∆∆¡«¿«≈«¿ƒ¿»»«ƒ¿»¿»«

‰ÚÈ‚ ‡Ïa ÂÈÏÚ31ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡Â ;¯B‰Ë -32 »»¿…¿ƒ»»¿ƒƒ¿»¬«¿»ƒ
B˙˜ÊÁL ;‡ÓË - ÂÈÏÚ ·LÈÂ ·kLÓ ·b .‡ÓË -»≈»«ƒ¿»¿»«»»»≈∆∆¿»

B·‚ ÈÓ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL33Ì‡Â . ∆ƒ¿»¬«¿»ƒ∆≈»¿ƒƒ¿»¿ƒ
,CÎÈÙÏ .¯B‰Ë - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ú„B«∆¬«ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒ»¿ƒ»
‰·LÁÓ - ‰·ÈÎLÏ ÂÈÏÚ ·MÁÂ ¯BÚ ·bL ·pb«»∆»«¿ƒ≈»»ƒ¿ƒ»«¬»»
ÔÈ‡ - ÔÏÊb‰ Ï·‡ ;Ò¯„Óa ‡nË˙Óe BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»««¿»≈

Ó Bz·LÁÓ.ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙ÏÚB «¬«¿∆∆∆»ƒ≈ƒ¿»¬«¿»ƒ

במשכבו.30) יגע אשר ואיש כתוב כגון 31)בתורה
כלל. טומאה מקבל שאינו דבר המידרס ובין בינו שמפסיק
שאינו  דבר אפילו מטמאה הזב נגיעת רבינו, שלדעת מכאן

הגזלן 32)שלו. קנה זה ידי ועל שנתייאשו לנו כשידוע
הבעלים  מפי שמענו כשלא אבל "משכבו", והיא הגזילה את
תקווה  מתוך נתייאשו, שלא מניחים אנו - ייאוש דברי
אותו. מכיר שהוא הגזלן מיד הגזילה את שיוציאו

הגניבה.33) את מידו להוציא סיכויים אין ולכן

.ç- ˙BÚeˆ¯ BÚ¯˜Ï ÏÈÁ˙‰Â Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¯BÚ∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»¿¿
˙BÁt ˙BÁt epËÚÓiL „Ú B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰¬≈¿À¿»«∆¿«¬∆»»

.ÌÈÁÙË ‰MÓÁÓ≈¬ƒ»¿»ƒ
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.èÈÏÎÏ e‰pLÂ ·f‰ Ò¯„Óa ‡ÓËpL ¯BÚ ÈÏk Ïk»¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿««»¿ƒ»ƒ¿ƒ
:¯Á‡«≈

ËeLtÓ e‰pL Ì‡34B˙‡ÓËa ‡e‰ È¯‰ - ËeLÙÏ35; ƒƒ»ƒ»¿»¬≈¿À¿»
Ïa˜ÓÏ ËeLtÓ e‰pL36¯B‰Ë - ËeLÙÏ Ïa˜nÓe37. ƒ»ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿»»
‡ÓË Ïk‰ - „‚··e38˙ÓÁ ?„ˆÈk .39d‡OÚL ¿∆∆«…»≈≈«≈∆∆¬»»

ÁÈËL40¯B‰Ë - ˙ÓÁ e‰‡OÚL ÁÈËLÂ41˙ÓÁ Ï·‡ ; »ƒ«¿»ƒ«∆¬»»≈∆»¬»≈∆
ÏÈÓ¯ez d‡OÚÂ Ò¯„Ó ‰‡ÓËpL42ÏÈÓ¯ez B‡ ∆ƒ¿¿»ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿ƒ

eÈ‰Lk Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ - ˙ÓÁ e‰‡OÚL43. ∆¬»»≈∆¬≈≈ƒ¿»¿∆»

קיבול.34) בית לו שאין שינה 35)מדבר אם הדין והוא
זו. הלכה בסוף שיתבאר כמו למקבל, לדבר 36)ממקבל

קיבול. בית לו חדש 37)שיש וכלי נפסד הראשון שהכלי
נטמא. שלא לזה.38)נולד, זה דומים בגד תשמישי שכל

גדול.39) עליו.40)נוד לשבת הקרקע על והניחו קרעו
מקבל.41) שאינו לדבר המקבל מדבר ששינה מפני
הרועים.42) והתורמיל 43)ילקוט החמת - שניהם שהרי

לקבלה. עשויים -

.é„‚a ÏL ¯k44ÔÈ„Ò e‰‡OÚÂ Ò¯„Óa ‡ÓËpL45B‡ «∆∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»«¬»»»ƒ
˙ÁtËÓ e‰‡OÚL „‚a ,˙Òk B‡ ¯k e‰‡OÚL ÔÈ„Ò»ƒ∆¬»»«∆∆∆∆∆¬»»ƒ¿««

eÈ‰Lk Ò¯„Ó Ô‰ È¯‰ - ˙Òk d‡OÚL ˙ÁtËÓ B‡46. ƒ¿««∆¬»»∆∆¬≈≈ƒ¿»¿∆»

פירש 44) מעור, עשויים כרים שיש מפני בד. של פירוש,
בגד. של בכר שהמדובר התפרים 45)רבינו את פרם

כסדין. בו דומים.46)ומשתמש שתשמישם משום

.àé,„Á‡k ·kLÓÏe ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»¿ƒ¿»¿∆»
˙B˙Òk‰Â ÌÈ¯k‰ ÔB‚k47ÔÈÙeˆ¯n‰Â ÔÈwO‰Â48Ì‡ , ¿«»ƒ¿«¿»¿««ƒ¿««¿ƒƒ

e˙ÁÙ49¯‡L·e ˙Óa ‡nË˙‰lÓ e¯‰hL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿¬««ƒ∆»¬ƒ¿ƒ¿«≈¿≈ƒ¿»
Ô‰ È¯‰ - Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÈtÓ ˙B‡ÓËÀ¿ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿«≈¬≈≈

Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó50Ï·‡ .Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰ ÔÈ„ÚL , ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆¬«ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿»¬»
˙ÓÁ‰ ÔB‚k ,„·Ïa ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ÌÈÏk≈ƒ∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»ƒ¿«¿«≈∆

ÏÈÓ¯ez‰Â51ÔÈÈe‡¯ eÈ‰iL È„k ÌÈÏB„‚ eÈ‰ Ì‡ , ¿«¿ƒƒ»¿ƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒ
- ÔÏ„‚ ÈtÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBÈÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ≈≈¬≈∆ƒ¿¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈»¿»
.ÔÈÓÏL Ô‰L ÔÓÊ Ïk Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»¿«∆≈¿≈ƒ
ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ÔÈ„Ú ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,e˙ÁÙƒ¿¬««ƒ∆∆¿»¬«ƒ≈≈¬≈∆≈
,„·Ïa ‰Ïa˜Ï Ô˙iOÚ ¯wÚL ;Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆ƒ«¬ƒ»»¿«»»ƒ¿«

Ïa˜lÓ eÏË·e ÏÈ‡B‰Â52‡Ï ,‡nË˙‰lÓ e¯‰Ë - ¿ƒ»¿ƒ¿«≈»¬ƒ¿ƒ¿«≈…
˙B‡ÓË ¯‡La ‡ÏÂ Ò¯„Óa53Ô¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ . ¿ƒ¿»¿…ƒ¿»À¿¿«»ƒ»

ÔÈa˜ ‰Ú·L - ˙ÓÁ‰ ?Ò¯„ÓÏ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ÈÂ54. ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»«≈∆ƒ¿»«ƒ
¯zÒÏw‰Â .‰MÓÁ - Ëe˜Ïi‰Â55ÌÈ¯BÚO‰ Ba ÔÈÏBzL ¿««¿¬ƒ»¿«¿À¿≈∆ƒ«¿ƒ

‰Ó‰a‰ L‡¯a56˙È˙È¯k‰Â .‰Úa¯‡ -57da ÔÈ¯ÚnL ¿…«¿≈»«¿»»¿«¿ƒƒ∆¿»ƒ»
ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ - el‡ ÔÈ¯eÚMÓ ˙BÁt .‰‡Ò - ÌÈn‰««ƒ¿»»ƒƒƒ≈≈»¿ƒ
¯¯ˆÂ e˙ÁÙ .Ô‰ÈÏÚ ·LÈÏ ÌÚ‰ C¯c ÔÈ‡Â ,Ò¯„ÓÏ58 ¿ƒ¿»¿≈∆∆»»≈≈¬≈∆ƒ¿¬¿»«

˙Át‰ ÌB˜Ó59¯L˜ ‡Ï el‡Îe ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰ È¯‰ - ¿«¿»¬≈≈¿ƒ¿ƒ…»«
- Ô¯¯ˆe e˙ÁÙpL ˙B˙ÓÁ‰ ÏÎÂ .˙Át‰ ÌB˜Ó¿«¿»¿»«¬»∆ƒ¿¬¿»»

˙B¯B‰Ë60Ôk¯„ ‡e‰ CkL ÈtÓ ,ÌÈi·¯Ú ÏMÓ ıeÁ , ¿ƒ∆«¿ƒƒƒ¿≈∆»«¿»
ÔÈÏÈÏÁ ˙ÓÁÂ .Ô¯¯ˆÏ „ÈÓz61,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ÔÈ‡ - »ƒ¿»¿»¿≈∆¬ƒƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

.Ò¯„ÓÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿»¿ƒ¿»

אחרים.47) רכים דברים או צמר שקים 48)ממולאים
עור  של בכלים המדובר סחורות, בהם שאורזים גדולים

טומאה. מקבלים אינם ראויים 49)שפשוטיהם ואינם
טומאות 50)לקבל. בשאר גם מיטמאים כך ומתוך

א. הלכה כ"ג פרק למעלה כמבואר אמנם 51)מדבריהם,
אבל  במידרס, מטמאים ולכן עליהם יושבים לפעמים

בלבד. לקבלה נעשו לתשמיש 52)בעיקרם ראויים ואינם
נעשו. כלי.53)שלשמו מתורת לגמרי שבטלו מפני

קבים 54) שישה הסאה קבים. שבעה לקבל יכולה היא אם
לוגים. ארבעה קטן.55)והקב אוכלת 56)שק והיא

עור.57)מתוכו. של וראויים 59)קשר.58)שק
בהם 60)לקבלה. להשתמש אדם בני של דרכם אין
נוד.61)לקבלה. בתבנית מעור עשוי זמר כלי

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
.àÏk2ıÚ ÈÏk ÈËeLt3B‡ ‰·ÈLÈÏ ÔÈÈeOÚ‰ »¿≈¿≈≈»¬ƒƒƒ»

Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó - ‰·ÈÎ¯Ï B‡ ‰·ÈÎLÏ4ÔB‚k . ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡qk‰Â ‰hn‰«ƒ»¿«ƒ≈¿«≈»∆

במידרס.1) המתטמאים הכלים וכל עץ כלי פשוטי יבאר
פ"ב.2) זבים פרשת כהנים' בית 3)'תורת להם שאין

אחרות. בטומאות התורה מן מיטמאים ואינם קיבול,
בהתאם 4) מדבריהם, טומאות בשאר מיטמאים כך ומתוך

מת  מטמא - מדרס המטמא כל א) מט, (נדה האמור לכלל
ה"א). פכ"ג למעלה (ראה

.á‰hn‰5˙Ó ÏL ˙Òk‰Â ¯k‰Â6‰lk ÏL ‡qÎÂ ,7, «ƒ»¿««¿«∆∆∆≈¿ƒ≈∆«»
¯aLÓe8‰ÈÁ ÏL9Ò·BkL Ò·Bk ÏL ‡qÎÂ ,10ÂÈÏÚ «¿≈∆»»¿ƒ≈∆≈∆≈»»

ÏÚ Û‡ ÌÈÏ‚¯ BÏ LiL ÔË˜ ÏL ‡qÎÂ ,ÌÈÏk‰ ˙‡∆«≈ƒ¿ƒ≈∆»»∆≈«¿«ƒ««
Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó el‡ Ïk - ÁÙË d·‚ Ba ÔÈ‡L Èt11. ƒ∆≈…«∆«»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

מ"ד.5) פכ"ג למת.6)כלים מיוחד 7)המיוחדים כיסא
חופתה. ביום הכלה את עליו שמושיבים 8)להושיב כיסא

מיוחדת  בתבנית עשוי והוא ללדת, הכורעת את עליו
לייעודו. טוב'10)יולדת.9)מתאימה יום ה'תוספות

ש"כורם". הגירסא עצמה ובמשנה "שכובש", כאן גורס

כלים. הרבה עליו ומניח שאוסף ב פח, בשבת ופירשו
מושב"11) משום בהן אין יוסי, ר' "אמר כתוב: במשנתנו

פ"ב  בתרא בבא כלים בתוספתא אולם עליו, חולק ואין
אינן  אומר מאיר ר' מת, של והכסת "הכר אמרו: ה"ד,
מפני  מדרס, מטמאים אומרים וחכמים מדרס, מטמאין
רבינו  ופסק מתיהן". ומבכות עליהן יושבות שהנשים
פכ"ב, (שם משנה בסתם שנינו כלה, של ובכסא כחכמים.
מטהרין". וביתֿהלל וכו' חיפוייו שניטל כלה של "כסא ד):
אלה  דינים ומשני טמא. - החיפוי ניטל לא שאם ומשמע
המשנה: לשון גם יחיד. דעת היא המשנה שכל רבינו, הסיק
חולקים  ורבים היא, יחיד שדעת מוכיחה יוסי", ר' "אמר

עליו.

.âÏÊ¯a ÏL ‡qk12‡qk‰ ˙È·a ÔÈOBÚL13¯BÚ‰Â ƒ≈∆«¿∆∆ƒ¿≈«ƒ≈¿»
ÂÈÏÚ Ôe˙14Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‡e‰ È¯‰ -15¯‡L·e »»»¬≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»

¯BÚ‰ - ÏÊ¯a‰ ÏÚ ‰tÁÓ‰ ¯BÚ LÈ¯Ù‰ .˙B‡ÓËÀ¿ƒ¿ƒ«¿À∆«««¿∆»
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Ò¯„Óa ‡nË˙Ó16˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó ÏÊ¯a‰Â ,17 ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿««¿∆ƒ¿«≈ƒ¿»À¿
Ò¯„Óa ‡Ï Ï·‡18. ¬»…¿ƒ¿»

י.12) פכ"ב, שם הצורך.13)משנה בשעת עליו לשבת
במסגרת  למעלה ומחוברות רגליים, ארבע לו יש זה כסא

צרה. ברזל שהעור 14)של ומובן העור. על יושב והאדם
באמצעו. אחד 15)מנוקב כלי הם שהרי והברזל, העור
לישיבה. כשהוא 16)העשוי גם לישיבה ראוי שהוא מפני

הברזל. מן מתכות.17)מופרש כלי פשוטי אין 18)ככל
נטמא  אם ואפילו עור. חיפוי בלי כזה כלי על יושב אדם

טומאתו. פקעה העור, שהפריש לפני במדרס

.ãÏ˜Ò¯Ë19Ba ‡ˆBiÎÂ ÈÓb ÏL20¯BÚa ‰tÁÓ‰21- ¿«¿»∆¿ƒ¿«≈«¿À∆¿
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó22¯BÚ‰ LÈ¯Ù‰ .˙B‡ÓË ¯‡L·e ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿»À¿ƒ¿ƒ»

¯B‰Ë Ï˜Ò¯h‰ Ï·‡ ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ¯BÚ‰ - ÂÈÏÚÓ≈»»»ƒ¿«≈¿ƒ¿»¬»«¿«¿»»
ÌÈÏk È¯·Lk ‰OÚ È¯‰L ,ÌeÏkÓ23. ƒ¿∆¬≈«¬»¿ƒ¿≈≈ƒ

קטן.19) שפשוטיהם 20)סל לדברים הכוונה לו. והדומה
טומאה. מקבלים גמי,21)אינם הם ששוליו בסל המדובר

את  מכסה ועור זוויותיו, בארבע לו מחוברים זקופים וקנים
קיבול. בית ונוצר - הקנים את מקיף וגם השוליים

למעלה.22) השוליים כשמהפכים עליו לשבת ראוי
[רבינו 23) לקבלה. ולא לישיבה לא ראוי אינו כזה במצב

קטנותו. מפני לישיבה ראוי שאינו כותב למשנה בפירושו
מחמשה  קטן הטרסקל אם הלא כוונתו. לעומק ירדתי ולא
העור, שהפריש לפני אפילו במדרס מתטמא אינו טפחים,
ובתפארת  זה? משיעור בפחות מטמא אינו שעור משום
לישיבה  הסל ראוי עור, מכוסים כשהשוליים מפרש, ישראל
לשבת  איֿאפשר העור את כשהסיר אבל מחזקו, שהעור
והמתרגם  לכך, התכוון רבינו גם ואולי חולשתו. מפני עליו
"קטנותו"]. כתב "חולשתו" ובמקום יפה, דייק לא מ'ערבית'

.äÔÈÏÒÙÒ24ıÁ¯naL25- ıÚ ÏL ÂÈÏ‚¯ È˙ML «¿»ƒ∆«∆¿»∆¿≈«¿»∆≈
LÈL ÏL ˙Á‡Â ıÚ ÏL ˙Á‡ ‰˙È‰ .Ò¯„Óa ‡nË˙Óƒ¿«≈¿ƒ¿»»¿»««∆≈¿««∆«ƒ

.‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡ -≈¿«≈À¿»

ושתי 25)שם.24) שבמרחץ, "ספסלין המשנה: לשון
טהור". - אבן של ואחת עץ של אחת טמא; - עץ של רגליו
שאינו  משיש עשויים הספסלים שדפי שם, רבינו ופירש
לרגליים; הכוונה טמא, שאמרו ומה כלל. טומאה מקבל
"מפני  השנייה גם טהורה - שיש של היא אחת רגל ואם
על  גם לשבת שאפשר לומר, התכוון שיש". של ספסל שזה
בלי  שלם ספסל כאן יש ולכן אחת, רגל רק לו שיש ספסל
ודינה  נוחיות יותר מביאה רק שהיא עץ, של הרגל
לשיטתו  מתאים וזה טומאה. מקבל שאינו דבר כמשמשת,
יוצא, ומזה שם. ראה מראשיו, אחד בניטל ה"ג פכ"ו לקמן
והרגל  הספסל טמא אבן, של אחת ורגל עץ שכולו שספסל
למעלה  אולם עץ, של שלם ספסל כאן יש שהרי עץ, של
רגל  מספיקה עץ שכולו בספסל בפירוש כתב הי"ב בפ"ה
פירש  ולא סתם כאן וגם כולו, את לטהר כדי אבן של אחת
ספסל  לסתם שהכוונה ומשמע שיש, של לספסל שהכוונה
הגדול, בחיבורו בו חזר שרבינו איפוא, ברור מעץ. העשוי

במשנה. מפירושו ובפ"ה, כאן

.åÌÈ¯Ò26ÔÓbML ıÁ¯naL27ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ¿»ƒ∆«∆¿»∆ƒ¿»≈»¿«¿ƒ
,‰·ÈLÈÏ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ;‰‡ÓËeÎl‰iL È„k ‡l‡ À¿»∆≈»¬ƒƒƒ»∆»¿≈∆¿«¿
.Ô‰ÈzÁz ÌÈn‰««ƒ«¿≈∆

שיעמם 27)שם.26) כמו שיגמן במשנה, מפרש רבינו
להבין  וקשה אחד". לוח ששבו עד "ונמשכו שעם) (מלשון
לישיבה. ראויים והם שהחליקם, מפרש והר"ש כוונתו.
במי  יתלכלכו שלא כדי עליהם יושבים או עומדים ולפעמים
טהרות', 'סדרי בעל של ביאורו הדעת על [מתקבל הרחיצה.
חריץ  דרך לחוץ נשפכים המלוכלכים הרחיצה שמי
ועומדים  בנסרים החריץ את מכסים והבלנים שבריצפה,

הנסרים]. תחת עוברים והמים עליהם,

.æ‰lkÏk‰28ÔÈÎBÓ B‡ Ô·z Ô‡ÏnL Ïq‰Â29ÏÚ Û‡ , ««¿«»¿««∆ƒ¿»∆∆ƒ««
,Ò¯„Ó ˙‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ‰·ÈLÈÏ ÔÈ˜˙‰L Ètƒ∆ƒ¿ƒ»ƒƒ»≈»¿«¿ƒÀ¿«ƒ¿»

‰·ÈLÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L30Ô‚¯Ò Ì‡Â .31B‡ ÈÓ‚a ∆≈»¿ƒƒƒ»¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ
.Ò¯„Óa ÔÈ‡nË˙Ó - Ô‰Èt ÏÚ ‰ÁÈLÓaƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»

וכדומה.29)שם.28) צמר של זעירות חתיכות
עליהם 30) חשב שהוא ואע"פ נופלים. שהמוכין מפני

אדם. כל אצל דעתו בטלה - סבכה 31)לישיבה כעין ארג
נופלים. המוכים ואין פיהם, על

.ç˙¯B˜32„a‰ ˙Èa33‡qk „Á‡‰ dL‡¯ ‰OÚL34- «≈««∆»»…»»∆»ƒ≈
„ÓÚ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ ,Ò¯„Óa ‡nË˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬…

ezÎ‡ÏÓ ‰OÚÂ35‡qk‰ ˙‡ Ú·˜ Ì‡ Ï·‡ .36˙¯B˜a ¿«¬∆¿«¿≈¬»ƒ»«∆«ƒ≈¿«
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ‡qk‰ - „a‰ ˙Èa37·f‰ Ò¯c Ì‡Â , ≈«««ƒ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿ƒ»««»

‡qk‰ Ú·˜ Ì‡ ÔÎÂ .‡qk‰ ‡ÓË ‡Ï - ‰¯Bw‰ ÏÚ««»…ƒ¿»«ƒ≈¿≈ƒ»««ƒ≈
‰ÏB„‚ ‰¯B˜a38‰ÏB„b‰ ‰¯Bw‰ L‡¯ ‰OÚ B‡ ¿»¿»»»…«»«¿»

‡qk39„·Ïa ‡qk‰ ÌB˜Ó ‡l‡ ‡ÓË ÔÈ‡ -40¯‡Le , ƒ≈≈»≈∆»¿«ƒ≈ƒ¿«¿»
ÔÈc‰ ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰¯Bw‰41,‰·¯Úa BÚ·wL ‡qÎa «»»¿≈«ƒ¿ƒ≈∆¿»«¬≈»

¯B‰Ë ‡e‰L42. ∆»

מ"ג.32) פ"כ להוציא 33)שם זיתים בו שסוחטים המקום
הקורה  היא הבד" בית ו"קורת הבד". "בית נקרא - שמנם

לסחיטה. בה ישיבה.34)שמשתמשים מקום בקורה חקק
הזיתים,35) סחיטת היא הקורה של העיקרית מלאכתה

את  לעזוב האדם מוכרח זו, מלאכתה עושה שהיא ובשעה
כדי  ממקומו לעמוד עליו מצווים וכאילו הישיבה, מקום
לישיבה  מיוחדת אינה ולכן בקורה, המלאכה את לעשות
ונעשה  "עמוד המשפט את מוצא שאתה מקום (בכל

ככה). תפרשו וקבע 36)מלאכתנו", המיטלטל כסא לקח
הקורה. בראש הכסא 37)אותו הכסא. על הזב ישב אם

ממנו  ירדה ולא בקורה, שקבעו לפני לישיבה מיוחד היה
קביעתו. עלֿידי מדרס "כלונס".38)תורת במשנה:

ישיבה.39) מקום בה דינים:40)שחקק שני כאן מלמדנו
בית  לקורת בניגוד טמא הישיבה מקום גדולה, שבקורה א,
המונעת  למלאכה מיוחדת אינה שהקורה מפני והטעם, הבד.
מתטמא  בלבד הישיבה מקום רק ב, עליה; הישיבה את
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טהור. השאר אבל מ"ד.41)במדרס, כב, פרק שם
בעריבה 42) טומאה נגעה ואם לטומאה, חיבור אינו פירוש,

השלמות). ראה (כסףֿמשנה. הכסא נטמא לא -

.è‰¯Bw‰ ˙ˆ˜43·LÈÏ Ô·‡‰ ˙‡ ˙zÒÓ‰ Ôw˙nL ¿»«»∆¿«≈«¿«≈∆»∆∆≈≈
ÂÈÏÚ44ÌB˜Óe .Ò¯„Óa ‡nË˙Ó B˙·ÈLÈ ÌB˜Ó È¯‰ - »»¬≈¿¿ƒ»ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿

‰·ÈLÈ45ÔB¯w‰ È¯BÁ‡L46‡l‡ dÈ‡L ,¯B‰Ë - ¿ƒ»∆¬≈«»»∆≈»∆»
¯Úˆ ˙·ÈLÈ47. ¿ƒ«««

מ"ח.43) ישיבה 44)שם מקום לחוק סתתים של דרכם
שם  ויושב האבנים, את מסתת הוא שעליה הקורה בקצה

עבודתו. ה"ד.45)בשעת פ"א בתרא בבא כלים, תוספתא
קטן 46) ישיבה מקום יש חשובים, אנשים של במרכבות

משרת. או עבד עליו מושיבים ולפעמים הקרון, מאחורי
זה.47) במקום היושב את מצערת הנסיעה

.éÈL‡¯48˙BÒBÏk49ÔÈÙLÂ ÔÈn‡‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·LBiL »≈¿»∆¿ƒ¬≈∆»À»ƒ¿»ƒ
˙Ùk ÔÎÂ .ÔÈ¯B‰Ë - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·‡‰ ˙‡50ÏL ∆»¬»ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿≈…∆∆

‰¯Óz51ÁÙË dB·‚ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ ·LBÈ ‡e‰L52- ¿»»∆≈»»¬ƒ»«∆«
Ïea ÔÎÂ .ÈÏk ‰Ê ÔÈ‡L ,¯B‰Ë53Èt ÏÚ Û‡ ,ıÚ ÏL »∆≈∆¿ƒ¿≈∆≈««ƒ

B˜¯qL54BÓk¯ÎÂ55ÌÈt e‰‡OÚÂ56¯ÚLÏ57‡ˆBiÎÂ ∆≈¿¿ƒ¿¿«¬»»»ƒ«««¿«≈
.Ba ˜ÁiL „Ú ‰‡ÓË Ïa˜Ó ‡ÏÂ ÈÏk BÈ‡ - Ba≈¿ƒ¿…¿«≈À¿»«∆»…

ה"א.48) פ"ב גדולות.49)שם עץ 50)קורות חתיכת
אלא 51)עבה. אחרים, מאילנות לעץ הואֿהדין

ורבינו  תמרה, של בכופת שהיה מעשה הביאו שבתוספתא
המקור. בלשון להשתמש טפח,52)דרכו מגובה פחות

ה"ב). פכ"ו (לקמן במדרס כלל מטמא שם 53)אינו משנה
ט. אדום).54)פכ"ב, צבעו מפרשים (ויש ציורים בו עשה

לגוון 55) דומה בצבע העצים את לצבוע היו רגילים

לנוי.57)חזית.56)הכרכום. בשער לקובעו

.àé˙BÒBÏk ÈL‡¯58ÔÈ˜e˜Á‰59˙Ú„Ï Ô˜˜Á Ì‡ ,60 »≈¿»«¬ƒƒ¬»»¿««
Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡ ,ÔÈ˜e˜Á Ô‡ˆÓ .‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -61 ¿«¿ƒÀ¿»¿»»¬ƒƒƒ≈¬≈∆

‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó -62Ô‰ÈÏÚ ·MÁ Ì‡Â . ¿«¿ƒÀ¿»ƒ»¿«»¿ƒƒ≈¬≈∆
.ÔÈ¯B‰Ë - BlL ÔÈ‡L Ì„‡ B‡ ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á≈≈∆¿»»»»∆≈»∆¿ƒ
‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»ƒ∆≈»¿«¿ƒÀ¿»
‡l‡ ˙ÏÚBÓ ‰·LÁÓ EÏ ÔÈ‡L ;‰·LÁÓa ‡l‡∆»¿«¬»»∆≈¿«¬»»∆∆∆»

ÌÈÏÚa ˙·LÁÓ63.‰Ú„ Èa Ô‰L «¬∆∆¿»ƒ∆≈¿≈≈»

ה"ב.58) שם ישיבה.59)תוספתא מקום בהם חקוק
עליהם.60) לשבת לישיבה.61)בכוונה בהם להשתמש
שחישב.62) אחר הזב עליהם ישב השלמות 63)אם ראה

פכ"ד. למעלה

.áé‰OBÚ‰64‰tk65d„ÁÈÂ dLaÈÂ ¯B‡O‰ ÔÓ »∆ƒ»ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¬»
‰‡nË˙Óe ÏÎ‡ ˙¯BzÓ ‰ÏËa È¯‰ - ‰·ÈLÈÏƒƒ»¬≈»¿»ƒ«…∆ƒ¿«¿»

ıÚ‰ ÈLÈÓLz ˙LnLÓ È¯‰L ,Ò¯„Óa66. ¿ƒ¿»∆¬≈¿«∆∆«¿ƒ≈»≈

ב.64) מה, גבוה.65)פסחים ֿ 66)גוש אףֿעל ולפיכך,
כאוכל  נידונה אינה עיסה, בה לחמץ עדיין ראויה שהיא פי
א  קכט, [בחולין עץ. כלי של תשמיש לה שקבע מפני -
ב'תוספות' למדו ומזה שימש", עץ "מעשה כששימש אמרו

לאכילה]. עדיין בראוי שהמדובר כופת, ד"ה שם פסחים

.âé˙ÏˆÁÓ67Lw‰68Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó -69ÏLÂ ; «¿∆∆««ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿∆
ÌÈ˜70ÛÏÁ ÏLÂ71‰¯B‰Ë -72‰Èe‡¯ dÈ‡L ÈtÓ , »ƒ¿∆≈∆¿»ƒ¿≈∆≈»¿»

˙B‡ÏˆÁn‰ ¯‡Le .Ò¯„ÓÏ73- ‰·ÈÎLÏ d‡OÚ Ì‡ : ¿ƒ¿»¿»««¿¿»ƒ¬»»ƒ¿ƒ»
CekÒÏ d‡OÚ ;‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó74d‡OÚ .‰¯B‰Ë - ¿«∆∆À¿»¬»»¿ƒ¿»¬»»

Ì˙Ò75dÓ˙Ò - ‰pË˜ ,CekÒÏ dÓ˙Ò - ‰ÏB„b : ¿»¿»¿»»¿ƒ¿«»¿»»
‰·ÈÎLÏ76. ƒ¿ƒ»

מי"ז.67) פי"ז תבואה.68)כלים של הארוך הקנה
עקיבא,69) כר' פסק ארוך. לזמן קיום בת שאינה אףֿעלֿפי

שהיא  מפני וטעמו, עליו. החולק יחיד נגד כמותו שהלכה
מסויים. זמן במשך לשכיבה שפת 70)ראויה על הגדלים

עשב.71)הנהרות. אומר 72)מין למשנה, בפירושו
מיטמאה  אבל לו, והדומה שרץ מטומאת שטהורים רבינו
מסיים: הוא שהרי ממדרס, אף ומטהר בו חזר וכאן במדרס.
דוקרים  שהקנים מפני כנראה למדרס", ראויה שאינה "מפני

עליהם. לשכב רחבים 73)איֿאפשר מעשבים העשויות
של 74)ורכים. או מצוה של סוכה גבי על להניחה

שימושה.75)שומרים. אופן לה  קבע יט,76)לא סוכה
תנאֿקמא. דעת לפי א) כא, (שם פפא רב כמסקנת ב,

.ãé˙ÏˆÁÓ77ÌÈ˜ dÏ ‰OÚL78dk¯‡Ï79‰‡ÓË - «¿∆∆∆»»»»ƒ¿»¿»¿≈»
‰·ÈÎLÏ ‰Èe‡¯ ÔÈ„ÚL ,Ò¯„Ó80Èk ÔÈÓk d‡OÚ .81- ƒ¿»∆¬«ƒ¿»ƒ¿ƒ»¬»»¿ƒƒ

‰˜ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ ,daÁ¯Ï ÌÈ˜ dÏ ‰OÚ .‰¯B‰Ë¿»»»»»ƒ¿»¿»ƒ≈≈»∆
‰¯B‰Ë - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ B¯·ÁÏ82daÁ¯Ï ‰˜ÏÁ .83 «¬≈«¿»»¿»ƒ¿»∆¿¿»¿»¿»

‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó ÔÈ„Ú -84da e¯izL :dk¯‡Ï ; ¬«ƒ¿«∆∆À¿»¿»¿»ƒ¿«¿»
ÌÈp„ÚÓ ‰LÏL85ÌÈÁÙË ‰ML ÏL86‡È‰ ÔÈ„Ú - ¿»«¬«ƒ∆ƒ»¿»ƒ¬«ƒƒ

.‰¯B‰Ë - Ô‡kÓ ˙BÁt ;‰‡nË˙Óe Ò¯„ÓÏ ‰Èe‡¿̄»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»»ƒ»¿»
‰¯B‰Ë - ÌÈp„ÚÓ ÈL‡¯ ¯Èz‰ Ì‡ ÔÎÂ87˙‡ÓË Û‡Â . ¿≈ƒƒƒ»≈«¬«ƒ¿»¿«À¿«

Ò¯„Ó88dzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL „Ú ˙ÏˆÁn‰ Ïa˜z ‡Ï89 ƒ¿»…¿«≈««¿∆∆«∆ƒ»≈¿«¿»
·p˜˙˙Â90e¯‡aL BÓk ,91. ¿ƒ¿«≈¿∆≈«¿

מ"ז.77) פ"כ עליהם.78)שם לשכב שקשה
יותר 79) וארכה איש, כקומת רחבה - רגילה מחצלת

לרוחב  קנים להכניס מחצלאות אורגי ודרך זה, משיעור
קנה  בין טפחים ארבעה ומרחיקים לחזקן, כדי המחצלאות
קנים  נתן ואם קנים. שני בין לשכב לאדם לו ואפשר לקנה,
 ֿ תנא במשנתנו, וחכמים תנאֿקמא נחלקו המחצלת, לאורך
כרבים. רבינו ופסק מטמאים, וחכמים מטהר קמא

(תפארת 80) המחצלת של לארכה לשכב שאפשר מפני
זו.81)ישראל). אות בתמונת הפירושים רבו יוונית. אות

ישראל' 'תפארת בעל של פירושו הדעת על ומתקבל
הגדולות  היווניות מאותיות רפויה) (כ "כי" לאות שהכוונה
גדולות  - אותיות סוגי שני יש היוונית ביתא (באלפא

כאות שתמונה שונה) ותמונתן - הרומאית.Xוקטנות
שהרי  טהורה, שהיא מודים הכל 'כי' שכמין אמרו, במשנה

השוכב. של ורחבו ארכו בכל פוגעים מקום 82)הקנים
קנה  בין כזה שיעור אין ואם טפחים, ארבעה הוא שכיבה

הקשה. הקנה על השוכב גוף מונח נשברו 83)לקנה,
הקנים 84)הקנים. בין עליה לשכב שאפשר מפני

אמרו: במשנה וישיבה. שכיבה כשיעור מזה זה המרוחקים
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עליו. חולקים שחכמים רבינו דייק ומזה מטהר", יהודה "ר'
בה  ויש ה"ה, פי"א מציעא בבא כלים, תוספתא [ראה
שם  גורס שרבינו הנמנע מן זה ואין שונות, גירסאות
הגר"א]. בהגהות שם עיין טמאה". - "לרחבה

לפרש 85) יש שכך אומר, למשנה בפירושו [רבינו קשרים.
אגג  אליו וילך לב: טו, בשמואלֿא הכתוב את גם
העשבים, את בתחילה שוזרים מחצלאות אורגי מעדנות"].
את  אחרֿכך וסוגרים ארוכים, חבלים כעין ועושים
- הסריגה את כשגומרים החבלים. מאותם המחצלאות
של  ארכה בראש בזה זה החבלים ראשי את קושרים
לקשר. קשר בין טפחים שני ומרחיקים ובסופה, המחצלת

והרגליים.86) הראש בלי בינוני, אדם של גופו כאורך
תתפרק.87) הסריגה שכל חדש.88)מפני דין מתחיל כאן
מבואר 89) זה [דין המעדנים. את שיקשור עד הכוונה

המחצלת, שבירת דיני עם בקשר למעלה המובאת בתוספתא
כאן]. רבינו מביאו פירוש,90)ולכן ותתקנב. צ"ל

הסריגה. מן הבולטות הקצוות את למעלה 91)שיחתוך
ה"א. פ"ה

.åè‰·z92,Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯B‰Ë - ‰ÏÚÓÏÓ dÁ˙tL ≈»∆ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ«ƒ¿»
˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜Óe ,‰ÈÏÚ ·LÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L93. ∆≈»¿»≈≈»∆»¿«∆∆¿»À¿

Ò¯„Óa ‰‡ÓË - dcvÓ dÁ˙t.˙B‡ÓË ¯‡L·e ƒ¿»ƒƒ»¿≈»¿ƒ¿»ƒ¿»À¿

מ"ט.92) פי"ט, קיבול.93)שם בית לה שיש מפני

.æè‰Ï‚Ú94ÔË˜ ÏL95È¯‰L ,Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó - ¬»»∆»»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¬≈
‰ÈÏÚ ÔÚL96. ƒ¿»»∆»

ב.94) כג, ביצה או 95)משנה קטן, ילד בו שמשחק
עגלה). ד"ה שם (תוספות ללכת בו ונשען 96)שמתלמד

פ"ז  ומושב משכב מטמאי בהלכות כמבואר כיושב, מטמא
ה"א.

.æéÏwÓ97‡l‡ BÈ‡L ,ÌeÏkÓ ¯B‰Ë - ÌÈ˜Ê ÏL «≈∆¿≈ƒ»ƒ¿∆≈∆»
ÚiÒÏ98. ¿«≈«

א.97) סו, ממש.98)שבת שעינה אינו וסיוע

.çéÏcÒ99ÔÈ„iÒ ÏL100- ıÚ ÏL ÏcÒ ‡e‰Â , «¿»∆«»ƒ¿«¿»∆≈
Ò¯„Óa ‡nË˙Ó101Ba ÏiËÓ ÌÈÓÚt „iq‰L ÈtÓ , ƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ¿≈∆««»¿»ƒ¿«≈

.B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú«∆«ƒ«¿≈

מ"ח.99) פ"ג עץ 100)עדיות סנדלי נועלים סיד. מוכרי
העור. את השורף בסיד מטפלים אףֿעלֿפי 101)כשהם

מאיר  ר' שגם עקיבא, כר' פסק להליכה. אותו נועלים שאין

כמותו. סובר שם) שבת (גמרא

.èé·˜102Úh˜ ÏL103ÔÈ˙È˙k Ïea˜ ˙Èa Ba LiL104 «∆ƒ≈«∆≈≈ƒ¿ƒƒ
BÏea˜ ˙Èa ÈtÓ ˙B‡ÓË ¯‡La ‡nË˙Ó -105; ƒ¿«≈ƒ¿»À¿ƒ¿≈≈ƒ

ÂÈÏÚ ÔÚL È¯‰L ,Ò¯„Óa ‡nË˙Óe106. ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»»»

שם.102) תבנית 103)משנה עושים מרגלו, חלק שנקטע
חלק  את עליה משעין והוא לגופו, אותה וקושרים מעץ, רגל

שנשאר. בפירושו 104)הרגל (רבינו הרגל בשר חלקי
בבית  רכים מוכין שנותנים מפרש ורש"י שם. למשנה

הקשה). מהעץ הרגל תינזק שלא כדי ואין 105)הקיבול,

עץ. כלי פשוטי דין עליו,106)לו נשען גופו כובד כל
למקל. דומה ואינו

.ëel‡Â107·k¯Ó ÌeMÓ ÔÈ‡ÓË108: ¿≈¿≈ƒƒ∆¿»

מ"ב.107) פכ"ג מטומאת 108)כלים קלה מרכב, טומאת
הנוגע  וכן המושב), (או המשכב את הנושא ומושב: משכב
אבל  הטומאה, פירש שלא זמן כל וכלים אדם מטמא בו
בלבד  הנושאו אלא וכלים אדם מטמא אינו בו הנוגע המרכב
ב). הלכה ו פרק ומושב משכב מטמאי בהלכות (רבינו
מרכב  טומאת שמטמאים דברים כמה כאן רבינו ומונה

בלבד.

ÒeÒ ÏL ÔËÈtËÂ ,¯BÓÁ ÏL ˙Úc¯Ó109,ÏÓb‰ ¯ÎÂ , «¿««∆¬¿«≈»∆¿««»»
‰˜‡ ÏL Ûk‡Â110˙BÁel‰ .Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ,111 ¿À»∆»¬»¿…«≈»∆«

ÂÈÏÚ ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ¯BÓÁ‰ Èab ÏÚ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ««≈«¬¿««»¿ƒ»»
ÈB‡On‰112˙B¯B‰Ë -113·k¯ÓÏ ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ; ««¿¿ƒ»¿»¿»¿∆¿»

.‰‡ÓË -¿≈»

דין 109) להשמיענו הוצרך רגליו. את עליו משעין שהרוכב
ר' חולק שבמשנה מפני מאוד, פשוט הוא שלכאורה זה,
שהנאבקים  מפני כמושב, דינו סוס של שטפיטן ואומר, יוסי
וכל  המאבק, בזמן עליהם לעמוד דרכם מלחמתי, במשחק
כמושב. דינו - רכיבה בצורת שלא עליו שעומדים דבר

כחכמים. פסק תקיף,110)ורבינו מטבעו שהוא לבן גמל
מפרש  [רבינו חזק. אוכף לו ועושים עליו להשתלט וקשה
טמא  פירוש, - טמא" נאקה של "אוכף במשנה: שאמרו מה
חולקים  חכמים אבל יוסי, ר' דברי המשך הוא - מושב

עץ.111)עליו]. הנוהג 112)של עליו יושב ולפעמים
עליו,113)בחמור. להקל החמור בשביל שעיקרם מפני

כלל. טומאה מקבלים אינם

ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
.àCB˙a Ï˙ka BÚ·wL Ò¯„ÓÏ Èe‡¯‰ ıÚ ÈÏk¿ƒ≈»»¿ƒ¿»∆¿»«…∆¿

ÏÚ ‰a B‡ ÂÈab ÏÚ ‰a ‡ÏÂ Ï˙ka BÚ·˜ :ÔÈa‰«ƒ¿»¿»«…∆¿…»»««»»»«
;‰È‰Lk Ò¯„Óa ‡nË˙Ó ÔÈ„Ú - BÚ·˜ ‡ÏÂ ÂÈab«»¿…¿»¬«ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»¿∆»»
B˙pL ıtÓ ÔÎÂ .¯B‰Ë - ÂÈÏÚ ‰·e ÌÈ¯ÓÒÓa BÚ·¿̃»¿«¿¿ƒ»»»»»¿≈«»∆¿»

w‰ Èab ÏÚ‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙ ‡ÏÂ BÚ·˜ :˙B¯B ««≈«¿»¿…»«»»∆««¬ƒ»
‡nË˙Ó - BÚ·˜ ‡ÏÂ ‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙pL B‡∆»«»»∆««¬ƒ»¿…¿»ƒ¿«≈
.¯B‰Ë - ‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ Ô˙Â BÚ·˜ ;Ò¯„Óa¿ƒ¿»¿»¿»«»»∆««¬ƒ»»

הבנין.1) בתוך בכותל וקבעו למידרס הראוי עץ כלי יבאר
שלה. העליון שנטל ושידה מראשיו אחד שנטל ספסל ודין
בה  שמגבלים עץ של ועריבה מצידה שנפחתה תיבה ודין
מועלת  מחשבה אם ודין בצק. בה לשים או הבנין טיט
מידרס  טמיאה שהיתה מיטה ודין שנפחתה. גדולה בעריבה

וכו'. כרעיים ושתי קצרה וניטלה

.áÈe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„Ú - ÂÈL‡¯Ó „Á‡ ÏhpL ÏÒÙÒ«¿»∆ƒ«∆»≈»»¬«ƒ»
ÁÙË d·‚ Ba LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë - ÈM‰ Ïh .Ò¯„ÓÏ¿ƒ¿»ƒ««≈ƒ»¿ƒ≈…«∆«

.Ò¯„Óa ‡nË˙Ó -ƒ¿«≈¿ƒ¿»

.â‡Ï Ì‡Â .¯B‰Ë - ÂÈÈetÁ eÏhpL ‰lk ÏL ‡qkƒ≈∆«»∆ƒ¿ƒ»»¿ƒ…
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קלג zeyi` zekld - miyp xtq - a`Îmgpn f"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

,Ò¯„ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„Ú - eÏhÂ ÌÈ‡ˆBÈ ÂÈÈetÁ eÈ‰»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿¬«ƒ»¿ƒ¿»
.ÂÈÏÚ ·LBÈÂ Bcˆ ÏÚ e‰hÓ ˙BÈ‰Ï Bk¯c ÔkL∆≈«¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈»»

.ã- ‰·ÈLÈÏ Èe‡¯ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ ÂÈÈetÁ eÏhpL ‡qkƒ≈∆ƒ¿ƒ»«¬«ƒ»ƒƒ»
.¯B‰Ë - ‰Ê „ˆa ‰Ê ÂÈÈetÁÓ ÌÈL eÏh .‡nË˙Óƒ¿«≈ƒ¿¿«ƒ≈ƒ»∆¿«∆»

.ä,ÔBzÁz‰ ÈtÓ ‰‡ÓË - dlL ÔBÈÏÚ‰ ÏhpL ‰cLƒ»∆ƒ«»∆¿∆»¿≈»ƒ¿≈««¿
ÈtÓ ‰‡ÓË - ÔBzÁz‰ Ïh ;Ò¯„ÓÏ Èe‡¯ ‡e‰L∆»¿ƒ¿»ƒ«««¿¿≈»ƒ¿≈

.ÔÈ¯B‰Ë ÔÈtc‰ È¯‰ - Ô‰ÈzL eÏh ;ÔBÈÏÚ‰»∆¿ƒ¿¿≈∆¬≈««ƒ¿ƒ

.å¯‡L·e Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó - dcvÓ ‰˙ÁÙpL ‰·z≈»∆ƒ¿¬»ƒƒ»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»
ÔÈ·LBÈ Ïk‰Â ‰·ÈLÈÏ Û‡ ‰Èe‡¯L ÈtÓ ,˙B‡ÓËÀ¿ƒ¿≈∆¿»«ƒƒ»¿«…¿ƒ
È¯‰L ,Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯B‰Ë - ‰ÏÚÓÏÓ ‰˙ÁÙ .‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿¬»ƒ¿«¿»¿»ƒ«ƒ¿»∆¬≈
,˙B‡ÓË ¯‡La ‰‡nË˙Óe ,‰·ÈLÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡≈»¿»ƒƒ»ƒ¿«¿»ƒ¿»À¿
ÏkÓ ‰¯B‰Ë - ‰hÓÏÓ ‰˙ÁÙ .˙Ïa˜Ó ‡È‰ ÔÈ„ÚL∆¬«ƒƒ¿«∆∆ƒ¿¬»ƒ¿«»¿»ƒ»
;‡qÎk ‰ÈÏÚ ·LÈÏ ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B‡ÓËÀ¿««ƒ∆∆¿»≈≈»∆»¿ƒ≈
.¯wÚ‰ ÏËa ¯·Îe ,‰Ïa˜Ï ‰ÈOÚÓ ¯wÚL ÈtÓƒ¿≈∆ƒ««¬∆»¿«»»¿»»«»ƒ»
ÔÎÂ .dÏ ¯eaÁ ÔÈ‡Â ˙B‡nË˙Ó - dlL ˙B¯B‚n‰Â¿«¿∆»ƒ¿«¿¿≈»ƒ»¿≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈBn¯ Ïa˜lÓ ‰˙ÁÙpL ˙ÏtLÓ«¿∆∆∆ƒ¿¬»ƒ¿«≈ƒƒ««ƒ
ÈtÓ ;ÌeÏkÓ ‰¯B‰Ë ‡È‰ È¯‰ - Ò¯„ÓÏ ‰Èe‡¯L∆¿»¿ƒ¿»¬≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈

¯wÚ‰ ÏË·e ÏÈ‡B‰Â ,‰Ïa˜Ï ‰ÈOÚÓ ¯wÚL‰ÏËa - ∆ƒ««¬∆»¿«»»¿ƒ»«»ƒ»»¿»
.‰ÏÙh‰«¿≈»

.æ,ÒÈÒÙb‰ ˙‡ B‡ ÔÈa‰ da ÔÈÏa‚nL ıÚ ÏL ‰·¯Ú¬≈»∆≈∆¿«¿ƒ»«ƒ¿»∆«ƒ¿ƒ
‰‡nË˙Ó dÈ‡ - ˙B‡ÓË ¯‡L ˙Ïa˜nL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¿«∆∆¿»À¿≈»ƒ¿«¿»
ÔÈbÏ ÈMÓ ˙˜ÊÁnL ,˜ˆa‰ ˙‡ da ÔÈLlLÂ .Ò¯„Óa¿ƒ¿»¿∆»ƒ»∆«»≈∆«¬∆∆ƒ¿≈Àƒ
ıÁ¯Ï ÏBÎÈ BÈ‡L „Ú ‰˜cÒpL ,ÔÈa˜ ‰ÚLz „ÚÂ¿«ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿¿»«∆≈»ƒ¿…
‰‡nË˙Ó BÊ È¯‰ - ˜„q‰ ÈtÓ ˙Á‡ BÏ‚¯ da»«¿««ƒ¿≈«∆∆¬≈ƒ¿«¿»
dÏ„‚ ÈÙÏ ‰ÈÏÚ ·LBÈÂ d˙ÙBkL dÓ˙qL ;Ò¯„Óa¿ƒ¿»∆¿»»∆¿»¿≈»∆»¿ƒ»¿»
ÌzÒÂ ‰Át˙pL „Ú ÌÈÓLba dÁÈp‰ .dlL ˜„ÒÂ¿∆∆∆»ƒƒ»«¿»ƒ«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿«
‰Èe‡¯ ‡È‰ È¯‰L ,Ò¯„Óa ‰‡nË˙Ó dÈ‡ - ˜„q‰«∆∆≈»ƒ¿«¿»¿ƒ¿»∆¬≈ƒ¿»
¯‡L ˙Ïa˜Óe ,da LeÏÏ ‰ÈOÚÓ ˙lÁ˙e da LeÏÏ»»¿ƒ««¬∆»»»¿«∆∆¿»
‰¯ÊÁ - ˜„q‰ ÁzÙÂ ÌÈ¯˜a dÁÈp‰Â ¯ÊÁ .˙B‡ÓËÀ¿»«¿ƒƒ»¿»ƒ¿ƒ¿««∆∆»¿»

.˙B‡ÓË ¯‡MÓ ‰¯B‰Ëe ,Ò¯„Ó ˙‡ÓË Ïa˜Ï¿«≈À¿«ƒ¿»¿»ƒ¿»À¿

.çÔÈa˜ ‰ÚLz ÏÚ ¯˙È ‡È‰L ‰ÏB„‚ ‰·¯Ú¬≈»¿»∆ƒ»≈«ƒ¿»«ƒ
BÊ È¯‰ - ‰·ÈLÈÏ dÈÎ‰Â ÌÈBn¯ Ïa˜lÓ ‰˙ÁÙpL∆ƒ¿¬»ƒ¿«≈ƒƒ∆¡ƒ»ƒƒ»¬≈

ÔÈ‡L ;ÚÈˆ˜iL „Ú Ò¯„Ó ˙‡ÓhÓ Û‡ ‰¯B‰Ë¿»«ƒÀ¿«ƒ¿»«∆«¿ƒ«∆≈
„Ú ‰˙ÁÙpL ‰ÏB„‚ ‰·¯Úa ˙ÏÚBÓ ‰·LÁn‰««¬»»∆∆«¬≈»¿»∆ƒ¿¬»«
ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰·Ï Òe·‡ d‡OÚ .‰OÚÓ da ‰OÚiL∆«¬∆»«¬∆¬»»≈ƒ¿≈»««

.˙B‡Óh‰ ÏÎa ‰‡ÓË - Ï˙ka dÚ·wL Ètƒ∆¿»»«…∆¿≈»¿»«À¿

.è˙‡ÓËpL ¯Á‡ dlL ˙Bk¯‡ ÈzL eÏhpL ‰hÓƒ»∆ƒ¿¿≈¬À∆»««∆ƒ¿»
ÌÈ·˜p‰ ˙‡ ‰pL ‡ÏÂ ˙BL„Á ˙Bk¯‡ dÏ ‰OÚÂ¿»»»¬À¬»¿…ƒ»∆«¿»ƒ
e¯azL ;d˙‡ÓËa ‡È‰ ÔÈ„Ú - ˙BL„Á‰ e¯aLÂ¿ƒ¿¿«¬»¬«ƒƒ¿À¿»»ƒ¿«¿

.˙BLÈ‰ ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰L ,‰¯B‰Ë - ˙BLÈ‰«¿»¿»∆«…≈«««¿»

.éÈzLe ‰¯ˆ˜ ‰ÏhÂ Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L ‰hÓƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»¿≈
‰hn‰ ˙¯eˆ ÔÈ„ÚL ,d˙‡ÓËa ‡È‰ ÔÈ„Ú - ÌÈÚ¯k¿»«ƒ¬«ƒƒ¿À¿»»∆¬«ƒ««ƒ»

k ÈzLe ‰k¯‡ ‰Ïh ;˙„ÓBÚ.‰¯B‰Ë - ÌÈÚ¯ ∆∆ƒ¿»¬À»¿≈¿»«ƒ¿»

.àéıˆwL B‡ ,ÔBÒÎÏ‡a ‰hÓ ÏL ˙BBLÏ ÈzL ıˆ»̃«¿≈¿∆ƒ»«¬«¿∆»«
ÔËÚnL B‡ ,ÔBÒÎÏ‡a ÁÙË ÏÚ ÁÙË ÌÈÚ¯k ÈzL¿≈¿»«ƒ∆««∆««¬«¿∆ƒ¬»
‰¯aL .‰¯B‰Ëe ‰¯aL BÊ È¯‰ - ÁÙhÓ ˙BÁt»ƒ∆«¬≈ƒ¿»»¿»ƒ¿¿»
;‰˙È‰Lk ‰‡ÓË ·‡ ‡È‰ ÔÈ„Ú - dw˙Â ‰k¯‡¬À»¿ƒ¿»¬«ƒƒ«À¿»¿∆»¿»
,Ò¯„n‰ ÔÓ ‰¯B‰Ë - dw˙Â ‰iM‰ ‰k¯‡‰ ‰¯aLƒ¿¿»»¬À»«¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ«ƒ¿»
˙‡ Ôw˙Ï ˜ÈtÒ‰ ‡Ï .Ò¯„Ó ÚbÓ ‰‡ÓË Ï·‡¬»¿≈»««ƒ¿»…ƒ¿ƒ¿«≈∆

.‰¯B‰Ë - ‰iM‰ ‰¯aLpL „Ú ‰BL‡¯‰»ƒ»«∆ƒ¿¿»«¿ƒ»¿»

.áé,˙B‡ÓË ¯‡La B‡ Ò¯„Ó ‰‡ÓË ‰˙È‰L ‰hÓƒ»∆»¿»¿≈»ƒ¿»ƒ¿»À¿
B‡ ÔÈÁ‡ ‰e˜ÏÁL B‡ dÈˆÁ „·‡ B‡ dÈˆÁ ·‚Â¿ƒ¿«∆¿»»«∆¿»∆¬»»«ƒ
.¯aLpL ÈÏÎk BÊ È¯‰L ,‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ÔÈÙzLÀ»ƒ¬≈¿»∆¬≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»
‰Ê È¯‰ .‡a‰Ïe Ô‡kÓ ‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó - ‰e¯ÈÊÁ‰∆¡ƒ»¿«∆∆À¿»ƒ»¿«»¬≈∆
,‡ÓËpL ÌÈÏk È¯·MÓ „Á‡ ÈÏk ‰OÚL ÈÓÏ ‰ÓB„∆¿ƒ∆»»¿ƒ∆»ƒƒ¿≈≈ƒ∆ƒ¿»

.‡a‰Ï ‰‡ÓË Ïa˜Óe ¯B‰Ë ‡e‰L∆»¿«≈À¿»¿«»

.âéÈzLe ‰k¯‡ ‰¯aL Ì‡ ,‰È¯·È‡ e˜¯ÙpL ‰hÓƒ»∆ƒ¿¿≈»∆»ƒƒ¿¿»¬À»¿≈
,ÔÈ‡nË˙Ó el‡ È¯‰ - ÌÈÚ¯k ÈzLe ‰¯ˆ˜ B‡ ÌÈÚ¯k¿»«ƒ¿»»¿≈¿»«ƒ¬≈≈ƒ¿«¿ƒ

.Ô‰ÈÏÚ ÔLÈÏÂ Ï˙ka ÔÎÓÒÏ ÔÈÈe‡¯L ÈtÓƒ¿≈∆¿ƒ¿»¿»«…∆¿ƒ…¬≈∆

.ãéÌÈ¯·È‡ dÏÈaË‰ Ì‡ ,dlk ˙‡ÓËpL ‰hÓƒ»∆ƒ¿»À»ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ
.‰¯B‰Ë - ÌÈ¯·È‡≈»ƒ¿»

.åèÌÈÏ·Áa Ú‚Bp‰ - dÏÈaË‰Ï ‰hn‰ ˙‡ ˜¯ÙÓ‰«¿»≈∆«ƒ»¿«¿ƒ»«≈««¬»ƒ
.¯B‰Ë dlL∆»»



meil cg` wxt m"anx ixeriyd"ryz'd a`Îmgpn b"kÎf"i -

ה'תשע"ה  מנחםֿאב י"ז ראשון יום

-miypxtq
zEWi` zFkld¦§¦
ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦

נדרים,1) עליה ונמצאו סתם אשה הנושא דין רבינו בו ביאר

מומים  בה שנולדו או תשמיש, בשעת דם הרואה מומים. או
היבם  הנישואין, אחרי מומין בו שנולדו האיש אחרים,

לבעלה. שהיה המום אותו בו שנמצא

.à‡ˆz - ÌÈ¯„ ‰ÈÏÚ e‡ˆÓÂ ,Ì˙Ò ‰M‡ ‡OBp‰«≈ƒ»¿»¿ƒ¿¿»∆»¿»ƒ≈≈
ÌÈ¯„ el‡a .˙ÙÒBz ‡ÏÂ ¯wÚ ‡Ï ,‰a˙k ‡Ïa¿…¿À»…ƒ»¿…∆∆¿≈¿»ƒ
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`zeyiקלד zekld - miyp xtq - a`Îmgpn f"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

B‡ ,ÔÈÈ ‰zL˙ ‡lL B‡ ,¯Oa ÏÎ‡z ‡lL ?e¯Ó‡»¿∆……«»»∆…ƒ¿∆«ƒ
¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓa ËM˜˙z ‡lL∆…ƒ¿«≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿»
Ï·‡ ;Ô‰a ËM˜˙‰Ï ÌB˜n‰ ÈL Ïk C¯cL ÌÈÈn‰«ƒƒ∆∆∆»¿≈«»¿ƒ¿«≈»∆¬»
‰„ÈÒÙ‰ ‡Ï - el‡Ó ıeÁ ¯Á‡ ¯„ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»∆»∆∆«≈≈≈…ƒ¿ƒ»

.ÌeÏk¿

.áÈÓenÓ ÌeÓ da ‡ˆÓÂ ,Ì˙Ò ‰M‡ ÒBk‰ ÔÎÂ¿≈«≈ƒ»¿»¿ƒ¿»»ƒ≈
‡ÏÂ ‰Ê ÌeÓa ÏÚa‰ Ú„È ‡ÏÂ ,Ìe¯‡a ¯·kL ÌÈLp‰«»ƒ∆¿»≈«¿¿…»««««¿∆¿…
¯wÚ ‡Ï ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz BÊ È¯‰ - ‰ˆ¯Â Ba ÚÓL»«¿»»¬≈≈≈¿…¿À»…ƒ»
BÏ eÈ‰Â ¯ÈÚa ıÁ¯Ó ‰È‰ ?„ˆÈk .˙ÙÒBz ‡ÏÂ¿…∆∆≈«»»∆¿»»ƒ¿»
,el‡ ÔÈÓeÓ ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈ·B¯¿̃ƒ≈»«…»«¿ƒƒ≈
˜„Ba ‡e‰L ÈtÓ ;¯˙qaL ÔÈÓeÓ elÙ‡Â«¬ƒƒ∆«≈∆ƒ¿≈∆≈
ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .‰ˆ¯Â ÚÓML ‰˜ÊÁÂ ,ÂÈ˙B·B¯˜aƒ¿»«¬»»∆»«¿»»¿ƒ≈»
ÔÈÓeÓa ÔÚBË - ÌÈ·B¯˜ BÏ eÈ‰ ‡lL B‡ ıÁ¯Ó∆¿»∆…»¿ƒ≈¿ƒ
ÈÓenÓ ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÚe„È ÌÈzÚa ‰tÎÂ .¯˙qaL∆«≈∆¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿ƒ¬≈ƒ≈
;ÔBÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈeÏbaL ÔÈÓeÓa Ï·‡ .¯˙Ò≈∆¬»¿ƒ∆«»≈»ƒ¿
ÚÓML B˙˜ÊÁÂ ,BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ Ïk‰ È¯‰L∆¬≈«…ƒ»¿¿ƒ¿∆¿»∆»«
Ô˙B‡a ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,‡e‰ Úe„È ¯·c .Òit˙Â¿ƒ¿«≈»»»«∆≈ƒ∆∆»¿»
˜eMa Cl‰Ï ÌL ÌÈLp‰ ‚‰Ó ‰È‰L ˙BÓB˜n‰«¿∆»»ƒ¿««»ƒ»¿«≈«
‡È‰ BÊ :ÔÈ¯ÓB‡Â Ô˙B‡ ÔÈÚ„BÈ Ïk‰Â ,˙BÈeÏb Ô‰ÈÙe¿≈∆¿¿«…¿ƒ»¿¿ƒƒ
È¯Ú BÓk ,ÈBÏt ÏL B˙BÁ‡ ‡È‰ BÊÂ ,ÈBÏt ÏL Bzaƒ∆¿ƒ¿ƒ¬∆¿ƒ¿»≈
ÌL ˙Ba‰ C¯c ÔÈ‡L ˙BÓB˜Ó Ï·‡ .‰f‰ ÔÓfa ÌB„‡¡«¿««∆¬»¿∆≈∆∆«»»
ÛLpa - ıÁ¯nÏ ˙a‰ ‡ˆz Ì‡Â ,ÏÏk ˜eMÏ ˙‡ˆÏ»≈«¿»¿ƒ≈≈«««∆¿»«∆∆
ıeÁ Ì„‡ d˙B‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ ,‰¯k˙Ó ,‡ˆz≈≈ƒ¿«≈»¿…ƒ¿∆»»»
.ÈeÏbaL ÔÈÓeÓa Û‡ ÔÚBË ‰Ê È¯‰ - ‰È˙B·B¯wÓƒ¿∆»¬≈∆≈«¿ƒ∆«»
‰·B¯˜ BÏ ‰˙È‰ ‡lLÂ ıÁ¯Ó ÌL ‰È‰ ‡lL ,‡e‰Â¿∆…»»»∆¿»¿∆…»¿»¿»
C¯c ÔÈ‡L BÊ ¯ÈÚa ıÁ¯Ó ÌL ‰È‰ Ï·‡ ;da ˜c·Ïƒ¿…»¬»»»»∆¿»¿ƒ∆≈∆∆
‰·B¯˜ BÏ LÈ Ì‡ ,˙Bl‚Ó Ì‰ÈÙe da ˙‡ˆÏ ÌÈLp‰«»ƒ»≈»¿≈∆¿Àƒ≈¿»
‰n¯Ú d˙B‡ ÔÈ‡B¯ Ïk‰ È¯‰L ,ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»ƒ¿…∆¬≈«…ƒ»¬À»
,ıÁ¯na Û‡ ‡aÁ˙‰Ïe ¯k˙‰Ï Ôk¯c Ì‡Â .ıÁ¯na«∆¿»¿ƒ«¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈««∆¿»

Ë˜ ˙È·a B‡ ‰ÏÈla ˙ˆÁB¯ ˙a‰ ‰È‰zLÂıÁ¯na Ô ¿∆ƒ¿∆««∆∆««¿»¿«ƒ»»«∆¿»
ÔÚBË ‰Ê È¯‰ - Ú„ez ‡ÏÂ ‰‡¯z ‡lL „Ú ,dc·Ï¿«»«∆…≈»∆¿…ƒ»«¬≈∆≈
ÌÚË ÏL ÌÈ¯·c el‡ ÌÈ¯·c‰Â .ÈeÏbaL ÔÈÓeÓa Û‡«¿ƒ∆«»¿«¿»ƒ≈¿»ƒ∆««

.·e˙k‰ ˙¯Êb ÌÈ‡Â ,Ì‰≈¿≈»¿≈««»

.âÈtÓ' ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«¿ƒ∆∆∆»¿¬»ƒƒ¿≈
‡l‡ ,„·Ïa ÂÈ˙B·B¯˜ BÈ‡ ,'ÂÈ˙B·B¯˜a ˜„Ba ‡e‰L∆≈ƒ¿»≈¿»ƒ¿«∆»
·B¯˜ BÏ ÔÈ‡L ¯ÈÚa ¯‚ ‰È‰ elÙ‡Â .ÂÈÚcÈÓ elÙ‡¬ƒ¿À»»«¬ƒ»»»»ƒ∆≈»
È‡L ;ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ıÁ¯Ó ÌL LÈ Ì‡ ,ÏÏk¿»ƒ≈»∆¿»≈»ƒ¿…∆ƒ
ÂÈÚ¯Ó „Á‡Ï ¯ÓB‡Â ,ÌÈÚ¯ BÏ eÈ‰È ‡lL ¯LÙ‡∆¿»∆…ƒ¿≈ƒ¿≈¿∆»≈≈»
CÎÈÙÏe ,˙ÈBÏt ÏÚ B˙BÁ‡ B‡ BzL‡ BÏ ˜c·zL∆ƒ¿…ƒ¿¬«¿ƒ¿ƒ»
ÔÈ‡L .‰Ê ÔÈc ÈÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ .Òit˙Â ÚÓML B˙˜ÊÁ∆¿»∆»«¿ƒ¿«≈¿…≈»∆ƒƒ∆∆≈
el‡ ÌÈ¯·cÓ BaÏa LiM ‰Ó Ïk ‡ÈˆBÓ Ì„‡ Ïk»»»ƒ»«∆≈¿ƒƒ¿»ƒ≈
‡l‡ ˙ÎÓBÒ BzÚc ÔÈ‡L ,„BÚÂ .ÂÈ·B¯˜Ï ‡l‡ ,ÏkÏ«…∆»ƒ¿»¿∆≈«¿∆∆∆»

.¯˙BÈa ÂÈ·B¯˜ È¯·„Ï¿ƒ¿≈¿»¿≈

.ãÔÈÓen‰ eÈ‰ Ì‡ ?ÔÈÓen‰ ˙ÚË ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ«¬««ƒƒ»«ƒ

,Ò¯‡˙zL Ì„˜ da eÈ‰ È‡ceL ÔÈÓeÓ da e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»ƒ∆««»»…∆∆ƒ¿»≈
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ·‡‰ ÏÚ - Ba ‡ˆBiÎÂ ‰¯˙È Úaˆ‡ ÔB‚k¿∆¿«¿≈»¿«≈«»»¿»ƒ¿»»
‡Ï Ì‡Â ;Ú„iL B˙˜ÊÁL B‡ ,‰ˆ¯Â ÏÚa‰ Ô‰a Ú„iL∆»«»∆«««¿»»∆∆¿»∆»«¿ƒ…
ÌÈÓeÓ eÈ‰ .ÏÏk ‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - ‰È‡¯ ‡È·‰≈ƒ¿»»≈≈¿…¿À»¿»»ƒ
da e‡ˆÓ Ì‡ :ÔÈÒe¯‡‰ ¯Á‡ da e„ÏBpL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆¿»««»≈ƒƒƒ¿¿»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÏÚa‰ ÏÚ - ÏÚa‰ ˙È·Ï ‰ÒÎpL ¯Á‡««∆ƒ¿¿»¿≈«««««««¿»ƒ¿»»
ÁwÓ BÁwÓ ‰È‰Â ,da eÈ‰ ‰Ò¯‡˙ ‡lL „ÚL∆«∆…ƒ¿»¿»»»¿»»ƒ»ƒ«
·‡‰ ÏÚ - ‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â da e‡ˆÓ Ì‡Â ;˙eÚË»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ¿≈»ƒ»«»»
‰ÙÁzÒÂ ,e„ÏB ÔÈÒe¯‡‰ ¯Á‡L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï¿»ƒ¿»»∆««»≈ƒ¿¿ƒ¿«¬»

.e‰„O»≈

.ä,da eÈ‰ Ò¯‡˙z ‡lL „ÚL ‰È‡¯ ÏÚa‰ ‡È·‰≈ƒ«««¿»»∆«∆…ƒ¿»≈»»
˜˙LÂ ‰‡¯L ‰È‡¯ ·‡‰ ‡È·‰Â ,CÎa BÏ ‰„B‰L B‡∆»¿»¿≈ƒ»»¿»»∆»»¿»«
‰Ê È¯‰ - Òit˙Â Ô‰a Ú„iL B˙˜ÊÁL B‡ ,Òit˙Â¿ƒ¿«≈∆∆¿»∆»«»∆¿ƒ¿«≈¬≈∆

.‰a˙ka ·iÁ«»«¿À»

.å‰Ê ÌenL ÔÚËÂ ,ÌÈÓÈ ‰nk ‰‰LÂ ,BzL‡ ÏÚ ‡a»«ƒ¿¿»»«»»ƒ¿»«∆∆
ÌÈËÓw‰ CB˙a ‰È‰ elÙ‡ - ‰zÚ „Ú ÈÏ ‰‡¯ ‡Ï…ƒ¿»ƒ««»¬ƒ»»¿«¿»ƒ
Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,Ï‚¯‰ ÛÎa B‡¿«»∆∆≈¿ƒ¬»»∆≈»»
Ú„iL B˙˜ÊÁÂ ,‰ÙÈ B˜„Ba Ôk Ì‡ ‡l‡ ÒBÎ· ‰˙BL∆«∆»ƒ≈¿»∆¿∆¿»∆»«

.‰ˆ¯Â¿»»

.æ,d˙cÏ Úe·˜ ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‡ˆÓÂ ‰M‡ ‡OBp‰«≈ƒ»¿ƒ¿»∆≈»∆∆»«¿ƒ»»
È¯‰ - ‰c Ìc „¯zL „Ú dÓˆÚa LÈb¯z ‡Ï ‡l‡∆»…«¿ƒ¿«¿»«∆≈≈«ƒ»¬≈
Ô‰a ˙˜„BaL ,ÌÈcÚ ÈLa ‡l‡ LnLz ‡Ï BÊ…¿«≈∆»ƒ¿≈ƒƒ∆∆∆»∆
.LÈÓLz ¯Á‡Ï „Á‡Â ,LÈÓLz ÈÙÏ „Á‡ :dÓˆÚ«¿»∆»ƒ¿≈«¿ƒ¿∆»¿«««¿ƒ
BÓk ,BÓˆÚ Ba Áp˜nL ,LÈ‡ ÏL „Ú‰ ÔÓ ıeÁƒ»≈∆ƒ∆¿«≈««¿¿

.‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ»

.ç‰„ÈÒÙ‰ ‡Ï - ‰Ê ‡e‰ ÏB„b ÌenL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»∆…ƒ¿ƒ»
È¯‰ .˙LnLÓe ‰lÁz dÓˆÚ ˙˜„Ba È¯‰L ,ÌeÏk¿∆¬≈∆∆«¿»¿ƒ»¿«∆∆¬≈
‡È‰ dÓˆÚ ‰ÁpwL ˙Ú·e ,‰ÏÚ·Â dÓˆÚ ‰˜„aL∆»¿»«¿»¿ƒ¿¬»¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ
Ú¯‡ Ì‡ ,BlL „Ú ÏÚ B‡ dlL „Ú ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ ‡e‰Â»ƒ¿»»«≈∆»«≈∆ƒ≈«
È¯‰ - BÊÏ BÊ ˙BÎeÓÒ ÌÈÓÚt LÏL ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt ‰Ê∆««««««»¿»ƒ¿»¬≈
‡Ï ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â .dÏÚa ÌÚ ·LÈÏ ‰¯eÒ‡ BÊ¬»≈≈ƒ«¿»¿≈≈¿…¿À»…
È¯‰L ;‰a˙k È‡zÓ È‡z dÏ ÔÈ‡Â ,˙ÙÒBz ‡ÏÂ ¯wÚƒ»¿…∆∆¿≈»¿«ƒ¿»≈¿À»∆¬≈
;ÌÏBÚÏ ¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ ‡ÈˆBÈÂ .LÈÓL˙Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡≈»¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿…«¬ƒ¿»
˙ÚLa dL¯‚Ï ¯Ó‚ ‡lL ‡ˆÓÂ ,‡t¯˙z ‡nL∆»ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆…»«¿»¿»ƒ¿«
ÔÈÚa ¯‡a˙iL BÓk ,¯Á‡Ï ‡Op‰Ï ˙¯zÓe .ÔÈLe¯b≈ƒÀ∆∆¿ƒ»≈¿«≈¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«

.‰cp‰«ƒ»

.è˙lÁzÓ Ck ‰˙È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»ƒ¿ƒ«
Ì‡ Ï·‡ ;Ì„ ‰˙‡¯ ‰BL‡¯ ‰ÏÈÚaÓe ,‰È‡eOƒ∆»ƒ¿ƒ»ƒ»»¬»»¬»ƒ
.e‰„O ‰ÙÁzÒ - ˙‡OpL ¯Á‡ ‰Ê ÈÏÁ dÏ Ú¯‡≈«»…ƒ∆««∆ƒ»ƒ¿«¬»»≈
Ck ¯Á‡Â ,Ì„ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ˙Á‡ ÌÚt ÏÚa Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«««««¿…ƒ¿»»¿««»

ÈˆBÈ - LÈÓLz ˙Ú ÏÎa Ì„ ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï ‰¯ÊÁÔzÈÂ ‡ »¿»ƒ¿»»¿»≈«¿ƒƒ¿ƒ≈
.e¯‡aL BÓk ,˙ÈÓÏBÚ ¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ .dlk ‰a˙k¿À»À»¿…«¬ƒ»ƒ¿∆≈«¿
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קלה oiyexib zekld - miyp xtq - a`Îmgpn g"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.éelÙ‡ ,˙‡OpL ¯Á‡ ÔÈÓeÓ da e„ÏBpL ‰M‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»∆¿»ƒ««∆ƒ»¬ƒ
‰ˆ¯ Ì‡Â ,Ìi˜È - Ìi˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡ :ÔÈÁL ˙kÓ ˙ÈOÚ«¬≈À«¿ƒƒ»»¿«≈¿«≈¿ƒ»»

.‰a˙k ÔzÈ - ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ≈¿À»

.àéelÙ‡ ,‡OpL ¯Á‡ ÔÈÓeÓ Ba e„ÏBpL LÈ‡‰»ƒ∆¿ƒ««∆»»¬ƒ
BzL‡ ‰˙ˆ¯ ‡ÏÂ ,BÈÚ ˙ÈÓÒ B‡ BÏ‚¯ B‡ B„È ‰ÚË˜ƒ¿¿»»«¿ƒ¿≈≈¿…»¿»ƒ¿
.‰a˙k ÔzÏÂ ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - BnÚ ·LÈÏ≈≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»
‡Ïa ‡ˆz - ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,·Lz - ‰˙ˆ¯ Ì‡ :‡l‡∆»ƒ»¿»≈≈¿ƒ…»¿»≈≈¿…
‰t‰ ÁÈ¯ BÏ „ÏB Ì‡ Ï·‡ .˙„¯BÓ Ïk ÔÈ„k ,‰a˙k¿À»¿ƒ»∆∆¬»ƒ«≈««∆
B‡ ÌÈ·Ïk ˙‡Bˆ Ë˜ÏÏ ¯ÊÁL B‡ ,ÌËÁ‰ ÁÈ¯ B‡≈««…∆∆»«ƒ¿…«¿»ƒ
B˙B‡ ÔÈÙBk - ˙B¯BÚ „aÚÏ B‡ B¯wÚÓ ˙LÁ ·ˆÁÏ«¿…¿∆≈ƒ»¿«≈ƒ
.dÏÚa ÌÚ ·Lz - ‰˙ˆ¯ Ì‡Â .‰a˙k ÔzÏÂ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¿ƒ≈¿À»¿ƒ»¿»≈≈ƒ«¿»

.áé‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - ÔÈÁL ‰kÓ LÈ‡‰ ‰OÚ«¬»»ƒÀ≈¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡ - ·LÈÏ ‰ˆB¯ ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰a˙k ÔzÏÂ¿ƒ≈¿À»¿««ƒ∆ƒ»≈≈≈
ÈtÓ ,ÔÁ¯k ÏÚa Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙnL ‡l‡ ,dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆»∆«¿ƒƒ»¿«»¿»ƒ¿≈
‡lL È„k ÌÈ„Úa BnÚ ·L‡ :‰¯Ó‡ Ì‡Â .B˙wÓÓ ‡È‰L∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»≈≈ƒ¿≈ƒ¿≈∆…

.dÏ ÔÈÚÓBL - ‰ÈÏÚ ‡B·È»»∆»¿ƒ»

.âéÌËÁ‰ ÁÈ¯ B‡ ‰t‰ ÁÈ¯ ÏÚa dÏÚa ‰È‰L ÈÓƒ∆»»«¿»««≈««∆≈««…∆
‰ÏÙÂ ,˙ÓÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ïk ˙‡Bˆ ËwÏÓ B‡¿«≈«¿»ƒ¿«≈»∆»≈¿»¿»
‰ÏBÎÈ - dÏÚ·a ‰È‰L ÌeÓ B˙B‡ Ba LÈÂ ,ÂÈÁ‡ ÈÙÏƒ¿≈»ƒ¿≈∆»»¿«¿»¿»
ÈÈ‡ EÏe ,Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ È˙ÈÈ‰ EÈÁ‡Ï :¯ÓBÏ ‡È‰ƒ«¿»ƒ»ƒƒ¿»¿«≈¿≈ƒ
,EÈ·Ï ÌÈ· ‰‡¯e .‰a˙k ÔzÈÂ ıÏÁÈÂ .Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈¿«¬…¿ƒ≈¿À»¿≈»ƒ¿»∆

.Ï‡¯OÈ ÏÚ ÌBÏL»«ƒ¿»≈

איׁשּות.סלקּו הלכֹות ְְִִִ

ה'תשע"ה  מנחםֿאב י"ח שני יום

oiWExB zFkld¦§¥¦
:‡È‰Â .‰OÚ ˙ÂˆÓ - ˙Á‡ .˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿ƒ
.‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ - ˙Á‡Â .¯ÙÒa L¯‚Ó‰ L¯‚iL∆¿»≈«¿»≈¿≈∆¿««ƒ¿«…«¬∆

.˙‡OpMÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁÈ ‡lL :‡È‰Â
oiyexibzekld-miypxtq

¿ƒ∆…«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ¯e‡·e≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
.à·˙k· ‡l‡ ˙L¯b˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡2.dÏ ÚÈbiL ≈»ƒ»ƒ¿»∆∆∆»«¿»∆«ƒ«»

Ë‚ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ·˙Îe3¯wÚ Ô‰ ÌÈ¯·„ ‰¯OÚÂ . ¿»∆«ƒ¿»≈«¬»»¿»ƒ≈ƒ«
LÈ‡‰ L¯‚È ‡lL (‡ :Ô‰ el‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈLe¯b‰«≈ƒƒ«»¿≈≈∆…¿»≈»ƒ

BBˆ¯a ‡l‡4¯Á‡ ¯·„a ‡ÏÂ ·˙Îa L¯‚iLÂ (· .5. ∆»ƒ¿¿∆¿»≈ƒ¿»¿…¿»»«≈
BÈwÓ d¯ÈÒ‰Â dL¯bL ·˙k‰ ÔÈÚ ‰È‰iLÂ (‚6(„ . ¿∆ƒ¿∆ƒ¿««¿»∆≈¿»∆¡ƒ»ƒƒ¿»

dÈ·Ï BÈa ˙¯Bk‰ ¯·c BÈÚ ‰È‰iLÂ7‰È‰iLÂ (‰ . ¿∆ƒ¿∆ƒ¿»»»«≈≈¿≈»¿∆ƒ¿∆
dÓLÏ ·zÎ8¯Á‡ ‰OÚÓ ¯qÁÓ ‰È‰È ‡lLÂ (Â . ƒ¿»ƒ¿»¿∆…ƒ¿∆¿À»«¬∆««

B˙·È˙k9dÏ e‰ziLÂ (Ê .[„·Ïa] dÏ B˙È˙ ‡l‡10. ¿ƒ»∆»¿ƒ»»ƒ¿»¿∆ƒ¿≈»
˙¯B˙a dÏ e‰ziLÂ (Ë .ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ e‰ziL (Á∆ƒ¿≈»ƒ¿≈≈ƒ¿∆ƒ¿≈»¿«

ÔÈLe¯b11B˙BpL ‡e‰ BÁeÏL B‡ ÏÚa‰ ‰È‰iLÂ (È . ≈ƒ¿∆ƒ¿∆«««¿∆¿

dÏ12ÔÓf‰ ÔB‚k ,ËbaL ÌÈ¯·c‰ ¯‡Le .13˙ÓÈ˙ÁÂ »¿»«¿»ƒ∆«≈¿«¿««¬ƒ«
ÌÈ„Ú‰14ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ïk‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ15. »≈ƒ¿«≈»∆«…ƒƒ¿≈¿ƒ

ושמדברי 1) התורה שמן הגירושין עיקרי בו נתבארו
במחובר, כתיבה גט, של גופו לשמה, כתיבה רצון, סופרים,

הגט. זמן הגט, קריאת הגירושין 2)עדים, היו "שאילו
כי  - איש עמה כשיזנה אומרת האשה הייתה בלבד, בדיבור
גירושין  ישלמו שלא נצטווינו כן ועל מקודם, גרושה הייתה
כריתות". ספר לה וכתב שנאמר כמו לה מעיד בכתב אלא

בערוך 3) כתב (וכן שהיא ותעודה שטר כל על נופל גט שם
ורגילים  פטורין" "גט כריתות" "ספר ותרגום גט), ערך

סתם. "גט" אשה לגט לכוף 4)לקרוא יכולה האשה שאין
לגרשה. בעלה לקידושין 5)את בניגוד וכדומה, כסף כגון

ובשטר. בכסף מתקדשת עצמו 6)שהאשה את ישלח ולא
הגירושין.7)ממנה. לאחר בו ותלוייה קשורה תהא שלא

המתגרשת.8) זו אשה שמחוסר 9)לשם לדבר פרט
הכתיבה. אחר לתוך 10)קציצה או שלוחה ליד או

מזוזה.11)רשותה. או חוב שטר בתורת ולא 12)ולא
מעצמה. היא הגט.13)שתיקח כתיבת על 14)תאריך

חכמים.15)הגט. תקנת

.á:¯Ó‡pL ?‰¯Bz‰ ÔÓ el‡ ÌÈ¯·„ ‰¯OÚL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬»»¿»ƒ≈ƒ«»∆∆¡«
˙˙È¯k ¯ÙÒ dÏ ·˙ÎÂ ,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡ˆÓ˙ ‡Ï Ì‡ ‰È‰Â¿»»ƒ…ƒ¿»≈¿≈»¿»«»≈∆¿ƒÀ
ÔÁ ‡ˆÓ˙ ‡Ï Ì‡' .B˙ÈaÓ dÁlLÂ d„Èa Ô˙Â¿»«¿»»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ…ƒ¿»≈

BBˆ¯a ‡l‡ L¯‚Ó BÈ‡L ,„nÏÓ - 'ÂÈÈÚa16Ì‡Â . ¿≈»¿«≈∆≈¿»≈∆»ƒ¿¿ƒ
BBˆ¯a ‡lL ‰L¯b˙17˙L¯‚Ó dÈ‡ -18Ï·‡ . ƒ¿»¿»∆…ƒ¿≈»¿…∆∆¬»

dBˆ¯a ‡lLÂ dBˆ¯a ˙L¯b˙Ó ‰M‡‰19. »ƒ»ƒ¿»∆∆ƒ¿»¿∆…ƒ¿»

משמע".16) מדעתו - כורחו.17)"ונתן ומי 18)על
לגרש, רצה ולא אשתו את לגרש אותו שכופים נותן שהדין
והטעם  כשר, והגט אני רוצה שיאמר עד אותו מכה דין בית
האמיתי. רצונו זהו כי - "מרצונו" נקראת זו שכפייה

החרים 19) הגולה מאור גרשום "רבינו אולם כורחה. על
דת". על שעברה לא אם מדעתה שלא אשה לגרש שלא

.â·˙Îa ‡l‡ ˙L¯b˙Ó dÈ‡L ,„nÏÓ - '·˙ÎÂ'20. ¿»«¿«≈∆≈»ƒ¿»∆∆∆»ƒ¿»
dÓLÏ - 'dÏ'21BÈa ˙¯Bk‰ ¯·c - '˙e˙È¯k ¯ÙÒ' . »ƒ¿»≈∆¿ƒ»»«≈≈

‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â .˙eL¯ ‰ÈÏÚ BÏ ¯‡MÈ ‡lL ,dÈ·Ï¿≈»∆…ƒ»≈»∆»¿¿ƒ¬«ƒ…
dÈ·Ï BÈa ˙¯Î22.¯‡a˙iL BÓk ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ƒ¿«≈¿≈»≈»¿…∆∆¿∆ƒ¿»≈

Ô˙piL „Ú ˙L¯b˙Ó dÈ‡L ,„nÏÓ - 'd„Èa Ô˙Â'¿»«¿»»¿«≈∆≈»ƒ¿»∆∆«∆ƒ»≈
,d¯ˆÁÏ B‡ ,d„Èk ‡e‰L ,dÁeÏL „Èa B‡ d„Èa Ëb‰«≈¿»»¿«¿»∆¿»»«¬≈»
ÔÈÚ ‰È‰iL - 'dÁlLÂ' .¯‡a˙iL BÓk d„Èk Ïk‰L∆«…¿»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿«
BÓˆÚ ÁlLiL ‡Ï ,d˙B‡ ÁlLÓ‰ ‡e‰L Ëb‰«≈∆«¿«≈«»…∆¿«««¿

.‰pnÓƒ∆»

בכסף.20) המתגרשת.21)ולא האשה כגון 22)לשם
- לעולם יין תשתי שלא מנת על גיטך זה "הרי לה: שאמר
תנאי  לקיים אליו קשורה היא ימיה שכל כריתות", זו אין

מחמתו. זה

.ãz‡ È¯‰ ,˙ÁlLÓ z‡ È¯‰ :dÏ ·˙k ?„ˆÈk≈«»«»¬≈«¿¿À««¬≈«¿
,Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ ,CÓˆÚÏ z‡ È¯‰ ,˙L¯‚Ó¿…∆∆¬≈«¿¿«¿≈¬≈«¿À∆∆¿»»»

BÙe‚Â .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ÔÈÚ‰ ‰Êa ‡ˆBiÎÂ23:Ëb ÏL ¿«≈¿∆»ƒ¿»¬≈¿…∆∆¿∆≈
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ÈÈ‡ :dÏ ·˙k Ì‡ Ï·‡ .Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰¬≈«¿À∆∆¿»»»¬»ƒ»«»≈ƒ
CLÈ‡ ÈÈ‡ ,CÒe¯‡ ÈÈ‡ ,CÏÚa.Ëb ‰Ê ÔÈ‡ - «¿≈≈ƒ¬≈≈ƒƒ≈≈∆≈

BÓˆÚ ˙‡ ÁlLiL ‡ÏÂ - dÁlLÂ :¯Ó‡pL24ÔÎÂ . ∆∆¡«¿ƒ¿»¿…∆¿««∆«¿¿≈
Ë‚ BÈ‡ - ÔÈ¯BÁ ˙a z‡ È¯‰ :BzL‡Ï ·˙Bk‰25. «≈¿ƒ¿¬≈«¿«ƒ≈≈

בו.23) יכתבו כך הגט כתב שאין 25)ממנה.24)עיקר
מעבדות. שחרור לשון אלא גירושין, לשון זו

.äBÈÚ ÔÈ‡ - 'B˙ÈaÓ dÁlLÂ' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ¿»
‡l‡ ;B˙ÈaÓ ‡ˆzL „Ú ‰ÈLe¯‚ e¯Ó‚È ‡lL∆…ƒ¿¿≈∆»«∆≈≈ƒ≈∆»

‰ÈLe¯‚ e¯Ób d„ÈÏ Ëb ÚÈbnLk26ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ¿∆«ƒ«≈¿»»»¿≈∆»¿««ƒ∆¬«ƒ
,'dÁlLÂ' ¯Ó‡ ‡lL .¯‡a˙iL BÓk ,B˙È·a ‡È‰ƒ¿≈¿∆ƒ¿»≈∆…∆¡«¿ƒ¿»

B˙ÈaÓ d‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ L¯b Ì‡L ‡l‡27ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ∆»∆ƒ≈≈¿…ƒ»ƒ≈¬≈∆¿ƒ
B˙Le¯b ¯ÈÊÁ‰Â L¯bL28Ëb epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ;29, ∆≈≈¿∆¡ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ∆≈

¯‡a˙iL BÓk30. ¿∆ƒ¿»≈

אחר.26) אדם קידושי בה וחלים פנוייה היא והרי
עמה.27) שלא 28)ונתייחד פי על ואף ביאה, בקידושי

ביאה. עדי הםֿהם היחוד עדי שנבעלה, ראוה
שני.29) גט התימנים: רבינו 30)ובכתבֿיד דברי ושיעור

אם  אלא לידה, הגט הגעת עם נגמרו הגירושין עצם הם: כך
בביאה, שנית שקידשה לחוש יש יחוד, כדי בביתו שהתה
שני  גט צריכה וממילא קידושיה, עדי הם היחוד ועדי

השניים. לקידושיה

.å?B˙·È˙k ¯Á‡ ‰OÚÓ ¯qÁÓ ‰È‰È ‡lL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆…ƒ¿∆¿À»«¬∆««¿ƒ»
‰·È˙k ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓ - Ô˙Â ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»«ƒ∆≈¿À»∆»¿ƒ»
‰ˆÈˆ˜ ¯qÁnL ¯·„ ‡ˆÈ .¯Lk‰ Ëb‰ ‡e‰ ‰È˙e¿ƒ»«≈«»≈»»»»∆¿À»¿ƒ»
- ‰¯t‰ Ô¯˜ ÏÚ Ëb ·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰·È˙k‰ ¯Á‡«««¿ƒ»¿ƒ»ƒ»«≈«∆∆«»»

‰¯t‰ dÏ Ô˙B31,B·˙kL ¯Á‡ Ô¯w‰ C˙Á Ì‡Â . ≈»«»»¿ƒ»««∆∆««∆¿»
¯aÁÓa ·˙k Ì‡ ÔÎÂ .Ë‚ BÈ‡ - dÏ B˙e32ÏÚ Û‡ , ¿»»≈≈¿≈ƒ»«ƒ¿À»««

- dÏ B˙e ,BLÏzL ¯Á‡ ÌÈ„Ú‰ Ba eÓ˙ÁL ÈtBÈ‡ ƒ∆»¿»≈ƒ««∆¿»¿»»≈
Ë‚33. ≈

מחוברת.31) כשהיא קרנה עם על 32)יחד כגון לקרקע,
לעץ. מחובר הוא כאשר נכתב 33)עלה הגט ותורף הואיל

צריך  הגאונים, בשם מיימוניות" ב"הגהות וכתוב במחובר.
יכתוב  כן ואחרי היריעה מן הגט כשיעור הקלף שיחתוך
כן  ואחרי היריעה על תחילה כתבו שאם הגט, נוסח עליו
וכן  קציצה". "מחוסר מטעם פסול, הגט כשיעור ממנה חתך
ורוצה  בכתיבה טעות אירעה מקצתו שנכתב לאחר אם
את  תחילה יחתוך קלף באותו אחר גט ולהתחיל לחזור

המוטעה. הראשון

.æ¯aÁÓa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡34Ëb‰ ÒÙË elÙ‡35·˙k . ≈¿ƒƒ¿À»¬ƒ…∆«≈»«
LÈ‡‰ ÌL ·˙k Ck ¯Á‡Â ,BLÏ˙e ,¯aÁÓa ÒÙh‰«…∆«¿À»¿»¿««»»«≈»ƒ

'Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰'Â ÔÓf‰Â ‰M‡‰ ÌLÂ36, ¿≈»ƒ»¿«¿««¬≈«¿À∆∆¿»»»
¯Lk - dÏ B˙e ,BÓ˙ÁÂ37. «¬»¿»»»≈

לה 34) לתת רצה ואפילו קציצה. שמחוסר משום לקרקע,
דבר  בידה" "ונתן שנאמר משום גט, אינו המחובר אותו

ליד. מיד ניתן אינו ומחובר ליד מיד הגט 35)הניתן טופס
פנויים  מקומות ובו הגיטין לכל האחיד הכללי הנוסח הוא

זמן  והאשה, האיש שם כגון הגט, עיקר שהם פרטים למילוי
וכו'. ונקראים 36)הכתיבה הגט עיקר הם אלה שכל
הגט". במחובר 37)"תורף לכתוב אסור לכתחילה כלומר,

התורף  את יכתוב שמא גזירה הגט, טופס את אפילו
ב  הוא ואז הטופס במחובר כתב כבר אם אבל לגמרי, טל

גט  זה הרי התורף עליו כתב כן ואחרי ותלשו, במחובר
כשר.

.ç·e˜ ıÈˆÚa Úe¯f‰ ‰ÏÚ‰ ÏÚ Ëb‰ Ïk ·˙k38, »«»«≈«∆»∆«»«¿»ƒ»
‰¯Êb ,ÏeÒt Ëb‰ - Blk ıÈˆÚ‰ dÏ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«»∆»ƒÀ«≈»¿≈»

ÌË˜È ‡nL39ıÈˆÚ ÏL BÒ¯Á ÏÚ ‡e‰ ·˙Bk Ï·‡ . ∆»ƒ¿…¬»≈««¿∆»ƒ
dÏ Ô˙BÂ40. ¿≈»

כמחובר.38) ודינו הקרקע מן יונק והריהו בתחתיתו,
קציצה 39) זו והרי לה ויתן מהעציץ העלה יתלוש

שמא 40)מהמחובר. לחוש ואין שהוא, כמו העציץ את
את  יפסיד לא שבוודאי חרס, חתיכת לה וייתן העציץ ישבור

העציץ.

.è?ÔÈLe¯b ˙¯B˙a ‡l‡ dÏ B˙B BÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¿»∆»¿«≈ƒ
˙¯B˙a B˙B‡ ÔziL - d„Èa Ô˙Â ˙˙È¯k ¯ÙÒ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈∆¿ƒÀ¿»«¿»»∆ƒ≈¿«
¯ËL ‡e‰L ˙¯B˙a dÏ B˙ Ì‡ Ï·‡ .˙e˙È¯k ¯ÙÒ≈∆¿ƒ¬»ƒ¿»»¿«∆¿«

·BÁ41‰LÈ ‡È‰Â d„Èa B˙pL B‡ ;‰ÊeÊÓ B‡42, ¿»∆¿»¿»»¿ƒ¿≈»
dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .Ë‚ BÈ‡ - d„Èa ‡e‰ È¯‰Â ‰¯BÚÂ¿≈»«¬≈¿»»≈≈¿ƒ»«»

Ëb ‰Ê È¯‰ - Chb ‡e‰ È¯‰ :Ck ¯Á‡43. ««»¬≈ƒ≈¬≈∆≈

זה.41) חוב שטר כנסי לה: משתמר 42)שאמר הגט ואין
בשעת 43)בידה. בידה והגט הואיל חדשה כנתינה זו הרי

אמירתו.

.é¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,dÏ Ô˙B È‡L Ë‚ e‡¯ :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡»«¿≈ƒ¿≈∆¬ƒ≈»¿»«¿»«
ÚÈ„B‰ È¯‰L ;¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ·BÁ ¯ËL ÈÒk :dÏ»ƒ¿ƒ¿«∆¬≈∆»≈∆¬≈ƒ«

ÔÈLe¯b ˙¯B˙a B˙pL ÌÈ„Ú‰ ˙‡44dÏ ¯Ó‡L ‰ÊÂ . ∆»≈ƒ∆¿»¿«≈ƒ¿∆∆»«»
‰pnÓ ÌÏÎpL ÈtÓ ,'·BÁ ¯ËL'45. ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»

אביה,44) שהשיאה חרשת גם שהרי צורך, אין ובידיעתה
בה  שאין פי על אף מתגרשת, גמורים, קידושין שקידושיה

הגט.45)דעת. את לבטל התכוון לא אבל

.àéËb‰ dÏ ÔziLk dÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ L¯‚Ó‰46È¯‰ : «¿»≈»ƒ∆…«»¿∆ƒ≈»«≈¬≈
d„Èa Ô˙ Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Chb ‡e‰ :B‡ ,Chb ‰Ê∆ƒ≈ƒ≈¿«≈»∆¿ƒ»«¿»»

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ47ÌÈ¯·c ‰na . ¿…»«¿¬≈∆≈»«∆¿»ƒ
;dh‚ È˜ÒÚ ÏÚ dnÚ ¯a„Ó ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆…»»¿«≈ƒ»«ƒ¿≈ƒ»
Ô˙Â Ëb‰ ÏËÂ ,dh‚ È˜ÒÚ ÏÚ ¯a„Ó ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿«≈«ƒ¿≈ƒ»¿»««≈¿»«

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ d„Èa48. ¿»»¿…»«¿¬≈∆≈»≈

אלא 46) גט זה הרי - הנתינה אחר לה אמר אם גם
נתינה. בשעת לה שיאמר יותר טוב ולעיל 47)שלכתחילה

בתורת  לה נתנו שם כי גט" "אינו רבינו: כתב ט' בהלכה
הריהו  ולפיכך ושתק, בסתם הגט נתן כאן אבל חוב, שטר
"אינו  או בטל גט לבין פסול, גט בין יש והבדל פסול". "גט
תינשא  ולא חכמים, מדברי פסול אלא אינו שבראשון גט",
ב"גט  ואילו השני, מבעלה תצא לא נשאת ואם לכתחילה בו
היא  ועדיין התורה, מן בטל גט זה הרי גט" "אינו או בטל"
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על  עמה דיבר לא אם שבקידושין פי על ואף איש אשת
מקודשת  את "הרי לה אמר ולא כסף לה ונתן קידושין עסקי
ענייני  שכתובים כאן, - לקידושיו כלל חוששין אין - לי"
פסול. גט אלא זה אין בבעל תלוי והכול בגט הגירושין

כן.48) לעשות יכול לכתחילה וגם

.áéCh‚ ÈÏË :dÏ ¯Ó‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L Ëb≈∆»»À»«»»∆¿»«»¿ƒƒ≈
B„È ÏÚ ¯eL˜ ‰È‰L B‡ ;ezÏËe ,Ú˜¯˜ Èab ÏÚÓ≈««≈«¿«¿»«∆»»»«»
dÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ;epnÓ ezÙÏLe ,BÎ¯È ÏÚ B‡«¿≈¿»«ƒ∆««ƒ∆»«»
:¯Ó‡pL ;Ë‚ BÈ‡ - Chb ‰Ê È¯‰ :d„ÈÏ ‡aL ¯Á‡««∆»¿»»¬≈∆ƒ≈≈≈∆∆¡«
Ô˙ ‡Ï È¯‰Â ,dÓˆÚÓ ‡È‰ ÁwzL ‡Ï - d„Èa Ô˙Â¿»«¿»»…∆ƒ«ƒ≈«¿»«¬≈…»«

ÔÈk¯‰ Ì‡ Ï·‡ .BÁeÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï dÏ49BÙe‚a dÏ »…¿…¿¬»ƒƒ¿ƒ»¿
:dÏ ¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚÓ Ëb‰ ‰ÙÏML „Ú B„È ‰h‰ B‡ƒ»»«∆»¿»«≈≈»»¿»«»

.Ë‚ ‰Ê È¯‰ - Chb ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈¬≈∆≈

היטה.49)

.âé:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ?ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ epziL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿≈≈ƒ¬≈≈
È‡Â ,¯·c Ìe˜È ÌÈ„Ú ‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ«ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒ»»»¿ƒ
˙˙ÈÓa ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ‰Â¯Ú ÌBi‰ BÊ ‰È‰zL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆«∆¿»¿«»»∆»¿ƒ«

¯ÁÓÏe ÔÈc ˙Èa50ÌÈ„Ú ‡Ïa ˙¯zÓ ‰È‰z51,CÎÈÙÏ . ≈ƒ¿»»ƒ¿∆À∆∆¿…≈ƒ¿ƒ»
BÈ‡ - „Á‡ „Úa elÙ‡Â ,dÈ·Ï BÈa Ëb dÏ Ô˙ Ì‡ƒ»«»≈≈¿≈»«¬ƒ¿≈∆»≈

.ÏÏk Ë‚≈¿»

הגט.50) מסירת בגט)51)אחרי (=כאן, "הכא אמרו: וכן
דבר  ואין שבערוה דבר הוי איש דאשת איסורא דאיתחזק

משניים". פחות שבערוה

.ãé„È ·˙Îa Ëb‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈ƒ¿»«
¯ÙBÒ52B„È ·˙Îa Ëb‰ ÏÚa‰ ·˙k Ì‡ Ï·‡ ;53Ì˙ÁÂ , ≈¬»ƒ»«««««≈ƒ¿»»¿»«

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - dÏ B˙e ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ54 »»≈∆»¿»»¬≈∆≈»
‰p‰ÎÏ ÏÒBÙe]55.[ ≈ƒ¿À»

עליו.52) הסופר חתם כמאה 53)ולא דומה ידו וכתב
מהבעל 54)עדים. והוולד תצא לא נישאת ואם מדבריהם,

אינו  כן גם כלל עדים עליו אין אפילו הדין והוא כשר, השני
שאפילו  חידוש, משמיע שרבינו אלא מדבריהם, אלא פסול
לכתחילה. בו להינשא כשר אינו אחד עד עליו חתום

כתיבת 55) בספר וכן אינן, אלו תיבות התימנים יד בכתב
אתה  אם שהרי נכון, וכן הכסףֿמשנה. בעל בידי שהיה יד
שהוא  וודאי תצא, לא נישאת ואם מדבריהם, פסול אומר
לכהונה. פוסל הגט ריח שאפילו לכהן, להינשא לפוסלה גט

.åèÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz«»«¬»ƒƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«
Ëb‰56e˙eÓÈÂ ÌÈL ÈÙa Ëb dÏ ÔzÈ ‡nL .57‡ˆÓÂ , «≈∆»ƒ≈»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿ƒ¿»

Ba ÔÈ‡ È¯‰L ,‰Ó„‡ ÈÒ¯ÁÓ Ò¯Ák d„ÈaL Ëb‰«≈∆¿»»¿∆∆≈«¿≈¬»»∆¬≈≈
BÎBzÓ e„ÈÚiL ewz CÎÈÙÏ ,ÌÈ„Ú58Èt ÏÚ Û‡Â . ≈ƒ¿ƒ»ƒ¿∆»ƒƒ¿««ƒ

ÈÙa ÔÈa ,ÌÈL ÈÙa dÏ B˙B ,BÎB˙a ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒ¿¿»ƒ¿≈¿«ƒ≈ƒ¿≈
,ÌÈ¯Á‡ ÌÈL ÈÙa ÔÈa ÂÈÏÚ ÔÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡»»≈ƒ«¬ƒ»»≈ƒ¿≈¿«ƒ¬≈ƒ

‰¯ÈÒÓ È„Úa ÔÈLe¯b‰ ¯wÚL59. ∆ƒ««≈ƒ¿≈≈¿ƒ»

הבעל 56) מידי הגט מסירת עדי תורה שמדין פי על אף
בחתימות  כלל צורך ואין הגירושין עדי עיקר הם לאשה

והבעל 57)העדים. [=לחו"ל], הים למדינת ילכו או

גרשתיה. לא ויאמר עדי 58)יערער ימותו ואפילו
ידם. חתימת ולזהות להכיר אפשר הרואים 59)החתימה

האשה. לידי הבעל מידי ונתינתו הגט מסירת את

.æèdÈ·Ï BÈa dÏ B˙e ¯·ÚÂ ÌÈL Ba eÓ˙Á60B‡ , »¿¿«ƒ¿»«¿»»≈¿≈»
ÔÈÏeÒt ‰¯ÈÒÓ È„Ú e‡ˆÓpL61;¯Lk ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿¿≈≈¿ƒ»¿ƒ¬≈∆»≈

BaL ÌÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰62˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ È¯‰Â ,ÔÈ¯Lk ƒ¿≈ƒ∆¿≈ƒ«¬≈«≈≈ƒ««
‰È„È63ÏeÒt ‡e‰L ÌÈB‡b‰ ÔÓ ‰¯B‰L LÈÂ .64. »∆»¿≈∆»ƒ«¿ƒ∆»

מסירה.60) עדי כל זה 61)ללא משפחה קרבת קרובים
תורה. מדברי עבירה שעברו או בתוכו.62)לזה החתומים

לערער 63) יכול הבעל ואין העדים יד חתימת לזהות ואפשר
העדים. חתימת להכחיש נאמן שאינו גרשתיה, לא לומר

מדבריהם.64)

.æéBÎBzÓ ÂÈ„Ú eÈ‰65ÏeÒt „Á‡ elÙ‡ ,ÔÈÏeÒt »≈»ƒ¿ƒ¬ƒ∆»»
È¯‰ - ÔÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa dÏ B˙e ,¯Lk „Á‡Â¿∆»»≈¿»»ƒ¿≈¿≈≈ƒ¿≈ƒ¬≈

ÛiÊÓk ‡ˆÓpL ,ÏeÒt ‰Ê66.BÎBzÓ ∆»∆ƒ¿»ƒ¿À»ƒ

בו.65) והואיל 66)החתומים וודאי, מזוייף לא "כמזוייף,
מדבריהם". פסול זה הרי כשרים מסירה בעדי ונמסר

.çé·˙k‰ ÔÓ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰67ÔÈËÈL ÈL ‡ÏÓ68 ƒ¿ƒ∆»≈ƒƒ«¿»¿…¿≈ƒƒ
·˙k‰ ÔÓ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯È ‰nÎÂ .ÏeÒt -69˙BÁt ? »¿«»«¿ƒ∆»≈ƒƒ«¿»»

BnÚ ÔÈ‡¯˜ eÈ‰iL È„k ,ÔÈËÈL ÈL È„kÓ70‰na . ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒ«∆
‡ÏÂ ‰È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈≈ƒ««»∆»¿…
Û‡ ,ÌÈ„Úa dÏ B¯ÒÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL eÈ‰»»≈≈¿ƒ»¬»ƒ¿»»¿≈ƒ«
ÏÚ Û‡Â BnÚ ÔÈ‡¯˜ ÔÈ‡Â ‰a¯‰ ÔÈ˜Á¯Ó Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿À»ƒ«¿≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿««
¯wÚL ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÏÏk „Ú ÂÈÏÚ Ìe˙Á ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»»≈¿»¬≈∆»≈∆ƒ«

.‰¯ÈÒÓ È„Úa ÔÈLe¯b‰«≈ƒ¿≈≈¿ƒ»

נוסח 67) של האחרונה מהשורה העדים חתימת את הרחיק
שורות.68)הגט. שתי כשר 69)מלוא הגט ויהא

כדי 70)לכתחילה. לשטר העדים בין הפסק יהא שלא
השטר. על חתומים שהם לכל ניכר שיהא

.èéÔÈÎÈ¯ˆ ,Ì‰ÈÙa Ëb‰ ˙‡ Ô˙BpL ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆≈∆«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ
B˙B¯˜Ï71Ì‰ÈÙa dÏ B˙ Ì‡Â .dÏ epzÈ Ck ¯Á‡Â ƒ¿¿««»ƒ¿∆»¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆

.dÏ B˙pL ¯Á‡ B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈ¯ÊBÁ - ‰lÁz¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ««∆¿»»
e‰e¯ÈÊÁ‰Â ,BÁeÏL „Èa B‡ ÏÚa‰ „Èa ‡e‰Â e‰e‡¯¿̃»¿¿««««¿«¿¿∆¡ƒ
ÔÈ¯ÊBÁ - dÏ B˙e ,B„È CB˙Ï BÒÈÎ‰Â ‡e‰ ¯ÊÁÂ ,BÏ¿»«¿ƒ¿ƒ¿»¿»»¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â72. ¿¿ƒ

הוא,71) אחר שטר או הוא כשר גט אם בו כתוב מה לראות
לקרותו. הם צריכים מסירה" בעדי הגירושין "שעיקר שכיוון

אחר.72) בשטר החליפו שמא

.ë- L‡Ï B‡ ÌiÏ ez˜¯Êe ezÏË ‡l‡ ,e‰e‡¯˜ ‡Ï…¿»∆»¿»«¿»««»»≈
ÔÈ‡ ,‰lÁz e‰e‡¯˜e ÏÈ‡B‰ .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰¬≈¿…∆∆ƒ¿»¿ƒ»≈
¯Ó‡ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .BÙÈÏÁ‰L BÏ ÌÈLLBÁ¿ƒ∆∆¡ƒ¿…∆»¬ƒ»«
- Ì˙‡¯wL Ëb‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰È‰ ¯Á‡ ¯ËL :ÏÚa‰«««¿»«≈»»¿…»»«≈∆¿»∆

.˙L¯‚Ó ‡È‰ È¯‰Â ÔÓ‡ BÈ‡≈∆¡»«¬≈ƒ¿…∆∆

.àëËb‰ dÏ Ô˙Â ,‰lÁza Ëb‰ e‡¯˜ ‡lL È¯‰¬≈∆…»¿«≈«¿ƒ»¿»«»«≈
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ÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡ - ÌiÏ B‡ ¯e‡Ï ez˜¯Ê ,Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿»«»«»««ƒ∆«««
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ ,‰È‰ ¯Lk Ëb :¯ÓB‡73. ≈≈»≈»»¬≈»≈¿…∆∆

והרי 73) להתירה, נאמן אינו כך לאוסרה, נאמן שאינו כשם
מגורשת. ספק כל כדין תצא, נישאת ואם תינשא, לא זו

.áëÈÙa ˙Bi·Á‰ ÔÈ·Ï d¯ˆÁÏ Ëb‰ dÏ ˜¯Ê»«»«≈«¬≈»¿≈∆»ƒƒ¿≈
ÌÈ„Ú74ÔÈ‡ - ¯Á‡ ¯ËL B‡ ‰ÊeÊÓ e‡ˆÓe eL˜·e , ≈ƒƒ¿»¿¿»¿»«≈≈

dÏ ÔÈLLBÁ75˜¯fL ‡e‰ ‡ˆÓpL ‰fL ;76e‡ˆÓ . ¿ƒ»∆∆∆ƒ¿»∆»«ƒ¿¿
˙B¯ËL B‡ ˙BÊeÊÓ LÏL ÌÈzL ÌL77ÔÈLLBÁ - »¿«ƒ»¿¿»¿ƒ

˜ÙÒ BÊ È¯‰Â ÌÈ¯aÎÚ e‰e¯¯b ˜¯fL Ë‚ ‡nL∆»≈∆»«¿»«¿»ƒ«¬≈»≈
.˙L¯‚Ó¿…∆∆

תחילה.74) קראוהו מגורשת.75)ולא ספק שתהיה
אחרים 76) שטרות כן וכמו מצויה, אינה חביות בין מזוזה

כעת. זרקה הוא ובוודאי שם מצויים הוא 77)אינם והרי
ושטרות  מזוזות שם היו כורחך ועל אחד, שטר אלא זרק לא

מקודם.

.âëÌ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ëb‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁL ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆¿ƒ««≈¿ƒƒƒ¿»
˙B¯˜Ï ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡ Ì‡Â .ÌzÁÏÂ ˙B¯˜Ï ÌÈÚ„BÈ¿ƒƒ¿¿«¿…¿ƒ≈»¿ƒƒ¿
ÔBLÏ e¯ÈkiL ‡e‰Â .ÌÈÓ˙BÁÂ Ì‰ÈÙa ÌÈ‡¯B˜¿ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿∆«ƒ¿

Ëb‰78¯Èp‰ Ì‰Ï ÔÈÓLB¯ - ÌzÁÏ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡ Ì‡Â . «≈¿ƒ≈»¿ƒ«¿…¿ƒ»∆«¿»
Ìi˜˙Ó BÓeM¯ ÔÈ‡L ¯·cÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ˜¯a79Ô‰Â , ¿…¿«≈ƒ»»∆≈ƒƒ¿«≈¿≈

.˙B¯ËL ¯‡La Ck ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .ÌL¯‰ ÏÚ ÔÈ·˙Bk¿ƒ«»∆¿≈ƒ»ƒ¿»¿»
˙Ba eÈ‰È ‡lL È„k ,ÌÈL Èh‚a el˜‰L ‡e‰ Ï…̃∆≈≈¿ƒ≈»ƒ¿≈∆…ƒ¿¿

˙Be‚Ú Ï‡¯OÈ80Ëba ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙ÁÂ ÏÈ‡B‰ ; ƒ¿»≈¬ƒ«¬ƒ«»≈ƒ«≈
.e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

שיתרגמו 78) מועיל אינו הגט לשון מכירים אינם אם אבל
עד. מפי כעד זה שהרי  ללשונם, רישומו 79)אותו אם כי

כתב. גבי על כתב שאין לחתום, להם אסור מתקיים
לחתום,80) הבקיאים עדים אחרי לחזר יצטרכו שלא הקלו

ליבם. ותיזקק ימות או לים בעלה יפליג כך בתוך ְָָשמא

.ãëÌ‰È¯·cÓ Ëba ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙ÁL Èt ÏÚ Û‡81, ««ƒ∆¬ƒ«»≈ƒ«≈ƒƒ¿≈∆
Ëba Ô‰È˙BÓL ÔÈL¯ÙÓ ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL eÈ˜˙‰82ÔÎÂ . ƒ¿ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿≈∆«≈¿≈
ÈÙa ‰Ê ‡l‡ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡L Ëb‰ È„Úa eÈ˜˙‰‰Ê83. ƒ¿ƒ¿≈≈«≈∆≈¿ƒ∆»∆ƒ¿≈∆

.ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê eÓ˙Á Ì‡Â¿ƒ»¿∆∆…ƒ¿≈∆¬≈∆≈»
,B˙·È˙k ÌB˜Óe Ëba ÔÓÊ ·zÎiL ÌÈÓÎÁ eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ¿…¿««≈¿¿ƒ»
‰Ê˙Â ,B˙·B¯˜ BzL‡ ‰È‰z ‡nL .˙B¯ËM‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿»∆»ƒ¿∆ƒ¿¿»¿ƒ¿∆

ÂÈzÁz ‡È‰Lk84ÔzÈÂ ˙ef‰ ¯Á‡ Ëb dÏ ·zÎÈÂ , ¿∆ƒ«¿»¿ƒ¿…»≈«««¿¿ƒ≈
dÏ85Ì„˜ :¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ ,ÔÓÊ Ba ‰È‰È ‡Ï Ì‡Â ; »¿ƒ…ƒ¿∆¿«¿»«…∆

ÈzL¯b˙ ˙ef‰86.ÔÈh‚a ÔÓÊ ewz CÎÈÙÏe , «¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¿««ƒƒ

חיזקו 81) זאת בכל - לגזירה גזירה גוזרין אין היא [והלכה
כדלהלן]. דברים בכמה זו תקנה או 82)כאן ראובן

ולא  עד, חתמתי פלוני אני כותב: היה שמתחילה שמעון,
אותו  המכירים עדים לבקש יודעים היו ולא שמו, נוקב היה
אחרים  שטרות אחר לחזר צריכים והיו חתימתו, על להעיד
והתקינו  עמדו חתימתם, לקיים בכדי לזו דומה שחתימתם
אחרי  לחזר אפשר יהיה ובזה שמותיהם את שיפרשו

ידם. כתב על שיעידו משום 83)מכיריהם גזירה
לאשתי, גט כולכם כתבו לעשרה: יאמר שמא "כולכם",
יחסר  מהם אחד ואם יחתמוהו, וכולם יכתוב שאחד ודינו
יחתמו  שמא זה בפני שלא זה יחתמוהו ואם פסול, זה הרי
לא  ועדיין מגורשת, שהיא ותחשוב הגט ותיטול שניים רק
בשעת  נוכחים העדים כל שיהו התקינו לפיכך תנאו, נתקיים

"כולכם". התנה לא כאשר אפילו כלומר:84)החתימה
אשתו. מוות.85)בעודה עונש תיענש שלא עליה לחפות

הייתי.86) ופנוייה

.äë‰È‰L B‡ ,ÔÓÊ Ba ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ LiL Ëb≈∆≈»»≈ƒ¿≈¿«∆»»
Ìc˜Ó87¯Á‡Ó B‡88‰ÏÈla ÌzÁÂ ÌBia ·zÎpL B‡ , À¿»¿À»∆ƒ¿««¿∆¿«««¿»

ÂÈ¯Á‡lL89ÔÈÚ‰ B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚL Èt ÏÚ Û‡ ,90B‡ , ∆¿«¬»««ƒ∆¬ƒ¿»ƒ¿»
‰ÚËÂ ÌÈÏLe¯Èa Ëb‰ ˙‡ ·˙k91Ïk - '„BÏa' ·˙ÎÂ »«∆«≈ƒ»«ƒ¿»»¿»«¿»

ÔÈÏeÒt el‡92B˙·È˙k ÔÓÊa B· eÓzÁiL „Ú ,93 ≈¿ƒ«∆«¿¿ƒ¿«¿ƒ»
B˙·È˙k ÌB˜Ó·e94. ƒ¿¿ƒ»

תשרי 87) של זמן בו וכתבו במרחשון ונחתם שנכתב
זנותה. על לחפות שהקדימוהו לחוש יש והרי שלפניו,

מרחשון 88) של זמן בו וכתבו בתשרי ונחתם שנכתב
יבואו  מאוחר שטר נתיר אם כי פסול, זה וגם שלאחריו,
את  להפסיד כדי שאחרוהו אפשר וגם המוקדם, גם להתיר
עד  הגט נתינת משעת הבעל שמכרם נכסיה פירות האשה
של  הם הגט זמן ולפי שלה הם שלמעשה בו, הכתוב הזמן

היום 89)הבעל. זמן בו שכתוב מוקדם, גט זה הרי
שטרי 90)שלפניו. שבשאר החתימה, שעת ועד מהכתיבה

כשר. זה הרי ולא 92)הסופר.91)חוב מדבריהם,
"בטל". אינו אבל לכתחילה, בו לכתבו 93)תינשא דקדק

"ביום  - ולא בגט, הכתוב בזמן כלומר כתיבתו", "בזמן
כתבוהו  אם זה ולפי הגט, שנכתב ביום כלומר כתיבתו",
העדים  חתימת ונתעכבה למרחשון זמנו את ואחרו בתשרי
חתמו  שהרי כשר הריהו - בגט הכתוב כזמן למרחשון עד
הכתיבה. ביום נחתם שלא פי על אף בו, הכתוב בזמן

במקום 94) שתהיה העדים חתימת על הוא ההקפדה עיקר
בו  וכתב בירושלים הסופר כתבו אם אבל בגט, המסומן
זה  הרי העדים עליו חתמו ושם ללוד והעבירו בלוד שנכתב

בגט. המוזכר מקום באותו העדים וחתמו הואיל כשר,

.åëÔÓf‰ epnÓ C˙Á95ÌL ·˙k ‡lL B‡ ;dÏ B˙e »«ƒ∆«¿«¿»»∆…»«≈
˙aLa :‡l‡ ,ÌBi‰96L„ÁÓ ‰iL B‡ ‰BL‡¯ «∆»¿«»ƒ»¿ƒ»≈…∆

‡ÏÂ ,˙ÈBÏt ‰La :B‡ ,ÈBÏt L„Áa :B‡ ,ÈBÏt¿ƒ¿…∆¿ƒ¿»»¿ƒ¿…
Úe·La :·˙k elÙ‡ ,L„Á‰ ¯ÈkÊ‰97¯Lk - ÈBÏt98. ƒ¿ƒ«…∆¬ƒ»«¿»«¿ƒ»≈

:BÚÓLnL ;¯Lk - ‰ÈzL¯b ÌBi‰ :Ba ·˙k Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««≈«¿ƒ»»≈∆«¿»
.Ëb‰ Ba ‡ˆiL ‰f‰ ÌBi‰««∆∆»»«≈

עדים.95) בו וחתמו בגט הזמן שכתב שבוע.96)לאחר
יובל.97) של פלונית לכתחילה.98)שמיטה בו להינשא

ידעו  וכולם רמאות, מעשה היא מהגט זמן חתיכת כי
אשתו  פירות למכור כדי או קרובתו על לחפות כדי שחתכו
ברורות. בראיות אחריו לבדוק ויבואו להפסידה הגט אחרי

.æëB˙B‡ ˙eÎÏÓÏ ÔÈhba ÔÈBÓ e‰iL ewz ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆¿ƒ«ƒƒ¿«¿
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ÔÓf‰99˙eÎÏÓ ÌBÏL ÌeMÓ ,100˙eÎÏÓ ÌLÏ ·˙k . «¿«ƒ¿«¿»«¿≈«¿
˙Èa‰ ÔÈ·Ï B‡ ,‰È„n‰ d˙B‡ ˙eÎÏÓ dÈ‡L101B‡ , ∆≈»«¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«««ƒ

Ba ˙BÓÏ ÌB˜Ó B˙B‡ ÈL‡ C¯c Ì‡ :˙Èa‰ Ôa¯ÁÏ¿À¿«««ƒƒ∆∆«¿≈»ƒ¿
¯Lk ‰Ê È¯‰ -102È¯‰ - Ba ˙BÓÏ Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¬≈∆»≈¿ƒ≈«¿»ƒ¿¬≈

ÏeÒt ‰Ê103B‡ ÔÈhba ˙BÓÏ Ï‡¯OÈ Ïk e‚‰ ¯·Îe . ∆»¿»»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ
‰¯ÈˆÈÏ104‡e‰L ÔBc˜Ó ÒB¯cÒkÏ‡ ˙eÎÏÓÏ B‡ «¿ƒ»¿«¿¬∆¿«¿¿À¿∆

ÔÓÊ B˙B‡ ˙eÎÏÓ ÌLÏ ·˙k Ì‡Â .˙B¯ËL ÔÈÓƒ¿«¿»¿ƒ»«¿≈«¿¿«
‰Ê È¯‰ - ˙eÎÏÓ d˙B‡ ˙eL¯ da LiL ‰È„Óa«¿ƒ»∆≈»¿»«¿¬≈∆

¯Lk105. »≈

הגט.99) סידור בזמן השולט [=המלך] המלכות
אנו 100) חשובים שיאמרו עמהם, שלום לנו "שיהא

בשמנו". שטרותיהם שכותבים וכך 101)בעיניהם כך
המקדש. בית על 102)לבניין מקפידה המלכות אין שהרי

בה 103)כך. שמרדו וחושדת כך, על מקפידה המלכות כי
ממנה. יותר אחרת מלכות לבריאת 104)ומחשיבים

אם 105)העולם. ליצירה, לכתוב שנהגו אחרי כלומר,
כשר. זה הרי מדינה אותה מלכות לשם היום כתב

.çë,ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :ÌÈLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ
ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓpL B‡ ;ÌÈL B‡ ÌÈÓÈ ¯·c‰ ¯Á‡˙Â¿ƒ¿«≈«»»»ƒ»ƒ∆ƒ¿»«≈»≈
,ÌÈL ‰nk ¯Á‡ ¯Lk ¯Á‡ Ëb dÏ ·zÎÏ eÎ¯ˆ‰Â¿À¿¿ƒ¿…»≈«≈»≈«««»»ƒ
ÌB˜Óe ‰·È˙k‰ ÔÓÊ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¬≈≈¿ƒ¿««¿ƒ»¿
‡ÏÂ 'e·˙k' Ba ÏÚa‰ Ô‰Ï ¯Ó‡L ÔÓf‰ ‡Ï ,‰·È˙k‰«¿ƒ»…«¿«∆»«»∆«««ƒ¿¿…
Ô‰Ï ¯Ó‡Lk ÌÈÏLe¯Èa eÈ‰ ?„ˆÈk .ÌB˜n‰ B˙B‡«»≈«»ƒ»«ƒ¿∆»«»∆
Ô‰ È¯‰Â ÔÒÈ „Ú e¯Á‡˙Â ,È¯L˙a ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰Â¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¬«ƒ»«¬≈≈
·zÎ ÌML „BÏ·e ÔÒÈpÓ Ëb‰ ÔÓÊ ÔÈ·˙Bk - „BÏa¿¿ƒ¿««≈ƒƒ»¿∆»ƒ¿»

˙B¯ËL ¯‡Lk ,Ëb‰106. «≈ƒ¿»¿»

יש 106) - העדים שכן "כל מיימוניות": ב"הגהות וכתוב
אף  וחתימתו הגט כתיבת בשעת שם שעומדים מקום לכתוב
יבואו  עדים, שם יהיו לא אם כי דירתם, עיקר שאינו פי על

שם". היו לא שהרי ומזוייף, כשמם חתמו אחרים לומר:

ה'תשע"ה  מנחםֿאב י"ט שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
פסול 1) גט בין מה הסופר, שכר בגט, שליחות דין בו ביאר

שבעתתו  מי או שיכור הבעל, של "תנו" אמירת בטל, לגט
ונתחרש  שנשא פקח הגט, כתיבת לענין נשתתק או רעה רוח

בגט. כפיה דיני חרש, כשהיה שנשא או

.àÔ˙Â ˙˙È¯k ¯ÙÒ dÏ ·˙ÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿»«»≈∆¿ƒÀ¿»«
,BÏ ·zÎÏ ¯Á‡Ï ¯Ó‡L B‡ B„Èa ·˙Bk‰ „Á‡ - d„Èa¿»»∆»«≈¿»∆»«¿«≈ƒ¿…
¯Ó‡ ‡Ï .dÏ ÔzÏ ¯Á‡Ï ¯Ó‡L B‡ B„Èa Ô˙Bp‰ „Á‡Â¿∆»«≈¿»∆»«¿«≈ƒ≈»…∆¡«
,·˙Îa ‡l‡ ˙L¯b˙Ó ÔÈ‡L ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ '·˙ÎÂ'¿»«∆»¿ƒ«∆≈ƒ¿»∆∆∆»ƒ¿»

.dÓˆÚÓ Áwz ‡lL - 'Ô˙Â'¿»«∆…ƒ«≈«¿»

.áÈ¯‰ - ÈzL‡Ï e˙e eÓ˙ÁÂ Ë‚ e·˙k :ÌÈLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¬≈
ÂÈÁeÏL Ô‰ Ô‰Â ,dÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈÓ˙BÁÂ ÔÈ·˙Bk el‡≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ»¿≈≈¿»
Ë‚ ÈÏ ·˙k :¯ÙBÒÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÂÈ„Ú Ô‰ Ô‰Â¿≈≈≈»¿≈ƒ»««≈¿…ƒ≈

ÌÈÓ˙BÁÂ ÌÈ·˙Bk - ÌzÁÏ ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡Â ,ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿»«»≈ƒ«¿…¿ƒ¿¿ƒ
.‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa Ba L¯‚Ó ‡e‰Â ,BÏ ÌÈ˙BÂ¿¿ƒ¿¿»≈¿»≈∆ƒ¿∆

.â.BnÚ BzL‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ LÈ‡Ï Ëb ÔÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ≈»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ
Ba eÓ˙ÁÂ e·˙kL ¯ÙBq‰Â ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈∆»¿¿»¿
.˙ÈBÏt ‡È‰ BzL‡Â ÈBÏt ‡e‰ ‰fL ÌÈÚ„BÈÂ ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ¿¿ƒ∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
ÌÈÂL Ì‰È˙BÓML ÌÈL ÌB˜Ó B˙B‡a eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ
‡l‡ Ì‰Ó „Á‡ L¯‚Ó ÔÈ‡ - ÌÈÂL Ì‰È˙BL ˙BÓLe¿¿≈∆»ƒ≈¿»≈∆»≈∆∆»
B¯·Á ˙L‡Ï BÎÈÏBÈÂ Ëb ·zÎÈ ‡nL ;B¯·Á „ÓÚÓa¿«¬«¬≈∆»ƒ¿…≈¿ƒ¿≈∆¬≈

.ÂÈÏÚ ‰p¯Ò‡ÈÂ¿««¿∆»»»

.ãÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk ‰kq‰ ˙ÚL·eƒ¿«««»»¿ƒ¿¿ƒ««ƒ∆≈
.ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÙBq‰ ¯ÎO ˙˙B ‰M‡‰Â .ÌÈ¯ÈkÓ«ƒƒ¿»ƒ»∆∆¿««≈¿»»

.ä,·˙k :¯ÙBqÏ BÓˆÚ ÏÚa‰ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆…«««««¿«≈¿…
:ÌÈL B‡ ÔÈc ˙Èa BÏ e¯Ó‡L È¯‰ .eÓ˙Á :ÌÈ„ÚÏÂ¿»≈ƒ¬…¬≈∆»¿≈ƒ¿«ƒ
Ô‰ e·˙ÎÂ ,e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ,EzL‡Ï Ëb ·zÎƒ¿…≈¿ƒ¿¿¿»«»∆ƒ¿¿»¿≈
Ì‰ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .¯Lk ‰Ê È¯‰ - Ba eÓ˙ÁÂ ÔÓˆÚ«¿»¿»¿¬≈∆»≈¬»ƒ»¿≈

ÙBqÏe¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,eÓ˙ÁÂ ÌÈ„ÚÏÂ ·˙ÎÂ ¯ ¿≈¿»«¿¿≈ƒ¿»¿««ƒ∆»¿
ÌÈ„Ú ÈÙa BzL‡Ï ‰Ê Ëb Ô˙Â ¯ÊÁÂ ÏÚaÏ e‰e˙e¿»«««¿»«¿»«≈∆¿ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ
BÏ ¯Ó‡ ‡lL ÈÓ B·˙k È¯‰L ;ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈»≈∆¬≈¿»ƒ∆…»«

.B·˙ÎÏ ÏÚa‰«««¿»¿

.åËb ·zÎÈÂ ¯ÙBÒÏ e¯Ó‡ :‰LÏLÏ B‡ ÌÈLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿¿≈¿ƒ¿…≈
·˙ÎÂ ¯ÙBÒÏ e¯Ó‡Â ,eÓzÁÈÂ ÌÈ„ÚÏ e¯Ó‡Â ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿…¿»¿¿≈¿»«
¯ÙBÒÏ e¯Ó‡ :ÌÈLÏ ¯Ó‡L B‡ ;eÓ˙ÁÂ ÌÈ„ÚÏe»≈ƒ¿»¿∆»«ƒ¿«ƒƒ¿«≈
.ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - eÓ˙Á Ìz‡Â ÈzL‡Ï Ëb ·zÎÈÂ¿ƒ¿…≈¿ƒ¿ƒ¿«∆¬…¬≈∆≈»
˙BÈ‰Ï ·B¯˜ ‡e‰L ÈtÓ ,‰a¯‰ ‰Ê ¯·„a ÔÈ·MÈ˙Óeƒ¿«¿ƒ¿»»∆«¿≈ƒ¿≈∆»ƒ¿

.ÏËa Ëb≈»≈

.æ¯eaÁa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏkL ?ÏË·Ï ÏeÒt ÔÈa ‰Óe«≈»¿»≈∆»»∆∆¡«¿ƒ
ÏÎ·e ;‰¯Bz‰ ÔÓ ÏËa ‡e‰ ,ÏËa ‡e‰L Ëba ‰Ê∆«≈∆»≈»≈ƒ«»¿»
.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÏeÒt ‡e‰ ,ÏeÒt ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«»»ƒƒ¿≈¿ƒ

.ç‰Ê Ë‚ ez :¯Ó‡Â ,Ìe˙Á B„Èa Ë‚ ‡È·‰L ÏÚa‰«««∆≈ƒ≈¿»»¿»«¿≈∆
Ëb ·zÎÏ ÌÈ¯Á‡Ï ¯Ó‡ .dÏ ezÈ el‡ È¯‰ - ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿»»««¬≈ƒƒ¿…≈
,dÏ e˙Â eÓ˙ÁÂ e·˙ÎÂ ,BzL‡Ï BzÏÂ Ba ÌzÁÏÂ¿«¿…¿ƒ¿¿ƒ¿¿»¿¿»¿¿»¿»
Ëb ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ÏeÒt B‡ ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«≈»≈»¬≈≈¿ƒ≈

.¯Lk Ëb d„ÈÏ ÚÈbiL „Ú ,‰‡Ó elÙ‡ ,¯Á‡«≈¬ƒ≈»«∆«ƒ«¿»»≈»≈

.èÁÈÏLÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :ÏÚa‰ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«««ƒ¿¿ƒ¿¿¿»ƒ«
‡ˆÓÂ ,ÁÈÏLÏ e˙Â eÓ˙ÁÂ e·˙ÎÂ ,dÏ CÈÏB‰Ï¿ƒ»¿»¿¿»¿¿»¿«»ƒ«¿ƒ¿»
eÎÏniL „Ú ¯Á‡ ÌÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ÏeÒt B‡ ÏËa Ëb‰«≈»≈»≈¿ƒ«≈«∆ƒ»¿
,ÔÈLe¯‚Ï ÌÈÁeÏL Ô˙B‡ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L ;ÏÚaa«««∆¬≈…»»»¿ƒ¿≈ƒ
,„·Ïa ÁÈÏMÏ ezÈÂ e·zÎiL ‡l‡ ‰ˆ¯ ‡Ï ‡nLÂ¿∆»…»»∆»∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»ƒ«ƒ¿«
,e˙Â e·˙Î È¯‰Â ,¯Á‡ ‰OÚÓ Ba Ì‰Ï ¯‡MÈ ‡ÏÂ¿…ƒ»≈»∆«¬∆«≈«¬≈»¿¿»¿
,¯Lk ¯Á‡ Ë‚ e·˙k Ì‡Â .¯Á‡ e·zÎÈ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…ƒ¿¿«≈¿ƒ»¿≈«≈»≈
.˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - (dÏ B˙e) ÁÈÏLÏ e‰e˙e¿»«»ƒ«¿»»¬≈»≈¿…∆∆
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oiyexibקמ zekld - miyp xtq - a`Îmgpn h"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ée˙e Ë‚ e·˙k :ÌÈMÓ ¯˙ÈÏ B‡ ÌÈLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ¿≈¿
e·˙k ,deÎ¯z ,de˜·L ,‰eÁlL ,‰eL¯b ,ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ»¿»«¿»«¿«»¿«ƒ¿
.dÏ ezÈÂ ¯Lk Ë‚ e·zÎÈ el‡ È¯‰ - dÏ e˙e ˙¯b‡ƒ∆∆¿»¬≈≈ƒ¿¿≈»≈¿ƒ¿»
dÏ eOÚ ,˙ck dÏ eOÚ ,‰eÒ¯t ,‰e¯ht :Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«¿»«¿¿»¬»«»¬»
e·˙k Ì‡Â .ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - Èe‡¯k dÏ eOÚ ,ÒeÓÈpk«ƒ¬»»»…»«¿¿ƒ»¿

.ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - dÏ e˙Â Ë‚≈¿»¿»¬≈∆≈»≈

.àé,‰eÁÈp‰ ,‰e¯Èz‰ ,‰e·ÊÚ ,‰e‡ÈˆB‰ :Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆ƒ»ƒ¿»«ƒ»«ƒ»
el‡ ˙BlÓ ÚÓLÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰eÏÈÚB‰ƒ»¬≈∆»≈ƒ«¿«ƒ≈
Ì‡Â .dÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .¯Á‡ ÔÈÚ B‡ ÔÈLe¯b≈ƒƒ¿»«≈¿ƒ»≈¿ƒ»¿ƒ

.˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - dÏ e˙Â Ë‚ e·˙k»¿≈¿»¿»¬≈»≈¿…∆∆

.áéÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈≈¿ƒ
„Ú BzL‡Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ,B„Èa ÏÚaÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈÓ˙BÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«««¿»¿≈¿ƒ¿ƒ¿«
‰na .Ë‚ BÈ‡ - dÏ e˙ Ì‡Â .dÏ ÔzÏ Ì‰Ï ¯Ó‡iL∆…«»∆ƒ≈»¿ƒ»¿»≈≈«∆
Ì„‡ ‡e‰Â ,ÔkÒÓa Ï·‡ ;‡È¯·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¬»ƒ¿À»¿»»
,„iÓ BÈÏÁ ÂÈÏÚ „ÈaÎ‰Â ‰¯‰Óa ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ ıÙwL∆»«»»∆√ƒƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ»»»¿ƒ»
,Ìia L¯ÙÓ‰Â ,ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ elÙ‡ ¯ÏB˜· ‡ˆBi‰Â¿«≈«»¬ƒ«ƒ¿≈»¿«¿»≈«»
el‡ È¯‰ - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :¯Ó‡Â ,‡¯iLa ‡ˆBi‰Â¿«≈¿«»»¿»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈≈
Ôek˙ ‡lL Úe„È ¯·c‰L ;dÏ ezÈÂ eÓzÁÈÂ e·zÎÈƒ¿¿¿«¿¿¿ƒ¿»∆«»»»«∆…ƒ¿«≈

.dÏ ÔzÏÂ ·zÎÏ ‡l‡ ‰Ê∆∆»ƒ¿…¿ƒ≈»

.âéeÓ˙ÁÂ e·˙ÎÂ ,ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :¯Ó‡L ‡È¯a»ƒ∆»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿¿»¿
ÔÓ BÓˆÚ CÈÏL‰L ÔB‚k ,„iÓ BÓˆÚ ‚¯‰Â ,dÏ e˙Â¿»¿»¿»««¿ƒ»¿∆ƒ¿ƒ«¿ƒ
‰ÏÚ .¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌiÏ BÓˆÚ ÏÈt‰ B‡ ‚b‰«»ƒƒ«¿«»¬≈∆≈»≈»»
ÏÈt‰ ˜ÙÒ .Ë‚ BÈ‡ - ˙ÓÂ ÏÙÂ Áe¯‰ ezÙÁ„e ‚bÏ««¿»«»«¿»«»≈≈≈»≈ƒƒ
Ú„eiL „Ú ,Ëb ‰Ê È¯‰ - Áe¯‰ ezÙÁc ˜ÙÒ BÓˆÚ«¿»≈¿»«»«¬≈∆≈«∆ƒ»«
CÏLÓ ‰È‰L ÈÓ ÔÎÂ .ezÙÁc Áe¯‰L È‡cÂa EÏ¿¿««∆»«¿»«¿≈ƒ∆»»À¿»
- ÈzL‡Ï Ëb ·zÎÈ ÈÏB˜ ÚÓBM‰ Ïk :¯Ó‡Â ,¯Baa«¿»«»«≈«ƒƒ¿…≈¿ƒ¿ƒ
Û‡Â .B˙B‡ eÚ„iL ,‡e‰Â .dÏ ezÈÂ e·zÎÈ el‡ È¯‰¬≈≈ƒ¿¿¿ƒ¿»¿∆»¿¿«
‰fL ;¯Lk ‰Ê È¯‰ - e‰e¯Èk‰ ‡ÏÂ e‰eÏÚ‰L Èt ÏÚ«ƒ∆∆¡¿…ƒƒ¬≈∆»≈∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙BkL ,‡e‰ ‰kq‰ ˙ÚLkƒ¿«««»»∆¿ƒ¿¿ƒ««ƒ
È‡L ˙BÚ¯ ˙BkÓ Ba eÏÙpL ÈÓ ÔÎÂ .ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L∆≈»«ƒƒ¿≈ƒ∆»¿«»∆ƒ
,ÔÈÓÈÒ ·¯ Ba eËÁL elÙ‡ ,Ô‰Ó ‰ÈÁiL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆≈∆¬ƒƒ¿¬…ƒ»ƒ
e·zÎÈ el‡ È¯‰ - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :¯Ó‡Â ÊÓ¯Â¿»«¿»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿¿
.˙eÓÏ BÙBqL Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰ ÈÁ ‰zÚ È¯‰L ;ezÈÂ¿ƒ¿∆¬≈«»«««ƒ∆»

.ãé¯Ó‡Â ,B˙B‡ ˙˙Ú·Ó ‰Ú¯ Áe¯ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»«»»¿«∆∆¿»«
¯Ó‡ ‡Ï - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :ÈÏÁ‰ Ba ÏÈÁ˙‰Lk¿∆ƒ¿ƒ∆√ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ…»«
¯BkL ÔÎÂ .˙·MÈÓe ‰BÎ BzÚc ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÌeÏk¿ƒ¿≈∆≈«¿¿»¿À∆∆¿≈ƒ
‰Ê È¯‰ - ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â .ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰L∆ƒƒ«¿ƒ¿∆¿ƒ…ƒƒ«¬≈∆

.˜ÙÒ»≈

.åè,ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e e·˙k :‡È¯a ‡e‰Lk ¯Ó‡»«¿∆»ƒƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ
ÔÈ·˙BÎÂ ‡È¯·iL „Ú ÔÈÈzÓÓ - ˙Ú· Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿««¿ƒƒ«∆«¿ƒ¿¿ƒ
¯Á‡ Ba CÏn‰Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .dÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»¿≈»ƒ«¬…¿ƒ»≈««
‰Ê È¯‰ - ‡È¯·iL Ì„˜ e˙Â e·˙k Ì‡Â .‡È¯·‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¿»¿…∆∆«¿ƒ¬≈∆

.ÏeÒt»

.æè·zÎ :BÏ e¯Ó‡Â ,‰BÎ BzÚ„ È¯‰Â ˜zzLpL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈«¬≈«¿¿»¿»¿ƒ¿…
LÏL B˙B‡ ÔÈ˜„Ba - BL‡¯a ÔÈk¯‰Â ,EzL‡Ï Ëb≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ»
Ô‰ ÏÚÂ Â‡Ï Â‡Ï ÏÚ Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ;ÔÈ‚e¯Òa ÌÈÓÚt¿»ƒ¿≈ƒƒ»«»∆«««¿«≈
,‰ÙÈ ‰ÙÈ B˜„·Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .ezÈÂ e·zÎÈ el‡ È¯‰ - Ô‰≈¬≈≈ƒ¿¿¿ƒ¿¿ƒƒ¿»¿»∆»∆
e˙e e·˙k :B„Èa ·˙k Ì‡ ÔÎÂ .BzÚ„ ‰Ù¯Ë ‡nL∆»ƒ¿¿»«¿¿≈ƒ»«¿»ƒ¿¿
‰˙È‰ Ì‡ ,dÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ÈzL‡Ï Ë‚≈¿ƒ¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ»¿»
ÔÈ„k ˜zzLpL ÈÓ ÔÈc ÔÈ‡L ;ÂÈÏÚ ˙·MÈÓ BzÚ„«¿¿À∆∆»»∆≈ƒƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ

.L¯Á‰«≈≈

.æé‡Â ,L¯Á˙Â Áwt ‡e‰Lk ‡OpL ÈÓCÈ¯ˆ ÔÈ ƒ∆»»¿∆ƒ≈«¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ
.‡È¯·iL „Ú ÌÏBÚÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ‰hzL ¯ÓBÏ«ƒ¿«»≈ƒ¿»«∆«¿ƒ
Û‡ ,B·˙k ÏÚ ‡ÏÂ L¯Á‰ ˙ÊÈÓ¯ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ«¿ƒ««≈≈¿…«¿»«
‡O Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ˙·MÈÓe ‰BÎ BzÚcL Èt ÏÚ«ƒ∆«¿¿»¿À∆∆»»¬»ƒ»»
ÂÈLec˜ ÔÈ‡L ;‰ÊÈÓ¯a L¯‚Ó - L¯Á ‡e‰Lk ‰M‡ƒ»¿∆≈≈¿»≈ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»
ÒBkL ÌLÎe ,e¯‡aL BÓk ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈLecƒ̃ƒƒ«»¿∆≈«¿¿≈∆≈

.‰ÊÈÓ¯a ‡ÈˆBÓ Ck ‰ÊÈÓ¯aƒ¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ»

.çé‡È‰Lk dL¯‚Â ,‰È·‡ È„È ÏÚ ‰pË˜ Lc˜Ó‰«¿«≈¿«»«¿≈»ƒ»¿≈¿»¿∆ƒ
·‡‰ „ÈÏ Ëb ÚÈbiMÓe ,dhb Ïa˜Ó ‰È·‡ - ‰pË¿̃«»»ƒ»¿«≈ƒ»ƒ∆«ƒ«≈¿«»»
d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈb‰ Ì‡ ,‰¯Ú ‡È‰Lk dL¯b .‰L¯b˙ƒ¿»¿»≈¿»¿∆ƒ«¬»ƒƒƒ««≈¿»»
‰Ò¯‡Ó‰ ‰¯Ú ‰OBÚ ÔÈ‡Â .‰L¯b˙ - ‰È·‡ „ÈÏ B‡¿«»ƒ»ƒ¿»¿»¿≈»«¬»«¿…»»
·‡‰ Ï·‡ ;‰È·‡ ÈiÁa dÏÚa „iÓ dhb Ïa˜Ï ÁÈÏL»ƒ«¿«≈ƒ»ƒ««¿»¿«≈»ƒ»¬»»»
‰pË˜ ÔÈa ‰Ò¯‡Ó‰ Bz·Ï Ëb‰ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ∆»ƒ«¿«≈«≈¿ƒ«¿…»»≈¿«»

.‰¯Ú ÔÈa≈«¬»

.èéÔÈa ˙Á·Ó Ì‡ :˙Óe ,‰pË˜ ‡È‰Lk ‰È·‡ dLcƒ̃¿»»ƒ»¿∆ƒ¿«»≈ƒ«¿∆∆≈
Ëb‰ ÚÈbiMÓ ˙L¯b˙Ó BÊ È¯‰ - ¯Á‡ ¯·„Ï dhbƒ»¿»»«≈¬≈ƒ¿»∆∆ƒ∆«ƒ««≈
Ì‡Â .ÔÈÁ·zL „Ú ˙L¯b˙Ó dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;d„ÈÏ¿»»¿ƒ«≈»ƒ¿»∆∆«∆«¿ƒ¿ƒ

.˙L¯‚Ó dÈ‡ - dL¯b≈¿»≈»¿…∆∆

.ëBzL‡ ˙‡ L¯‚Ï B˙B‡ ÔÈÙBkL Ô˙B ÔÈc‰L ÈÓƒ∆«ƒ≈∆ƒ¿»≈∆ƒ¿
ÌB˜Ó ÏÎa Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa - L¯‚Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ¿…»»¿»≈≈ƒ∆ƒ¿»≈¿»»
·zÎÈÂ ,È‡ ‰ˆB¯ :¯Ó‡iL „Ú B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÓÊ ÏÎ·e¿»¿««ƒ«∆…«∆¬ƒ¿ƒ¿…
e¯Ó‡Â Ì"ekÚ e‰ek‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯Lk Ë‚ ‡e‰Â .Ëb‰«≈¿≈»≈¿≈ƒƒ«¿»¿
B˙B‡ eˆÁÏÂ ,CÏ ÔÈ¯ÓB‡ Ï‡¯OiM ‰Ó ‰OÚ :BÏ¬≈«∆ƒ¿»≈¿ƒ»¿»¬
Ì‡Â .¯Lk ‰Ê È¯‰ - L¯‚iL „Ú Ì"ekÚ‰ „Èa Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«»««∆¿»≈¬≈∆»≈¿ƒ
ÔÈc‰Â ÏÈ‡B‰ - ·˙kL „Ú e‰eÒ‡ ÔÓˆÚÓ Ì"ekÚ‰»«≈«¿»¬»«∆»«ƒ¿«ƒ
Ëb ÏË· ‡Ï ‰nÏÂ .ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ ,·zÎiL Ô˙B≈∆ƒ¿…¬≈∆≈»¿»»…»≈≈
„Èa ÔÈa Ì"ekÚ „Èa ÔÈa Òe‡ ‡e‰ È¯‰L ,‰Ê∆∆¬≈»≈¿««≈¿«
ıÁÏpL ÈÓÏ ‡l‡ Òe‡ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L ?Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆≈¿ƒ»∆»¿ƒ∆ƒ¿»
ÔB‚k ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ba ·iÁÓ BÈ‡L ¯·c ˙BOÚÏ ˜Á„Â¿ƒ¿»«¬»»∆≈¿À»ƒ«»¿

Ï·‡ ;Ô˙pL „Ú B‡ ¯ÎnL „Ú ‰k‰L ÈÓBÙ˜zL ÈÓ ƒ∆À»«∆»««∆»«¬»ƒ∆¿»
„Ú ‰k‰Â ,‰¯·Ú ˙BOÚÏ B‡ ‰ÂˆÓ Ïh·Ï Ú¯‰ B¯ˆÈƒ¿»«¿«≈ƒ¿»«¬¬≈»¿À»«
¯·cÓ ˜Á¯˙pL „Ú B‡ B˙BOÚÏ ·iÁL ¯·c ‰OÚL∆»»»»∆«»«¬«∆ƒ¿«≈ƒ»»
Ò‡ ‡e‰ ‡l‡ ,epnÓ Òe‡ ‰Ê ÔÈ‡ - B˙BOÚÏ ¯eÒ‡‰»»«¬≈∆»ƒ∆∆»»«
,L¯‚Ï ‰ˆB¯ BÈ‡L ‰Ê CÎÈÙÏ .‰Ú¯‰ BzÚ„a BÓˆÚ«¿¿«¿»»»¿ƒ»∆∆≈∆¿»≈
‡e‰ ‰ˆB¯Â Ï‡¯OiÓ ˙BÈ‰Ï ‰ˆB¯ ‡e‰L ¯Á‡Ó≈««∆∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿∆
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קמי oiyexib zekld - miyp xtq - a`Îmgpn 'k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡e‰ B¯ˆÈÂ ,˙B¯·Ú‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ïe ˙Bˆn‰ Ïk ˙BOÚÏ«¬»«ƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ»¬≈¿ƒ¿
‰ˆB¯ :¯Ó‡Â ,B¯ˆÈ LLzL „Ú ‰k‰L ÔÂÈÎÂ ,BÙ˜zL∆¿»¿≈»∆À»«∆»«ƒ¿¿»«∆
ÔÈÙBkL Ô˙B ÔÈc‰ ‰È‰ ‡Ï .BBˆ¯Ï L¯b ¯·k - È‡¬ƒ¿»≈≈ƒ¿…»»«ƒ≈∆ƒ
eÈ‰L B‡ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa eÚËÂ ,L¯‚Ï B˙B‡¿»≈¿»≈ƒ∆ƒ¿»≈∆»
.ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - L¯bL „Ú e‰eÒ‡Â ˙BËBÈ„‰∆¿«¬»«∆≈≈¬≈∆≈»
Ì"ekÚ‰ Ì‡Â .L¯‚ÈÂ ¯Ó‚È ,e‰eÒ‡ Ï‡¯OÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ¿…ƒ»≈¿ƒ»«
Èt ÏÚ Û‡ .Ë‚ BÈ‡ - ÔÈck ‡lL L¯‚Ï e‰eÒ‡¬»¿»≈∆…«ƒ≈≈««ƒ
e·˙k :Ï‡¯OÈÏ ¯Ó‡Â ,È‡ ‰ˆB¯ :Ì"ekÚa ¯Ó‡L∆»«¿«∆¬ƒ¿»«¿ƒ¿»≈ƒ¿
Ì"ekÚ‰Â ‡ÈˆB‰Ï B·iÁÓ ÔÈc‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - eÓ˙ÁÂ¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿«¿¿ƒ¿»«

.Ë‚ BÈ‡ ,e‰eÒ‡¬»≈≈

ה'תשע"ה  מנחםֿאב כ' רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כתיבת 1) ישן, גט לשמה, שלא כתיבה דין רבינו בו כלל

גט  הגט, לכתוב הכשרים לשמה, כתיבה גיטין, טופסי
ויו"ט. בשבת שנכתב

.àÌLÏe L¯‚Ó‰ LÈ‡‰ ÌLÏ ·zÎ ‡lL Ëb Ïk»≈∆…ƒ¿«¿≈»ƒ«¿»≈¿≈
·˙kL ¯ÙBÒ ?„ˆÈk .Ë‚ BÈ‡ - ˙L¯b˙n‰ ‰M‡‰»ƒ»«ƒ¿»∆∆≈≈≈«≈∆»«
·zÎpL ÌL ‡ˆÓe ÏÚa‰ ‡·e ,„nÏ˙‰Ï B‡ „nÏÏ Ëb≈¿«≈¿ƒ¿«≈»«««»»≈∆ƒ¿«
¯ÈÚ‰ ÌLÂ ,BzL‡ ÌLk ‰M‡‰ ÌLÂ ,BÓLk ‰Ê Ë‚a¿≈∆ƒ¿¿≈»ƒ»¿≈ƒ¿¿≈»ƒ

.Ë‚ BÈ‡ - Ba L¯‚Â BÏËe ,B¯ÈÚ ÌLk¿≈ƒ¿»¿≈≈≈≈

.á‡ˆÓe ,CÏÓÂ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ï ·˙k :‰Ê ÏÚ ¯˙È»≈«∆»«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«»»
ÌLk ÈzL‡ ÌLÂ EÓLk ÈÓL :BÏ ¯Ó‡Â B¯ÈÚ Ôa∆ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈
·zÎpL Èt ÏÚ Û‡ - Ba L¯‚Â epnÓ BÏËe ,EzL‡ƒ¿¿¿»ƒ∆¿≈≈««ƒ∆ƒ¿«

.Ë‚ BÈ‡ ,ÔÈLe¯b ÌLÏ¿≈≈ƒ≈≈

.âÔ‰È˙BÓML ÌÈL ÈzL BÏ LiL ÈÓ :‰Ê ÏÚ ¯˙È»≈«∆ƒ∆≈¿≈»ƒ∆¿≈∆
,˙BÂL˙‡ Ba L¯‚Â CÏÓÂ ,‰ÏB„b‰ ˙‡ L¯‚Ï ·˙ÎÂ »¿»«¿»≈∆«¿»¿ƒ¿«¿≈≈∆

LÈ‡‰ ÌLÏ ·zÎpL Èt ÏÚ Û‡ .Ë‚ BÈ‡ - ‰pËw‰«¿«»≈≈««ƒ∆ƒ¿«¿≈»ƒ
.Ba ‰L¯b˙pL BÊ ÌLÏ ·zÎ ‡Ï ,L¯‚Ó‰«¿»≈…ƒ¿«¿≈∆ƒ¿»¿»

.ã‰ˆ¯‡L BÊ È‡Â ·˙k :¯ÙBÒÏ ¯Ó‡ :Ôk ÏÚ ¯˙È»≈«≈»«¿≈¿…¿≈∆∆¿∆
˙Á‡ Ba L¯‚Â ,BÊ ˙Úc ÏÚ ¯ÙBq‰ ·˙ÎÂ ,Ba L¯‚‡¬»≈¿»««≈«««¿≈≈««
‡lL B·˙kL Ëb ÏÎÂ .ÔÈLe¯b ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ô‰Ó≈∆¬≈¿≈≈ƒ¿»≈∆¿»∆…
- dÓLÏ ÒBÓÏe˜ ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dÓLÏƒ¿»««ƒ∆∆¡ƒ»»¿ƒ¿»

.Ë‚ BÈ‡≈≈

.ä‡ÏÂ CÏÓÂ ,BzL‡ ˙‡ L¯‚Ï [Ëb] ·˙kL ÈÓƒ∆»«≈¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«¿…
‰pL¯‚È ‡Ï - B·˙kL ¯Á‡ dnÚ „ÁÈ˙Â ,dL¯‚≈¿»¿ƒ¿«≈ƒ»««∆¿»…¿»¿∆»
dL¯b Ì‡Â .dL¯‚Ï ‰ˆ¯iLk ˙¯Á‡ ÌÚt Ëb‰ B˙B‡a¿«≈«««∆∆¿∆ƒ¿∆¿»¿»¿ƒ≈¿»
Ba ‡Op˙Â ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ÔLi‰ Ëb‰ B˙B‡a¿«≈«»»¬≈¿…∆∆¿ƒ»≈
‰zÚ dÏ Ô˙ È¯‰Â ,dÓLÏ ·zÎ È¯‰L ;‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»∆¬≈ƒ¿«ƒ¿»«¬≈»«»«»
?‰lÁzÎÏ Ba ‰pL¯‚È ‡Ï ‰nÏÂ .B˙ÎÏ‰k ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿ƒ¿»¿»»…¿»¿∆»¿«¿ƒ»

.d·Ï Ì„B˜ dhb :e¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»…¿ƒ»≈ƒ¿»

.å,ÈnÚ ‰È‰ÈÂ ˙ÈBÏÙÏ Ëb ·˙k :¯ÙBÒÏ ¯Ó‡»«¿≈¿…≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆ƒƒ

Ba dL¯‚Â d‡Oe ·zÎÂ ,Ba ‰pL¯‚‡ ‰p‡O‡LÎÏƒ¿∆∆»∆»¬»¿∆»¿ƒ¿«¿»»¿≈¿»
epnÓ ÔÈLe¯b ˙a ‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ;Ë‚ BÈ‡ -≈≈ƒ¿≈∆…»¿»«≈ƒƒ∆
.ÔÈLe¯b ÌLÏ ‡lL ·zÎpL ‡ˆÓÂ ,‰Ê Ëb ·zÎpLk¿∆ƒ¿«≈∆¿ƒ¿»∆ƒ¿«∆…¿≈≈ƒ
‰p‡O‡LÎÏ ,È˙Òe¯‡Ï B˙B‡ ·˙k :BÏ ¯Ó‡ Ï·‡¬»»«¿…«¬»ƒƒ¿∆∆»∆»
,BzÓ·ÈÏ B·˙k .¯Lk - Ba dL¯‚Â dÒÎe ,‰pL¯‚‡¬»¿∆»¿»»¿≈¿»»≈¿»ƒƒ¿
,ÔÈLe¯b ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ba dL¯b dÓaiL ¯Á‡Â¿««∆ƒ¿»≈¿»¬≈¿≈≈ƒ

.B·˙kLk ‰¯eÓ‚ BzL‡ dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»ƒ¿¿»¿∆¿»

.æ·zÎiL ¯ÙBqÏ ÌÈÓÎÁ e¯Èz‰ ¯ÙBÒ ˙wz ÈtÓƒ¿≈«»«≈ƒƒ¬»ƒ«≈∆ƒ¿…
LÈ‡‰ ÌB˜Ó ÁÈpÈÂ ,ÔÈh‚ ÈÒÙËÌB˜Óe ‰M‡‰ ÌB˜Óe »¿≈ƒƒ¿«ƒ«¿»ƒ¿»ƒ»¿

Ì·zÎiL È„k 'Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰' ÌB˜Óe ÔÓf‰«¿«¿¬≈«¿À∆∆¿»»»¿≈∆ƒ¿¿≈
¯Á‡Â ,˙L¯b˙n‰ ‰M‡‰ ÌLÏe L¯‚Ó‰ LÈ‡‰ ÌLÏ¿≈»ƒ«¿»≈¿≈»ƒ»«ƒ¿»∆∆¿««

.dÓLÏÂ BÓLÏ ÌÈ„Ú‰ eÓzÁÈ Ck»«¿¿»≈ƒƒ¿¿ƒ¿»

.çeÓ˙ÁÂ ,B˙ÎÏ‰k dÓLÏÂ BÓLÏ Ëb‰ ·˙kL ¯ÙBÒ≈∆»««≈ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿
È¯‰ ,ÌÈ„Úa dÏ B¯ÒÓe ÏÈ‡B‰ - dÓLÏ ‡lL ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿»»¿≈ƒ¬≈
ÈÙÏ (?ÏËa BÈ‡ ‰nÏÂ .ÏeÒt ‡e‰L ‡l‡) .Ëb ‰Ê∆≈∆»∆»¿»»≈»≈¿ƒ
Ôewz ÈtÓ ‡l‡ Ëb‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L∆≈»≈ƒ¿ƒ««≈∆»ƒ¿≈ƒ
‡lL ÌÈ„Ú‰ eÓ˙Á Ì‡L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .ÌÏBÚ‰»»¿≈ƒ∆≈∆ƒ»¿»≈ƒ∆…
.ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ ,BÎBzÓ ÛiÊÓk ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ - dÓLÏƒ¿»ƒ¿ƒ¿À»ƒ¬≈∆≈»≈
„Á‡ „Ú Ba ‰È‰L B‡ ,ÏeÒt ÂÈ„ÚÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»∆»≈≈»»∆»»≈∆»
Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Úa ¯ÒÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Lk „·Ïaƒ¿«»≈««ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¬≈∆≈
ÛiÊÓ ‡Ï ,ÛiÊÓk ‡l‡ .‰Ê ¯·c ÈÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ .ÏËa»≈¿…≈»∆ƒ»»∆∆»ƒ¿À»…¿À»
‰Ê È¯‰ ,ÔÈ¯Lk ‰¯ÈÒÓ È„Úa ¯ÒÓÂ ÏÈ‡B‰Â .È‡cÂ««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈≈¿ƒ»¿≈ƒ¬≈∆

.Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt»ƒƒ¿≈∆

.èepnÓ „·‡ Ì‡ :B‡ˆÓe epnÓ „·‡Â Ë‚ ‡È·n‰«≈ƒ≈¿»«ƒ∆¿»ƒ»«ƒ∆
¯Á‡Ï B‡ˆÓ elÙ‡ ,˙BÈeˆÓ ˙B¯iM‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈««»¿¬ƒ¿»¿««
‡e‰ epnÓ „·‡L Ëb‰L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ‰a¯Ó ÔÓÊ¿«¿À∆¬≈∆¿∆¿«∆«≈∆»«ƒ∆
˙B¯iM‰L ÌB˜Óa „·‡ ;Ba L¯b˙˙Â ‡ˆÓpL Ëb‰«≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈»«¿»∆««»
ÔÓ ÌL Ì„‡ ‰‰L ‡Ï ÔÈ„ÚÂ „iÓ B‡ˆÓ Ì‡ ,˙BÈeˆÓ¿ƒ¿»ƒ»«¬«ƒ…»»»»»ƒ
BÏ LÈÂ Ba BÁÈp‰L ÈÏka B‡ˆnL B‡ ,ÌÈ¯·BÚ‰»¿ƒ∆¿»«¿ƒ∆ƒƒ¿≈
È¯‰ - Ce¯k ‰È‰L Ëb ÏL BaÁ¯Â Bk¯‡a ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë¿ƒ«ƒ¿»¿¿»¿∆≈∆»»»¬≈

.Ba L¯b˙˙Â B˙˜ÊÁa ‡e‰¿∆¿»¿ƒ¿»≈

.éËbaL BÓLk BÓML „Á‡ LÈ‡ ÌB˜n‰ B˙B‡a ˜ÊÁ‰À¿«¿«»ƒ∆»∆¿ƒ¿∆«≈
¯Á‡‰ LÈ‡‰ B˙B‡ ÏL ‡ˆÓp‰ ‰Ê Ë‚ ‡nL ÌÈLLBÁ -¿ƒ∆»≈∆«ƒ¿»∆»ƒ»«≈
.‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ÌL Ì„‡ ¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,‡e‰ƒ¿»«»»»¿««ƒ∆…»»
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ba ‰L¯b˙ Ì‡Â¿ƒƒ¿»¿»¬≈»≈¿…∆∆¬»ƒ…
e˜ÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÌL Ì„‡ ¯·Ú»«»»»¬≈∆¿∆¿»««ƒ∆À¿¿

.ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÌL»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ

.àé·˜ :e¯Ó‡L ÔB‚k ,˜‰·Ó ÔÓÈÒ Ëba ÌÈ„ÚÏ eÈ‰»»≈ƒ«≈ƒ»À¿»¿∆»¿∆∆
‡Ï ÌÏBÚÓ :e¯Ó‡L B‡ ,ÈBÏt ˙B‡ „ˆa Ba LÈ≈¿«¿ƒ∆»¿≈»…
el‡ ˙BÓLk ˙BÓL Ba LiL „Á‡ Ëb ÏÚ ‡l‡ eÓ˙Á»«¿∆»«≈∆»∆≈≈¿≈≈
B‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ba L¯b˙˙Â B˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿∆¿»¿ƒ¿»≈¿««ƒ∆¿»
e˜ÊÁ‰Â ˙BÈeˆÓ ˙B¯iM‰L ÌB˜Ó·e ‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡««¿«¿À∆¿»∆««»¿¿À¿¿

.ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÌL»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ
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oiyexibקמב zekld - miyp xtq - a`Îmgpn `"k iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.áéÔ‰ÈL ÔÈ˙B - e·¯Ú˙Â ÔÈh‚ ÈL eÁÏML ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿≈ƒƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿≈∆
„Á‡ „·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰¯ÈÒÓ È„Úa BÊÏ Ô‰ÈLe BÊÏ¿¿≈∆¿¿≈≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ»«∆»

.ÏËa ÈM‰ È¯‰ - Ô‰Ó≈∆¬≈«≈ƒ»≈

.âéÈL dÏ LiL ‰M‡ ÔÎÂ ,˙BÓL ÈL BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿≈≈¿≈ƒ»∆≈»¿≈
Ba ÔÈÏÈ‚¯ Ô‰L dÓLe BÓL ·˙Bk L¯‚nLk - ˙BÓL≈¿∆¿»≈≈¿¿»∆≈¿ƒƒ
LiL ÌL ÏÎÂ ÈBÏt LÈ‡ :¯ÓB‡Â ,¯˙BÈa Ba ÔÈÚ„BÈÂ¿¿ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ¿»≈∆≈
·˙k Ì‡Â .dÏ LiL ÌL ÏÎÂ ˙ÈBÏt ‰M‡ L¯b BÏ≈≈ƒ»¿ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ»«

.¯Lk - d˙ÎÈÁÂ B˙ÎÈÁ¬ƒ»«¬ƒ»»»≈

.ãéÏk :·˙ÎÂ ,¯˙BÈa Ba ÌÈÚe„È ÌÈ‡L ÌM‰ ·˙k»««≈∆≈»¿ƒ¿≈¿»«»
dÓL B‡ BÓL ‰pL .ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - BÏ LiL ÌL≈∆≈¬≈∆»ƒ»¿¿»
ÌL Ïk :·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,d¯ÈÚ ÌL B‡ B¯ÈÚ ÌLÂ¿≈ƒ≈ƒ»««ƒ∆»«»≈

.Ë‚ BÈ‡ - dÏ LiL ÌL ÏÎÂ BÏ LiL∆≈¿»≈∆≈»≈≈

.åè:‰MÓÁÓ ıeÁ ,Ëb‰ ˙‡ ·zÎÏ ÔÈ¯Lk Ïk‰«…¿≈ƒƒ¿…∆«≈≈¬ƒ»
dÓˆÚ ‰M‡ elÙ‡ .ÔË˜Â ‰ËBLÂ L¯ÁÂ „·ÚÂ Ì"ekÚ«¿∆∆¿≈≈¿∆¿»»¬ƒƒ»«¿»
‡e‰L B‡ Ì"ekÚÏ ¯ÈÓ‰L Ï‡¯OÈ .dhb ˙‡ ˙·˙Bk∆∆∆ƒ»ƒ¿»≈∆≈ƒ¿«∆
ÏÎÏ Ì"ekÚk ‡e‰ È¯‰ - ‡ÈÒ‰¯Ùa ˙B˙aL ÏlÁÓ¿«≈«»¿«¿∆¿»¬≈¿«¿»

.ÂÈ¯·c¿»»

.æèCÈ¯vL ÈtÓ ?‰MÓÁ‰ el‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈¿ƒ≈«¬ƒ»ƒ¿≈∆»ƒ
‰M‡‰ ÌLÏe L¯‚Ó‰ LÈ‡‰ ÌLÏ ·zÎÏ ·˙Bk‰«≈ƒ¿…¿≈»ƒ«¿»≈¿≈»ƒ»

˙Úc ÏÚ Ì"ekÚ‰Â ,˙L¯b˙n‰,·˙Bk ‡e‰ BÓˆÚ «ƒ¿»∆∆¿»«««««¿≈
BÈ‡ „·Ú‰Â ,‰Ú„ Èa ÔÈ‡ ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÂ¿≈≈∆¿»»≈»¿≈≈»¿»∆∆≈
Ì"ekÚk ÏeÒt ‡e‰ CÎÈÙÏ ,ÔÈLec˜Â ÔÈhb ˙¯B˙a¿«ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»»¿«
BÈ‡ - el‡ ‰MÓÁÓ „Á‡ Ëb‰ ·˙k Ì‡Â .ÂÈ¯·c ÏÎÏ¿»¿»»¿ƒ»««≈∆»≈¬ƒ»≈≈
dÏ ¯ÒÓÂ ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú Ba eÓ˙ÁL Èt ÏÚ Û‡ ,Ë‚≈««ƒ∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿«»

.ÌÈ¯LÎaƒ¿≈ƒ

.æéÌB˜Ó ÁÈp‰Â Ëb‰ ÒÙË el‡ ‰MÓÁÓ „Á‡ ·˙k»«∆»≈¬ƒ»≈…∆«≈¿ƒƒ«¿
ÌB˜Óe ‰M‡‰ ÌB˜Óe LÈ‡‰ ÌB˜Ó ‡e‰L ,Û¯z‰«…∆∆¿»ƒ¿»ƒ»¿
Ô·˙Îe ,'Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰' ÌB˜Óe ÔÓf‰«¿«¿¬≈«¿À∆∆¿»»»¿»»
.¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - BÓLÏ ÈÏ‡¯Oi‰ ÏB„b‰ Áwt‰«ƒ≈««»«ƒ¿¿≈ƒƒ¿¬≈∆≈»≈

.çéËb‰ ÒÙË ·zÎÏ ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÁÈp‰Ï ¯zÓÀ»¿«ƒ«≈≈∆¿»»ƒ¿……∆«≈
.Ôab ÏÚ „ÓBÚ Áwt‰ ÏB„‚ ‰È‰iL ,‡e‰Â .‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»»∆ƒ¿∆»«ƒ≈«≈««»
‰lÁzÎÏ ÒÙh‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ „·Ú‰Â Ì"ekÚ‰ Ï·‡¬»»«¿»∆∆≈¿ƒ«…∆¿«¿ƒ»
·zÎÏ e¯Èz‰ ‡lL ;Ôab ÏÚ „ÓBÚ Ï‡¯OÈ elÙ‡Â«¬ƒƒ¿»≈≈««»∆…ƒƒƒ¿…
˙wz ÈtÓ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ dÓLÏ ‡lL ÔÈh‚ ÈÒÙË»¿≈ƒƒ∆…ƒ¿»¿«¿ƒ»∆»ƒ¿≈«»«

.e¯‡aL BÓk ,¯ÙBÒ≈¿∆≈«¿

.èé‰‚‚La ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa B‡ ˙aLa Ëb ·˙Bk‰«≈≈¿«»¿«ƒƒƒ¿»»
ÌBia Ba eÓ˙ÁÂ B·˙k .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - dÏ B˙e¿»»¬≈¿…∆∆¿»¿»¿«
ÌÈ„Ú‰ È¯‰L ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - dÏ B˙e ÔB„Êa¿»¿»»≈»¿…∆∆∆¬≈»≈ƒ
dÏ ¯ÒÓÂ ÔB„Êa ·BË ÌBÈa B·˙k .‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt¿ƒƒ«»¿»¿¿»¿ƒ¿«»
.ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - ·BË ÌBÈa ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈÙaƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈∆≈»

ה'תשע"ה  מנחםֿאב כ"א חמישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
.à„ÓBÚ BÓeM¯L ¯·„a ‡l‡ Ëb‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡2, ≈¿ƒ∆«≈∆»¿»»∆ƒ≈

Ï·‡ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌBz˜˜Â ÒBÓe˜Â ‡¯˜ÒÂ BÈc ÔB‚k¿¿¿ƒ¿»¿¿«¿«¿¿«≈»∆¬»
„a B·˙k Ì‡˙B¯t ÈÓe ÔÈ˜LÓ ÔB‚k ,„ÓBÚ BÈ‡L ¯· ƒ¿»¿»»∆≈≈¿«¿ƒ≈≈

¯BÁLa ¯·‡a B·˙k .Ë‚ BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈≈¿»«¬»ƒ¿
‰lÁzÎÏ Ô‰a ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â ,¯Lk - ¯BÁÈL·e3. ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ»∆¿«¿ƒ»

ודיני 1) הגט, נוסח מה, ועל הגט כותבין כמה בו נתבאר
כך 3)מתקיים.2)כתיבתו. כל מתקיימים שאינם כנראה

בהן. וכיוצא וכו' וסיקרא דיו כמו

.á¯BÚ‰Â ¯Èp‰ ·b ÏÚ ‰lÁzÎÏ ‡ˆÙÚ ÈÓa ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»«««¿»¿»
ÈtÓ ,‰ˆeÙÚ ‰l‚Ó Èab ÏÚ ‡Ï Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬»…««≈¿ƒ»¬»ƒ¿≈

¯k BÈ‡L4.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ë‚ BÈ‡ - ·˙k Ì‡Â . ∆≈ƒ»¿ƒ»«≈≈¿≈…«≈
‰‡‰ È¯eq‡ ÏÚ elÙ‡Â ,Ëb‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk Ïk‰ ÏÚ5. ««…¿ƒ∆«≈«¬ƒ«ƒ≈¬»»

dÏ BziL ,‡e‰Â .ÛicÊ‰Ï ÏBÎiL ¯·c ÏÚ ÔÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ«»»∆»¿ƒ¿«≈¿∆ƒ¿»
.‰¯ÈÒÓ È„Úa¿≈≈¿ƒ»

הכתב.4) כמראה הקלף עגל 5)שמראה עור כגון
שכתב  ומה בהנאה. אסור שכולו זרה, לעבודה שהקריבו
לכתוב  שמותר הכוונה אין הגט" את "כותבין רבינו:
עליו  שמסדר בזה זרה מעבודה נהנה הוא שהרי לכתחילה,
הגט  גיטין הלכות שמצד הכוונה אלא נייר, וחוסך גיטו את
זרה  עבודה הלכות מצד אבל עליו, לכתוב ואפשר כשר
שאסור  בגיטין: התוספות דעת וכן איסור. בזה יש בוודאי

הנאה. איסורי על גט לכתוב לכתחילה

.â˜eÁn‰ ¯Èp‰ ÏÚ (B˙B‡) ·˙Bk ?„ˆÈk6ÏÚ , ≈«≈««¿»«»«
‡¯zÙc‰7„·Ú ÏL B„È ÏÚÂ ,ÔÈÏÚ‰ ÏÚÂ Ò¯Á‰ ÏÚÂ «ƒ¿¿»¿««∆∆¿«∆»ƒ¿«»∆∆∆

‰¯t‰Â „·Ú‰ dÏ ¯ÒBÓe ,‰¯t ÏL Ô¯˜ ÏÚÂ8¯Èp‰ B‡ ¿«∆∆∆»»≈»»∆∆¿«»»«¿»
ÌÈ„Ú ÈÙa Ba ‡ˆBiÎÂ ‡¯zÙc‰Â ˜eÁn‰9. «»¿«ƒ¿¿»¿«≈ƒ¿≈≈ƒ

ונמחק.6) כתב איזה עליו מעובד 7)שנכתב שאינו עור
ניכר. שלו המחק ואין עפוץ, ואינו וקמוח מלוח צרכו, כל

הכתיבה.8) לאחר הקרן את חותך "עדי 9)ואינו הם אלה
מסירה".

.ãÚ˜Ú˜ ˙·˙Îa „·Ú ÏL B„È ÏÚ ˜e˜Á Ëb‰ ‰È‰10, »»«≈»«»∆∆∆ƒ¿…∆«¬«
d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰È‰Â11ÏÚ ÌÈ˜e˜Á ÌÈ„Ú‰ eÈ‰Â , ¿»»≈ƒ««»»¿»»≈ƒ¬ƒ«

È„Ú dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - B„È»¬≈¿…∆∆««ƒ∆≈»≈≈
ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰¯ÈÒÓ12ÔÈ˜ÊÁÓ eÈ‰ elÙ‡ . ¿ƒ»∆¬≈≈»¿ƒ¿«≈¬ƒ»À¿»ƒ

‡ˆBÈ ‡e‰Â ,B„È ÏÚ ˜e˜Á Ë‚Â ,BlL ‡e‰L „·Úa»∆∆∆∆¿≈»«»¿≈
ÈÏ ¯ÒÓ ÌÈ„Úa :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,d„È ˙ÁzÓ13È¯‰ - ƒ««»»¿ƒ∆∆¿≈ƒƒ¿«ƒ¬≈

˙B¯„Bb‰L ,dÏ ÒÎ BÓˆÚÓ ‡nL ,˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ»≈¿…∆∆∆»≈«¿ƒ¿«»∆«¿
‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡14. ≈»∆¬»»

נמחק.10) שאינו בצבע בעור שהביאתו 11)חרותה
בו. גרשני בעלי ואומרת אינה 12)לפנינו קעקע כתובת כי

לפנינו.13)נמחקת. חי 14)ואינם בעל וכל בהמות
ואדם  למקננו" נקנה צאן "גדרות שם על "גודרות" נקראים
לו  אין (אם לי מכרתן לבעליהן: לטעון יכול אינו שתפשן
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אליו. באו שמעצמן לומר יש כי מכירה), שטר

.ä‡Ï·h‰ ÏÚ ˜e˜Á Ëb‰ ‰È‰15‡e‰Â ,ÂÈÏÚ ÌÈ„Ú‰Â »»«≈»«««¿»¿»≈ƒ»»¿
d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ16‡Ï·ha ÔÈ˜ÊÁÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ««»»««ƒ∆≈À¿»ƒ««¿»

dÓˆÚ ‰M‡‰L ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - dlL ‡e‰L∆∆»¬≈¿…∆∆∆»ƒ»«¿»
dhb ˙‡ ˙·˙Bk17ÂÈÓ˙BÁa ‡l‡ Ëb‰ Ìei˜ ÔÈ‡L ;18, ∆∆∆ƒ»∆≈ƒ«≈∆»¿¿»

‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡19. ƒ≈»≈≈¿ƒ»

בזה.16)לוח.15) גרשני בעלי מקנתו 17)וטוענת והיא
אילו  כי משלו, - בידה" "ונתן בו: לקיים שלו שיהא לבעלה
לה  נתן לא הרי להתגרש, יכולה היא איך לו הקנתה לא

שתקנה 18)כלום. הקפידו ובוודאי בו החתומים בעדים
הכתיבה. לפני הקלף את עדי 19)לו לפנינו היו אילו כי

לא. או לו הקנתה אם יודעים היו הרי מסירה,

.åÏL ÒË ÏÚ B‡ Ô·‡‰ ÏÚ B‡ Áel‰ ÏÚ Ëb‰ ˜˜Á»««≈««««»∆∆««∆
ÈÎ¯È ¯ÙÁ Ì‡ ,˙ÎzÓ20·˙k ‰fL ,¯Lk - ˙Bi˙B‡‰ «∆∆ƒ»««¿≈»ƒ»≈∆∆¿»

,¯ÓBÏk .ÏÊ¯a ËÚa ‰·e˙k :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .‡e‰¬≈≈¿»¿≈«¿∆¿«
B¯ÙÁ ‡e‰L21Òh‰ È¯BÁ‡Ó ˙BÎ¯È‰ ˜˜Á Ì‡ ÔÎÂ .22 ∆¬»¿≈ƒ»««¿≈≈¬≈««

˙B‡‰ CBz ¯ÙÁ Ì‡ Ï·‡ .Òh‰ ÈÙa eËÏaL „Ú23 «∆»¿ƒ¿≈««¬»ƒ»«»
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙B‰B·b ˙BÎ¯È‰ e‡¯iL „Ú24·˙Îk , «∆≈»«¿≈¿ƒ«ƒ«ƒ¿»

ËÏBa ·˙k‰L ·‰Ê ¯Èc25‰Ê ÔÈ‡L ,Ë‚ BÈ‡ - ƒ«»»∆«¿»≈≈≈∆≈∆
·˙k26. ¿»

כתיבה.21)גופי.20) שמה שוקעת שכתיבה הרי
נעשית 22) הטס) (מאחורי האותיות שחקיקת פי על אף

הטס. בפני כסדרן נראות הרי - הפוך החלק 23)באופן
שלו. החלל האות, של האותיות 24)הפנימי מצידי שגם

מאליה. עשוייה האות ונמצאת חקק, ידי 25)שמבחוץ על
הדינר. על בקורנס המטבע חותם עשה 26)הכאת לא כי

האות. בגוף מעשה

.æ·˙k ˙È·z ¯BÚ‰ ÏÚ Ú¯˜Ó‰27¯L B‡ ,¯BÚ‰ ÏÚ ÌL «¿»≈««»«¿ƒ¿»∆»««»
·˙k ˙È·z28¯Lk ‰Ê È¯‰ -29ÏÎa Ëb‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk . «¿ƒ¿»¬≈∆»≈¿ƒ∆«≈¿»

,˙BBLl‰ ÔÓ ·˙Îa ·zÎpL Ëb .ÔBLÏ ÏÎ·e ·˙k¿»¿»»≈∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿
ÌÈ„Ú‰ e‰iL ,‡e‰Â .¯Lk - ¯Á‡ ·˙Îa ÔÈÓe˙Á ÂÈ„ÚÂ¿≈»¬ƒƒ¿»«≈»≈¿∆¿»≈ƒ

‰·È˙k‰Â ·˙k‰ ÔBLÏ ÔÈ¯ÈkÓ30. «ƒƒ¿«¿»¿«¿ƒ»

סריטתו 27) אלא בדיו ממלאו ואינו בעור ומסרט שחורץ
כתיבתו. אינו 28)זוהי עור על שרישום פי על אף

מהר. ולהסירו לנגבו אפשר כי הואיל 29)מתקיים,
מתקיים  אינו וכאן אחר, דבר על מתקיים [=כזה] ורישום
גמור. כתב זה הרי עצמו] הרישום [=ולא העור גריעות מצד

יודעים 30) אינם "ואם רבינו: כתב שלעיל פי על ואף
הגט", לשון שיכירו והוא וחותמים בפניהם קוראים לקרות
הכתיבה, את ולא הלשון את אלא להכיר צריכים שאינם הרי
ההקראה  אין אחר בכתב חתמו והעדים הואיל כאן, אך -

הלשון. כתיבת יכירו עצמם שהם צריכים אלא מספקת,

.ç„Ú‰Â (,˙Á‡ ÔBLÏ) ·˙Îa Ì˙Á ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ»≈ƒ»«ƒ¿»»««¿»≈
‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .¯Lk - ˙¯Á‡ ÔBLÏ ·˙Îa ÈM‰«≈ƒƒ¿»»«∆∆»≈¬»ƒ»»
˙¯Á‡ ÔBLÏa B˙ˆ˜Óe ˙Á‡ ÔBLÏa ·e˙k Ëb‰ ˙ˆ˜Óƒ¿»«≈»¿»««ƒ¿»¿»«∆∆

ÏeÒt -31. »

עדים 31) חמשה עליו וחתמו לשונות בחמש שכתבו "גט
בלשון  חתום שאפילו רבינו וסובר פסול". לשונות בחמש
הוא  והגט הואיל פסול, אחת בלשון נכתב שלא כל אחת,
לשוניים, ושינויים חילופים בו יהיו שלא צריך לעצמו עניין
חתום  כל כי לשונות בשתי להיות יכולה העדים חתימת אבל
ומקצתו  הקודש לשון מקצתו אבל עצמו. בפני עניין הוא
ולכן  הן, אחת וכלשון בסיני ניתנו שתיהן כי כשר, ארמית
ורובו  הקודש בלשון מקצתו גט לכתוב עכשיו נוהגים

ארמית.

.è¯ÙBq‰ ¯‰fiL CÈ¯ˆ ,Ëb‰ da ·˙kiL ÔBLÏ Ïk»»∆ƒ»≈»«≈»ƒ∆ƒ»≈«≈
„Ú ,ÌÈÈÚ ÈL ÔÚÓLÓ ‡‰È ‡lL Ëb‰ È¯·„a¿ƒ¿≈«≈∆…¿≈«¿»»¿≈ƒ¿»ƒ«
ÔÈ‡L Ôek˙ CÎÏe CÎÏ ‡nL :¯ÓB‡ ‡¯Bw‰ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»«≈≈∆»¿»¿»ƒ¿«≈∆≈
Ôek˙ ‰Ê ÔÈÚÏ ‡nL B‡ ,ÔÈLe¯b ÔBLÏ BÚÓLÓ«¿»¿≈ƒ∆»¿ƒ¿»∆ƒ¿«≈
ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰ eÈ‰È ‡l‡ ;ÔÈLe¯b ÔBLÏ BÚÓLnL∆«¿»¿≈ƒ∆»ƒ¿«¿»ƒ∆≈
,„Á‡ ÔÈÚ ÔÚÓLÓ ‡l‡ ,ÔBLl‰ B˙B‡a ˜ÙÒ Ô‰a»∆»≈¿«»∆»«¿»»ƒ¿»∆»

.˙ÈBÏt ˙‡ ÈBÏt ÁlLÂ L¯bL∆≈≈¿ƒ«¿ƒ∆¿ƒ

.é‰iL CÈ¯ˆ ÔÎÂB˙B‡a ·ËÈ‰ ¯‡·Ó ·˙k‰ B˙B‡ ‰È ¿≈»ƒ∆ƒ¿∆«¿»¿…»≈≈¿
B˙B¯˜Ï ÌÈpËw‰ eÚ„iL „Ú ,Ba ·zÎiL ·˙k‰«¿»∆ƒ¿…«∆≈¿«¿«ƒƒ¿
ÌÈÏÎÒ ‡ÏÂ ÌÈB· ‡Ï ÔÈ‡L ·˙k B˙B‡ ÌÈ¯ÈknL∆«ƒƒ¿»∆≈»…¿ƒ¿…¿»ƒ
ÌwÚÓ ·˙k ‰È‰È ‡ÏÂ .ÌÈBÈa ‡l‡ (ÌÈpË˜a ‡ÏÂ)¿…ƒ¿«ƒ∆»≈ƒ¿…ƒ¿∆¿»¿À»
ÔÈÚ‰ ‡ˆÓÂ ˙B‡Ï ˙B‡ ‰Ó„z ‡nL ,ÏaÏ·Óe¿À¿»∆»ƒ¿∆¿¿ƒ¿»»ƒ¿»

.‰pzLÓƒ¿«∆

.àéB·˙Îa ‰È‰L B‡ ,ÌÈÈÚ ÈL ˙eÚÓLÓ Ba ‰È‰»»«¿»¿≈ƒ¿»ƒ∆»»ƒ¿»
¯Á‡ ÔÈÚ epnÓ ‡¯wiL ¯LÙ‡L „Ú ÏeaÏa B‡ ÌewÚƒƒ¿«∆∆¿»∆ƒ»≈ƒ∆ƒ¿»«≈
ÚÓLÓ Ba LÈÂ ÔÈLe¯b‰ ÔÈÚÏ ‡¯˜Â ÏÈ‡B‰ -ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿««≈ƒ¿≈«¿«

ÏeÒt ‰Ê È¯‰ ,ÔÈLe¯b32Ï‡¯OÈ ÌÚ Ïk e‚‰ ¯·k . ≈ƒ¬≈∆»¿»»¬»«ƒ¿»≈
Èn¯‡ ÔBLÏ Ëb‰ ·zÎÏ33Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÁÒÎe ƒ¿…«≈»¬«ƒ¿…«∆««ƒ

.‰lÁzÎÏ ÔBLÏ ÏÎa B·˙ÎÏ ¯znL∆À»¿»¿¿»»¿«¿ƒ»

התורה.32) מן בטל ואינו מדבריהם. במשנה 33)רק וגם
בארמית. מנוסח הוא

.áé:Ëb‰ ÁÒ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆…««≈
CÎÂ Ck ˙La ,ÈBÏt Á¯ÈÏ CÎÂ CÎa ,˙aLa CÎa¿»¿«»¿»»»¿∆«¿ƒƒ¿«»»»
da ÈÓÈÓÏ ‡ÏÈ‚¯c ‡ÈÈÓÏ ,˙B¯ËMÏ B‡ ‰¯ÈˆÈÏ«¿ƒ»«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈«
ÈBÏt ¯· ÈBÏt ‡‡ (CÈ‡) .ÈBÏt ÌB˜Óa ‡Î‰»»¿»¿ƒ≈¬»¿ƒ«¿ƒ
ÈÏ ˙È‡c ‰ÎÈÁÂ Ô¯Á‡ ÌeL ÏÎÂ ,ÈBÏt ÌB˜nÓc¿ƒ»¿ƒ¿»»√»«¬ƒ»¿ƒƒ
˙eÚ¯a È˙È·ˆ ,È˙‰·‡c ÔB‰È¯˙‡Ïe È¯˙‡Ïe È˙‰·‡ÏÂ¿«¬»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«¬»»ƒ¿ƒƒƒ¿
ÈÎÈ˙È ˙ÈÎB¯˙Â ˙È˜·LÂ ˙È¯ËÙe ‡ÒÈ‡ ‡Ï„a ÈLÙ«¿ƒƒ¿»¬ƒ¿»¿«ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ»ƒƒ
ÏÎÂ ,˙ÈBÏt ‡˙nÓc ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt z‡ ÈÎÈÏƒƒ«¿¿¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿»
ÈÎÈ¯˙‡Ïe ÈÎÈ˙‰·‡ÏÂ ÈÎÈÏ ˙È‡c ‰ÎÈÁÂ Ô¯Á‡ ÌeL»√»«¬ƒ»¿ƒƒƒ¿«¬»»ƒƒ¿«¿ƒƒ
˙Ó„˜ ÔÓ È˙z‡ ˙ÈÂ‰ Èc ,ÈÎÈ˙‰·‡c ÔB‰È¯˙‡Ïe¿«¿≈«¬»»ƒƒƒ¬≈ƒ¿¿ƒƒ«¿«
,ÈÎÈÏ ÈÎÈ˙È ˙ÈÎB¯˙Â ˙È˜·LÂ ˙È¯Ët ecÎÂ ,‡c¿»¿««¿ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ»ƒƒƒƒ
C‰ÓÏ ÈÎÈLÙa ‰‡ËÏLÂ ‰‡M¯ ÔÈÈÈÂ‰˙Ècƒƒ¿¿ƒ«»»¿«¿»»¿«¿ƒƒƒ¿»
‰ÁÓÈ ‡Ï LÈ‡Â ,ÔÈÈÈaˆ˙Èc ¯·b ÏÎÏ ‡·Ò˙‰Ï¿ƒ¿¿»»¿»¿«ƒƒ¿¿ƒ∆≈»»¿«∆
z‡ È¯‰Â .ÌÏÚÏe Ô„ ‡ÓBÈ ÔÓ ÈÓL ÔÓ ÈÎÈ„Èaƒƒƒƒ¿ƒƒ»¿«¿»««¬≈«¿
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¯ÙÒ È‡pÓ ÈÎÈÏ ÈÂ‰È Èc Ô„Â .Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zeÓ∆∆¿»»»¿≈ƒƒ¿≈ƒƒƒ«≈∆
‰LÓ ˙„k ÔÈ˜e·L ˙¯b‡Â ÔÈ¯eht Ë‚Â ÔÈÎB¯z»ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆ƒƒ¿»∆

.Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈
Ô· ÈBÏt :e¯‡aL BÓk ‰hÓÏ ÌÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ¿ƒ¿«»¿∆≈«¿¿ƒ∆

.„Ú ÈBÏt Ô· ÈBÏt .„Ú ÈBÏt¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ≈

.âé·e ‰f‰ ÔBLla Ëb‰ ·zÎiLk·zÎÈ ‡Ï ,‰Ê ÁÒ ¿∆ƒ¿…«≈«»«∆¿…«∆…ƒ¿…
,¯ÓBÏk .'ÔÈ„Â' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL ,„"eÈa 'ÔÈ„Â'¿≈¿∆»ƒ¿»«≈¿ƒ¿«
,„"eÈa '˙¯‚È‡Â' ·zÎÈ ‡ÏÂ .CÈÈ·e ÈÈa ‰È‰È ËtLÓƒ¿»ƒ¿∆≈ƒ≈«¿…ƒ¿…¿ƒ¿«¿
‡Ï .˙ÈÊ Ì‡ ,¯ÓBÏk .'z¯b È‡Â' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL∆»ƒ¿»«≈¿ƒ«¿¿¿«ƒ»ƒ…
.'C‰Ó ÈÏ' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL ,„"eÈa 'C‰ÓÈÏ' ·zÎÈƒ¿…ƒ¿»¿∆»ƒ¿»«≈ƒ≈»
.['CÁÓÏ' ‡¯˜È ‡nL ,dbbÓ ‡"‰‰ Ï‚¯ ˜ÈÁ¯È ÔÎÂ]¿≈«¿ƒ∆∆«≈ƒ«»∆»ƒ¿»¿¿»
ÈLa 'ÔÈÈaˆ˙'Â 'ÔÈÈÂ‰z' ·zÎÈ ‡ÏÂ .˜BÁOÏ ,¯ÓBÏk¿«ƒ¿¿…ƒ¿…ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈
.'ÔÈÈaˆ˙'Â 'ÔÈÈÂ‰z' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL ,Ô"È„eÈƒ∆»ƒ¿»«≈ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»
BÈ‡L ‡ˆÓÂ .ÌÈL ÈzL ÌÚ ¯a„Ó ‡e‰L ,¯ÓBÏk¿«∆¿«≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»∆≈
Â"ÈÂÏ CÈ¯‡È ÔÎÂ .˙B¯Á‡ ÌÈzLÏ ‡l‡ ,BÊÏ L¯‚Ó¿»≈¿∆»ƒ¿«ƒ¬≈¿≈«¬ƒ¿»
.'È„Îe' BÚÓLÓ ‰È‰ÈÂ „"eÈÏ ‰Ó„z ‡nL ,'ecÎÂ'„ƒ¿«∆»ƒ¿∆¿¿ƒ¿∆ƒ¿»¿≈
Â"ÈÂÏ CÈ¯‡È ÔÎÂ .C˙B‡ ¯BËÙ‡ ‰Ê È‡˙a ,¯ÓBÏk¿«ƒ¿«∆∆¿»¿≈«¬ƒ¿»
‰È‰ÈÂ „"eÈÏ ‰Ó„˙ ‡nL ,'ÔÈ˜eaL'Â 'ÔÈÎB¯˙'c¿»ƒ¿¿ƒ∆»ƒ¿∆¿¿ƒ¿∆
dÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ,¯ÓBÏk .'ÔÈ˜È·L'e 'ÔÈÎÈ¯z' ÚÓLÓƒ¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿«∆≈»
CÈ¯ˆ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .B˙B‡ ‰L¯‚Â ‰˜·L ‡È‰L∆ƒ»¿»¿≈¿»¿«∆∆∆»ƒ
B· ‰È‰È ‡lL ,·zÎiL ·˙k ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»»¿»¿»∆ƒ¿…∆…ƒ¿∆

.˙BÈÚ ÈzL ÚÓLÓƒ¿«¿≈ƒ¿»

.ãéB‡ ,el‡ Ô"ÈÂÂ CÈ¯‡‰ ‡ÏÂ ‰Ê ÁÒa ·˙kL È¯‰¬≈∆»«¿…«∆¿…∆¡ƒ»ƒ≈
Ô"È„ei‰ ·˙kL B‡ ,˙B¯˙È‰ Ô"È„ei‰ ·˙k ‡Ï…»««ƒ«¿≈∆»««ƒ

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - e·˙kÈ ‡lL e¯Ó‡L34Ïk ÔÎÂ . ∆»«¿∆…ƒ»¿¬≈∆≈»¿≈…
ÏeÒt - ÔBLÏ ÏÎa ‰Êa ‡ˆBik35. «≈»∆¿»»»

הרי 34) ממטבעם שינה והוא לשנות לא חכמים שאמרו כיון
לכתחילה. בו תינשא ולא פסול הראב"ד 35)זה וכתב

ומערער" עומד כשהבעל הדקדוקים, אלו "כל גאון: בשם
מפיו  לסופר הכתיב או הגט כתב בעצמו כשהבעל כלומר,
לפסלו  כדי כך כתבו שבכוונה וטוען ערער כן ואחרי
הבעל  אמר כאשר אבל ממש. בדבריו יש אזי ולקלקלה,
מאלה  באחד הסופר וטעה סתם, הגט לכתוב לסופר
כשהבעל  ואפילו כשר, הגט - מערער הבעל ואין הדקדוקים,
ערעורו  אין סופר טעות שזוהי מעידים עדים אבל מערער

כשר. והגט ערעור,

.åè‰·z B‡ ˙B‡ Ba ˜ÁnL Ëb36ÔÈa ‰ÏzL B‡ , ≈∆»«≈»∆»»≈
ÔÈËM‰37ÒÙhÓ Ì‡ :38ÔÓ Ì‡Â ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - Ëb‰ «ƒƒƒƒ…∆«≈¬≈∆»≈¿ƒƒ
Û¯z‰39Ë‚ BÈ‡ -40Ëb‰ ÛBÒa L¯Ùe ¯ÊÁ Ì‡Â .41 «…∆≈≈¿ƒ»«≈≈¿«≈

Ëb‰ Û¯zÓ elÙ‡ - ˜ÁÓ ÏÚ B‡ ‰ÈeÏz ˙ÈBÏt ˙B‡L∆¿ƒ¿»«¿»¬ƒƒ…∆«≈
È˙L Úe¯˜ ‡ˆÓpL Ëb ÔÎÂ .˙B¯ËL ¯‡Lk ,¯Lk»≈ƒ¿»¿»¿≈≈∆ƒ¿»»«¿ƒ

·¯ÚÂ42,ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - ÔÈc ˙Èa ÏL Ú¯˜ ‡e‰L , »≈∆∆∆«∆≈ƒ¬≈∆≈»≈
˙Èa ÏL Ú¯˜ BÈ‡Â Ú¯˜ Ì‡ Ï·‡ .˙B¯ËM‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿»¬»ƒƒ¿«¿≈∆«∆≈

.¯Lk - ÔÈcƒ»≈

מחק.36) על שכתב או חלק, מקום במקומן ונשאר

השורות.37) וכללי 38)בין אחיד נוסח שהם מהמלים
הגיטין. שם 39)בכל כגון: זה, לגט המיוחדים מהמלים

"הרי  והמלים וכו'. הזמן וכן מגוריהם ומקום והאשה האיש
אדם". לכל מותרת איזה 40)את היה המחק במקום שמא

מחקו. והוא העדים.41)תנאי חתימת  לאורכו 42)לפני
ולרחבו.

.æè.¯Lk - ‰¯·Îk ‰OÚpL B‡ ·È˜¯‰L B‡ ˜Bnƒ∆ƒ¿ƒ∆«¬»ƒ¿»»»≈
ÏBÎÈ Ì‡ :˙Ói˜ BlL ‰‡ea·e LËLh B‡ ˜ÁÓƒ¿«ƒ«¿≈«»∆«∆∆ƒ»

.Ë‚ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,¯Lk - ˙B¯˜Ïƒ»»≈¿ƒ«≈≈

.æé˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈≈ƒ««
Ì‡ Ï·‡ ;‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL ÔÈ‡Â ‰ÓÈ˙Á È„Úa d„È»»¿≈≈¬ƒ»¿≈»≈≈¿ƒ»¬»ƒ
¯Lk ‰È‰Â Ì‰ÈÙa Ëb‰ dÏ ¯ÒÓpL ÌÈ„Ú ÌL LÈ43 ≈»≈ƒ∆ƒ¿«»«≈ƒ¿≈∆¿»»»≈

ÏÚ Ëb‰ Û¯z ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯Lk ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»≈««ƒ∆»»…∆«≈«
·¯ÚÂ È˙L Úe¯˜ ‰È‰L B‡ ÔÈËÈM‰ ÔÈa B‡ ˜Án‰«««≈«ƒƒ∆»»»«¿ƒ»≈∆

Ì‰ÈÙa dÏ Ô˙pLk44. ¿∆»«»ƒ¿≈∆

מטושטש.43) היה כולו 44)שלא כתבו אם אפילו שהרי
מסירה. בעידי לה כשנתנו כשר מחוק נייר על

.çéÌ‡ :Ô‰È˙BL LÓÁÏ „Á‡ Ë‚ e·˙kL ‰MÓÁ¬ƒ»∆»¿≈∆»¿»≈¿≈∆ƒ
ÏÏÎa e‰e·˙k45L¯b ˙aLa CÎa :e·˙kL ÔB‚k , ¿»ƒ¿»¿∆»¿¿»¿«»≈≈

„Á‡ Ïk ¯Ó‡ ÔÎÂ ,˙ÈBÏÙÏ ÈBÏÙe ˙ÈBÏÙÏ ÈBÏt¿ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈»«»∆»
ÈLe ,Ëb‰ ÒÙË ÏÎÂ ,'ÔÈÈÂ‰˙ Èc ÈÎÈÏ' BzL‡Ï Ô‰Ó≈∆¿ƒ¿ƒƒƒƒ¿¿ƒ¿»…∆«≈¿≈
ÏÎÏ Ô˙pÈÂ ,¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ‰hÓlÓ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒƒ¿«»¬≈∆≈»≈¿ƒ»≈¿»
‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯ÈÒÓ È„Úa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿≈≈¿ƒ»¿ƒ≈»≈≈¿ƒ»
.˙L¯‚Ó d„È ˙ÁzÓ BÊ ‰l‚Ó ‡ˆzL ÈÓ Ïk - ÏÏk¿»»ƒ∆≈≈¿ƒ»ƒ««»»¿…∆∆
,˙ÈBÏÙÏ ÈBÏt L¯b ˙aMa CÎa :·˙k Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»««»≈≈¿ƒƒ¿ƒ

B‡a ¯Á‡ Ëb ÂÈzÁz ÏÈÁ˙‰Â ,Ëb‰ ÌÈÏL‰Â‰l‚Ó d˙ ¿ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿ƒ«¿»≈«≈¿»¿ƒ»
,˙ÈBÏÙÏ ÈBÏt L¯b ˙aMa CÎa B‡ ‰Ê ÌBÈ·e :·˙ÎÂ¿»«¿∆¿»««»≈≈¿ƒƒ¿ƒ
,ÔÈhb‰ Ïk ÌÈÏL‰L „Ú ÔÎÂ ,ÈM‰ Ëb‰ ÌÈÏL‰Â¿ƒ¿ƒ«≈«≈ƒ¿≈«∆ƒ¿ƒ»«ƒƒ
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ BÊ ‰l‚Ó ‰z Ì‡ :‰hÓlÓ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ¿«»ƒƒ¿»¿ƒ»¿»««≈∆
È„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙BL¯‚Ó Ôlk È¯‰ - ‰¯ÈÒÓ È„Úa¿≈≈¿ƒ»¬≈À»¿…»¿ƒ≈»≈≈
:Ô‰Ó ˙Á‡ „È ˙ÁzÓ ‰‡ˆBÈ BÊ ‰l‚Ó ‰˙È‰Â ,‰¯ÈÒÓ¿ƒ»¿»¿»¿ƒ»¿»ƒ«««««≈∆
BnÚ ÔÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú‰L ‰B¯Á‡a dhbL BÊ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»∆ƒ»»«¬»∆»≈ƒƒ¿»ƒƒ
˙ÁzÓ ‰‡ˆBÈ ‰l‚n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -¬≈¿…∆∆¿ƒ»¿»«¿ƒ»¿»ƒ««

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ˙BBL‡¯‰ ÔÓ ˙Á‡ „È46. «««ƒ»ƒ¬≈»≈¿…∆∆

לכולן.45) אחיד ובנוסח כוללת לחוש 46)בצורה שיש
האחרון. הגט על אלא אינה העדים שחתימת

.èé˙ÈBÏt eÈ˙BL eL¯b ÈBÏÙe ÈBÏt e‡ :·˙k»«»¿ƒ¿ƒ≈«¿¿≈¿ƒ
ÏÎÏ ¯ÒÓpL Èt ÏÚ Û‡ - Ëb‰ ÌÈÏL‰Â ,˙ÈBÏÙe¿ƒ¿ƒ¿ƒ«≈««ƒ∆ƒ¿«¿»

zL ÔÈ‡L .Ë‚ BÈ‡ ,‰¯ÈÒÓ È„Úa Ô‰Ó ˙Á‡ÌÈL È ««≈∆¿≈≈¿ƒ»≈≈∆≈¿≈»ƒ
dÏ ‡ÏÂ - dÏ ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL ,„Á‡ Ë‚a ˙BL¯b˙Óƒ¿»¿¿≈∆»∆∆¡«¿»«»¿…»
L¯‚ ÈBÏt :·˙ÎÂ ,Ëb‰ CB˙a ÔË¯Ùe ¯ÊÁ .dz¯·ÁÏÂ¿«¬∆¿»»«¿»»¿«≈¿»«¿ƒ≈≈

ÈBÏt ÔÓÊa ˙ÈBÏt L¯‚ ÈBÏÙe ˙ÈBÏt47el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿ƒ≈≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¬≈≈
ÌÈ¯Lk48. ¿≈ƒ

לכולן.47) האחיד הזמן מודגש 48)באותו שהזוג כל
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קמה oiyexib zekld - miyp xtq - a`Îmgpn a"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אחד. בגט מתגרשות נשים שתי של דין לו אין בנפרד

.ëÔÈt„ ÈLa ÔÈh‚ ÈL ·˙k49„ˆa ‰Ê ˙Á‡ ‰l‚Óa »«¿≈ƒƒƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ»««∆¿«
ÈLe ‰Ê Ëb ÛBÒa ÌÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú ÈL ÌL LÈ Ì‡ :‰Ê∆ƒ≈»¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈
‰l‚Ó ‡ˆzL ÏÎÂ ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰Ê Ëb ÛBÒa ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈∆¬≈∆»≈¿…∆≈≈¿ƒ»

˙L¯‚Ó - d„È ˙ÁzÓ BÊ50. ƒ««»»¿…∆∆

עדי 50)טורים.49) שתביא עד מתגרשת השנייה ואין
מסירה.

.àë‰Ê Ëb ˙ÁzÓ ÌÈ‡a „·Ïa ÌÈ„Ú ÈL ÌL eÈ‰»»¿≈≈ƒƒ¿«»ƒƒ««≈∆
‰Ê Ëb ˙Á˙Ï51ÌÈ„Ú‰L BÊ „È ˙ÁzÓ ‡ˆÈ Ì‡ : ¿««≈∆ƒ»»ƒ«««∆»≈ƒ

dhb ÌÚ ÌÈ‡¯˜52‡ˆÈ Ì‡Â ;˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ƒ¿»ƒƒƒ»¬≈¿…∆∆¿ƒ»»
BÈ‡ - BnÚ ÌÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ‰iL „È ˙ÁzÓƒ«««¿ƒ»∆≈»≈ƒƒ¿»ƒƒ≈

.ÌÈ„Úa dÏ ¯ÒÓiL „Ú Ë‚≈«∆ƒ¿…»¿≈ƒ

הגט 51) ותחת בן, ראובן הראשון: תחת שחתום כגון
עד. יעקב בן 52)השני: ראובן בו: שחתום הראשון זה

הקודמת), החתימה של המשך אלא אינו עד" "יעקב (כי
בן  השני: ותחת ראובן, הראשון תחת חתום היה אילו אבל
נפרדים, עדים שני הם אלו כי כשרים, שניהם עד, יעקב

עד. יעקב בן עצמו: חותם והשני ראובן חותם: הראשון

.áë,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê ÔÈt„ ÈLa ÔÈh‚ ÈL ·˙k»«¿≈ƒƒƒ¿≈«ƒ∆¿«¿»ƒ∆
ÔBL‡¯‰ ÛBÒa e‡ˆÓpL ,ÔÈhb‰ ÈL ÔÈa ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ≈¿≈«ƒƒ∆ƒ¿¿¿»ƒ
BÊ „È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰È‰ Ì‡ ,ÈM‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ«≈ƒƒ»»≈ƒ«««
BÊÂ ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - dhb ÛBÒa ÔÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»¬≈¿…∆∆¿
dÈ‡ ‰ÏÚÓÏÓ dhb L‡¯a ÔÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒƒ¿»ƒ¿…ƒ»ƒ¿«¿»≈»

˙L¯‚Ó53B‡ Ëb ÏL Ûc‰ L‡¯a eÓ˙ÁL ÌÈ„Ú‰ . ¿…∆∆»≈ƒ∆»¿¿…««∆≈
ÂÈ¯Á‡Ó B‡ BcvÓ54ÌÈ„Úa dÏ ¯ÒÓ Ì‡Â ;Ë‚ BÈ‡ - ƒƒ≈«¬»≈≈¿ƒƒ¿«»¿≈ƒ

¯Lk -55. »≈

כדרך 53) הכתב רגלי כלפי מכוון החתימה גג שיהיה שצריך
לדף.54)החותמים. מגט 55)מעבר גרוע זה שאין

כשר. שהוא בעדים, ונמסר כלל עליו חתמו שלא

.âëÛÈw‰56ÌÈ„Ú‰Â ‰Ê Ûc L‡¯Ï ‰Ê Ûc‰ L‡¯ ƒƒ…««∆¿…«∆¿»≈ƒ
ÚˆÓ‡a57- ÔÈhb‰ ÈL L‡¯a ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓpL , »∆¿«∆ƒ¿¿»≈ƒ¿…¿≈«ƒƒ

ÔÈÏËa Ì‰ÈL58Ì‰ÈL - ÌÈ„Úa Ô‰Ï e¯ÒÓ Ì‡Â ; ¿≈∆¿≈ƒ¿ƒƒ¿¿»∆¿≈ƒ¿≈∆
.ÌÈ¯Lk¿≈ƒ

ועד 57)חיבר.56) הקלף מאמצע גט לכתוב שהתחיל
השני. סופו ועד הקלף מאמצע אחר גט וכתב וחזר סופו,

זה.58) עם ולא זה עם לא נקראת החתימה שאין

.ãëÌÈ„Ú‰Â ,ÈM‰ Ûca B·˙Îe Ëb‰ ˙ˆ˜Ó ¯iLƒ≈ƒ¿»«≈¿»«««≈ƒ¿»≈ƒ
¯k ‰È‰iL ,‡e‰Â .¯Lk - ÈM‰ Ûc‰ ÛBÒa ‰hÓlÓƒ¿«»¿«««≈ƒ»≈¿∆ƒ¿∆ƒ»

CzÁ ‡lL ‰l‚na59ÌÈÏLiL ¯ÙBq‰ Ôek˙ CÎlLÂ «¿ƒ»∆…∆¿«¿∆¿»ƒ¿«≈«≈∆«¿ƒ
¯ÒÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯k BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÈM‰ Ûca«««≈ƒ¬»ƒ≈ƒ»««ƒ∆ƒ¿«
eÈ‰ ÔÈh‚ ÈL ‡nL ,˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ¬≈»≈¿…∆∆∆»¿≈ƒƒ»

Ûc‰ ÛBqÓ ‰Ê ˙ˆ˜Ó CzÁÂ60L‡¯Ó ÈM‰ ˙ˆ˜Óe ¿∆¿«ƒ¿»∆ƒ««ƒ¿»«≈ƒ≈…
Ûc‰61. ««

מלמטה.59) ולא מלמעלה בו.60)לא שהיה תנאי מפני

חתמו 61) לא העדים וגם שלו, שאינו בגט מגרשה ונמצא
וגם  אחר אדם של גט שהוא השני על אם כי שלו גט על
לגמרי  נכתב לא השני הגט שהרי כאן, יועילו לא מסירה עדי

מתחילתו. היה אחד שגט שיעידו, לא אם זה, בשביל

.äëeÏ‡L :·˙k ¯ÓbL ¯Á‡Â ,Ëb‰ ·˙kL È¯‰¬≈∆»««≈¿««∆»«»««¬
‡ˆBiÎÂ ,ÈÚ¯ ÈBÏt EÈÏÚ ÌBÏL :B‡ ,ÈBÏt ÌBÏLaƒ¿¿ƒ»»∆¿ƒ≈ƒ¿«≈
‡ˆBÈ ‰Ê Ë‚ È¯‰Â ,‰hÓlÓ ÌÈ„Ú‰ eÓ˙ÁÂ ,‰Êa»∆¿»¿»≈ƒƒ¿«»«¬≈≈∆≈
eÓ˙Á ‡Ï ‡nL ,˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - d„È ˙ÁzÓƒ««»»¬≈»≈¿…∆∆∆»…»¿
:·˙k Ì‡ Ï·‡ .ÌBÏL ˙ÏÈ‡L ÏÚ ‡l‡ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆»«¿ƒ«»¬»ƒ»«
‡ˆBiÎÂ ,ÈÚ¯ EÈÏÚ ÌBÏLÂ :B‡ ,ÈBÏt ÌBÏLa eÏ‡LÂ¿«¬ƒ¿¿ƒ¿»»∆≈ƒ¿«≈

Ëb‰ È¯·c ÏÚ el‡ ÌÈ¯·„ ‰eÏ È¯‰L ,‰Ê·62ÏÚÂ »∆∆¬≈ƒ»¿»ƒ≈«ƒ¿≈«≈¿«
dÏ ¯ÒÓ Ì‡Â .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - eÓ˙Á Ì‰ÈL¿≈∆»¿¬≈¿…∆∆¿ƒƒ¿«»

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - ÌÈ„Úa63. ¿≈ƒ≈»≈»¬≈∆≈»≈

ראשון.62) עניין על מוספת החיבור שאפילו 63)וא"ו
יש  הרי בלבד, שלום שאילת על אלא העדים חתמו לא

העיקר. והם מסירה עדי לפנינו

ה'תשע"ה  מנחםֿאב כ"ב שישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
והחוט 1) לידה הגט זרק לידה, נתינה דיני רבינו בו כלל

בו. הקשור

.à·e˙k‰ ÔÈÚ ÔÈ‡ ,'d„Èa Ô˙Â' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿»«¿»»≈ƒ¿««»
d¯ˆÁ B‡ d˜ÈÁ B‡ d„È „Á‡Â ,dÏ Ëb‰ ÚÈbiL ‡l‡∆»∆«ƒ««≈»¿∆»»»≈»¬≈»
.‡e‰ „Á‡ Ïk‰ - d„Èk B„È ‰˙OÚL dÁeÏL B‡¿»∆»¿»»¿»»«…∆»
B‡ ˙¯kOn‰ d¯ˆÁ B‡ dÏ ‰Èew‰ d¯ˆÁ „Á‡Â¿∆»¬≈»«¿»»¬≈»«À¿∆∆
Ëb ÚÈbiMÓe ,‡e‰ d˙eL¯ Ïk‰ - dÏ ‰Ïe‡L¿»»«…¿»ƒ∆«ƒ«≈

.‰L¯b˙ d˙eL¯Ïƒ¿»ƒ¿»¿»

.á˙„ÓBÚ ‰˙È‰ Ì‡ :d¯ˆÁ CB˙Ï BzL‡Ï Ëb ˜¯Bf‰«≈≈¿ƒ¿¿¬≈»ƒ»¿»∆∆
,‰L¯b˙ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;‰L¯b˙ - d¯ˆÁ „ˆa ÌL»¿«¬≈»ƒ¿»¿»¿ƒ«…ƒ¿»¿»
¯ˆÁ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â .d¯ˆÁ „ˆa „ÓÚzL „Ú«∆«¬…¿«¬≈»¿««ƒ∆ƒ»≈
ÔÈ‡Â ,ÔÈLe¯b‰ dÏ ‡È‰ ·BÁL .dÎB˙a Ëb‰ ¯nzLiL∆ƒ¿«≈«≈¿»∆ƒ»«≈ƒ¿≈

.ÂÈÙa ‡l‡ Ì„‡Ï ÔÈ·Á»ƒ¿»»∆»¿»»

.â‰hÓlÓ ‡e‰Â dlL ‚b‰ L‡¯a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰»¿»∆∆¿…««∆»¿ƒ¿«»
¯ÈÂ‡Ï ÚÈb‰L ÔÂÈk - ‰ÏÚÓÏ dÏ B˜¯Êe ,B¯ˆÁa«¬≈¿»»¿«¿»≈»∆ƒƒ««¬ƒ
CeÓÒ ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁÙÏ B‡ ‰˜Ún‰ ˙BˆÈÁÓ¿ƒ««¬∆¿»ƒ¿»¿»ƒ»
B‡ ˜ÁÓ Ì‡ Ï·‡ .ÁeiL „·Ï·e .‰L¯b˙ ‚bÏ««ƒ¿»¿»ƒ¿«∆»«¬»ƒƒ¿«
¯Á‡Ï ˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ÚÈbiL Ì„˜ Û¯Oƒ¿«…∆∆«ƒ«»««ƒ∆ƒ¿«¿««
˙BÁÙÏ ÚÈb‰L ¯Á‡ B‡ ˙BˆÈÁÓ ¯ÈÂ‡Ï ÚÈb‰L∆ƒƒ««¬ƒ¿ƒ««∆ƒƒ«¿»
Áe¯‰ ‰·LpL ÔB‚k ,‚bÏ CeÓÒ ÌÈÁÙË ‰LÏMÓƒ¿»¿»ƒ»««¿∆»¿»»«
CÏB‰ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - Û¯O B‡ ˜ÁÓÂ e‰˙ÏÚ‰Â¿∆¡«¿¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈≈

.‰L¯b˙ ‡ÏÂ Ë‚ BÈ‡ ,ÁeÏ»«≈≈¿…ƒ¿»¿»

.ã‰hÓlÓ ‡È‰Â ,Ba ‰ÏÚÓÏÓ ‡e‰Â ,BlL ‚b‰ ‰È‰»»««∆¿ƒ¿«¿»¿ƒƒ¿«»
Ëb‰ ‡ˆiL ÔÂÈk - dhb dÏ ˜¯ÊÂ ,dlL ¯ˆÁa∆»≈∆»¿»«»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



oiyexibקמו zekld - miyp xtq - a`Îmgpn a"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡È‰L dÓB˜Ó ˙BˆÈÁÓÏ ÚÈb‰Â ‚b‰ ˙BˆÈÁnÓƒ¿ƒ««¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿»∆ƒ
.‰L¯b˙ Ba ˙„ÓBÚ∆∆ƒ¿»¿»

.äÌÈn‰ CB˙Ï B‡ Û¯OÂ L‡‰ CB˙Ï d˙eL¯Ï B˜¯Ê¿»ƒ¿»¿»≈¿ƒ¿«¿««ƒ
ÚÈb‰ Ì‡ Ï·‡ .Ë‚ BÈ‡ - „·‡ [B‡ ˜ÁÓÂ]¿ƒ¿«∆¡«≈≈¬»ƒƒƒ«
È¯‰ - e‰˙Ù¯Oe L‡‰ ‡a Ck ¯Á‡Â [ÁÂ] d˙eL¯Ïƒ¿»¿»¿««»»»≈¿»«¿¬≈

.Ëb ‰Ê∆≈

.å- d˙eL¯a ÌÈˆeÚp‰ ÁÓ¯ B‡ ‰˜ Èab ÏÚ B˜¯Ê¿»««≈»∆…««¿ƒƒ¿»
ÈzL .Ba ¯nzLn‰ ÌB˜Óa ÁeiL „Ú ,Ë‚ BÈ‡≈≈«∆»«¿»«ƒ¿«≈¿≈
‰BˆÈÁ‰Â dlL ˙ÈÓÈt‰ ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙B¯ˆÁ¬≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»¿«ƒ»
ÔÂÈk - ˙ÈÓÈt‰ ÏÚ ˙B‰B·b ‰BˆÈÁ‰ ÈÏ˙ÎÂ ,BlL∆¿»¿≈«ƒ»¿««¿ƒƒ≈»
;‰L¯b˙ ‰BˆÈÁ‰ ¯ÈÂ‡ CB˙Ï Ëb‰ ˜¯fL∆»««≈¿¬ƒ«ƒ»ƒ¿»¿»
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .˙¯nzLÓ ‰BˆÈÁ‰ ÈÏ˙Îa ˙ÈÓÈt‰L∆«¿ƒƒ¿»¿≈«ƒ»ƒ¿«∆∆«∆≈≈

.˙Bt˜a¿À

.ædlL ˙ÈÓÈt‰ ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙Bt˜ ÈzL ?„ˆÈk≈«¿≈Àƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»
ÚÈb‰ elÙ‡ ,ÔÎB˙a dhb dÏ ˜¯ÊÂ ,BlL ‰BˆÈÁ‰Â¿«ƒ»∆¿»«»ƒ»¿»¬ƒƒƒ«
„ˆ ÏÚ ÁeiL „Ú ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ˙ÈÓÈt‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ«¿ƒƒ≈»¿…∆∆«∆»«««
‰˙È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙ÈÓÈt‰ ‰tw‰«À»«¿ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»
,ÌÈÏeL dÏ LÈ Ï·‡ ;ÌÈÏeL dÏ ÔÈ‡Â dcˆ ÏÚ ‰hÓÀ»«ƒ»¿≈»«ƒ¬»≈»«ƒ

‰ ÈÏkL .˙L¯‚Ó dÈ‡ - d˙ÈÚ˜¯˜a Á elÙ‡‰M‡ ¬ƒ»¿«¿»ƒ»≈»¿…∆∆∆¿ƒ»ƒ»
BÈ‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ Ëb‰ dÏ ‰B˜ BÈ‡ ÏÚa‰ ˙eL¯aƒ¿«««≈∆»«≈∆»ƒ≈≈

.BÓB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó«¿ƒ«¿

.ç- B¯ˆÁ CB˙a B‡ B˙Èa CB˙a ‡È‰Â dhb dÏ ˜¯Ê»«»ƒ»¿ƒ¿≈¿¬≈
ÔÓ ÈÏÎÏ B‡ d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ,˙L¯‚Ó dÈ‡≈»¿…∆∆«∆«ƒ««≈¿»»ƒ¿ƒƒ
ÔB‚k ,BÓB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó ÏÚa‰ ÔÈ‡L dlL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»∆≈««««¿ƒ«¿¿
Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a ‡ˆBik B‡ ‰pË˜ ‰ÙÈÙk B‡ ˙ÈÁBÏ¿̂ƒ¿ƒ»¿«»«≈»∆¿≈ƒ
‰‰B·‚ ‰˙È‰Â ,‰ÈÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰L dlL ‰hnÏ ÚÈb‰ƒƒ««ƒ»∆»∆ƒ∆∆»∆»¿»¿»¿»
˙eL¯ ‰˜ÏÁ È¯‰L ;˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ¬»»¿»ƒ¬≈¿…∆∆∆¬≈»¿»¿
.‰hn‰ ÈÚ¯k ÌB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,dÓˆÚÏ¿«¿»¿≈««««¿ƒ«¿«¿≈«ƒ»

.è,[dÏ] B„ÁÈ ‡ÏÂ B¯ˆÁa ÌB˜Ó ÏÚa‰ dÏ ÏÈ‡L‰ƒ¿ƒ»«««»«¬≈¿…ƒ¬»
˙„ÓBÚ ‡È‰L dlL ˙Bn‡ Úa¯‡Ï ÚÈb‰Â Ëb dÏ ˜¯ÊÂ¿»«»≈¿ƒƒ«¿«¿««∆»∆ƒ∆∆
‰¯B˜ Èab ÏÚ ÏÙÂ ÏbÏb˙ .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈¿…∆∆ƒ¿«¿≈¿»«««≈»
ÂÈÏÚ ÏÙpL ÌB˜n‰ Ì‡ :‰pnÓ ˜BÁ¯ ÚÏÒ Èab ÏÚ B‡««≈∆«»ƒ∆»ƒ«»∆»«»»
dB·‚ BÈ‡Â ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡≈«¿««««¿««¿≈»«
˙eL¯ ˜ÏÁ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÈÂÏ ÌL BÏ ÔÈ‡Â ‰¯OÚ¬»»¿≈≈¿«¬≈∆…»«¿
ÌL LÈ Ì‡Â ;„Á‡ ÌB˜Óa ‡È‰Â ‡e‰ el‡Îe ,BÓˆÚÏ¿«¿¿ƒ¿ƒ¿»∆»¿ƒ≈»
,BÓˆÚÏ ˙eL¯ ˜ÏÁ - el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ „Á‡∆»ƒ¿»¿»ƒ≈»«¿¿«¿
ÏÈ‡L‰ ‡Ï ˙BÓB˜Ó ÈL ,dÏ ÏÈ‡L‰ „Á‡ ÌB˜Óe»∆»ƒ¿ƒ»¿≈¿…ƒ¿ƒ

.d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ˙L¯‚Ó dÈ‡Â ,dÏ»¿≈»¿…∆∆«∆«ƒ««≈¿»»

.é‡È‰L d˙eL¯ CB˙a ¯·ÚÂ ,d˙eL¯Ï dhb dÏ ˜¯Ê»«»ƒ»ƒ¿»¿»«¿¿»∆ƒ
¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,d˙eL¯Ï ıeÁ ÏÙÂ da ˙„ÓBÚ∆∆»¿»«ƒ¿»««ƒ∆»«
„Ú ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ı¯‡Ï CeÓÒ ‰LÏMÓ ˙BÁÙa¿»ƒ¿»»»»∆≈»¿…∆∆«

.d˙eL¯a ÁeiL∆»«ƒ¿»

.àé‚‚a ÏÙÂ dÏ B˜¯Êe (BÊ) dbb ÏÚ ˙„ÓBÚ ‰˙È‰»¿»∆∆««»¿»»¿»«¿«
È¯‰ - BÏhÏÂ d„È ËLÙÏ ‰ÏBÎÈ Ì‡ ,BÏ CeÓÒ ¯Á‡«≈»ƒ¿»ƒ¿…»»¿ƒ¿¬≈
‰ÏÚÓÏ ÔÈ˜eÏÁ ÔÈ¯BÈcL Èt ÏÚ Û‡L .˙L¯‚Ó BÊ¿…∆∆∆««ƒ∆ƒƒ¬ƒ¿«¿»
ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó Ì„‡ Èa ÔÈ‡ ,‰hÓÏ ÔÈ˜eÏÁ Ô‰L ÌLk¿≈∆≈¬ƒ¿«»≈¿≈»»«¿ƒƒ«

.‰Êa ‡ˆBik ÌB˜Ó»«≈»∆

.áéÏÙÂ d„È ÏÚ Ëb‰ ˜¯ÊÂ ,Ò¯ÙË˜ d„È ‰˙È‰»¿»»»»«¿≈¿»««≈«»»¿»«
È¯‰ - ÁÂ dlL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ÏÙ Ì‡ :ı¯‡Ï»»∆ƒ»«¿«¿««∆»»»¬≈
dÈ‡ - L‡‰ CB˙Ï B‡ Ìi‰ CB˙Ï ÏÙ ;˙L¯‚Ó BÊ¿…∆∆»«¿«»¿»≈≈»
B‡ ÌÈn‰ Èab ÏÚ ˙„ÓBÚ ‰˙È‰L ,‡e‰Â .˙L¯‚Ó¿…∆∆¿∆»¿»∆∆««≈««ƒ
.„ÓBÚ ‰È‰ „ea‡Ï B˙ÏÈÙ ˙lÁznL ,L‡Ï CeÓÒ»»≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ»»≈

.âéÏL dÈ‡L ˙eL¯a B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a dÏ B˜¯Ê¿»»ƒ¿»«ƒƒ¿∆≈»∆
‰ˆÁÓ Ëb‰ ‰È‰ ;˙L¯‚Ó dÈ‡ - BÏ ·B¯˜ :Ì‰ÈL¿≈∆»≈»¿…∆∆»»«≈∆¡»
È¯‰ - dÏ ·B¯˜ ‰È‰iL „Ú ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁnÓe ‰ˆÁÓÏ¿∆¡»ƒ∆¡»¿∆¡»«∆ƒ¿∆»»¬≈
epÏh˙Â ÁLzL È„k dÏ ·B¯˜ ‰È‰ ;˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ»≈¿…∆∆»»»»¿≈∆»…«¿ƒ¿∆
‡Opz Ck ¯Á‡Â d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú ,ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»«∆«ƒ«≈¿»»¿««»ƒ»≈

.‰lÁzÎÏ Ba¿«¿ƒ»

.ãé,B¯ÓLÏ ÏBÎÈ ‡e‰ ‰È‰ ?BÏ ·B¯˜ ‡e‰ „ˆÈk≈«»»»»¿»¿
;BÏ ·B¯˜ ‡e‰ ‰Ê - B¯ÓLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â¿ƒ≈»¿»¿»¿∆»
ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‰ÈML B‡ B¯ÓLÏ ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿»¿∆¿≈∆≈¿ƒ

.‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‡e‰ ‰Ê - B¯ÓLÏ¿»¿∆∆¡»¿∆¡»

.åè‡È‰ ‰„ÓÚ Ck ¯Á‡Â ,„ÓÚÂ ‰lÁz ‡e‰ ‡a»¿ƒ»¿»«¿««»»¿»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ,dÏ B˜¯Êe ,Bc‚k¿∆¿¿»»ƒ»»«≈¿«¿««
.epÏhz ÁLz Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - BlL∆≈»¿…∆∆««ƒ∆ƒ»…«ƒ¿∆
B˜¯Êe ,dc‚k „ÓÚÂ ‡e‰ ‡·e ,‰lÁz ‡È‰ ‰„ÓÚ»¿»ƒ¿ƒ»»¿»«¿∆¿»¿»
‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ»««ƒ∆∆¡»¿∆¡»ƒ¿
„Ú ,ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - dlL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï¿«¿««∆»¬≈∆≈»«

.d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL∆«ƒ««≈¿»»

.æè¯eL˜ ‰È‰Â ,d„ÈÏ Ëb‰ ˜¯Ê˙ˆ˜e ,‰ÁÈLÓa »««≈¿»»¿»»»ƒ¿ƒ»¿»
- BÏˆ‡ B‡È·‰ÏÂ B˜zÏ ÏBÎÈ Ì‡ :B„Èa ‰ÁÈLn‰«¿ƒ»¿»ƒ»¿«¿¿«¬ƒ∆¿
ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;‰ÁÈLn‰ ˜ÒtzL „Ú ,˙L¯‚Ó dÈ‡≈»¿…∆∆«∆ƒ»≈«¿ƒ»¿ƒ≈»

.˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - B˜zÏ¿«¿¬≈¿…∆∆

.æé:Bz¯nLÓ ‡È‰Â ¯BÚ ‡e‰Â dc·Ú „Èa Ëb‰ Ô˙»««≈¿««¿»¿≈¿ƒ¿««¿
d¯ˆÁÏ ÚÈb‰ el‡Îe ,Ëb ‰Ê È¯‰ - ˙eÙk ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¬≈∆≈¿ƒƒƒ««¬≈»
.Ë‚ BÈ‡ - ˙eÙk BÈ‡ Ì‡Â ;dcˆa ˙„ÓBÚ ‡È‰L∆ƒ∆∆¿ƒ»¿ƒ≈»≈≈
‰Ê È¯‰ - Bz¯nLÓ ‡È‰Â ÔLÈ ‡e‰Â „·Ú‰ „Èa B˙¿»¿«»∆∆¿»≈¿ƒ¿««¿¬≈∆

.˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ˙eÙk ‰È‰ Ì‡Â .ÏeÒt»¿ƒ»»»¬≈¿…∆∆

.çé‰zÓ ¯ËL dÏ ·˙ÎÂ ,Bc·Ú „Èa B˙e Ëb‰ ·˙k»««≈¿»¿««¿¿»«»¿««»»
Ì‡ ,‰L¯b˙Â Ëba ‰˙ÎÊ „·Úa ‰˙ÎfL ÔÂÈk - ÂÈÏÚ»»≈»∆»¿»»∆∆»¿»«≈¿ƒ¿»¿»ƒ
,„·Ú‰ ‰˙˜ - ¯BÚÂ ˙eÙk BÈ‡ Ì‡Â .˙eÙk ‰È‰»»»¿ƒ≈»¿≈»¿»»∆∆
Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ .d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ˙L¯‚Ó dÈ‡Â¿≈»¿…∆∆«∆«ƒ««≈¿»»¿≈ƒ»«
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קמז oiyexib zekld - miyp xtq - a`Îmgpn b"k w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÂÈk - dÏ B˙ B‡ ¯ˆÁ‰ dÏ ¯ÎÓe ,B¯ˆÁa Ëb‰«≈«¬≈»«»∆»≈¿»»≈»
.‰L¯b˙ ‰˜ÊÁa B‡ ÛÒÎa B‡ ¯ËLa ¯ˆÁ‰ ‰˙wL∆»¿»∆»≈ƒ¿»¿∆∆«¬»»ƒ¿»¿»
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קמט a`Îmgpn g"iÎf"i ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn
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ה'תשע"ה  מנחםֿאב י"ז ראשון יום

.Á˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ח נּדההּמצוה מי ּבדיני d`fd,ׁשּצּונּו in) ְְִִִִֵֵֶַַָָָ

Ð zn `nh lr mifne dnec`d dxtd xt` z` oda miaxrny

(exdhl Ð ilk e` mc`ּומטּמאים מסּים ּבאפן המטהרים ,ְְְְְֲִִֶַַַָֹֻ
זֹו מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו אחר, dxtּבאפן zekld) ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ

(dnec`ׁשּקדם האּלה הּטמאֹות מיני עׂשר ׁשּׁשלׁשה ּדע, .ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ
אכלים וטמאת ׁשרצים וטמאת נבלה טמאת והם: ְְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַָָָָָֻֻֻמנינם,
וטמאת אדם צרעת וטמאת יֹולדת וטמאת נּדה ְְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָֻֻֻֻוטמאת
וטמאת הּזב וטמאת הּבית צרעת וטמאת הּבגד ְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻֻֻצרעת
נּדה מי וטמאת מת וטמאת זרע ׁשכבת וטמאת ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻֻֻהּזבה
ֿ מצוה ּובכל ּבּתֹורה, מפרׁש מהם ֿ אחד ּכל ― ְְְְֳִֵֶֶַָָָָָָָָָֹוטהרתם
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּותנאים, ודינים הרּבה מקראֹות יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאּלה
תזריע" ּכי "אּׁשה ּובפרׁשת הּׁשמיני" ּבּיֹום "ויהי ְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָּבפרׁשת
פרה אלי "ויקחּו ּובפרׁשת ּתהיה" "זאת ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּובפרׁשת
ֿ הּמקראֹות ּכל ּכֹוללֹות אּלּו ּפרׁשּיֹות וארּבע ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֻאדּמה";
והלכֹות האּלה ֿ הּמינים ּכל ּדיני אבל אּלּו. ּבטמאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻׁשּבאּו
מהם ֿ זה. ּכל ּכֹולל טהרֹות סדר הרי ― מהם ֿ מין ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָּכל
טהרֹות מּסכת מהן ― מּסכּתֹות להם ׁשּנתיחּדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמינים
אּלּו מּסכּתֹות ׁשּׁשלׁש עקצים, ּומּסכת מכׁשירין ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּומּסכת
אם א נתחּברּו; ּובׁשבילּה ּבלבד, אכלין טמאת ְְְְְְֳִִִִִִַַַַָָֻּכֹוללֹות
ׁשם ּבאּו לא הרי הּטמאֹות, ׁשאר מּדיני ּדין ּבהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֻנזּדּמן

ֿ ּדיני ּכל נּדה מּסכת ּכֹוללת לכ ּבדֹומה ּבמקרה. ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּכרתֹות ּובמּסכת יֹולדת, וטמאת וזבה נּדה טמאת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻֻמצות
ּכֹוללת נגעים מּסכת יֹולדת. טמאת מּדיני חלק ֿ ּכן ּגם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻיׁש
ּכֹוללת זבים ּומּסכת ובית; ּובגד אדם נגעי ֿ ּדיני ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל
ּכֹוללת אהלֹות ּומּסכת זרע; וׁשכבת וזבה זב ֿ ּדיני ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכל
נּדה מי ּדיני ּכֹוללת ּפרה ּומּסכת מת; טמאת ֿ ּדיני ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּכל
יחדּו לא ׁשרץ וטמאת נבלה טמאת אבל ּולטהר. ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻֻלטּמא
ּבסדר מקֹומֹות ּבכּמה מפּזרים ּדיניהן אּלא מּסכּתֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻלהן
ׁשאלֹות על ּדּברּו וכן ּוטהרֹות. ּכלים ּבמּסכת רּבם ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻזה,

אנ ּפרׁשנּו ּוכבר עדּיֹות. ּבמּסכת זה מּסּוג זהרּבֹות סדר ּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ּבספר לעּין צרי ׁשאין ּפרּוׁש טהרֹות, סדר ּכלֹומר: ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻּכּלֹו,

והּטהרה. הּטמאה מעניני ּדבר ּבׁשּום עּמֹו ְְְְֳִִֵֵֵַַַָָָָָָֻאחר

ה'תשע"ה  מנחםֿאב י"ח שני יום

.‡˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ שני י "ז ֿ י "ח מנחם ֿ אב 

― הק"א מצרעהּמצוה אדם להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹ
(exera zipepal dz`xpy)ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מטּמא]. ְְִֵֵֶֶַָָטמא

טהֹור, ּמּמּנה ּומה טמא ּמּמּנה מה אדם: צרעת ֿ ּדיני ִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָּכל
הסּגר צרי ּמּמּנה mini)מה zray),צרי ּׁשאינֹו ּומה , ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּתגלחת ּכלֹומר: ּגּלּוח, ― ההסּגר עם ּׁשּצרי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָּומה
(aiaqn)הּנתק(xry mewna `edyk rbp ly eny)וזּולת ― ְֶֶַַ

טמאתּה. ואיכּות ּדיניה מּפרטי ְְְִִֵֵֶֶָָָָֻזה
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ה'תשע"ה  מנחםֿאב י"ט שלישי יום

.Ëˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הצ"ט הּנּדההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַַָָ

וכלֿ נּדה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה [מּטמאה]. ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻטמאה
ִֶָּדיניה.

ה'תשע"ה  מנחםֿאב כ' רביעי יום

.˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― מאה הּמׁשלמת להיֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

הּיֹולדת. ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה טמאה. ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּיֹולדת

ה'תשע"ה  מנחםֿאב כ"א חמישי יום

.Â˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ו זבההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

היא ׁשּבהם הּדברים הלכֹות ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמטמאה,
זבה. ׁשּנעׂשתה אחר זּולתּה מטּמאה ואי זבה, ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָנעׂשית

ה'תשע"ה  מנחםֿאב כ"ב שישי יום

.„˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הק"ד הּזבהּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ

הּוא ׁשּבהם הּדברים ֿ ּדיני ּכל ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמטּמא,
לזּולתֹו. מטּמא הּוא אפן ּובאיזה זב, ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָֹנעׂשה

ה'תשע"ה  מנחםֿאב כ"ג קודש שבת יום

.Âˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום שלישי ֿ שבת ֿ קודש י "ט ֿ כ "ג מנחם ֿ אב 

― הצ"ו הּנבלההּמצוה להיֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

והנני ֿ ּדיניה. וכל נבלה טמאת ּכֹוללת זֹו ּומצוה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמטמאה,
מהֿ ּבכל ׁשּתזּכרּנה ראּוי אׁשר הקּדמה, עּתה ל ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹמזּכיר

לקּמן מֹוניםּׁשּיּזכר ׁשאנּו זה והּוא: הּטמאֹות, מּמיני ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
ׁשאנּו ענינֹו אין עׂשה, ּכמצות ֿ הּטמאֹות מן ומין ֿ מין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכל
מזהרים ׁשאנּו לא וגם זֹו, ּבטמאה להּטּמא ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֻֻחּיבים

ׁשּיהיּו עד ּבּה, llka)מּלהּטּמא f`)אּלא לאֿתעׂשה, מצות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
זה ׁשּדבר אֹו נטמא, זה ּבמין הּנֹוגע ּכי אמרה ׁשהּתֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָזה
ּכלֹומר: עׂשה, מצות ― ּבֹו ׁשּנגע למי ּכזה, ּבאפן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמטּמא
אֹומרים ׁשאנּו הינּו מצוה, הּוא ּבֹו ׁשּנצטּוינּו זה ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָּדין
ּבמּצב הּוא ואם נטמא; ּכזה ּבאפן ּפלֹוני ּבדבר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשהּנֹוגע
ׁשל ּדבר הּוא ההּטּמאּות עצם א נטמא. אינֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחר,
ּולׁשֹון מּטּמא. אינֹו לאו ואם מּטּמא רֹוצה אם ְְְִִִִֵֵֵֶַַָרׁשּות:

ipiny)ספרא zyxt)"תּגעּו לא "ּובנבלתם :(g ,`i `xwie) ְְְִִִָָָָֹ
ּתלמּוד ארּבעים? ילקה ּבּנבלה אדם נגע אם "יכֹול ―ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּתּטּמאּו" "ּולאּלה ck)לֹומר: ,`i my)אדם ראה אם יכֹול ; ְִִֵֶַַָָָָָָ
לא "ּובנבלתם לֹומר: ּתלמּוד לּה? ויּטּמא יל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹנבלה
היא הּמצוה ּכן אם רׁשּות". אֹומר: הוי ּכיצד? הא ְְֱִִִִֵֵֵֵַַָָָתּגעּו",
ׁשהּנֹוגע לנּו ונאמר אּלּו ּבדינים נצטּוינּו אׁשר הּדין ―ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָ
לצאת הּטמאים: ֿ חּיּובי ּבכל וחּיב טמא ונעׂשה נטמא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָּבזה

ׁשכינה למחנה dnipte)חּוץ ycwnay 'l`xyi zxfr'n) ְְֲִֵַָ
וזהּו ― ּבזה וכּיֹוצא ּבֹו לנּגע ולא קדׁש לאכל ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹוׁשּלא
אם אֹו זה, ּבדבר נגע אם טמא ׁשּנעׂשה ּכלֹומר: ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּצּוּוי,
מּמיני ֿ מין ּבכל זה ענין ּוזכֹור .ּכ ּבאפן ּבקרבתֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָֹהיה

ְַָֻהּטמאה.
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i"yx
·È).Â‰ÎÓ‰ „Ú המכו') עליו מביא שהוא הקב''ה עד

ÔÂÓ‚‡Â.האלה: ‰ÙÎ (‚È):ושלטונים מלכים לשון
.‰ÙÎ עליהם החופפים אותם כלומר בלעז ארקוול''ר

זו: וע''ש ÔÂÓ‚‡Â.ככיפה  קטנה כיפה היא ואף
דשמואל  ובברייתא אגמון לה קורא כאגמון שכפופה
וכאן  שמותם ואלה ממונים ברקיע מזלות שיש מצינו
וחוזים  להם המתנבאי' חכמיהם שכל הנביא אמר
מהם: ה' יכרית עליהם הבאות את בכוכבים

.È¯˘‡Ó (ÂË)רגלי אחזה באשורי כמו כג)מדריכי ,(איוב
סא''א: התועה מדרכי דרכי שלמדו ומאושריו

.ÌÈÚÏÂ·Ó ÂÈ¯˘Â‡ÓÂ'המתעי בדרך הדורכים
מסותרים  דרכים הללו בדרכים אותם המאשרים
על  נופל בילוע ולשון מהם לצאת פתח שאין ונבוכים
מתעים  מאשריך עמי אחר במקום שנאמר כענין הדרך

בלעו אורחותיך ג')ודרך כמו Ú¯ÓÂ.(ÊË):(לעיל רשע

מרעים א')זרע ¯˘Ú‰.:(לעיל ˘‡Î ‰¯Ú· ÈÎ (ÊÈ)
כאש: ותאכלם בהם תבער È˘Â˙.רשעתם ¯ÈÓ˘

שבהם: והפושעים המורדים תאכל Â˙ˆ˙שלהם
.¯ÚÈ‰ ÈÎ·Ò·:ענפים סבכי העם, ÂÎ·‡˙ÈÂבדלת
.Ô˘Ú ˙Â‡‚ עשן בחוז' ומסוגרים נבוכים יהיו

אל  תיבה יסוד אין נבך לשון כל ויתאבכו א התבערה,
נהרות מבכי כמו כח)בך הבכא(איוב פד)עמק (תהלים

נו''ן  במקום אל''ף בו בא וכאן לפרקים לו באה והנון
חרב אבחת של אלף כ''א)כמו של (יחזקאל ואל''ף

באזניכם יג)אחוותי ‡¯ı.:(איוב Ì˙Ú (ÁÈ) יונתן
לו  שהיה כן, לפרש בעיני וקשה ארעא חרוכ' תירגם
לא  במקרא דמיון לו שאין ואחרי הארץ נעתמה לומר
עניינו  לפי מפרשו אני אחר לשון ולא התרגום לשון
נגזר  לשון והוא לארץ הזה העשן נעתם הקב''ה בעברת

לארץ: והגיע נתך לשון או הארץ על

cec zcevn
(·È).·˘ ‡Ïכי בם שהכה ה' עד  המגעת תשובה עשה לא

ה': את דורשים  ואינם למקרה הכל  ‰'.(È‚)חושבים  ˙¯ÎÈÂ
והשפל : החשוב  אחד  ביום הכל  יכרת ÔÂÓ‚‡Â.לכן ‰ÙÎ

במ''ש : הדבר  וכפל יפה לענף  הדומים  Â˘Â‡(È„)השרים
.ÌÈÙ: החשיבות רוב  לפי פנים  לו נושאים  שהכל  ÂÓ¯‰.מי

שקר : לעשות  ‰Ê·.המלמד  ‡Â‰: שבעם השפל  (ÂË)הוא
.È¯˘‡Ó בדרך ללכת אותם  מתעים המה העם את  המדריכים 

ישר: המהÂÈ¯˘‡ÓÂ.לא  העם בעיני מיושרים שהיו אותם
ÁÓ˘È.(ÊË)נשחתים: ‡Ïהעונש עליו  ובא חוטא כשאדם  כי 

המקום: לפני  שמחה ÛÁ.אין ÂÏÎ:לרשעים מחניפים כולם
.‰ÈÂË Â„È „ÂÚÂ:יותר עוד  בהם ·Ú¯‰.(ÊÈ)להכות ÈÎ

הפחותים תשרוף ובתחלה אש  כמו תבער שעושים הרשעה
עליהם יקטרג עצמו העון ר''ל  שבהם בהגדולים  ואח''ז שבעם 

מהם : גאותÂÎ·‡˙ÈÂ.ויפרע יתרוממו התבערה מרבית בעבור
מאד : תגדל הפורעניות ר''ל  למעלה  למעלה  תנשא כי  ‰'.(ÁÈ)העשן ˙¯·Ú·:ארץ ותשרף  תתחרך ה' ‡˘.בחמת  ˙ÏÎ‡ÓÎ

די יהיה  ולא יחמולו לא אחיו אל  איש הזה העם  כן  האחר  העץ את  מדליק האש בו  שנאחז שהעץ באש הנאכל  הדבר כמו 
האויב: שעשה  הרע  להם 

oeiv zcevn
(‚È).˘‡¯:החשוב השפל :ÊÂ·.ר''ל  נקראÙÎ‰.ר ''ל  כן

כפופה: שהיא  לפי טו) (איוב רעננה  לא וכפתו  כמו הענף
.ÔÂÓ‚‡Â: במים הגדל  הגומא אתÂÓ¯‰.(È„)הוא כמו מלמד 

כח): (לקמן  דעה  יורה ואל È¯˘‡Ó.(ÂË)מי כמו מדריכי
ד ): (משלי רעים בדרך  תועה:ÌÈÚ˙Ó.תאשר ÂÈ¯˘Â‡ÓÂ.מל '

במקום האל''ף ובאה ומישריו  חמוץכמו אשרו וכן היו''ד 
א ): ג):ÌÈÚÏÂ·Ó.(לעיל  (איכה ה' בלע  כמו השחתה  ענין

(ÊË).Ú¯ÓÂ: מרשיע.‰Ï·: מגונה הטיה:ÈÂË‰.דבר מל '
(ÊÈ).˙È˘Â ¯ÈÓ˘:קוצים והבערה:Â˙ˆ˙.מיני הצתה מל'

.¯ÚÈ‰ ÈÎ·Ò· עד כמו בזה זה ונאחזים  המסובכים  הענפים
א ): (נחום  סבוכים  ואיןÂÎ·‡˙ÈÂ.סירים התרוממות ענין הוא

דומה : גאוה :‚‡Â˙.לו וחמה:·Ú·¯˙.(ÁÈ)מל' עברה מל '
.ı¯‡ Ì˙Ú:ארעא חרוכת  ‡ÂÈÁ.ת''י Ï‡:אחיו על 

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו מנ"א, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

כבקשתו הנה כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע )וכידוע 

ומפורסם ענין ההליכה על קברי צדיקים ומובא גם בשו"ע בכ"מ. ושקיל וטרי בזה באריכות בשו"ת 

מנחת אלעזר חלק א' סי' ס"ח( אזכיר את כל אלו שכותב במכתבו, כבקשתו, והשי"ת יזכה את כל אחד 

מאתנו לבשר איש לרעהו אך טוב וגדול זכות ההשתדלות בהשפעה על הסביבה לקרב את לבם לאבינו 

שבשמים להמשיך להאדם ולב"ב את כל המצטרך להם.

בכבוד וברכה לבריאות הנכונה ולהצלחה.
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áé:eLøã àì úBàáö äåäé-úàå eäknä-ãò áL-àì íòäåâé (ñ)ätk áðæå Làø ìàøNiî äåäé úøëiå §¨¨¬Ÿ−̈©©©¥®§¤§¨¬§¨−¬Ÿ¨¨«©©§¥¸§¹̈¦¦§¨¥À¯Ÿ§¨¨²¦¨¬
:ãçà íBé ïBîâàåãé:áðfä àeä ø÷M-äøBî àéáðå Làøä àeä íéðô-àeNðe ï÷æåèéøMàî eéäiå §©§−¬¤¨«¨¥¬§¨¦−´¨®Ÿ§¨¦¬«¤¤−¤¬©¨¨«©¦«§²§©§¥¬

:íéòláî åéøMàîe íéòúî äfä-íòäæèåéúðîìà-úàå åéîúé-úàå éðãà | çîNé-àì åéøeça-ìò ïk-ìò ¨«¨©¤−©§¦®§ª¨−̈§ª¨¦«©¥̧©©¹̈«Ÿ¦§©´£ŸÀ̈§¤§Ÿ¨³§¤©§§Ÿ¨Æ
ðç Blë ék íçøé àìëa äìáð øác ät-ìëå òøîe ó:äéeèð Bãé ãBòå Btà áL-àì úàæ-ìæéäøòá-ék ´Ÿ§©¥½¦³ªÆ¨¥´¥©½§¨¤−Ÿ¥´§¨¨®§¨ŸÆŸ¨´©½§−¨¬§¨«¦«¨£¨³

:ïLò úeàb eëaàúiå øòiä éëáña úvzå ìëàz úéLå øéîL äòLø LàëçéúBàáö äåäé úøáòa ¨¥Æ¦§½̈¨¦¬¨©−¦Ÿ¥®©¦©Æ§¦«§¥´©©½©©¦«§©§−¥¬¨¨«§¤§©²§¨¬§¨−
:eìîçé àì åéçà-ìà Léà Là úìëàîk íòä éäéå õøà ízòð¤§©´¨®¤©§¦³¨¨Æ§©£´Ÿ¤¥½¦¬¤¨¦−¬Ÿ©§«Ÿ

i"yx
·È).Â‰ÎÓ‰ „Ú המכו') עליו מביא שהוא הקב''ה עד

ÔÂÓ‚‡Â.האלה: ‰ÙÎ (‚È):ושלטונים מלכים לשון
.‰ÙÎ עליהם החופפים אותם כלומר בלעז ארקוול''ר

זו: וע''ש ÔÂÓ‚‡Â.ככיפה  קטנה כיפה היא ואף
דשמואל  ובברייתא אגמון לה קורא כאגמון שכפופה
וכאן  שמותם ואלה ממונים ברקיע מזלות שיש מצינו
וחוזים  להם המתנבאי' חכמיהם שכל הנביא אמר
מהם: ה' יכרית עליהם הבאות את בכוכבים

.È¯˘‡Ó (ÂË)רגלי אחזה באשורי כמו כג)מדריכי ,(איוב
סא''א: התועה מדרכי דרכי שלמדו ומאושריו

.ÌÈÚÏÂ·Ó ÂÈ¯˘Â‡ÓÂ'המתעי בדרך הדורכים
מסותרים  דרכים הללו בדרכים אותם המאשרים
על  נופל בילוע ולשון מהם לצאת פתח שאין ונבוכים
מתעים  מאשריך עמי אחר במקום שנאמר כענין הדרך

בלעו אורחותיך ג')ודרך כמו Ú¯ÓÂ.(ÊË):(לעיל רשע

מרעים א')זרע ¯˘Ú‰.:(לעיל ˘‡Î ‰¯Ú· ÈÎ (ÊÈ)
כאש: ותאכלם בהם תבער È˘Â˙.רשעתם ¯ÈÓ˘

שבהם: והפושעים המורדים תאכל Â˙ˆ˙שלהם
.¯ÚÈ‰ ÈÎ·Ò·:ענפים סבכי העם, ÂÎ·‡˙ÈÂבדלת
.Ô˘Ú ˙Â‡‚ עשן בחוז' ומסוגרים נבוכים יהיו

אל  תיבה יסוד אין נבך לשון כל ויתאבכו א התבערה,
נהרות מבכי כמו כח)בך הבכא(איוב פד)עמק (תהלים

נו''ן  במקום אל''ף בו בא וכאן לפרקים לו באה והנון
חרב אבחת של אלף כ''א)כמו של (יחזקאל ואל''ף

באזניכם יג)אחוותי ‡¯ı.:(איוב Ì˙Ú (ÁÈ) יונתן
לו  שהיה כן, לפרש בעיני וקשה ארעא חרוכ' תירגם
לא  במקרא דמיון לו שאין ואחרי הארץ נעתמה לומר
עניינו  לפי מפרשו אני אחר לשון ולא התרגום לשון
נגזר  לשון והוא לארץ הזה העשן נעתם הקב''ה בעברת

לארץ: והגיע נתך לשון או הארץ על

cec zcevn
(·È).·˘ ‡Ïכי בם שהכה ה' עד  המגעת תשובה עשה לא

ה': את דורשים  ואינם למקרה הכל  ‰'.(È‚)חושבים  ˙¯ÎÈÂ
והשפל : החשוב  אחד  ביום הכל  יכרת ÔÂÓ‚‡Â.לכן ‰ÙÎ

במ''ש : הדבר  וכפל יפה לענף  הדומים  Â˘Â‡(È„)השרים
.ÌÈÙ: החשיבות רוב  לפי פנים  לו נושאים  שהכל  ÂÓ¯‰.מי

שקר : לעשות  ‰Ê·.המלמד  ‡Â‰: שבעם השפל  (ÂË)הוא
.È¯˘‡Ó בדרך ללכת אותם  מתעים המה העם את  המדריכים 

ישר: המהÂÈ¯˘‡ÓÂ.לא  העם בעיני מיושרים שהיו אותם
ÁÓ˘È.(ÊË)נשחתים: ‡Ïהעונש עליו  ובא חוטא כשאדם  כי 

המקום: לפני  שמחה ÛÁ.אין ÂÏÎ:לרשעים מחניפים כולם
.‰ÈÂË Â„È „ÂÚÂ:יותר עוד  בהם ·Ú¯‰.(ÊÈ)להכות ÈÎ

הפחותים תשרוף ובתחלה אש  כמו תבער שעושים הרשעה
עליהם יקטרג עצמו העון ר''ל  שבהם בהגדולים  ואח''ז שבעם 

מהם : גאותÂÎ·‡˙ÈÂ.ויפרע יתרוממו התבערה מרבית בעבור
מאד : תגדל הפורעניות ר''ל  למעלה  למעלה  תנשא כי  ‰'.(ÁÈ)העשן ˙¯·Ú·:ארץ ותשרף  תתחרך ה' ‡˘.בחמת  ˙ÏÎ‡ÓÎ

די יהיה  ולא יחמולו לא אחיו אל  איש הזה העם  כן  האחר  העץ את  מדליק האש בו  שנאחז שהעץ באש הנאכל  הדבר כמו 
האויב: שעשה  הרע  להם 

oeiv zcevn
(‚È).˘‡¯:החשוב השפל :ÊÂ·.ר''ל  נקראÙÎ‰.ר ''ל  כן

כפופה: שהיא  לפי טו) (איוב רעננה  לא וכפתו  כמו הענף
.ÔÂÓ‚‡Â: במים הגדל  הגומא אתÂÓ¯‰.(È„)הוא כמו מלמד 

כח): (לקמן  דעה  יורה ואל È¯˘‡Ó.(ÂË)מי כמו מדריכי
ד ): (משלי רעים בדרך  תועה:ÌÈÚ˙Ó.תאשר ÂÈ¯˘Â‡ÓÂ.מל '

במקום האל''ף ובאה ומישריו  חמוץכמו אשרו וכן היו''ד 
א ): ג):ÌÈÚÏÂ·Ó.(לעיל  (איכה ה' בלע  כמו השחתה  ענין

(ÊË).Ú¯ÓÂ: מרשיע.‰Ï·: מגונה הטיה:ÈÂË‰.דבר מל '
(ÊÈ).˙È˘Â ¯ÈÓ˘:קוצים והבערה:Â˙ˆ˙.מיני הצתה מל'

.¯ÚÈ‰ ÈÎ·Ò· עד כמו בזה זה ונאחזים  המסובכים  הענפים
א ): (נחום  סבוכים  ואיןÂÎ·‡˙ÈÂ.סירים התרוממות ענין הוא

דומה : גאוה :‚‡Â˙.לו וחמה:·Ú·¯˙.(ÁÈ)מל' עברה מל '
.ı¯‡ Ì˙Ú:ארעא חרוכת  ‡ÂÈÁ.ת''י Ï‡:אחיו על 
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:úìeàâëéñé åéúôN-ìòå eäét ìékNé íëç áì:ç÷ì óãëàtøîe Lôpì ÷Búî íòð-éøîà Lác-óeö ¦¤«¤¥´¨ −¨©§¦´¦®§©§¹¨À̈Ÿ¦¬¤«©§−©¦§¥®Ÿ©¨¬©¹¤¤©§¥¬
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i"yx
(„È).ÍÏÓ ˙ÓÁ:מיתתם כשלוחי מות כמלאכי הוא

.‰¯ÙÎÈ ÌÎÁ ˘È‡Â:יפייסנה(ÂË)ÍÏÓ ÈÙ ¯Â‡·
.ÌÈÈÁ לכך לו הוא חיים פנים לו מסביר שהקב''ה מי

לפניו: דרכו ליישר אדם Â˜ÏÓ˘.צריך ·ÚÎ ÂÂˆ¯Â מי
המטר: את המביא כעב לו טוב רצונו לו מרוצה שהוא

(ËÈ).ÁÂ¯ ÏÙ˘ ·ÂË'ולהיו ענוים את להתחבר טוב 
גאים: את שלל מחלק מהיות רוח שפל אתם

(Î).·ÂË ‡ˆÓÈ ¯·„ ÏÚ ÏÈÎ˘Ó להתבונן לב הנותן
טוב: ימצא דרכיו את לפלס דבריו ·‰'על ÁËÂ·Â

.ÂÈ¯˘‡ בה שיש מצוה בה ורואה דרכיו מפלס כשהוא
הטוב: ועושה בהקב''ה ובוטח כיס חסרון או סכנה

.ÂÈ¯˘‡:שלו אשוריו ÔÂ·.(Î‡)הן ‡¯˜È ·Ï ÌÎÁÏ
מרבו: חכמה ÔÂ·.שלמד ‡¯˜È נבון שיהיה סופו

נבון:ב  אותו ויקראו בחכמתו מפולפל ÓÂ˙˜דברים
.Á˜Ï ÛÈÒÂÈ ÌÈ˙Ù˘ לתלמיד דבריו מטעים כשאדם

לקח: יוסיף בטעמים דבריו ÌÈÈÁ(Î·)וממתיק ¯Â˜Ó
.ÏÎ˘ מקור הבעלים שכל המקרא פתרון וכן לבעליו.

לו: הוא ‡ÏÂ˙.חיים ÌÈÏÈÂ‡ ¯ÒÂÓÂ ע''י אוילים יסורי
הוא  יסורין האולת משמעו וכן להם באים אולת

Â‰ÈÙ.(Î‚)לאוילים: ÏÈÎ˘È ÌÎÁ ·Ï את מלמד לבו
לקח): לבו יוסיף שפתיו (ועל צחות. לדבר פיו

(„Î).˘·„ ÛÂˆ:בלע''ז ברישק''ה דבש, ‡È¯Óמתוק
.ÌÚÂ:תורה „¯Í.(Î‰)דברי ˘È לפני ישר שהוא
ÂÏ.(ÂÎ)איש: ‰ÏÓÚ:עמל הוא ÂÈÏÚלצרכו ÛÎ‡ ÈÎ
.ÂÈÙ עומדת עמלו אז מאכל לו ותובע כופהו כשפיהו

כבר: שעמל מה שאכל לו

cec zcevn
(‚È).˜„ˆ È˙Ù˘: צדק המלכים:È‡‰·.אמרי אל
(„È).˙ÂÓ ÈÎ‡ÏÓמלאכי באדם  ישולח כאלו ההיא החמה 
פיו:¯ÙÎÈ‰.מות: אמרי במתק  החמה את ·‡Â¯.(ÂË)יעביר

היא ושוחקות  צהובות  פנים  ומראה  למי פניו מאיר  כשהמלך 
המלך : ביד  טובה  הרבה כי לחיים הואÂÂˆ¯Â.לו המלך  רצון

ועל  הקשין על  היורד  המאוחר המטר הוא  מלקוש המביא  כעב
ÂË·.(ÊË)המלילות: ‰Óמחרוץ יותר  טוב הוא מאוד  מה

טוב : זהב מין ·È‰.והוא  ˙Â˜Â: הבינה דרך ÏÒÓ˙.(ÊÈ)קנין
לידי יבואו שלא בדרכם  יתבוננו כי מרע לסור הוא הישרים

ההזדמן: כפי לכת  לבלי דרכו ישמור  נפשו  לשמור והרוצה עון ˘·¯.(ÁÈ)נדנוד  ÈÙÏמתחלה לו בא  הרשע  על  שבר יבוא  טרם
הצער: יכפל  בזה כי  רב וממשל ¯ÁÂ.גאון ‰·Â‚:במ''ש הדבר וכפל  הכשלון טרם לו הבאה הטובה  רוב יותרÂË·.(ËÈ)על

פן כי הגאים עם  ירויח  מאשר רב שלל מחלק  מלהיות  עמהם ירויח מעט אם אף הענוים עם  להתחבר רוח  שפל להיות  טוב 
ממעשיהם : לו:ÏÈÎ˘Ó.(Î)ילמד  אשרי בה ' יבטח  ההתבוננות כל אחר ואם יצליח כי  טוב ימצא  הדבר  לסוף וצופה המתבונן

(‡Î).·Ï ÌÎÁÏ:דבר מתוך דבר להבין  יתחכם כי  נבון יקרא סופו מרבו חכמה שלמד לזולתÓÂ˙˜.למי אמרים הממתיק 
הדבר: תוכיות  להבין ללמוד יוסיף בזה  כי לעצמו גם  יועיל  הנה  הלב  על מקובל  להיות לו  יערב הוא˘ÏÎ.(Î·)למען השכל

חיים: לו בא  בעבורו כי חיים  הנובע  כמעין אולתם:ÒÂÓÂ¯.לבעליו בעבור  הם האוילים על  הבאים  Â‰ÈÙ.(Î‚)היסורים ÏÈÎ˘È
הלב מן ההשכלה  באה  א''כ  הדבר  תוכיות  להבין למוד  עוד  יוסיף שפתיו על שגורים  יהיו וכאשר  אמרים להמתיק פיו את ילמד

תכלית: אין עד  הלב אל  הפה מן לבוא וחוזרות  הפה  „·˘.(Î„)אל  ÛÂˆלשומעיהם ערבים  המה  רב בנעימות  אמרים הממתיק
הנצרך : בדבר הן  המוסר בדבר הן דעתו  אחר אדם  בני לבות ימשוך  בזה כי ולגוף לנפש  מועילים והמה  הדבש ÈÙÏ(Î‰)כחלות

.˘È‡:עיניו ראות מות:È¯Á‡Â˙‰.לפי דרכי אל  הולך ההוא הדרך  ÂÏ.(ÂÎ)אחרית  ‰ÏÓÚלצורכו לו יעמוד  המלאכה  טורח
שאלתו: למלא לו יהיה אז המאכל  לתבוע אותו יכוף  פיו כאשר

oeiv zcevn
(„È).‰¯ÙÎÈהמזרקים יקראו ועש''ז וקנוח העברה ענין 

זהב א)כפורי המזרק:(עזרא בשפת הדם מן  ידו  מקנח הכהן כי
(ÂË).˘Â˜ÏÓומלקוש יורה  כמו המאוחר המטר נקרא כן 

י''א): יעקב‚‡ÔÂ.(ÁÈ)(דברים גאון כמו ממשלה  ז'):ענינו (עמוס

.ÔÂÏ˘Î:הכח ונפילת חלשות  רב:˘ÏÏ.(ËÈ)ענין הון
(„Î).˘·„ ÛÂˆצופים ונופת  וכן דבש  יט):חלות (תהלים

.ÌˆÚÏ: הגוף מעמידי הם העצמות  כי לגוף ‡ÛÎ.(ÂÎ)ר''ל
יכבד  לא עליך  ואכפי וכן  ונגישה  כפיה לג):מלשון  (איוב
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æè éìùîekÎbi

âé:áäàé íéøLé øáãå ÷ãö-éúôN íéëìî ïBöøãé:äpøtëé íëç Léàå úåî-éëàìî Cìî-úîç §´§ −¨¦¦§¥¤®¤§Ÿ¥−§¨¦´¤¡¨«£©¤¬¤©§£¥¨®¤§¦−¨¨´§©§¤«¨
åè:LB÷ìî áòk BðBöøe íéiç Cìî-éðt-øBàaæè:óñkî øçáð äðéa úBð÷e õeøçî áBh-äî äîëç-äð÷ §§¥¤¬¤©¦®¹§À§¨´©§«§«Ÿ¨§À̈©¬¥¨®§¬¦¹À̈¦§¨¬¦¨«¤
æé:Bkøc øöð BLôð øîL òøî øeñ íéøLé úlñîçé:çeø dáb ïBìMë éðôìå ïBàb øáL-éðôìèéáBè §¦©´§−¨¦´¥¨®Ÿ¥¬©¹§ÀŸ¥¬©§«¦§¥¤¬¤¨®§¦§¥¬¦¹¨À´Ÿ©«©´

:íéàb-úà ììL ÷lçî íéåðò (íééðò)-úà çeø-ìôLëäåäéa çèBáe áBè-àöîé øác-ìò ìékNî §©−©¤£¨¦®¥«©¥¬¹̈À̈¤¥¦«©§¦´©−̈¨¦§¨®¥−©©¨´
:åéøLààëéñé íéúôN ÷úîe ïBáð àøwé áì-íëçì:ç÷ì óáëíéìåà øñeîe åéìòa ìëN íéiç øB÷î ©§¨«©£©¥ −¦¨¥´¨®¤¬¤§¹¨©À¦Ÿ¦¬¤«©§´© −¦¥´¤§¨¨®©−¡¦¦´
:úìeàâëéñé åéúôN-ìòå eäét ìékNé íëç áì:ç÷ì óãëàtøîe Lôpì ÷Búî íòð-éøîà Lác-óeö ¦¤«¤¥´¨ −¨©§¦´¦®§©§¹¨À̈Ÿ¦¬¤«©§−©¦§¥®Ÿ©¨¬©¹¤¤©§¥¬
:íöòìäë:úåî-éëøc dúéøçàå Léà-éðôì øLé Cøc Léåë:eäét åéìò óëà-ék Bl äìîò ìîò Lôð ¨¨«¤¥³¤´¤−̈¨¦§¥¦®§¹©£¦À̈©§¥¨«¤¤´¤¨−¥¨´§¨®¦«¨©−¨¨´¦«

i"yx
(„È).ÍÏÓ ˙ÓÁ:מיתתם כשלוחי מות כמלאכי הוא

.‰¯ÙÎÈ ÌÎÁ ˘È‡Â:יפייסנה(ÂË)ÍÏÓ ÈÙ ¯Â‡·
.ÌÈÈÁ לכך לו הוא חיים פנים לו מסביר שהקב''ה מי

לפניו: דרכו ליישר אדם Â˜ÏÓ˘.צריך ·ÚÎ ÂÂˆ¯Â מי
המטר: את המביא כעב לו טוב רצונו לו מרוצה שהוא

(ËÈ).ÁÂ¯ ÏÙ˘ ·ÂË'ולהיו ענוים את להתחבר טוב 
גאים: את שלל מחלק מהיות רוח שפל אתם

(Î).·ÂË ‡ˆÓÈ ¯·„ ÏÚ ÏÈÎ˘Ó להתבונן לב הנותן
טוב: ימצא דרכיו את לפלס דבריו ·‰'על ÁËÂ·Â

.ÂÈ¯˘‡ בה שיש מצוה בה ורואה דרכיו מפלס כשהוא
הטוב: ועושה בהקב''ה ובוטח כיס חסרון או סכנה

.ÂÈ¯˘‡:שלו אשוריו ÔÂ·.(Î‡)הן ‡¯˜È ·Ï ÌÎÁÏ
מרבו: חכמה ÔÂ·.שלמד ‡¯˜È נבון שיהיה סופו

נבון:ב  אותו ויקראו בחכמתו מפולפל ÓÂ˙˜דברים
.Á˜Ï ÛÈÒÂÈ ÌÈ˙Ù˘ לתלמיד דבריו מטעים כשאדם

לקח: יוסיף בטעמים דבריו ÌÈÈÁ(Î·)וממתיק ¯Â˜Ó
.ÏÎ˘ מקור הבעלים שכל המקרא פתרון וכן לבעליו.

לו: הוא ‡ÏÂ˙.חיים ÌÈÏÈÂ‡ ¯ÒÂÓÂ ע''י אוילים יסורי
הוא  יסורין האולת משמעו וכן להם באים אולת

Â‰ÈÙ.(Î‚)לאוילים: ÏÈÎ˘È ÌÎÁ ·Ï את מלמד לבו
לקח): לבו יוסיף שפתיו (ועל צחות. לדבר פיו

(„Î).˘·„ ÛÂˆ:בלע''ז ברישק''ה דבש, ‡È¯Óמתוק
.ÌÚÂ:תורה „¯Í.(Î‰)דברי ˘È לפני ישר שהוא
ÂÏ.(ÂÎ)איש: ‰ÏÓÚ:עמל הוא ÂÈÏÚלצרכו ÛÎ‡ ÈÎ
.ÂÈÙ עומדת עמלו אז מאכל לו ותובע כופהו כשפיהו

כבר: שעמל מה שאכל לו

cec zcevn
(‚È).˜„ˆ È˙Ù˘: צדק המלכים:È‡‰·.אמרי אל
(„È).˙ÂÓ ÈÎ‡ÏÓמלאכי באדם  ישולח כאלו ההיא החמה 
פיו:¯ÙÎÈ‰.מות: אמרי במתק  החמה את ·‡Â¯.(ÂË)יעביר

היא ושוחקות  צהובות  פנים  ומראה  למי פניו מאיר  כשהמלך 
המלך : ביד  טובה  הרבה כי לחיים הואÂÂˆ¯Â.לו המלך  רצון

ועל  הקשין על  היורד  המאוחר המטר הוא  מלקוש המביא  כעב
ÂË·.(ÊË)המלילות: ‰Óמחרוץ יותר  טוב הוא מאוד  מה

טוב : זהב מין ·È‰.והוא  ˙Â˜Â: הבינה דרך ÏÒÓ˙.(ÊÈ)קנין
לידי יבואו שלא בדרכם  יתבוננו כי מרע לסור הוא הישרים

ההזדמן: כפי לכת  לבלי דרכו ישמור  נפשו  לשמור והרוצה עון ˘·¯.(ÁÈ)נדנוד  ÈÙÏמתחלה לו בא  הרשע  על  שבר יבוא  טרם
הצער: יכפל  בזה כי  רב וממשל ¯ÁÂ.גאון ‰·Â‚:במ''ש הדבר וכפל  הכשלון טרם לו הבאה הטובה  רוב יותרÂË·.(ËÈ)על

פן כי הגאים עם  ירויח  מאשר רב שלל מחלק  מלהיות  עמהם ירויח מעט אם אף הענוים עם  להתחבר רוח  שפל להיות  טוב 
ממעשיהם : לו:ÏÈÎ˘Ó.(Î)ילמד  אשרי בה ' יבטח  ההתבוננות כל אחר ואם יצליח כי  טוב ימצא  הדבר  לסוף וצופה המתבונן

(‡Î).·Ï ÌÎÁÏ:דבר מתוך דבר להבין  יתחכם כי  נבון יקרא סופו מרבו חכמה שלמד לזולתÓÂ˙˜.למי אמרים הממתיק 
הדבר: תוכיות  להבין ללמוד יוסיף בזה  כי לעצמו גם  יועיל  הנה  הלב  על מקובל  להיות לו  יערב הוא˘ÏÎ.(Î·)למען השכל

חיים: לו בא  בעבורו כי חיים  הנובע  כמעין אולתם:ÒÂÓÂ¯.לבעליו בעבור  הם האוילים על  הבאים  Â‰ÈÙ.(Î‚)היסורים ÏÈÎ˘È
הלב מן ההשכלה  באה  א''כ  הדבר  תוכיות  להבין למוד  עוד  יוסיף שפתיו על שגורים  יהיו וכאשר  אמרים להמתיק פיו את ילמד

תכלית: אין עד  הלב אל  הפה מן לבוא וחוזרות  הפה  „·˘.(Î„)אל  ÛÂˆלשומעיהם ערבים  המה  רב בנעימות  אמרים הממתיק
הנצרך : בדבר הן  המוסר בדבר הן דעתו  אחר אדם  בני לבות ימשוך  בזה כי ולגוף לנפש  מועילים והמה  הדבש ÈÙÏ(Î‰)כחלות

.˘È‡:עיניו ראות מות:È¯Á‡Â˙‰.לפי דרכי אל  הולך ההוא הדרך  ÂÏ.(ÂÎ)אחרית  ‰ÏÓÚלצורכו לו יעמוד  המלאכה  טורח
שאלתו: למלא לו יהיה אז המאכל  לתבוע אותו יכוף  פיו כאשר

oeiv zcevn
(„È).‰¯ÙÎÈהמזרקים יקראו ועש''ז וקנוח העברה ענין 

זהב א)כפורי המזרק:(עזרא בשפת הדם מן  ידו  מקנח הכהן כי
(ÂË).˘Â˜ÏÓומלקוש יורה  כמו המאוחר המטר נקרא כן 

י''א): יעקב‚‡ÔÂ.(ÁÈ)(דברים גאון כמו ממשלה  ז'):ענינו (עמוס

.ÔÂÏ˘Î:הכח ונפילת חלשות  רב:˘ÏÏ.(ËÈ)ענין הון
(„Î).˘·„ ÛÂˆצופים ונופת  וכן דבש  יט):חלות (תהלים

.ÌˆÚÏ: הגוף מעמידי הם העצמות  כי לגוף ‡ÛÎ.(ÂÎ)ר''ל
יכבד  לא עליך  ואכפי וכן  ונגישה  כפיה לג):מלשון  (איוב
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
משמע  צדוק רבי מהנהגת יהודה: רב על הקושיא את מסיימת הגמרא ב: עמוד עט דף

הסוכה, מן פטור מכביצה פחות האוכל האוכלàäשרק אבל -éòa äöéák לאכלו ¨§¥¨¨¥
Czòcב  à÷ìñ éàå .äkeñ שäöéakî äøéúé ,eøîàL äqbä úáúBk וכדברי ¨§¦¨§¨©§¨¤¤©©¨¤¨§§¥¨¦§¥¨

יהודה, אם àzLäרב כי לתמוה, יש מעתה -úBáúBk ézL,גמליאל לרבן שהביאו ©§¨§¥¨
ïðéòøbשהיו àìaeåä àì בסוכה äöéák,שיעורן, אכלן הדין מן שלא אמרו שהרי §Ÿ©§¦¨Ÿ¨§¥¨

[וכפי  בסוכה לאוכלן הדין מן חייב היה כביצה שיעורן היה ואם חומרא, משום אלא

כן אם צדוק], רבי מהנהגת dúðéòøâåשמשמע äqbä úáúBk משתי פחות ששיעורן ¤¤©©¨§©§¦¨¨
גרעינן, ללא éåäכותבות éîששיעורן יתכן האם -.äöéákî äøéúé ¦£¥§¥¨¦§¥¨

הגמרא: ïéàמתרצת ,äéîøé éaø øîà ש שאף הדבר, הוא כן -àìa úBáúBk ézL ¨©©¦¦§§¨¦§¥¨§Ÿ
,äöéák eåä àì ïúðéòøbאבל,äöéákî äøéúé éåä dúðéòøâå äqbä úáúBk ©§¦¨¨Ÿ¨§¥¨¤¤©©¨§©§¦¨¨¨¥§¥¨¦§¥¨

מהפרי. גדול תמרה של שהגרעין àttמשום áø øîà,ירמיה רבי לדברי eðééäלסייע ¨©©¨¨©§
,éLðéà éøîàcהמחזיק éøîúcכלי éa÷ éøz להחזיק יכול תמרים, של קבים שני - §¨§¥¦§¥§¥©¥§©§¥

çéøñe àúééL÷c àa÷ ãç.הפרי מן גדול שהגרעין הרי, יותר. ומעט גרעינים קב - ©©¨§©§¨¨§¦©
נוסף: àתירוץ àáø,øîשאמרו האוכל íúäמה הדין שמעיקר בסוכה, המשנה על - ¨¨¨©¨¨

החייב  כביצה שיעור בהם שאין משום הטעם אין בסוכה, לאכלם צריך אינו כותבות שתי

אלא  יהודה, רב מדברי שנלמד  כפי מכביצה  גדול כותבות שתי שיעור שהרי בסוכה,

éøét déì eåäc íeMî ,àîòè eðééä,פירות [התמרים] שהם -éøéôe ופירות - ©§©£¨¦§¨¥¥¥¥¥
רב, שיעור מהם אוכל כאשר eòaאפילו àì ב äkeñ.לאכלם Ÿ¨¨

éáéúéî.זו מברייתא רבא דברי על הישיבה בני הקשו -,òenL ïa øæòìà éaø ìöà äøBz íéãîBì eðééäLk ,éaø øîà ¥¦¥¨©©¦§¤¨¦§¦¨¥¤©¦¤§¨¨¤©©
.äkeqì õeç éàøò úìéëà íeðìëàå ,íéáðòå íéðàz eðéðôì eàéáä,מדבריו ïéàמשמע éàøò úìéëà היא רק כן, - ¥¦§¨¥§¥¦©£¨¦©£©§£¦©£©©¨£¦©£©¦

אבל לסוכה, חוץ ÷òá,מותרת úìéëà,[וענבים [כתאנים בפירות לסוכה.àìאפילו מחוץ הותרה £¦©¤©Ÿ
הגמרא: רבי,àîéàמתרצת דברי את לפרש תאמר כך -íeðìëà נחשבת פירות אכילת כי קבע, באכילת והענבים התאנים את ¥¨£©§
éàøò úìéëàkומותרתàîéà úéòaéà .äkeqì õeç,כך רבי דברי  את לבאר תוכל תרצה אם -íeðìëà וכוונתו הפירות], [את ©£¦©£©©¨¦¨¥¥¨£©§
ב  שאכלום ÷òáלומר úìéëà.כלל בסוכה חייבים שאינם útעודåלפי eðìëà בeäééãäa éàøò úìéëà הפירות עם -çõe £¦©¤©§¨©§©£¦©£©©£©§

,äkeqì.בסוכה חייבת אינה פת, כשאוכל אפילו עראי, שאכילת לפי ©¨
קבע: באכילת אפילו סוכה טעונים אינם שפירות רבא, לדברי ראיה מביאה déìהגמרא òéiñî àîéì בשיטת האמורה הברייתא מן ¥¨§©¥¥

אליעזר כז.)רבי הסוכות,(סוכה בחג לאכול אדם חייב סעודות עשרה שארבע CëéôìíéìLäהסובר íàסעודותיו éðéîaאת §¦¨¦¦§¦§¦¥
àöé àîébøzמדייקת היא לפיכך הפת, את ללפת העשויים דברים הם תרגימא שמיני סבורה הגמרא חובתו. à÷ìñידי éàå ©§¦¨¨¨§¦¨§¨

éðúéì ,äkeñ eòa éøét Czòc ב השלים שאפילו יותר גדול חידוש בסוכה úBøétבברייתא חייבים אינם פירות בודאי אלא יצא. ©§¨¥¥¨¨¦§¥¥
הסוכות. בחג סעודה חובת ידי בהם יוצא אינו ולפיכך כלל,

הראיה: את דוחה àîébøzהגמרא éðéî éàî,הברייתא מדברי úBøét.שנקטה להיפך בסוכה, חייבים שפירות השמיענו ואדרבה, ©¦¥©§¦¨¥
àîéà,רבא. úéòaéàå שמדובר כיון פירות, הברייתא נקטה שלא והסיבה הפת, את ללפת הבאים דברים הם תרגימא מיני אכן §¦¨¦¥¨

.éøét éçéëL àìc àøúàa§©§¨§Ÿ§¦¥¥¥
הגסה: כותבת בשיעור יהודה רב על החולקת eøîàLשיטה äqbä úáúBk ,øîà ãéáæ áø ביום כשיעורה האוכל את לחייב ©§¦¨©¤¤©©¨¤¨§
פחותהäøñçהכפורים, -äöéákî.היא £¥¨¦§¥¨

לשיטתו: ראיה מביא זביד ב.)ïðúcרב øBàN(ביצה ,íéøîBà éànL úéa העיסה], את המחמצים אם úéæëa[-שמרים - ¦§©¥©©§¦§¦§©¦
אבל בפסח, מביתו לבערו חייב כזית בו אלאõîçיש לבערו חייב יותר.úáúBëëaאינו גדול שיעור שהוא ¨¥¦§¤¤

i"yx

éòá äöéáë àä :á ãåîò èò óã
äëåñoxn`c zeazek izy `nl` .

od zezegt ok dkldy `l lirl
:dviaknàìá úåáúåë éúù

ïðéòøâdkeqa l`ilnb oax olk`y .
:ok dkldy `l ediilr exn`eéøú

éøîúã éá÷`aw eed oedpirxba .
:`ziiywcçéøñåaw oda yi .

xzei oirxbd `nl` xzeie oipirxb
enk scer oeyl gixqe zazekd on
zeny) okynd ixeg` lr gxqz

:(ekíéìùä íàzecerq c''i .
ixacl dkeqa lek`l aiig mc`y
:dkeq zkqna xfril` iax

àîéâøú:oztil .úéæëá øåàù.
:`vni lae d`xi la oiprl



xcde"קסב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc mixcp(oey`x meil)

àöîz íà[dvxzÎ]øîBìxn` m`y ,mcewd wtqd z` heytle ¦¦§¨©
,xgnl dxtd meyn jka oi` 'meid ikil miiw'cdì øîà àì àä̈Ÿ¨©¨

ote`a wtzqdl yi oiicr ,'xgnl ikil xten' yexitaydì øîà̈©¨
eäî ,'øçîì éëéì øôeî',df xcp ly epic dn -ïðéøîà éîyøçîì ¨¥¦§¨¨©¦©§¦¨§¨¨

àäc ,øôéî éöî àìdidi meidy rnzyn 'xgnl xten' xn`y jkn Ÿ¨¥¥¥§¨
c xg`ne ,mwen xcpdíBiä déøãðì déîéi÷z` xtdl leki epi` aey ©§¥§¦§¥©

.dxtd onf epi` xak zxgnl ixdy ,dxcpøîà àìc ïåék ,àîìc Bà¦§¨¥¨§Ÿ¨©
dìyexita'íBiä éëéì íéi÷',dxtdd dlg ok m`e ,dnwd ef oi` ¨©¨¥¦©

c meynøîà÷ íBiäî 'øçîì éëéì øôeî' dì øîà÷ ékezpeek - ¦¨¨©¨¨¥¦§¨¨¥©¨¨©
.xgn jxevl dxtdd meidn xak legzy

:xg` ote`a wtzqdl dax jiynn
àöîz íàå[dvxzÎ]øîBìy ,mcewd wtqd z` heytleéëä eléôà §¦¦§¨©£¦¨¦

llkny meyn ,dxtd ef oi` 'xgnl ikil xten' xn`y elit` -
e ,meid eniwn `edy rnyp eixac,øçîì ,íBiä Bîéi÷c ïåékxcpd ¥¨§¦§©§¨¨

,éîc déúéàc ïàîkyi oiicr ,xcpd z` xtdl xyt` i` aeye §©§¦¥¨¥
m` wtzqdl'äòL éëéì íéi÷' [dì øîà] (ì"à)eäî ,ly epic dn - ¨©¨©¨¥¦¨¨©

,df xcp,ïðéøîà éîdidi ef dryl wxy rnzyn eixac jezny ¦©§¦¨
e ,xten didi okn xg`l la` ,mwen xcpddì øîàc ïàîkaygpe - §©§¨©¨

dl siqedy enkéîc 'äòL øçàì éëéì øôeî'àì àä ,àîìc Bà . ¨¥¦§©©¨¨¨¥¦§¨¨Ÿ
dì øîào`k oi`e ,dry xg`l xcpd z` dl xtn `edy yexita ¨©¨

.dxtd
:xg` ote`a wtzqdl dax jiynn

àöîz íà[dvxzÎ]øîBìxcpd oi`y ,mcewd wtqd z` heytle ¦¦§¨©
c ,dry xg`l xtendì øîà àì àä,dxtdd z` yexitaeäéî- ¨Ÿ¨©¨¦

y ote`a wtzqdl yi oiicrdì øîàdry ikil miiw' yexita ¨©¨
,'dry xg`l ikil xteneéàî,df xcp ly epic dn -,ïðéøîà éî ©¦©§¦¨

Bîéi÷c ïåékdrylBîéi÷.mlerl,àîìc Bàzkynp eznwd oi` ¥¨§¦§¦§¦§¨
ne ,cala dry dze`a `l`àîBé déleëc ïåék[meid eze` lkÎ]øa ¥¨§¥¨©

,àeä äøôä øáe äî÷äleki xweaa xtd `l e` miwd `l m` s`e £¨¨©£¨¨
,axra xtdl e` miwdl'äòL øçàì éëéì øôeî' øîà ékéðäî- ¦¨©¨¥¦§©©¨¨¥¨¥

.ezxtd dliren
:oexg`d wtqd z` zhyet `xnbd

,òîL àzdxn`y dy` ,(:k) xifpa dpyna epipy,'äøéæð éðéøä' ¨§©£¥¦§¦¨
dìòa òîLåef dxin`'éðàå' øîàå,,zexifp envr lr laiw jkae §¨©©£¨§¨©©£¦

aeyïéà`edøôäì ìBëéxifp z`envr z` qitzdy xg`ny .dze ¥¨§¨¥
df ixde ,dzexifpa el gepy ezrc z` dlib ,ezy` zexifpa

.dnwdk,xen`d oicd lr `xnbd ddnzeéànàåleki epi` recn - §©©
,dzexifp z` xtdlàîéðy xn`p `ly recn -,'éðàå'ezpeekøîàc ¥¨©£¦§¨©

øéæð éåäc déLôð ìò àeä,xifp zeidl dvex envr `edy -ìáà ©©§¥§¨¥¨¦£¨
,dìéc 'äøéæð éðéøä'ab lr s`äòLc,àîéé÷ úçàlr s` ,xnelk £¥¦§¦¨¦¨§¨¨©©©§¨

qitzdl dvex `ed ixdy ,dzexifp meiwa dvex `ed gxkday it
dze` lr wx `l` giken xacd oi` mewn lkn ,ezexifp z` da

dzexifpa dvex `edy dfn gken `l la` ,da qitzn `edy dry
e ,okn xg`l mbøôéì éòa éà äòL øçàìxtdl lkei `l recne - §©©¨¨¦¨¥¥¥
.dry xg`l dl

`l` ,dzii`x z` `xnbd zniiqn,øôäì ìBëé ïéà éànàzaiq ike ©©¥¨§¨¥
`id xacdåàì[`l m`dÎ]Bîéi÷c ïåéëc íeMîdrylBîéi÷ ¨¦§¥¨§¦§¦§

.mlerldnwd ef ixd 'dry ikil miiw' xn` m`y ,dfn gkene
.'dry xg`l ikil xten' xnel leki epi` aeye ,mlerl

,`xnbd dgecàì`l` ,dzexifp z` xtdl leki `l `ed jk meyn Ÿ
xtdl leki `ed ixde ,mlerl dnwdk dpi` dryl dnwd mlerl

`l` .dry xg`løáñ÷y ,dxen`d dpynd ly `pzdìkxne`d ¨¨©¨
ezy` zexifp lrøîàc ïàîk ,'éðàå'dléîc 'íìBòì éëéì íéi÷',lre ©£¦§©§¨©©¨¥¦§¨¨¥

.dl xtdl leki epi` aey ok

äðùî
dlrae dia`y ,dqxe`nd dxrp oica wxtd zligza epipy
a`d oic oia epiptly dpynd zwlgne .dixcp z` cgi mixitn

.lrad oicl
m` ,dxcpy dqxe`nd dxrpúeLø äð÷Bøúð àì ,áàä úîÎ] ¥¨¨Ÿ¦§§¨§

a`d [zelra,ìòaìxtdl leki epi`eoi`y dn .dixcp z` ecal ©©©
m` la` ,ecal xtn epi` miiw qex`dy onf lky s`y ,a`a okúî¥

úeLø äð÷Bøúð ,ìòaälrad,áàì.dixcp z` ecal xtn `ed ixde ©©©¦§§¨§¨¨
eaxacäôé äæìòaä çkî áàä çk. §¤¨¤Ÿ©¨¨¦Ÿ©©©©

,z`f znerl.áàä çkî ìòaä çk äôé øçà øáãaepivnyìòaäL §¨¨©¥¨¤Ÿ©©©©¦Ÿ©¨¨¤©©©
øôîz`ixcpezqex`øâáa,[dzexbaaÎ]åeli`øôî Bðéà áàä ¥¥§¤¤§¨¨¥¥¥

eza ixcp z`,øâáala` ,dzexrpa `idy onf lk wx `l` §¤¤
.ixnbl ezeyxn z`vei `id ixd zxbea dzyrpyn

àøîâ
:lral zeyx dpwexzp `l a`d zn m`y ,dpyna epipy

,`xnbd zl`eyàîòè éàîmyky ,a`n lra micnel ep` oi` ©©£¨
owexzz ok enk ,lrad zzina a`l dxtdd zeyx dpwexzpy

dnn ,`xnbd daiyn .a`d zzina lral dxtdd zeyxøîàc§¨©
,'äéáà úéa äéøòða' (æé ì øáãîá) àø÷zzin xg`l s` rnyn §¨¦§ª¤¨¥¨¦¨

`idy onf lky o`kne .ezen xg`l s` miiw ezia oky ,dia`
oiicr ,dlra zial dqpkpe d`yip `l oiicre dia` ziaa dievn

.dixcp zxtdl ecal qex`d zeyxa dpi`
,dpyna epipy:áàì úeLø äð÷Bøúð ìòaä úî¥©©©¦§§¨§¨¨

,`xnbd zl`eyïìðî.qex`d zzin xg`l ecal xtn a`dy §¨¨
,`xnbd daiyn,äaø øîàdnn `ed df oic xewníù) àø÷ øîàc ¨©©¨§¨©§¨

,'äéìò äéøãðe Léàì äéäú Béä íàå' (æ ì§¦¨¦§¤§¦§¨¤¨¨¤¨
,'didz eid' aezkk ,o`k exn`p [oiqexi`Î] zeied izyy xg`ne
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים הר"י שי'

שלום וברכה!

הגיעתני בשורה טובה אשר נולד לו בן למזל טוב והכניסוהו לבריתו של אברהם אבינו בשעה 

טובה ומוצחלחת.

ויהי רצון שיגדלוהו ואת כל יו"ח שי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים, מוארים באור וחום 

חסידותי.

המשך בעמוד הבא



קסג miwxt dyelya` cenr r sc ± iriax wxtmixcp
.åäî øçîì éëéì øôåî äì øîàikil xten" xn`c oeikc ,meid dixcpl diniiw `dc

ineiwe ,xcp ied dia rnyc `nei i`dac `nl` - "xgnl.dl xtin ivn `l eze ,diniiw

xn` [`lc] oeik `nlc e`xn`w dl rnyc meidn - "ikil miiw" icda "ikil xtene"

.xten iedizc.íåéä åîéé÷ã ïåéë øîåì àöîú íà`nl` ,xgnl cr dxtd `liig `le

miiwlc dil `gip rnyc `nei i`daco`nke ,

ied `le ,micia eniiwc ,inc meiwl dizi`c

.llk dxtd.äòù éëéì íéé÷ äì øîà.edn ,zg`

.äì øîà àì àä àîìã åàxg`l ikil xten"

."zg` dry.øîåì àöîú íà,meiw iedizc

.dl xn` `le li`ed.äì øîà åäéîikil xten"

?edn ,"dry xg`l.ïåéë ïðéøîà éîdl xn`c

aeye ,mlerl eniiwc ,"zg` dry ikil miiw"

rnyc `nei dilekc oeik ,`nlc e` .xtin epi`

dnwd xa dxcp diaeniiw `l m`y ,`ed dxtde

`l m` oke ,miiewn ied ziaxra eniiwe zixgya

exitdzixgyaexitdelkc ,xten ied ziaxra

xten" xn`e xcd ike ,mixcp zxtdl xyk meid

?xten iedil "ikil.éðàå øîàå äìòá òîùå
ikd xn`c oeik .jizenk inp did` ip`e :xnelk

.ezy` zexifp xtdl leki epi` -àîéð éàîàå
.øîàã àåä äéùôðà éðàå øîàã éàäãiedilc

!xifp.äìéã äøéæð éðéøä ìáà,idi` dxn`wc

."zg` dry".äéîéé÷da iqetz`l meyn ,lra

.dicic.äòù øçàì ìáàxakczexifp lg

.dieliréòá éàäéøôéîì.leki epi` i`n`

da iqetz`l meyn eniiwc oeik `l` ?xtdl

oeik ,mixcpa inp `kde .eniiw - dicic zexifp

aeye ,mlerl miiw - zg` dry miiwcivn `l

.xtin.àì.dpin rnynl `kil `kdn`nrh

o`nk - "ip`e" lk :xaqwc ,xtdl leki epi`c

ivn `l eze ,[inc] "mlerl ikil miiw" xn`c

,zg` dry `l` eniiw `lc `kid la` .xtin

`iraiz - zxg` drya dl xtide xfge.jl

éðúî'.ìòáì úåùø äð÷åøúð àì áàä úî
yxtnck ,zetzeya `l` xtin lrad oi`c

) lirl:gq sc.(.áàì úåùø äð÷åøúð ìòáä úî
.'nba yxtnckäæá.ìòáä çëî áàä çë äôé

dpwexzpc.a`l zeyx.øâáá øôéî ìòáäù
) zeaezk zkqna opixn`ck.fp sczelke`e elyn zelke` - e`yp `le onf ribd :(

lke ,dnexzazxcepd,dizepefna aiig iede li`ed .dlik`ny ,zxcep dlra zrc lr -

.dl xtdl leki zxcep ik.øâáá øôî åðéà áà.dzexbaa `le ,"dixerpa" aizkck'îâ
.äéáà úéá äéøåòðá.lral zeyx dpwexzp `l - a`d zn ik ,jkld .rnyna dqex` `id elit`e ,dia` zeyxn `vz `l - dxba `ly dxrp `idy onf lk.ùéàì äéäú åéä íàipya

.xacn aezkd zeied
ùé÷î
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íàå.dl xn` `l `d xnel `vnzxtene meid ikil miiw" xn` eli`c rnyn `pyil i`dn

ikil xten" :ira xcdc ,ipdn `lc rnyn ikd xzae .ipdnc dil `hiyt - "xgnl ikil

"xgnl ikil xten" dl xn` ik ,"meid ikil miiw" xn` `lc oeik `nlc e` 'eke edn "xgnl

"xgnl ikil xtene meid ikil miiw" dl xn` eli`c daxl dil `hiyt `nl` .xn`w meidn -

edleka daxc `l` !iccd` oiiywe ,ipdn `l -

xn`w `l `d l"z` :xn`w ike ,dil `wtqn ipeeb

irac inp ikd oi`e .hwp [rihw] `pyil - dl

`l` cer `le ,dl xn` `l `d l"z` :xninl

ipdn `l xn` 'it`c.íàoeik xnel `vnz

.inc dizi`c o`nk xgnl meid diniiwcmeyn

'inwe`c llkn - "xgnl ikil xten" xn`c oeikc

dizi`c o`nk xgnl - meid dinwe`c oeike ,meid

dxtd onf epi` xgnc ,inc.íéé÷dry ikil

.ednmeyn ,xgne meil dry xg`e dry inc `lc

`ed dxtd xa `nei dilek `kdc.øîàåip`e

.xtdl leki oi`qitzdy "ip`e" xn`c oeikc

eli`k l"de ,dil `gipc dizrc` ilb - dzexifpa

.xtdl leki epi` d"yne ,dzexifpl dinwe`

xifp iedc diytp lr `ed xn`c ip`e `nip i`n`e

ikd meyne xifp `ed `diy dizrc ,xnelk -

lrc idp ,dlic zexifp la` .dzexifpa qitz`

qitzn ikid - `l i`c ,diniiw zg` dry jigxk

ikc `zi` m` ,xtil ira i` - dry xg`l ,dia

"dry xg`l ikil xtene dry ikil miiw" xn`

zaa ikd xn` ik `py `l - ipdn i` i`cec .ipdn

okin xg`le "dry ikil miiw" xn`c p"` ,zg`

epi`c 'ixn` d"yn i`ce `l` ."ikil xten" xn`

:opigce .eniiw eniiwc oeikc meyn - xtdl leki

,xtin ivn dry xg`lc p"d`c ,heytz `l `dn

o`nk - `nzq "ip`e" xn`c oeikc xaqwc `l`

,`hiyt` `le .inc "mlerl ikil miiw" xn`c

dxtd `ied `l jkld ,`xnegle.'éðúîzn

.lral zeyx dpwexzp `l a`dleki lrad oi`y

xtdlyxtn 'nba .xbaa xtin lrady ..'îâi`n

dia` zia dixerpa `xw xn`c `nrh.`nrh i`n

xn`c epiide .a`l enk lral zeyx dpwexzp `l

lrad zn iab jenqa onwle ,"`nrh i`n" `kd

"olpn" ira a`l zeyx dpwexzpzia dixerpa .

"dia` zia" dizi` izk` - a`l dizilc b"r` :rnyn .dia`.íàå.yi`l didz eidlirl

rnyna zeied izy ,"yi`l didz eid m`e" dil jinqe ,a`c dxtd aizk dipin.
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"øçîI éëéI øôeî" dI øîà ,dI øîà àI àä I"úà¨¨£©¨£©¨¨¥¦§¨¨
øçîI :ïðéøîà éî ?eäîdéîéi÷ àäc ,øôéî éöî àI ©¦¨§¦©§¨¨¨¨¦¥¥§¨©§¥

íéi÷" dI øîà àIc ïåék :àîIc Bà .íBiä déøãðI§¦§¥©¦§¨¥¨§¨£©¨©¨
"øçîI éëéI øôeî" dI øîà÷ ék ,"íBiä éëéI¯ ¥¦©¦¨¨©¨¨¥¦§¨¨

ïåék ,éëä eJéôà øîBI àöîz íàå ?øîà÷ íBiäî¥©¨¨©§¦¦§¨©£¦¨¦¥¨
íBiä Bîéi÷c¯(I"à) ,éîc déúéàc ïàîk øçîI §¦§©§¨¨§©§¦¥¨¥

øîàc ïàîk :ïðéøîà éî ?eäî "äòL éëéI íéi÷"©¨¥¦¨¨©¦¨§¦©§©©£©
àä :àîIc Bà ,éîc "äòL øçàI éëéI øôeî" dÏ¨¥¦§©©¨¨¨¥¦§¨¨
,dI øîà àI àä øîBI àöîz íà ?dI øîà àÏ£©¨¦¦§¨©¨¨£©¨

Bîéi÷c ïåék :ïðéøîà éî ?éàî dI øîà eäéî¯,Bîéi÷ ¦£©¨©¦¨§¦©¥¨§¦§¦§
äøôä øáe äî÷ä øa àîBé déJeëc ïåék :àîIc Bà¦§¨¥¨§¥¨©£¨¨©£¨¨

"äòL øçàI éëéI øôeî" øîà ék ,àeä¯?épäî ¦£©¨¥¦§©©¨¨§©¥
"éðàå" øîàå dIòa òîLå "äøéæð éðéøä" :ù"ú¯ £¥¦§¦¨§¨©©§¨§¨©©£¦

Iò àeä øîàc "éðàå" àîéð ?éànàå .øôäI IBëé ïéà¥¨§¨¥§©©¥¨©£¦©£©©
äòLc dIéc "äøéæð éðéøä" Iáà ,øéæð éåäc déLôð©§¥§¨¥¨¦£¨£¥¦§¦¨¦¨§¨¨

éòa éà äòL øçàI ,àîéé÷ úçà¯ïéà éànà ,øôéI ©©©§¨§©©¨¨¦¨¥¥¥©©¥
,àI ?Bîéi÷ eîéiwc ïåéëc íeMî åàI ?øôäI IBëé̈§¨¥¨¦§¥¨§¦§¦§¨
"íIBòI éëéI íéi÷" øîàc ïàîk "éðàå" Ik :øáñ÷̈¨©¨©£¦§©§¨©©¨¥¦§¨

áàä úî 'éðúî .éîc¯,IòaI úeLø äð÷Bøúð àI ¨¥©§¦¥¨¨Ÿ¦§§¨§©©©
Iòaä úî¯çk äôé äæa .áàI úeLø äð÷Bøúð ¥©©©¦§§¨§¨¨¨¤¨¤Ÿ©

çkî Iòaä çk äôé øçà øáãa .Iòaä çkî áàä̈¨¦Ÿ©©©©§¨¨©¥¨¤Ÿ©©©©¦Ÿ©
.øâáa øôî Bðéà áàäå ,øâáa øôî IòaäL :áàä̈¨¤©©©¥¥§¤¤§¨¨¥¥¥§¤¤

'îâàîòè éàî¯."äéáà úéa äéøòða" àø÷ øîàc ©©§¨§¨©§¨¦§ª¤¨¥¨¦¨
:äaø øîà ?ïIðî áàI úeLø äð÷Bøúð Iòaä úî¥©©©¦§§¨§¨¨§¨©£©©¨
,"äéIò äéøãðe LéàI äéäú Béä íàå" àø÷ øîàc§¨©§¨§¦¨¦§¤§¦§¨¤¨¨¤¨
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וזכות התעסקותו בלימוד תורתנו תורת חיים עם בני ישראל, בני אלקים חיים, תרבה בברכות 

השי"ת והצלחתו במלאכתו מלאכת הקדש, ובעניניו הפרטים גם יחד.

בודאי נודע לכת"ר )ואולי גם ראה( החוברת פלפול התלמידים שהו"ל פה, ובה חידושי תורה 

בנגלה ובחסידות מתלמידי תומכי תמימים דפה.

ומהנכון ביותר וביותר שיו"ל עד"ז גם מתלמידי תומכי תמימים דלוד.

ובודאי למותר לעורר אודות זה, אבל נצטוינו אין מזרזין אלא למזורזין. ואם רק יש אפשריות, 

הרי מהמתאים ביותר שיו"ל אם לח"י אלול או לחדש תשרי הבע"ל, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

ובסיום מעין הפתיחה בברכת מזל טוב ולבשו"ט בכוב"פ.

המשך מהעמוד הקודם



קסד
miwxt dyelyaa cenr r sc ± iriax wxtmixcp

.äéðù äéåä éîãå÷ ùé÷î.xg`l ycwzdl die`xe ,oey`x qex` zny ,xnelkäéåä éîãå÷ì
.äðåùàø.'ek incew dn ,dia` ziaa dxrp zayei `ide ,mlerl dqx`zp `ly.éìéî éðä

lrad edl rny `l i` ,oey`x qex`l e`xp `ly mixcpa - dipy died incewa xtin a`c

mcew.dpey`x died mcewc `inec epiidc ,zeniy.ñåøàì åàøðù íéøãðá ìáàoda rnyy

a`d oi` - xtdl witqd `le ,zeniy mcew

.oexg`e `ed exitiy ,qx`zze xefgzy cr xtin

xtin ivn `l qex`l e`xpy mixcpac `"`e

"didz eid m`e" azkinl il dnl ,dicegl

?iccdl zeieed iyew`là÷ôð äéøåòðáî.:rnync

`l` .dl xtin ivn dia` ziaa `azic dnk lk

mcewc `inec n"y - iccdl zeieed yiwn `wcn

dicegl xtin ivnc ,xn`w dpey`x died

diedc `inec ,qex`l e`xp `ly mixcpa

mixcpa la` :xg` 'it .dpey`xqex`l e`xpy

`l `d .oexg` qex` `kil i` - xtin ivn `l

mixcp zeaxl ,`ywid iz` ikdlc zxn` zivn

opirny `pixg` `xwn `dc ,qex`l e`xp `ly

dildixerp gay lk :'ixn`c ,`wtp "dixerpa"n

ik ,jklde .dixcp zxtda i`kf a`dy ,dia`l

e`xpy mixcpl - "yi`l didz eid m`e" `z`

.`z`c `ed qex`l.éîã éëéä.xbaa xtin lrac

.äøâáå äøòð àéäùë äùã÷ù àîéð éàxg`l

.dqx`zpyäàéöåî äúéî éãëî.áàä úåùøî
.dxrp `idy t"r` ,dnvr z` ycwl dlekiy

.áàä úåùøî äàéöåî úåøâáåoi` dxbay oeikc

dn :dxkenl `le dycwl `l ,da zeyx dia`l

.'ek dpwexzp `l a`d zzinaäùã÷ùë àìà
.úøâåá àéäùë`l` ,xtin a`d oi`y ipzwe

.lrad.àðîéæ àãç àðéðú àä.diteb oiwxit jda

äúäùù úøâåáá"é.ùãçx ,dqx`zpyndizepefna aiig dlrae li`ed :xne` xfril` '

zxbead zxn` ;`iyw `teb `d :dlr opixn`e .inc ezeyxa dqpkpy o`nkc ,xti -

dzdyya"idly oic `lde - ycgl) zeaezk zkqna opz ikdc ,mei '.fp scoipzep :(

miyealn zepwl ,dnvr qpxtl ycg xyr mipy dlezaloihiykze,oi`eyip jxevl

oiyealn dl zi` zxbeac .mei 'l zxbeale dpnl`le .`ypidl lrad drazyn,oihiykze

`nl` - 'ek opnf ribd m` ,oleke .mei miylya `aeh `geex edl zi`e ,dpnl`l inp ikde

zxbeac.ycg a"i opira `l.'åëå úøâåá éðú'ipzne .xti dipic ik i`de dipic ik i`d

z` qpxtl drazy mei miyly xg`l - "xbaa xtin lrady" ipzwc.xn`wc `ed dnvr

.àéù÷ î"îlradc ipzinl il dnl ipnif ixzc?xbaa xtin.à÷åã åæá àîéà úéòáéàjdc

zxbea"e ,dl ipzw `wec xtin lradc ipzw 'ipznc `yixmeyn ,`aqp `xxb "dzdyye

.opaxe `"x ibelti`.úøâåá àîéà úéòáéàå,`wec ied opaxe `"xc `zbelta `tiqa ipzwc

.`wec e`l - "xtin lrady" ipzwc `deäæá àùéø áéñðã éãééà àìà.áàä çë äôé
dfa :`tiq aiqp ,ipzinl dl jixhvi`.lrad gk dti
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ùé÷î.dipyl dpey`x dieda` - dpey`x incew dn ;dpey`x oick dipy oicy ,xnelk

dicegl xtin a` - lrad zzin xg`l ,inp dipy incew s` ,dicegl xtin.àîéàn"d

.qex`l e`xp `ly mixcpala` ,llk qex`l e`xp `ly dpey`x died incewc `inec

!xtin ivn `lc jl `ni` mlerl zny mcew mze` rnyy xnelk ,qex`l e`xpy mixcpa

qex`l e`xp `ly mixcpa :dil opixcdne

oda dkf `lc oeik ,`wtp "dia` zia dixerpa"n

qex`l e`xpy mixcpl `ywide .llk qex`

`lya `wec ,edin .xtin dicegl a`c ,jixhvi`

) onwl `ipz `d - dqx`zp la` ,dqx`zp.`r sc(

,dixcp oixitn oexg`d dlrae dia`c `icda

dpey`x died incewl inc `lc meyn.éëéä
.incxbaa xtin lrady.éãëîd`iven dzin

.a` zeyxnivn `le ,dizekf rwt zny oeikc

mzlgpzde" aizkcn ol `wtpe .eipal eyixedl

'ta ,mkipal mkizepa zekf `le "mkipal mze`

) "dzztzpy dxrp".bn 'eaezk(.úåøâáå
.a` zeyxn d`iven,"dia` zia dixerpa" aizkc

zxbea `le.óàzeyx dpwexzp `l zexba

.lral,zexba inwn [a`d zeyx] dilr lgc oeik

zed dxrp dycwyk `dc.àìàdycwy

.zxbea `idykdilr oi`y oeikc xninl zirae

qex`l minkg el epzpy onf ribdy lk ,a` zeyx

lra jli`e o`knc oeik ,onvr z` qpxtl dqex`e

) "t"r`" 'ta 'i`ck ,dizepefna aiig.fp my(-xti.

àä.`pnf `cg `pipzdnl izxze ,`wxit i`da

'ipzn jda wiic `iyewl dil wiq`c inwne ?il

ycg xyr mipy il dnl dl yxtne ,`ziixza

"t"r`" wxta l"q ikd `ped axc dl ibq miylya

)my,mei miyly `l` zxbeal minkg ewqt `ly (

opiwqn inp mzd edin ,mzd azezi` `ped axc idpe .dizepefna aiig lrad jli`e o`kne

okin xg`l dycwzp m` ,dxbayn ycg a"i dilr exary lkc-`le .mei 'l `l` dl oi`

ikid :dywn d"yne .xbail dligzdy meia dycwzpa `l` ycg a"i dl ediy dl zgkyn

zegtl xyt` i`y aevw onf dl oi` zxbeac ?ycg xyr mipy dzdyy zxbea ipze wiqt

a"i dkixv `dzy zxbea `idyk dycwy lk dl zgkyn `l la` ,mei miyly `l` epnn

ipznl dil ded `l `wigc `tp` i`d meyne ,dzexbal oey`x meia dycwzpyk `l` ,ycg

ycg a"i dzdyye zxbea ipz :opiwxtne !ycg a"i zxbeaa-dpick zxbea ,xnelk-dpnfy

li`ed ,ycg xyr mipy epiidc ,dl aevwd onf dzdyy dxrpde ,`paizkck xzie xqga

dizepefna aiig dlrae-xti.ìëî.`iyw mewnil dnl zxbea izxz?úéòáéà.`ni`

`pze xcd d"yne ,opaxe `"x ibelt` irac meyn - mzd dl ipzwc i`de ,`wec `kdc zxbea

`kdc zxbea :xn`wc ,`xnbc `pyil ipira dywe .`id lkd ixac e`lc opireny`l ,dl

`nzq` jenqp `lc opireny`l - jixhvi` dteble ,`wec `ziixza dpyn ,daxc`c .`wec

,`wec e`l - `wec `kdc zxbea xn`w ikc :l"pe !zwelgn k"g`e mzq dil `iedc ,xn`w

`pic opireny`l `pz da ligz` `lc ,`xixb `ziinw xza `ziixza 'ipzn :xnel `l`

jenqp `lc l"nw 'ipzn jci`a ikd xzae ,diipznl ixy `ziinw 'ipzn i`da `l` ,zxbeac

`id lkd ixac e`lc ,`nw `nzq`.úéòáéàå.`wec mzdc zxbea `ni`aiqpc icii` `l` ,dilr mzq zxez oi` `ziinw oizipznc .zxbea oic eprinydl `pzd ligzdy `ed mzdc

a`d gkn lrad gk dti xg` xacac `pz cgc `ail` inp hwp - "lrad gkn a`d gk dti efa" `yix.
'ipzn

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

;äðBLàø äéåä éîãB÷I äiðL äéåä éîãB÷ Léwî©¦§¥£¨¨§¦¨§§¥£¨¨¦¨
äðBLàø äéåä éîãBw äî¯óà ,déãeçI øôéî áà ©§¥£¨¨¦¨¨¥¥§¥©

äiðL äéåä éîãB÷¯:àîéà .déãeçI øôéî áà §¥£¨¨§¦¨¨¥¥§¥¥¨
eàøpL íéøãða Iáà ,ñeøàI eàøð àJL 'éøãða î"ä¦§¨¦¤Ÿ¦§¨¨£¨¦§¨¦¤¦§

ñeøàI¯eàøð àJL íéøãða éà !áà øôéî éöî àI ¨¨¨¨¥¥¥¨¦¦§¨¦¤Ÿ¦§
ñeøàI¯äôé äæa" .à÷ôð "äéáà úéa äéøeòða"î ¨¨¦¦§¤¨¥¨¦¨¨§¨¨¤¨¤

dLcéwL àîéIéà ?ã"ä .'åë "Iòaä çkî áàä çkŸ©¨¨¦Ÿ©©©©¦¥¨¤¦§¨
úeøâáe äàéöBî äúéî éãkî ,äøâáe äøòð àéäLk§¤¦©£¨¨§¨¦§¦¦¨¦¨©§

äúén äî ,áà úeLøî äàéöBî¯úeLø äð÷Bøúð àI ¦¨¥§¨©¦¨Ÿ¦§§¨§
úeøâa óà ,IòaI¯úeLø äð÷Bøúð àIàJà !IòaI ©©©©©§Ÿ¦§§¨§©©©¤¨

úøâBa àéäLk dLcéwL¯:àðîéæ àãç àðéðz àä ¤¦§¨§¤¦¤¤¨¨¥¨£¨¦§¨
zøîà :àéL÷ àôeb àä ?Lãç á"é äúäML 'øâBaä©¤¤¤¨£¨Ÿ¤¨¨©§¨¨§©§

Lãç øNò íéðL äúäML úøâBaä¯änI úøâBáa ©¤¤¤¨£¨§¥¨¨Ÿ¤§¤¤¨¨
éðz !dI ébñ íBé 'Iá úøâBa ?Lãç øNò íéðL éI¦§¥¨¨Ÿ¤¤¤©¦¨¨¥
úéòaéà !àéL÷ î"î .Lãç á"é äúäMLå úøâBa¤¤§¤¨£¨Ÿ¤©§¨¦¨¥

íúä éðú÷ úøâBáe ,à÷åc àëä :àîéà¯éòác íeMî ¥¨¨¨©§¨¤¤¨¨¥¨¨¦§¨¥
,à÷åc úøâBa :àîéà úéòaéà .ïðaøå à"ø éâeIôéà¦§¥§©¨©¦¨¥¥¨¤¤©§¨

"äæa" àLéø áéñðc éãéiàå¯."äæa" éîð àôéñ áéñð §©§¥¦§¦¥¨¨¤§¥¥¨©¦¨¤
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המשך בעמוד הבא

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א מנחם אב, ה'תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הפתקא שלו, ובעיקר מה שכותב שהוא בן חסיד חבדי. והרי גם בענינים גשמיים 

אין דבר הולך לאיבוד, על אחת כמה וכמה בענינים רוחניים, ובפרט בהנוגע מאב לבן, שענין ירושת 

אבות הוא עובדא שהכל מודים בה ורואים במוחש, ואצל חסידים לא כל שכן, שיסוד החסידות הוא 



קסה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc mixcp(oey`x meil)

Léwîaezkd,äðBLàø äéåä éîãB÷ì äiðL äéåä éîãB÷,xnelk ©¦§¥£¨¨§¦¨§§¥£¨¨¦¨
mcewe oey`xd qex`d zzin xg`l dilr mi`vnpy mixcp
diqexi` mcew dilr mi`vnpy mixcpl eywed ,miipyd diqexi`

.dia` ziaa dcera ,mipey`xdäðBLàø äéåä éîãBw äîiptl - ©§¥£¨¨¦¨
,mipey`xd oiqexi`d,déãeçì øôéî áà(c l my) aezky enk ¨¥¥§¥

,'dia` ziaA xQi` dxq`e'äiðL äéåä éîãB÷ óàzzin xg`l - §¨§¨¦¨§¥¨¦¨©§¥£¨¨§¦¨
,miipyd diqexi` mcew qex`ddéãeçì øôéî áà,elek xcpd z` ¨¥¥§¥

.qex`d wlg z` s`e
,`xnbd zl`eyéléî éðä ,àîéà`weec ,a`l zeyx dpwexzpy ¥¨¨¥¦¥

ñeøàì eàøð àlL íéøãðadkf `l oiicre mze` rny `l oiicry - ¦§¨¦¤Ÿ¦§¨¨
d diedl encwy mixcpl minec mdy ,mda,dpey`xíéøãða ìáà£¨¦§¨¦

,ñeøàì eàøpL`nyáà øôéî éöî àìxtdl a`d leki `l - ¤¦§¨¨Ÿ¨¥¥¥¨
xak ixdy ,dpey`xd died incewl minec mpi`y meyn ,mze`

.ezrinya oey`xd qex`d mda dkf
,`xnbd daiyn,ñeøàì eàøð àlL íéøãða éàdf ywida jxev oi` ¦¦§¨¦¤Ÿ¦§¨¨

`l` ,llkà÷ôð 'äéáà úéa äéøòða'î,ecal mxitn a`dy cnlp - ¦¦§ª¤¨¥¨¦¨©§¨
m` .qex`d mda dkf `l oiicr ixdy ,dieptd eza ixcp lk oick
qex`l e`xp xaky mixcp lr epcnll ywidd `ay gxkda ok

.ecal mze` xtn a`dy ,zny mcew
,dpyna epipy'eë ìòaä çkî áàä çk äôé äæa,xbaa xtn lrady ¨¤¨¤Ÿ©¨¨¦Ÿ©©©©

:xbaa xtn epi` a`de
,`xnbd zl`eyéîc éëéäixcp z` qex`d xtn ote` dfi`a - ¥¦¨¦

,zxbead ezqex`äøòð àéäLk dLcéwL àîéìéàåjk xg`,äøâa ¦¥¨¤¦§¨§¤¦©£¨§¨§¨
c .dixcp z` xtn qex`d oi` df ote`a `ldéãkî,[ixdÎ]äúéî ¦§¦¦¨

[a`d zzinÎ]äàéöBî,dia` zeyxn dze`eok enkäàéöBî úeøâa ¦¨©§¦¨
dze`úeLøîdáà,,dzinn zexba cenll yi ok m`eäîaäúén ¥§¨©¦¨

a`d lyìòaì úeLø äð÷Bøúð àì,ecal xtn epi`eóàdxrpa Ÿ¦§§¨§©©©©
l ribdyìòaì úeLø äð÷Bøúð àì úeøâaixdy ,ecal xtn epi`e ©§Ÿ¦§§¨§©©©

.dia` zeyxa dzid oiicr dzexrpa dyciwy drya
,`xnbd zxne`àlàk xaecny xnel dvxzàéäLk dLcéwL ¤¨¤¦§¨§¤¦

úøâBa,oikdl dqex`e qex`l minkg epzpy onfd xary xg`le ¤¤

aiigzn `ed ixd d`yp `l oiicr m` ,oi`eyipl mnvr z`
d`vie dxba xaky oeiky ,`xnbd dzr zxaeqe .dizepefna
aeig meyn ,dixcp z` dl xtn ecal qex`d ,dia` zeyxn

,dywi oiicr .dizepefnàðîéæ àãç àðéðz àädf oic epipy xak - ¨¨¦¨£¨¦§¨
zg` mrt,(:br) oldl dpynaL úøâBaäxakò íéðL äúäMNø ©¤¤¤¨£¨§¥¨¨

Lãçli`ed ,xne` xfril` iax ,d`yip `l oiicre diqexi`n Ÿ¤
.dixcp z` ecal xtn `ed ixd dizepefna aiig dlrae

dpc `id ,epizpyn lr `iyewd z` `xnbd zvxzny mcewe
:dilr dywne ,dxen`d dpynd xe`iaa

àôeb àädpynd ly,àéL÷ji`íéðL äúäML úøâBaä' zøîà ¨¨©§¨¨§©§©¤¤¤¨£¨§¥
òN'Lãç ø,`ldò íéðL él änì úøâBáaN,Lãç øixdeúøâBa ¨¨Ÿ¤§¤¤¨¨¦§¥¨¨Ÿ¤¤¤

ìLaíBé íéLdiqexi`n dilr exaryébñ[icÎ]dìlkeiy icka ¦§¦©¦¨
.dixcp z` xtdl ecal lrad

jke ,dfa dpynd dzpy mipey mipic ipy ok` ,`xnbd zvxznéðz̈¥
.` :daúøâBaxtn ecal qex`d ,diqexi`n mei miyely dzdyy ¤¤
.a .dlådxrp okò íéðL äúäMLNLãç ø,.dl xtn ecal qex`d §¤¨£¨§¥¨¨Ÿ¤

:epizpyn lr `iyewl `xnbd zxfeg dzr
,àéL÷ íB÷î ìkîmb ,miinrt df oic zepyl dpynl dl did recn ¦¨¨©§¨

.oldl dpyna mbe epizpyna
,`xnbd zvxznàîéà úéòaéàyecig xwiry ,xen` dvxz m` - ¦¨¥¥¨

xn`p dfàëäepizpyna -à÷åcå ,oicúøâBacíúä éðz÷dpyna - ¨¨©§¨§¤¤¨¨¥¨¨
`l` `aed `l ,oldléòác íeMîepcnll dpynd ly `pzd ¦§¨¥

cïðaøå øæòìà éaø éâeìôéàqex`d xfril` iaxl `weecy .df oica ¦§¥©¦¤§¨¨§©¨¨
oi` `ypdl dpnf ribdy xg`l s` minkgl la` ,ecal dl xtn

.dp`yie ezeyxl qpkzy cr ecal xtn lrad
e ,`xnbd zvxzn cerà÷åc úøâBa ,àîéà úéòaéàyecigd xwir - ¦¨¥¥¨¤¤©§¨

,zxbea oica zwqerd oldl dpyna xn`pxwir `l df o`ke
,enewnå`l`áéñðc écéiàepizpyn dzpyy ab` -aäæa' àLéø §©§¥§¨¦¥¨¨¤

,'dpwexzp' oic oiprl 'lrad gkn a`d gk dtiäæa' énð àôéñ áéñð§¥¥¨©¦¨¤
.'xbaa xtn lrady ,a`d gkn lrad gk dti
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המשך מהעמוד הקודם

אהבת ישראל לכל אחד ואחד מבני ישראל, ואין צריך לומר אהבת חסיד חבדי לבנו שרוצה בכל לבו 

להנחילו ירושת דורות וכל אוצר תכונות הנפש הטובות. הרי מובן שהכל נשתמר יפה בכח על כל פנים, 

אלא שצריך להוציא מן הכח אל הפועל, שבעולמנו עולם המעשה מעשה עיקר, היינו הנהגה בחיי יום 

בהא  הא  שבאמת  לחברו,  אדם  ובין  למקום  אדם  שבין  מעשיות  במצוות  חסידותי,  אור  חדורה  יום 

תליא.

וכיון שמשרתו בטח קשורה במדה חשובה של השפעה על מהלך ענינים וגם על אישים, בודאי 

שיש לו אפשרויות גם לזכות את הרבים.

תקותי שיסלח לי על שבמכתבי הראשון לכ' הנני נוגע מיד בענינים אשר לכאורה הם רשות 

היחיד שלו ואיך זה הנני בא להתערב ועוד מעבר לים, אבל מה אעשה ותורת החסידות מדגישה ביחוד 

דין תורתנו תורת חיים, שכל ישראל ערבים זה בזה, ובהטעמה שעוד בה שלישי' ערבים מלשון ערבות, 

וערבים - מעורבים וערבים - מתוקים זה לזה.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.



xcde"קסו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc mixcp(ipy meil)

äðùî
dixcp cera dyxbzpy dqex` ixcp oica zwqer epiptly dpynd

.xg` mc`l dipy mrt dqx`zp jk xg`e ,dilr
,äñeøà àéäå äøãðeäLøbúðqex`dníBia Ba`la ,dxcpy ¨§¨§¦£¨¦§¨§¨©

e dklde ,dixcp z` cgi dlrae dia` extdyäñøàúðxg`lBa ¦§¨§¨
íBia,eeléôàmei eze`a dqx`zpe dyxbzp m`äàîìdfa mc` ipa ©£¦§¥¨

,mdn cg` s` dl xtd `le ,df xg`ïéøéôî ïBøçàä dìòáe äéáà̈¦¨©£¨¨©£§¥¦
z`,äéøãðqex`d zgz dzeida cer dilr eidy el` z` elit`e §¨¤¨

.oey`xd
äàöé àlL ìk ,ììkä äædia` zeyxn,úçà äòL dîöò úeLøì ¤©§¨¨¤Ÿ¨§¨¦§©§¨¨¨©©

,dxba `le mdl d`yip `l oiicre el` lkl dqx`zpy oebkäéáà̈¦¨
.äéøãð ïéøéôî ïBøçàä dìòáed`yipy e` miizpia dxba m` la` ©£¨¨©£§¥¦§¨¤¨

dyxbzpy xg`l elit`e ,dia` zeyxn d`vi xak ,mdn cg`l
xtdl leki epi` a`dy xg`ne .dixcp z` xtn a`d oi` aey epnn
`l` xtn qex`d oi`y ,mze` xtn epi` qex`d s` ,mze`

.a`d zetzeya

àøîâ
ea dqx`zp ,meia ea dyxbzp ,dqex` `ide dxcp ,dpyna epipy

:dixcp oixitn oexg`d dlrae dia` ,d`nl 'it` meia
,l`eny l`eyïìðîøôéî ïBøçà ñeøàcelit`ñeøàì eàøpL íéøãð §¨¨§¨©£¥¥§¨¦¤¦§§¨

ïBLàø.dyxiby mcew qex`d mze` rnyy xnelk - ¦
äéøãðe Léàì äéäú Béä íàå' (æ ì øáãîá) àø÷ øîà ,ìàeîL øîà̈©§¥¨©§¨§¦¨¦§¤§¦§¨¤¨

,'äéìòs`y rnyn 'dilr' zaizneøák äéìò eéäL íéøãðmcew ¨¤¨§¨¦¤¨¨¤¨§¨
.mxitn qex`d diqexi`

,`xnbd zl`eyéléî éðä àîìc`weec ,xtn ipyd qex`dy ¦§¨¨¥¦¥
mixcpaïBLàø ñeøàì eàøð àlL,mdn rny `ly -íéøãð ìáà ¤Ÿ¦§§¨¦£¨§¨¦

,ïBLàø ñeøàì eàøpL,ezrinya mda dkf xakeøôéî éöî àì- ¤¦§§¨¦Ÿ¨¥¥¥
d xtdl leki `lñeøàdïBøçà. ¨©£

,`xnbd daiyn'äéìò',df weqta xen`d,àeä àøéúé àø÷`ly ¨¤¨§¨§¥¨
dizty `han e` dixcpe yi`l didz eid m`e' `l` xnel el did

dfn rnzyn did 'dilr' zaiz `la s`e ,'dytp lr dxq` xy`
qex`d mze` rny `ly mincew mixcp xtn ipyd qex`dy
dnvr lr dxq` xaky mixcp rnyn 'dxq`' ixdy ,oey`xd
mixcp elit` zeaxl 'dilr' zaiz xezi `ay gxkdae .okl mcew

.mze` xtn ipyd qex`dy ,oey`xd qex`l e`xpy
cgi xtn ipyd qex`dy ,l`eny ixack `ziixan dgiken `xnbd

:oey`xd qex`l e`xpy mixcp s` a`d mr
ìàeîLc déúååk àéðz.äéøãð ïéøéôî dìòáe äéáà äñøBànä äøòð , ©§¨§¨¥¦§¥©£¨©§¨¨¨¦¨©£¨§¥¦§¨¤¨

ãöékäéáà òîL ,dxcp z`ì ìòaä ÷étñä àìå ,dì øôäåòBîL ¥©¨©¨¦¨§¥¥¨§Ÿ¦§¦©©©¦§©
xcpdnúnL ãò,lradäñøàúðåxg`líBia Baeléôàå ,dyxbzp ©¤¥§¦§¨§¨©©£¦

dqx`zpe dpnl`zp e`íéîòt äàî,mc` ipa d`nl -äéáà ¥¨§¨¦¨¦¨
ïéøéôî ïBøçàä dìòáez`äéøãð.[äìáè äàø] ©£¨¨©£§¥¦§¨¤¨

dìòa òîLdxcp z` oey`xdì áàä ÷étñä àìå ,dì øôäåòBîL ¨©©£¨§¥¥¨§Ÿ¦§¦¨¨¦§©
xcpdn,ìòaä únL ãò,xg`l dqx`zpe dkldeøôîe áàä øæBç ©¤¥©©©¥¨¨¥¥

z` ecalìL B÷ìçdìòajyndae .ipyd qex`d `la oey`xd ¤§¤©©
.xcpa ipyd qex`d dkef `l df dxwna recn x`eai `ibeqd

,ïúð éaø øîà,lra ly ewlg xtne a`d xfegy `tiqa epipyy dn ¨©©¦¨¨
,éànL úéa éøác ïä ïäa`l zeyx dpwexzd df dxwnay mixaeqd ¥¥¦§¥¥©©

.xg`l dqx`zpy xg`l elit`e ,ecal xtdlìlä úéa ìáà£¨¥¦¥
ïéà ,íéøîBàa`døôäì ìBëé.ipyd qex`d mr cgi wx `l` ,ecal §¦¥¨§¨¥

,oey`xd qex`l e`xpy mixcpa mb xtn ipyd qex`dy ,epl ixd
.l`eny ixacke
,`xnbd zl`eyéâéìt éàîa.lld ziae i`ny zia §©§¦¥

n z` zyxtn `xnbds`y ,(.hq) lirl x`eand it lr mzwelg
z` ixnbl xizdl cgi lrade a`d zextd zetxhvny mcew
.xcpd z` dcal zrxbn envr ipta mdn cg` lk zxtd ,xcpd
i`ny zia zrcl .df oerxib zedna lld ziae i`ny zia ewlgpe
eli`e ,eivg z` ixnbl dxizne xcpd z` zffeb cg` lk zxtd
lk zxtd ,lld zia zrcl la` .epira cner oiicr ipyd ivgd
dielz jkae .ezxnegn zrxebe elek xcpd z` dyilwn mdn cg`
ipyd qex`l dqx`zpyk ecal a`d zxtd oipra mzwelgn mb

.oey`xd qex`d xtdy mewna
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ג מנ"א, בו כותב ראשי פרקים מהשתלשלות הענינים עד שבא לאה"ק ת"ו. 

וסברות בהנוגע לאופן הסתדרותו ולימודו להבא, ושואל דעתי בזה.

וכיון שכבר  זמן חשוב,  עוד משך  בלימודי קדש  להמשיך  עליו  מוחלטה, אשר  ברורה  ודעתי 

נמצא באה"ק ת"ו, אין כדאיות ההוצאות לחזור לצרפת ולחפש שם מקום ללימוד, ובודאי יהיו כמה 

קישוים וכו', בה בשעה שיוכל להסתדר בלימוד במקום בו כותב, שנראה לו שהצליח שם. ובמה שכותב 

סברא, שכיון שצריך להסתדר בחייו בעתיד, עליו למהר בהכנות לזה, ולא ללמוד בישיבה, הנה אדרבה, 

כיון שהקב"ה נותן התורה ומצוה המצוה הוא הזן ומפרנס לכל ומשגיח על כל אחד ואחד בהשגחה 

פרטית, והוא גם כן ציוה שהכנה הכרחית לחיי איש הישראלי הוא לימוד זמן חשוב בתורתנו תורת 

חיים, אין זה איבוד זמן ח"ו אלא אדרבה ואדרבה, וכידוע המשל בזה אשר כשרוצים לבנות בנין שיהי' 

בנין טוב ומפואר בכל הפרטים, לכל לראש צריך לראות שהיסוד יהי' חזק ואמיץ, כי באם יהי' היסוד 

רעוע, אין כל תועלת ביופי הבנין וכו' וכן הוא בהנוגע ליסוד בחיים של בני ישראל, אשר הם הן השנים 

והזמנים שהוא מקדיש לתורה ועניני', ואם רוצה להיות מאושר בהעשיריות שנים שלאחרי זה, צריך 

לחזק היסוד, ז.א. להוסיף בלימוד התורה וקיום עניני' כהנה וכהנה.

המשך בעמוד הבא



קסז
miwxt dyelya` cenr `r sc ± iriax wxtmixcp

éðúî'.äéøãð ïéøéôî ïåøçàä äìòáå äéáàiqexi`a dxcpy dn 'it`.oey`xúåùøì
.äîöò.'ek dlrae dia` ,onfd jeza dxba `ly e` ,odn cg`l zqip `ly'îâäéøãðå]
.[äéìòyi`l didz eid m`e" `pngx aezkilc ,azkinl jixhvi` `lc `ed `xizi `xw

,oey`xd qex`l e`xpy mixcp meyn ,dpten "dilr" `l` "dizty `han e` dixcpe

.oexg` qex` xtdl lekicäéúååë àéðú
.ìàåîùãoey`x qex`l e`xpy mixcpa elit`c

.oexg` lra xtin.'åë òåîùì ìòáä ÷éôñä àìå
.oey`x qex`l e`xp `l epiidcäìòá òîù

.äì øôéäå.oey`x qex`l e`xp `zydcøæåç
.ìòá ìù å÷ìç øôéîå áàälrad oi`y itl

`l oiicr xtdy dryay ,zetzeya `l` xtin

ly ewlg xtine xfeg ikd liayae ,a`d rny

.ewlg mr lra.ù"á éøáã ïä ïämixcp elit`c

.dicegl a`d xtin qex`l e`xpyä"á ìáà
.íéøîåàwlg `le ewlg `l xtdl leki a` oi`

li`ed ,enr cg` qex` `diy cr exiage`xpe

.qex`l.éâéìô éàîáy"a ixn` mzd ?d"ae y"a

lrad witqd `le dl xtide dia` rny iab

ly ewlg xtine a`d xfeg - zny cr renyl

jixv epi` :y"ac `ail` mzd opiyxtne ,lra

d"ae ,cala lrad wlg `l` ewlg xtdl

`l` cala lrad wlg xtdl leki oi` :mixne`

,dhiyd ztlgen `kde .enr ewlg xtin k"`

ixaq y"acwitqd `le dl xtide dlra rnyc

xtine a`d xfge lrad zny cr renyl a`d

lelkiy cr dxtd epi` - lra ly ewlgwlg

ezxtdzxtdeixn`w `kde ,zg` zaa lra

.oexg` qex` `la llk xtdl leki epi` :d"a

e`xpy mixcp eedc ,ibltinw `da `kd `l`

ixn`w `kd ,"dl xtde dlra rny" ipzwck ,qex`l
ù"á
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'éðúî.dixcp oixitn oexg`d dlrae dia` 'eke dqex` `ide dxcpoincewa xtn qex`c

zeyarnyc ,opiwqr rnyac meyn - "meia ea dqx`zpe meia ea dyxbzp" hiwpc i`de .zet

ediipin cg rnyc oeikc ,`l eixg` ly meia la` ,meia ea `wec d"yne ,a` rny e` qex`

dia` e` qex` ,rny ediipin id opixhe opilwy `xnbae .dxcpl diniiw - xtd `le.äæ
.zg` dry dnvr zeyxl d`vi `ly lk llkd

- z`yp e` dxba i`c ,z`yp `le dxba `ly

xtn ivn `l dicegl qex`e ,a` zeyxn d`vi.

'îâe`xpy mixcp xtn oexg` qex`c n"d `pn

.oey`xlea dqx`zpe meia ea dyxbzp" ipzwcnc

ea" - `l i`c ,opiwiqr rnya jigxk lr - "meia

'ipzn `nlc :iiegcl `ki`c idpe ?il dnl "meia

rny la` ,"meia ea" ipzw d"yne ,a` rnya

ivn `l oexg` qex`c jl `ni` mlerl - qex`

ea" `pz ikc eaxn dlaiw l`eny d"t` ,xtn

d"yne ,dil `pz qex` zriny meyn - "meia

xn`w q"yd e`l "n"d `pn" i`dc .n"dpn xn`

:xn` eli`ke ,`id l`eny ixacn dlek `l` ,dil

xtn oexg` qex`c ilin ipd `pn l`eny xn` ikd

el`" wxt yixa dzekce .oey`xl e`xpy mixcp

) "ze`ivn.`k n"ax"` ?dnke :mixfetn zexit iab (

diteb wgvi iaxc mzd gkene .zen` 'ca aw :wgvi

diteb `picc `gken inp `zrnye .dl ira

`xwc di`x e`le ,dil xn`wc `ed l`eny

l`enye ,`ed 'ipzna `picc `zi` m`c .cegla

`xwn dil gkenc `l` icin xn` `l-ikid

dxrpc `ziixan l`enyc dizeek `ipz iziin

dil gken `l `ziixaa `dc ?'eke dqxe`nd

`pic i`d i`e .l`enyc `xw i`dn `pic i`dl

`id 'ipzn `l` ,l`eny dil `ifg `l-i`n

dil ipzc idpc .dil xn`w l`eny diteb `picc meyn i`ce `l` ?'ipznn `ziixac `nle`

`kilc ,`ziixan dil iriiqn d"yne ,opiwqr a` rnyac diegcl `ki` 'ipzn edin ,'ipzn`

iiegcl.àîìãå.oey`x qex`l e`xp `ly mixcpa n"dmixcpa la` mze` rny `ly

) lirl gkenck ,a`l `l` oexg` qex`l zeyx dpwexzp `l oey`xl e`xpc oeikc .oexg` qex` xtn ivn `l oey`x qex`l e`xpy:r scpy mixcpc `nip ,jklid .zeiedc `yiwdn (qex`l e`x

oey`x-xtn ivn `le qex` `ki`c oeikc `nip ,p"` .a` xtne ,inc dizilc o`nk oexg` qex`-dicegl xtn `l a` qex` mewnac ,xtn ivn `l inp a`.äéìò.`ed `xizi `xw:xnel

oey`x qex`l e`xp 'it`e ,dilry mixcp lk.àéðú.l`enyc dizekoexg` qex` xtn ivn oey`x qex`l e`xpy mixcp elit`c.òîùcr renyl lrad witqd `le dl xtde dia`

.meia ea dqx`zpe znydixcpl diniiw - meia ea xtd `le ,a`l zeyx dpwexzp lra znykc oeik ,eixg`ly meia dqx`zp i`c ,"meia ea" ipzw d"yn.äéáàoixitn oexg`d dlrae

.dixcpdl xtde dia` rnyc oeik ,yilw ylwn edl `xiaqc d"al ,ipdinze .`id cegla `aa jci`a d"ae y"ac `zbeltc ,`id lkd ixac `ziinw `aa jdc l"f mipey`xd zvw eyxit

renyl lrad witqd `le dl xtde dia` rnyc ,lirlc `idda d"a ixn` `dc ?xtdl oexg` qex`e a` evn ikid ,dilic dxtd dl dlha `le a`l dizi` izk`c ,`xcp i`d dil yilwi`e

oexg` qex`e a` `ki` ik ,p"de .a`l eyixedl `aiyg `l - `xcp dil yilwi`c oeikc meyn ,a`l zeyx dpwexzp lrad zn 'ixn` `l `peeb i`d ikae ,xtdl leki a`d oi`c - zny cr

`ki`c ,`kd la` .wizpn ivn `l - dil yilwc `kid lk ,a`l qex`n `xcp i`d dil wizpnc ,zeyx iepiy `ki`c lirlc meyn :`nrh epiidc l"f mdixac itl ipira d`xpe ?`py i`n

`ed iwezpi` e`l b"d ikc ,xtdl lrae a` ivn - `xcp dil yilw`c b"r` ,iz`w qex`l qex`nc oeike .oey`xc dirxkk oexg` qex` i`dl dil opifg - oexg` qex`.òîùxtde dlra

.dllra xtd `kde a` xtd `yixac `l` `yix icda `bltn `le .`niiw `yixc `peebac ,ixiin dqx`zpa inp `aa jd.øæåç.lra ly ewlg xtne a`dt"r` xtn ivn dicegl a`c

`la a` ly ewlgy `id `hiyt `zlinc ,opireny`l `pzl `kixhv` `l `dc ,a`d xti k"b envr wlgc p"d oi` - lra ly ewlg xtne ipzw ike .onwl `nrh 'tncke ,xg`l dqx`zpy

ewlg xtd xak lrac b"r`c ,opireny`l dil jixhvi`c `ed lra ly ewlge .rwt `l dxtd-wlg eze` s` xtne a`d xfeg d"t`lra dil ziin ikc meyn ,lra ly envr-dxtd dlha

dilic.ìáà.oexg` qex` `la a` xtdl leki oi` mixne` d"aoexg` qex` xcp i`d iablc oeik ,d"yne a`l zeyx dpwexzp qex`l e`xpy inp mixcpa ixaq y"a ibltinw i`na :opixn`e

a`l oey`x qex`c zeyx dpwexzp ik edin ,inc 'izilc o`nk oexg` qex`c idp :`niz `lc .xtn ivn a` - jenqa yxtncke ,inc dizilc o`nk-la` ,qex`l e`xp `ly 'ixcpa `wec

e`xp-inp el e`xp 'it` `l` ,`zilc .`l
dpwexzp
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נדרים. נערה המאורסה - פרק עשירי דף עא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      ר"נ

את  לפניו  ויבאר  נרי-ה,  צ. שליט"א  מ.  להרב  שיכנס שם  בכפר הראה, מהנכון  כיון שנמצא 

ויסבירו באם  יותר  ויכול להראותו גם מכתבי זה, ובודאי אשר יפרט לו את הענין עוד  הבעיא שלו, 

זקוק לעוד ביאור בזה.

בברכת הצלחה בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ.ב. במזכירות שלי אין כותבים צרפתית, ולכן בא המענה בלשון הקדש, אבל הוא יכול לכתוב 

גם להבא צרפתית, כיון שקורא הנני שפה זו.

המשך מהעמוד הקודם



קסח
miwxt dyelyaa cenr `r sc ± iriax wxtmixcp

,áàì úåùø äð÷åøúð ù"áoiieed mzde .lra lye eze` ly ,zg` zaa odipy xtdl jixve

mzde ,renyl lrad witqd `le dl xtde dia` rny :ipzwck ,lral e`xp `ly mixcp

ly ewlg `l` xtdl dil jixhv` `l - xak a`d xtde li`edc ,fiib fbin y"a ixn`w

a`dc ,dixcp oixitn dlrae dia` `kd - oey`x qex`l e`xpy mixcp :ixaq d"ae .lra

,mzd la` .oexg` qex` mr `l` xtin epi`

oiieedcfiib fbin `l - qex`l e`xp `ly mixcp

ylwin `l`.lrad wlge ewlg xtine ,yilw
éà
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`zilc o`nk dilic dxtde oey`x qex`l e`xp `kdc idp ,d"yne .a`l zeyx dpwexzp

dizilc o`nk `xcp i`d iabl oexg` qex`c oeik ,d"t` - dl dlha dil ziin iknc ,`inc

xtin a` ivn - jenqa yxtpc `nrhn ,inc.æâéîå.fiib.dfa mipey`xd ixac izpad `l

.yilw ylwin ixn`c d"an ith ,fiib fbin ixn`c i`ny zial dicegl a` xtn ivn i`n`

dil ziin ikn n"n ,fiib fbin zxn` 'it`c :cere

lirlc `ziixaa `ipzdc .dififbl dixaz - lra

):gq sclrad witqd `le ,dl xtde dia` rny :(

a`d zny cr renyl-a`d zn epipyy `id ef

a`c dxtdc `zi` m`e .lral zeyx dpwexzp `l

`niiw `niiwck-xg`l lra xtin ivn `l i`n`

a` zeyx el dpwexzp `lc idpc ?a` zzin-

i`n `l` !dicic fiib lrae ,dilic fiib a` d"t`

ziin ik d"t` ,fiib fbinc idpc ,xninl jl zi`

dil-?`py i`n ,p"de .dicic `fifb dil `lwzy`

ixnbl `xcpc diblt dil liha` lra xtd ikc oeik ,fiib fbin edl `xiaqc y"alc meyn :`nrh epiidc l"pe-dl dlha qex` zn ikc idpe .ixnbl qex` dil wlzq`e ,xnbp ely dyrn ixd

llk qex`l `xcp i`d ifg `l eze ,`kdn qex` dil wlzq`c oeikn edin ,dilic dxtd-qex` `kilc `kid lkc lirl opihyt `de .qex` `la a` dil mw-died incew yiwnc ,xtin a`

zn ik d"t` ,a` dil wlzq` fiib fbinc c"nlc zxn` 'it` ,dl xtde dia` rnyc ,lirlc `idda la` .dpey`x died incewl dipy-`la dicegl qex` dil mwe ,dilic dxtd dil dlha

iinrh epiid .xtin ivn `le ,a`.fiib fbin e`lc meyn ,ecal xtdl leki a`d oi`c ,dixcp oixitn oexg`d dlrae dia` :ixaq d"ae .oexg` qex` `la `kd xtin ivn a`c ixn`c ,y"ac ed

xtd `ly onf lk ,jkld .jci`c zeyilw dil sxhvnc cr llk liig `l d"yne ,`ed xenb dyrn e`l `zeyilwe ,yilwi`c `ed `xcp dilek `l` ,`xcpc `blt lwzy` `l lra xtdykc

a`d-dpwexzp qex`l e`xpy inp mixcpa y"ac edinrha xninl ol dnl :il dyw oiicry `l` .dfa ipira d`xpy dn edf .oexg` qex` dia ikf d"yne `xcp i`dn qex` dil wilzq` `l

inc dizilc o`nk oexg` qex` y"alc oeikc ,a`l zeyx-qex`l dizilc `kid lk ,qex`l e`xpy mixcp 'it`c ecen r"k-`ni`e :opixn` r"kc `ail` inp lirlc .a`l zeyx dpwexzp

qex`l e`xpy mixcpa la` ,qex`l e`xp `ly mixcpa n"d-xninl opikixhvi` i`n`e ,qex`l e`xpy mixcpa 'it` a`l zeyx dpwexzpc ecen r"k `nl` .`zilc 'iwqne ,a` xtin ivn `l

`cg ,izxz `ki` `kdc idp :opixn`w ikdc xyt`e ?y"ac `ail` ikd `kd-cere ,oey`x qex`l e`xpc-oey`x qex` oda dkfc oeik c"qe ,oexg` qex` inp `ki`c-mda dpwexzp `l

dizi`c oeik edin ,dil wlzq` qex`c idpc .oey`x oda dkfy mixcpa ded oey`xc dirxk oexg`c meyn ,oexg` qex` `ki`c `kid lk a`l zeyx-,xtil `l inp edi`c a`c dilr akrn

inpc `pyil xn`w ik ,edin .dizilc l"nw-dikf oiprlc meyn `l` .a`l zeyx dpwexzp `l oey`x qex`l e`xp `l ik daxc`c ,xtin a`c ith 'ixn` e`xp `lc `kidc `xninl e`l

qex`c dikf `ticrc oeike ,e`xp `ln e`xp sicr qex`c-meyn `kdc inp xn`w ,a` xtin ivn `l e`xp la` e`xp `ly mixcpa n"d `ni`e :lirl 'ixn`cke ,xtin `l a`c xninl `ki`

`ki`ac oeik ,inp hwp oexg` qex` `kilc `kidc `zl meync yxtz dvxz m`e .e`xp `ln e`xpa ith `ticr qex`c dikf mlerlc .e`xp meyn `le ,qex`c dipic rxbc `ed lrac dxtd

d"ac meyn ,l`enyl ikd inp `ipz `ziixa jdn iziine .l"pk ,`paizkck `ed `zeax e`xp oexg` qex`-inp y"a 'it`e ,oey`x qex`l e`xpy mixcp oixitn oexg` qex`e a`c ixn` `d

xtd `le rny la` ,dl xtde dlra rnyya `l` ibilt `l-eyxit zetqeza la` .l"f mipey`xd zvw jxc lr ef drenya l"py dn edf .dixcp oixitn oexg` qex`e a`c ecen `nlr ilek

y"a ixac od od :ozp x"` ,'ixn` ikc-fiib fbin a`c oeikc meyn ,dixcp oixitn oexg`d dlrae dia`c ,`yixa y"a ixac od odc ,i`w `ziixac iaa ixz`-aiyg xcpc `blt jci`dil

qex`l e`xpy mixcpc l"qc meyn ,lra ly ewlg xtine a`d xfegc 'ixn` inp `tiqae .a` icda oexg` qex`l eyixedl-qex`c edl `xiaqc meyn ,oexg` qex`l `le a`l zeyx dpwexzp

qex` meyl e`xp `ly mixcp `l` xtin epi` oey`x qex`c ikid ik ;oey`xk oexg`-qex` edl zixen ik ,oey`x qex`l e`xpy oeikc .oexg` qex` p"d-qex`l `le ,oedl dkfn a`l

a`l zeyx dpwexzp qex`l e`xpy mixcpa ixaq y"a :'ixn` ike .oexg`-i`dn qex` `la ibq dicegl a`c xnelk ,lra ly ewlg xtine a`d xfegc `tiqa y"a ixn`c i`nl `nrh aidi

fiib fbine ez 'ixn` ike .`nrh-yilwi`c oeik ,yilw yilwn i`c .xtdl ediieexz evnc xn`c `ed fiib fbinc meync ,dixcp oixitn oexg`d dlrae dia`c `yixa 'ixn`c i`nl `nrh aidi

xcp dil-xtdl leki oi` mixne` d"a la` .onrhe y"a ixac od ode ,a` icda oexg` qex` dia ikfnl aiyg `l-oia ,d"a ixn`c `ed y"ac ediixaqk xtdl leki oi`e ,ibilt iaa izxz`

a` xtd ikc meyn ,llk xtdl oileki oi` lra icda a` elit` d"al `yixac .`zi`ck `de `zi`ck `d ,edin ,`tiqa oia `yixa-yilwi`c oeike ,yilw ylwn `l` fiib fbin e`l-`l

qex` eda ikf oey`x qex`l e`xpy mixcpa 'it`c zxn`wck ,xtdl leki ecal a` oi`c ,y"ac` ibilt inp `tiqae .`yix` ibiltc i`na ediinrh epiide ,a` icda qex` dia ikfnl aiyg

dixcp oixitn oexg`d dlrae dia` ixaq d"ae :'ixn` ike .oexg`-fiib fbin e`le :'ixn` ike ,`tiq` ibiltc i`nl `nrh opiadi-`ipz iziin `tiqne .`yixa ibiltc i`nl `nrh opiadi

dkf jk lky ,inp el e`xpe oey`x qex` zeyxa eyrpy mixcpa :w"dc xyt`e .'eke "inp mixcpa"c `pyil xity il iz` `l `yexit i`dle .l"f myexit edf ,cegla l`enyl d"acn ikd inp

el e`xpy cr oey`x qex` oda-r"lv oiicre ."inp mixcpa"c `pyil epiide ,qex`l `le oze` yixen `ed a`l `peeb i`d ika.àéòáéà.oiinc dnwdk e` oiinc dwizyk oiyexib edl

inc dinwe`c o`nk - dreny meia xtd `l iknc 'ixn`c ikid ik ,inc `xcpl dinwe`c o`nk - oiyexib mcew xtd `le ,xtin ivn `l oiyexib xzalc qex` rcic oeikc meyn.ïåâëdxcpc

yxbe dlra rnye.di`e .oincewa xtin lrad oi` - z`ype dxfgya i` ?xtin ivn ikid - oiinc dwizyk oiyexibc xnel `vnz elit` ,d`eypa i`c .`ed `wec qex` - ixn`wc dlra i`d

i`ce `l` .xtin ivn `l - `inc dwizyk xnel `vnz 'it` ,da zeyx dia`l oi` aey z`ypy oeikc ,a` `kil `kde ,zetzeya `l` xtin epi` qex`c oeik ,cegla oiqex`a dxcd`c

opiwqr dqex`a.äøãäàå.dineiaopixn`c `de .lrac dizeyxa dizil `nei seqac b"r`e .driny ly enei xary oeik ,xtin ivn `lc `hiyt - xgnl dxcd` i`c ,dineia hwp ikdl

hwp `gikyc `zlin `l` ,xg` oicd `edc ,`ed `wec e`l - dxcd`e.
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נדרים. נערה המאורסה - פרק עשירי דף עא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מנ"א, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר צבי שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מכ"ב וכ"ג תמוז.

מתאים  הענין  לפתרון  ממשית  הזזה  תביא  האניות  בעית  ע"ד  הדיון  שהתחלת  רצון  יהי 

המשך בעמוד הבא



קסט
miwxt dyelyaa cenr `r sc ± iriax wxtmixcp

,áàì úåùø äð÷åøúð ù"áoiieed mzde .lra lye eze` ly ,zg` zaa odipy xtdl jixve

mzde ,renyl lrad witqd `le dl xtde dia` rny :ipzwck ,lral e`xp `ly mixcp

ly ewlg `l` xtdl dil jixhv` `l - xak a`d xtde li`edc ,fiib fbin y"a ixn`w

a`dc ,dixcp oixitn dlrae dia` `kd - oey`x qex`l e`xpy mixcp :ixaq d"ae .lra

,mzd la` .oexg` qex` mr `l` xtin epi`

oiieedcfiib fbin `l - qex`l e`xp `ly mixcp

ylwin `l`.lrad wlge ewlg xtine ,yilw
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`zilc o`nk dilic dxtde oey`x qex`l e`xp `kdc idp ,d"yne .a`l zeyx dpwexzp

dizilc o`nk `xcp i`d iabl oexg` qex`c oeik ,d"t` - dl dlha dil ziin iknc ,`inc

xtin a` ivn - jenqa yxtpc `nrhn ,inc.æâéîå.fiib.dfa mipey`xd ixac izpad `l

.yilw ylwin ixn`c d"an ith ,fiib fbin ixn`c i`ny zial dicegl a` xtn ivn i`n`

dil ziin ikn n"n ,fiib fbin zxn` 'it`c :cere

lirlc `ziixaa `ipzdc .dififbl dixaz - lra

):gq sclrad witqd `le ,dl xtde dia` rny :(

a`d zny cr renyl-a`d zn epipyy `id ef

a`c dxtdc `zi` m`e .lral zeyx dpwexzp `l

`niiw `niiwck-xg`l lra xtin ivn `l i`n`

a` zeyx el dpwexzp `lc idpc ?a` zzin-

i`n `l` !dicic fiib lrae ,dilic fiib a` d"t`

ziin ik d"t` ,fiib fbinc idpc ,xninl jl zi`

dil-?`py i`n ,p"de .dicic `fifb dil `lwzy`

ixnbl `xcpc diblt dil liha` lra xtd ikc oeik ,fiib fbin edl `xiaqc y"alc meyn :`nrh epiidc l"pe-dl dlha qex` zn ikc idpe .ixnbl qex` dil wlzq`e ,xnbp ely dyrn ixd

llk qex`l `xcp i`d ifg `l eze ,`kdn qex` dil wlzq`c oeikn edin ,dilic dxtd-qex` `kilc `kid lkc lirl opihyt `de .qex` `la a` dil mw-died incew yiwnc ,xtin a`

zn ik d"t` ,a` dil wlzq` fiib fbinc c"nlc zxn` 'it` ,dl xtde dia` rnyc ,lirlc `idda la` .dpey`x died incewl dipy-`la dicegl qex` dil mwe ,dilic dxtd dil dlha

iinrh epiid .xtin ivn `le ,a`.fiib fbin e`lc meyn ,ecal xtdl leki a`d oi`c ,dixcp oixitn oexg`d dlrae dia` :ixaq d"ae .oexg` qex` `la `kd xtin ivn a`c ixn`c ,y"ac ed

xtd `ly onf lk ,jkld .jci`c zeyilw dil sxhvnc cr llk liig `l d"yne ,`ed xenb dyrn e`l `zeyilwe ,yilwi`c `ed `xcp dilek `l` ,`xcpc `blt lwzy` `l lra xtdykc

a`d-dpwexzp qex`l e`xpy inp mixcpa y"ac edinrha xninl ol dnl :il dyw oiicry `l` .dfa ipira d`xpy dn edf .oexg` qex` dia ikf d"yne `xcp i`dn qex` dil wilzq` `l

inc dizilc o`nk oexg` qex` y"alc oeikc ,a`l zeyx-qex`l dizilc `kid lk ,qex`l e`xpy mixcp 'it`c ecen r"k-`ni`e :opixn` r"kc `ail` inp lirlc .a`l zeyx dpwexzp

qex`l e`xpy mixcpa la` ,qex`l e`xp `ly mixcpa n"d-xninl opikixhvi` i`n`e ,qex`l e`xpy mixcpa 'it` a`l zeyx dpwexzpc ecen r"k `nl` .`zilc 'iwqne ,a` xtin ivn `l

`cg ,izxz `ki` `kdc idp :opixn`w ikdc xyt`e ?y"ac `ail` ikd `kd-cere ,oey`x qex`l e`xpc-oey`x qex` oda dkfc oeik c"qe ,oexg` qex` inp `ki`c-mda dpwexzp `l

dizi`c oeik edin ,dil wlzq` qex`c idpc .oey`x oda dkfy mixcpa ded oey`xc dirxk oexg`c meyn ,oexg` qex` `ki`c `kid lk a`l zeyx-,xtil `l inp edi`c a`c dilr akrn

inpc `pyil xn`w ik ,edin .dizilc l"nw-dikf oiprlc meyn `l` .a`l zeyx dpwexzp `l oey`x qex`l e`xp `l ik daxc`c ,xtin a`c ith 'ixn` e`xp `lc `kidc `xninl e`l

qex`c dikf `ticrc oeike ,e`xp `ln e`xp sicr qex`c-meyn `kdc inp xn`w ,a` xtin ivn `l e`xp la` e`xp `ly mixcpa n"d `ni`e :lirl 'ixn`cke ,xtin `l a`c xninl `ki`

`ki`ac oeik ,inp hwp oexg` qex` `kilc `kidc `zl meync yxtz dvxz m`e .e`xp `ln e`xpa ith `ticr qex`c dikf mlerlc .e`xp meyn `le ,qex`c dipic rxbc `ed lrac dxtd

d"ac meyn ,l`enyl ikd inp `ipz `ziixa jdn iziine .l"pk ,`paizkck `ed `zeax e`xp oexg` qex`-inp y"a 'it`e ,oey`x qex`l e`xpy mixcp oixitn oexg` qex`e a`c ixn` `d

xtd `le rny la` ,dl xtde dlra rnyya `l` ibilt `l-eyxit zetqeza la` .l"f mipey`xd zvw jxc lr ef drenya l"py dn edf .dixcp oixitn oexg` qex`e a`c ecen `nlr ilek

y"a ixac od od :ozp x"` ,'ixn` ikc-fiib fbin a`c oeikc meyn ,dixcp oixitn oexg`d dlrae dia`c ,`yixa y"a ixac od odc ,i`w `ziixac iaa ixz`-aiyg xcpc `blt jci`dil

qex`l e`xpy mixcpc l"qc meyn ,lra ly ewlg xtine a`d xfegc 'ixn` inp `tiqae .a` icda oexg` qex`l eyixedl-qex`c edl `xiaqc meyn ,oexg` qex`l `le a`l zeyx dpwexzp

qex` meyl e`xp `ly mixcp `l` xtin epi` oey`x qex`c ikid ik ;oey`xk oexg`-qex` edl zixen ik ,oey`x qex`l e`xpy oeikc .oexg` qex` p"d-qex`l `le ,oedl dkfn a`l

a`l zeyx dpwexzp qex`l e`xpy mixcpa ixaq y"a :'ixn` ike .oexg`-i`dn qex` `la ibq dicegl a`c xnelk ,lra ly ewlg xtine a`d xfegc `tiqa y"a ixn`c i`nl `nrh aidi

fiib fbine ez 'ixn` ike .`nrh-yilwi`c oeik ,yilw yilwn i`c .xtdl ediieexz evnc xn`c `ed fiib fbinc meync ,dixcp oixitn oexg`d dlrae dia`c `yixa 'ixn`c i`nl `nrh aidi

xcp dil-xtdl leki oi` mixne` d"a la` .onrhe y"a ixac od ode ,a` icda oexg` qex` dia ikfnl aiyg `l-oia ,d"a ixn`c `ed y"ac ediixaqk xtdl leki oi`e ,ibilt iaa izxz`

a` xtd ikc meyn ,llk xtdl oileki oi` lra icda a` elit` d"al `yixac .`zi`ck `de `zi`ck `d ,edin ,`tiqa oia `yixa-yilwi`c oeike ,yilw ylwn `l` fiib fbin e`l-`l

qex` eda ikf oey`x qex`l e`xpy mixcpa 'it`c zxn`wck ,xtdl leki ecal a` oi`c ,y"ac` ibilt inp `tiqae .`yix` ibiltc i`na ediinrh epiide ,a` icda qex` dia ikfnl aiyg

dixcp oixitn oexg`d dlrae dia` ixaq d"ae :'ixn` ike .oexg`-fiib fbin e`le :'ixn` ike ,`tiq` ibiltc i`nl `nrh opiadi-`ipz iziin `tiqne .`yixa ibiltc i`nl `nrh opiadi

dkf jk lky ,inp el e`xpe oey`x qex` zeyxa eyrpy mixcpa :w"dc xyt`e .'eke "inp mixcpa"c `pyil xity il iz` `l `yexit i`dle .l"f myexit edf ,cegla l`enyl d"acn ikd inp

el e`xpy cr oey`x qex` oda-r"lv oiicre ."inp mixcpa"c `pyil epiide ,qex`l `le oze` yixen `ed a`l `peeb i`d ika.àéòáéà.oiinc dnwdk e` oiinc dwizyk oiyexib edl

inc dinwe`c o`nk - dreny meia xtd `l iknc 'ixn`c ikid ik ,inc `xcpl dinwe`c o`nk - oiyexib mcew xtd `le ,xtin ivn `l oiyexib xzalc qex` rcic oeikc meyn.ïåâëdxcpc

yxbe dlra rnye.di`e .oincewa xtin lrad oi` - z`ype dxfgya i` ?xtin ivn ikid - oiinc dwizyk oiyexibc xnel `vnz elit` ,d`eypa i`c .`ed `wec qex` - ixn`wc dlra i`d

i`ce `l` .xtin ivn `l - `inc dwizyk xnel `vnz 'it` ,da zeyx dia`l oi` aey z`ypy oeikc ,a` `kil `kde ,zetzeya `l` xtin epi` qex`c oeik ,cegla oiqex`a dxcd`c

opiwqr dqex`a.äøãäàå.dineiaopixn`c `de .lrac dizeyxa dizil `nei seqac b"r`e .driny ly enei xary oeik ,xtin ivn `lc `hiyt - xgnl dxcd` i`c ,dineia hwp ikdl

hwp `gikyc `zlin `l` ,xg` oicd `edc ,`ed `wec e`l - dxcd`e.
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להוראות תורתנו תורת חיים, שאחד הפירושים בזה הוא שהתורה היא הוראה בחיי היום יום בכל 

מקום שהוא ובכל תקופה שהיא, שהרי התורה הזאת לא תהי' מוחלפת וכו'.

וכיון שאמרו חז"ל אסתכל באורייתא וברא עלמא, הרי אי אפשר ונגד השכל הוא אשר ענינים 

שבעולם יפריעו וימנעו קיום האמור בתורה, שהרי אי-אפשר, שמובן גם על פי שכל הפשוט, שהמסובב 

יהי' חזק יותר מהסבה. ובפרט שבנידון דידן המסובב הוא רק חלק קטן ביותר מעניני הסבה, ולא עוד 

אלא שהסבה מצד עצמה נעלית ביותר גם מלהיות סבה וכל' רבהז"ק תניא פ' ד' היא רצונו וחכמתו ית' 

דלית מחשבה תפיסא בי' כלל ופשיטא שאין לה שייכות לעולמות, ורק אלקים הבין דרכה וידע מקומה 

)ראה בארוכה קונטרס אחרון בתניא ד"ה זמירות קרית להו(.

מוסג"ב קטע ממכתב עתי אשר בו מדובר ע"ד אני' שהפליגה מאה"ק למארסייל ביום החמישי, 

זאת אומרת, נסיעה אשר לכל הדיעות יכולה להעשות בלי חילול שבת, כיון שאינה דורשת יותר מששה 

ימים, והפליגה דוקא באופן שונה מזה, ואין זה מספיק אלא שרבנים ערכו... תפלה בה ביום שלפני זה! 

והרי זהו נתינת הכשר לבעלי האני' שלכל הדיעות כגון דא אסור הענין מדאורייתא! ולאחרי כהנ"ל 

אינני  זה  כל  שלאחרי  לומר  ומוכרחני  שהוא?  מי  של  בכבודו  פוגעים  שכאילו  לקושייתו  מקום  היש 

חורבן  בכללות מביאות  האניות  ונסיעות  כהנ"ל,  הנהגה  הי'  לא  בהענין אם  הייתי מתערב  יודע אם 

כאן אף שגם בלאו הכי אינה כהרצוי, ועי"ז נעשה הדבר גם לבעית העיר ניו-יורק  גם בשמירת שבת 

ותושבי', ולא עוד אלא כמו שכתבתי לו מכבר שכמה מהחרדים לדבר ה' אין זה בעיניהם בעי' כלל כיון 

שהרבנים באה"ק ת"ו עושים על דרך האמור בקטע המוסג"פ ועוד ועוד.

בענין ספר היובל שרוצה להדפיס שם מכתבי ע"ד האניות, ומוסג"פ העתק עוד מכתב אחד, 

אין  לרכך הרי אף שכפי שבארתי במכתביי הקודמים  יודפסו המכתבים כמו שהם מבלי  הנה באם 

בנוהג בית הרב להשתתף בספר יובל וכיו"ב ומטעמים המובנים, אבל כיון שגם מו"ח הרה"ג וכו' וכו' 

שליט"א בעל היובל מאלה שפניתי אליהם בשאלה זו, פשוט שיוכל לפרסמם במקום הנראה לו.

לאנדסמאנשאפט,  עם  יקטרינוסלב, משתדלים למצוא קישור  ענין ספר  אודות  במה שכותב 

ולכשיוודעו ממשיות יבואו עמו בכתובים.

בפ"ש בני ביתו שיחיו... ויה"ר שיבשר טוב בכל האמור, ובענין האניות ביחוד.

בברכה לבשו"ט בהנ"ל.

חנוך,  לעניני  המרכז  שתחת  ישראל  גן  קיץ  במחנה  הילדים  לפני  שיחתי  העתק  בזה  מוסגר 

וכהתחלתו כיוונתי בה לכל ילדי ישראל ובפרט לאלו שמזכירם אני ובנם יהודא ליב שי' בכל זה כמובן 

וגם פשוט.

המשך מהעמוד הקודם
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`pic `l` ,`zeax opireny`l e`le ."meia ea"

ea `wec - a`c driny `ki`c oeikc ,`ed ikd

`l - `pixg` `neile xgnl la` ,meia.ù"ú
.'eke meia ea dxcpipzwe ,opiwqr dqex`ac c"qwe

.oiinc dnwdk oiyexb `nl` ,xtdl leki oi`

- "meia ea" ipzwc oizipzn jgxk lr ,jklde

i`c .opiwqr a` rnye oey`x qex` rny `lya

ea dqx`zp elit` - dyxby oeik ,qex` rny

xtin ivn `l meia.àéøîd`eypa `kd

.opiwqr,oiinc dwizyk oiyexbc jl `ni` mlerl

e` ,opiwqr d`eypac meyn - `nrh epiid `kde

oi`c ,xtin ivn `l d"yne .seqa e` dligza

dlgza dqex` i` ,jkld .oincewa xtin lrad

lrad oi`c ,xtin ivn `l - `id seqa d`eype

seqa dqex`e dlgza d`eyp i`e ,oincewa xtin

dil rwt z`ypy oeikc ,xtin ivn `l inp - `id

hwpe .zetzeya `l` xtdl leki epi` qex`e ,a`

meyn - oincewa xtin lrad oi`c `nrhl dil

dinza !?qex`n rxb lra - ikd e`l i`c ,a` el wlzqpy zngn `nrh epiidc.ïéðòìå.dkld`kide .enc dnwdk oiyexbc ,`xnegl opihwp - `hiyt` `l oiirac oeik :l"f o"anxd azk

xn`c ,l`enyc dixninn dl `hiyt` ,dlr 'iziinc `ziipzn jpdn `hiyti` `l oiirac idpc azk l"f `"ayxd la` .dl xtin ivn `l - dineia dxcd`e ,dyxbe dlra rnye dxcpc

) lirl.`r sc"meia ea" 'ipzna opz ikc .diaxn dlaw `nl`c ,oey`xl e`xpy mixcp xtin oexg` qex`c n"d `pn :(-l`enyc oeike .a` zriny meyn `le ,dil hwp qex` zriny meyn

ikd xn`-era `zipznn e` 'ipznnc xninl `ki` ?l`enyc dixninn oiira [opihyt] `l h"n k"` :`niz ike .`xnba edl `wtzq`c i`n meyn l`enyl dil `hiytc i`n opiway `l

) "xcend oia oi`" 'ta lirl ol `irac `d dzeekce .i`xen`c `xninn `le ,dhytnl:dl scdhytnl dil dedc b"r` ,mzd `hiyti` `le ,`inyc igely e` edpip ocic igely ipdk ipd (

) oiyecwc w"ta xn`c ,`pepnd axc dixninn:bk sceed `inyc igelyc (-dzeekc inp `de ,d`xen`c `xninn `le dhytnl ira ded `zipznn e` 'ipznnc meyn.
'ipzn
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áàI úeLø äð÷Bøúð Iòaä úî eøîà éúîéà :ù"ú¥¨©¨§¥©©©¦§§¨§¨¨
¯òîL Bà ,øôäå òîL Bà ,Iòaä òîL àJL ïîæa¦§©¤Ÿ¨©©©©¨©§¥¥¨©

÷úLåeîc ä÷éúLk ïéLeøéb zøîà éàå .íBia Ba úîe §¨©¥©§¦¨§©§¥¦¦§¦¨¨
¯éëä éðz àIcî !"Løéâå òîL Bà" éîð éðúéI¯ ¦§¥©¦¨©§¥¥¦§¨¨¥¨¦

íà Iáà :àôéñ àîéà .eîc äî÷äk ïéLeøéb î"ù¥¦©£¨¨¨¥¨¥¨£¨¦
åéøçà IL íBia úîe ÷úLå òîL Bà ,íéi÷å òîL̈©§¦¥¨©§¨©¥©¤©£¨

¯eîc äî÷äk ïéLeøéb zøîà éàå .øôäI IBëé ïéà¥¨§¨¥§¦¨§©§¥¦©£¨¨¨
éëä éðú÷ àIcî àJà !"Løéâå òîL íàå" éðúéI¦§¥§¦¨©§¥¥¤¨¦§¨¨¨¥¨¦

¯àkéI àäî ,àJà .eîc ä÷éúLk ïéLeøéb î"ù¥¦¦§¦¨¨¤¨¥¨¥¨
íeMî àôéñ áéñð à÷åc àLéø éà ,dépéî òîLîI§¦§©¦¥¦¥¨©§¨¨¥¥¨¦

à÷åc àôéñ éà ,àLéø¯.àôéñ íeMî àLéø áéñð ¥¨¦¥¨©§¨¨¥¥¨¦¥¨
Ba äñøàúðå äLøbúðå ,äñeøà àéäå äøãð :ù"ú¨§¨§¦£¨§¦§¨§¨§¦§¨§¨

äàîI eJéôà ,íBia¯ïéøéôî ïBøçàä dIòáe äéáà ©£¦§¥¨¨¦¨©§¨¨©£§¦¦
äî÷äk éàc .eîc ä÷éúLk ïéLeøéb î"ù .äéøãð§¨¤¨¥¦¦§¦¨¨§¦©£¨¨
ñeøà íé÷Bàc éøãéð ïBøçà ñeøà øôéî éöî éî eîc̈¦¨¥¥¥¨©£¦§¥§¦¨
éëä éà .ïBLàø ñeøà òîL àJLa :ò"áä ?ïBLàø¦§¤Ÿ¨©¨¦¦¨¦
Bác ,áàä òîLå ñeøà òîL àJLk !éîð íéîé äàî øçàI eJéôà ?íBia Ba àéøéà éàî©¦§¨©£¦§©©¥¨¨¦©¦§¤Ÿ¨©¨§¨©¨¨§

íBia¯,íBia Ba äøãð :òîL àz .øôéî éöî àI CIéàå ïàkî Iáà ,øôéî éöîc àeä ©§¨¥¥¥£¨¦¨§¥¨Ÿ¨¥¥¥¨§©¨§¨©
íBia Ba døéæçäå dLøéb¯:éøîà .eîc äî÷äk ïéLeøéb :dpéî òîL .øôäI IBëé ïéà ¥§¨§¤¡¦¨©¥¨§¨¥§©¦¨¥¦©£¨¨¨¨§¦

øôäI IBëé ïéàc àîòè eðééäå ,ïðé÷ñò äàeNða àëä¯.ïéîãB÷a øôéî Iòaä ïéàc íeMî ¨¨¦§¨¨§¦©§©§©§¨§¥¨§¨¥¦§¥©©©¥¥§§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc mixcp(iyily meil)

eøîà éúîéà ,òîL àzm`y ,dqxe`nd dxrpaäð÷Bøúð ìòaä úî ¨§©¥¨©¨§¥©©©¦§§¨
áàì úeLømipte`d zyelyn cg`a ,dixcp z` ecal xtdl §¨¨
.` :mi`adìòaä òîL àlL ïîæaeiiga xcpd z`.a .zneBàyòîL ¦§©¤Ÿ¨©©©©¨©

xcpd z` lradøôäå.b .zny mcew eze`BàyòîLz` lrad §¥¥¨©
xcpd÷úLåeze` xtd `le.íBia Ba úîe §¨©¥©

,dzii`x z` `xnbd zniiqneîc ä÷éúLk ïéLeøéb zøîà éàå§¦¨§©§¥¦¦§¦¨¨
dlkiy miccvd lk z` `ziixad dzpyy xg`n ,dnwdk mpi`e

,a`l zeyx dpwexzp mday `evnléðúéì`ziixad dpyzy - ¦§¥
Bà' ,énðyòîLlradLøéâådpwexzp df ote`a mby ,'meia ea ©¦¨©§¥¥

.ecal xtdl a`l zeyx`l`éëä éðz àìcîdzpy `ly jkn - ¦§Ÿ¨¥¨¦
,xen`d dxwna mb 'dpwexzp' oic `ziixadïéLeøéb ,dpéî òîL§©¦¨¥¦

,eîc äî÷äkaey ,oiyexibd ici lr dixcp eniiwzd xaky xg`ne ©£¨¨¨
.mze` xtdl leki a`d oi`

:jtidl `ziixad ixac jyndn dgiken `xnbd
òîL íà ìáà ,àôéñ àîéàlradíéi÷å,zny mcew xcpd z`Bà ¥¨¥¨£¨¦¨©§¦¥

yòîLxcpd z`÷úLå,eze` xtd `le,åéøçà ìL íBéa úîe ¨©§¨©¥§¤©£¨
,erny mei lk wzyy ici lr xcpd miiwzdy `vnpeïéàa`dìBëé ¥¨

øôäì.lrad zzin xg`léðúéì ,eîc äî÷äk ïéLeøéb zøîà éàå- §¨¥§¦¨§©§¥¦©£¨¨¨¦§¥
,a`l zeyx dpwexzp `l eay ote` cer `ziixad dpyzyíàå'§¦

òîLlradùøéâå.'xtdl leki a`d oi`éëä éðz÷ àìcî àlà ¨©§¥¥¤¨¦§Ÿ¨¨¥¨¦
,`ziixaaeîc ä÷éúLk ïéLeøéb ,dðéî òîLok lre ,dnwdk mpi`e §©¦¨¥¦¦§¦¨¨

ecal xtdl a`d leki ,meia ea yxibe lrad rnyy xg`l s`
.diyexib xg`l

,`xnbd zxne`àäî àlà`ziixadépéî òîLîì àkéìoi` - ¤¨¥¨¥¨§©§©¦¥
`le dnwdk oiyexiby `l ,xen`d wtqd z` dpnn heytl
`ly epyp `yixd e` `tiqd e` gxkda ixdy ,dwizyk oiyexiby

e .`weecaà÷åc àLéø éàda miiepyd mipte`d zyelya `weecy - ¦¥¨©§¨
meyn xtdl leki a`d oi` yxiba la` ,a`l zeyx dpwexzp

c xnel jixv ,dnwdk oiyexibyáéñð[dzpypÎ]díeMî àôéñ ¨¦¥¨¦
d,àLéølrad rnya mb dzpy `ly dne .`id `weeca e`le ¥¨

`l` `tiqa epyp `ly meyn `ed ,xtdl leki a`d oi`y yxibe
.`yixa miiepyd mixwndn miketdd mixwneà÷åc àôéñ éà- ¦¥¨©§¨

yxib m` la` ,xtdl leki a`d oi` da miiepyd mipte`a `weecy
`l` dnwdk mpi` oiyexiby meyn ,a`l zeyx dpwexzp lrad

c xnel jixv ,dwizykáéñðd [dzpypÎ]íeMî àLéød,àôéñe`le ¨¦¥¨¦¥¨
dpwexzpy yxibe lrad rnya mb dzpy `ly dne .`id `weeca

`ly meyn `ed ,a`l zeyxmiketdd mixwn `l` `yixa epyp
`tiqd e` `yixd e` gxkday xg`ne .`tiqa miiepyd mixwndn
wtqd z` ef `ziixan heytl oi` ,odn in reci oi`e ,`weec e`l od

.xen`d

:dwizyk oiyexiby lirl dpyndn dgiken `xnbd
,òîL àz,(.`r) lirl dpyna epipyäLøbúðå ,äñeøà àéäå äøãð ¨§©¨§¨§¦£¨§¦§¨§¨

z` cgi dlrae dia` extdy `la ,dxcpy meia ea qex`dn
dklde ,dixcpäñøàúðåxg`l,íBia Baeeléôàdyxbzp m` §¦§¨§¨©£¦

mei eze`a dqx`zpeäàîìs` dl xtd `le ,df xg` dfa mc` ipa §¥¨
,mdn cg`ïéøéôî ïBøçàä dìòáe äéáàz`,äéøãðel` elit`e ¨¦¨©£¨¨©£§¥¦§¨¤¨

.oey`xd qex`d zgz dzeida cer dilr eidy
,`xnbd dgikenäî÷äk éàc .eîc ä÷éúLk ïéLeøéb ,dpéî òîL§©¦¨¥¦¦§¦¨¨§¦©£¨¨

øôéî éöî éî ,eîcdñeøàdïBøçàa`d zetzeyaíé÷Bàc éøãéð ¨¦¨¥¥¥¨©£¦§¥§¦
[miwdy mixcpÎ]dñeøàdïBLàø.diyexib mvra ¨¦

epizpyna epipyy dne ,dnwdk md oiyexib mlerl ,`xnbd dgec
,dze` yxib oey`xdy xg` xtdl leki oexg`d qex`dyàëä̈¨

ïBLàø ñeøà òîL àlLa ,ïðé÷ñò éàîa,dyxiby mcew xcpd z` §©©§¦¨§¤Ÿ¨©¨¦
z` rnyy xg`l yxibyk `l` dnwdl miaygp oiyexibd oi`e

.xcpd
,`xnbd dywn,éëä éà`l oey`xd qex`dy dpyna xaecny ¦¨¦

,xcpd z` rnyàéøéà éàî`weec dpynd dzpy recn - ©¦§¨
dyxbzpy,íBia Baz` oey`xd qex`d rny `ly xg`n `ld ©

,diyexib mcew xcpdénð íéîé äàî øçàì eléôàxcpd miiwzd `l £¦§©©¥¨¨¦©¦
.eze` xtdl oexg`d qex`d lkei `l recne ,qex`d zwizya

zxacn dpynd ,`xnbd zvxznòîL àlLkdñeøà,oey`xd §¤Ÿ¨©¨
åmle`c .áàä òîLdqx`zpe dyxbzp m` `weec ok meyn,íBia Ba §¨©¨¨§©

éöîc àeäoexg`d qex`dìáà ,øôéîCìéàå ïàkî,zxgnl mein - §¨¥¥¥£¨¦¨§¥¨
aey,øôéî éöî àì,eze` xtd `le xcpd z` a`d rnyy xg`ny Ÿ¨¥¥¥

z` miiw ixd ,a`d ly erny mei xar xak xg`l dqx`zdy cre
.ezwizya xcpd

:dwizyk oiyexiby oldl dpynd ixacn dgiken `xnbd
,òîL àzdpyna epipyoldl(.èô)y dy`d ,,íBia Ba äøãð ¨§©¨§¨©

edLøébdlraïéà ,íBia Ba äøéæçäå`edøôäì ìBëédxcp z` ¥§¨§¤¡¦¨©¥¨§¨¥
.dxifgdy xg`l,eîc äî÷äk ïéLeøéb ,dpéî òîLmiiwy meyne §©¦¨¥¦©£¨¨¨

s` xcpd z` xtdl leki epi` aey ,diyexib ici lr xcpd z`
.dxifgdy xg`l

,`xnbd dgecéøîàoiyexib mlerl ,daiyid ipa exn` - ¨§¦
,xtdl leki epi` lrady epipyy dne ,dwizykða àëäNäàe ¨¨¦§¨

ïðé÷ñò,.a`d `la ecal dixcp z` xtn dlrayïéàc àîòè eðééäå ©§¦¨§©§©£¨§¥
øôäì ìBëé,dxifgdy xg`líeMîd`ypy mcew df xcp dxcpy ¨§¨¥¦

ol `niiwe ,zipyacoi`eyipd xg`ïéîãB÷a øôéî ìòaä ïéà- §¥©©©¥¥§§¦
zxtdl ezeyxl dqpkp `l oiicre z`ypy mcew dxcpy mixcpa

.dixcp
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד מנ"א, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה חיים ברוך שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ט מנ"א עם המצורף אליו בשו"ט מאנ"ש אשר שם.

ויהי רצון אשר תכה"י יבשר טוב בטוב הנראה והנגלה, בהנוגע לעצמו וב"ב שי' ובהנוגע לאנ"ש 

בתכ"י, ויהי' זה באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, ובזה מובן ג"כ וג"ז עיקר - מההוספה בעבודתו 

בקדש להפיץ המעינות באופן הנ"ל עד לחוצה וד"ל.

המשך בעמוד הבא



קעי
miwxt dyelya` cenr ar sc ± iriax wxtmixcp

.àùéø íåùî àôéñ áéñð à÷åã àùéø éàdywz `l ,xnelk`yixnc b"r` .`yixl `tiq

oiyexibc opirny`tiqae ,enc dnwdkdwizykc opirny.iccd` oiiyw `l - enc

oiyexibc ,`wec `yix :`ni`c- "dyxibe rny" `tiq ipz `lc i`de ,enc dnwd ik

ira `l `pze ,`yix meyn `l` dl aiqp `lc meyn.`yixn ith `tiqa icin iteqe`l

àôéñ ð"à.à÷åã éîð.enc dwizyk oiyexibc

.ïåùàø ñåøà òîù àìùá ïðé÷ñò éàîá àëä
,dyxiby mcew.oexg` qex` xtin ivn ikd`e

.enc dnwd ik oiyexibc ,`l - ikd e`l `déàî
àéøéà.xtinl ivnc ,meia ea xg`l dqx`zp i`

.dl.éîð íéîé äàî øçàì åìéôàdqx`zp m`

e`xp `le li`ed ,xtin oexg` qex` iedil xg`l

.oey`x qex`l.éîð éëä ïéà`lya - r"ad `l`

eac li`ede .a`d rny la` ,oey`x qex` rny

meia" aizkck ,meia ea xtdl jixv - rny meia

."erny.ïðé÷ñò äàåùðá àëäipzwc `d

dyxibe dxcpe z`ypy oebk - "dxifgde dyxib"

d`vi eiykrc ,meia ea dxifgde ,rnyy meia

- dxifgdy t"r`e ,dnvr zeyxl zg` dry

d`eypk ziyrpeiykrc ,xtin ivn `lc ,xg`l

) opzck ,oincew od.`r sc lirllk ,llkd df :(

dia` - zg` dry dnvr zeyxl z`vi `ly

dnvr zeyxl d`vi `d .dixcp oixitn dlrae

.oincewa xtin lrad oi`c meyn ,oixitn oi` -
'éðúî
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ù"ú.'eke a`l zeyx dpwexzp lrad zn exn` izni`) dlrnl izyxt.gq sc(.àîéà
.`tiqenc dwizykc `tiqn [wiic] ,enc dnwdk oiyexbc `yixn zwiicc`.éà`yix

.`wecira `lc ,`yix meyn `tiq aiqp - enc dnwdkc meyn oiyexb ipzinl ivn `lc

ipz ivn `lc ,`wec `tiq i` .`yixc ipeebl edpiket`l `l` `zcg `peeb `tiqa `pzinl

aiqp - oiinc dwizykc meyn oiyexib `tiqa

`l` `yixa `pzinl ira `lc ,`tiq meyn `yix

`tiqa edl iket`l ivnc ipeeb.ù"údxcp

.oiinc dwizyk oiyexb n"y 'eke dqex` `ide

`ki`ca oigxk lr - "meia ea" ipzwc oeikc

,`id qex`c drinyc c"qwe .opiwqr driny

oiyexbc opireny`l - "meia ea" `pz ikdle

i`n - `id a`c driny i`c .oiinc dwizyk

rny `lya :opigce ?"meia ea" ipzw ik `zeax

ipzwc `ed a`c driny meyne ,a` rnye qex`

`pic `l` ,`zeax opireny`l e`le ."meia ea"

ea `wec - a`c driny `ki`c oeikc ,`ed ikd

`l - `pixg` `neile xgnl la` ,meia.ù"ú
.'eke meia ea dxcpipzwe ,opiwqr dqex`ac c"qwe

.oiinc dnwdk oiyexb `nl` ,xtdl leki oi`

- "meia ea" ipzwc oizipzn jgxk lr ,jklde

i`c .opiwqr a` rnye oey`x qex` rny `lya

ea dqx`zp elit` - dyxby oeik ,qex` rny

xtin ivn `l meia.àéøîd`eypa `kd

.opiwqr,oiinc dwizyk oiyexbc jl `ni` mlerl

e` ,opiwqr d`eypac meyn - `nrh epiid `kde

oi`c ,xtin ivn `l d"yne .seqa e` dligza

dlgza dqex` i` ,jkld .oincewa xtin lrad

lrad oi`c ,xtin ivn `l - `id seqa d`eype

seqa dqex`e dlgza d`eyp i`e ,oincewa xtin

dil rwt z`ypy oeikc ,xtin ivn `l inp - `id

hwpe .zetzeya `l` xtdl leki epi` qex`e ,a`

meyn - oincewa xtin lrad oi`c `nrhl dil

dinza !?qex`n rxb lra - ikd e`l i`c ,a` el wlzqpy zngn `nrh epiidc.ïéðòìå.dkld`kide .enc dnwdk oiyexbc ,`xnegl opihwp - `hiyt` `l oiirac oeik :l"f o"anxd azk

xn`c ,l`enyc dixninn dl `hiyt` ,dlr 'iziinc `ziipzn jpdn `hiyti` `l oiirac idpc azk l"f `"ayxd la` .dl xtin ivn `l - dineia dxcd`e ,dyxbe dlra rnye dxcpc

) lirl.`r sc"meia ea" 'ipzna opz ikc .diaxn dlaw `nl`c ,oey`xl e`xpy mixcp xtin oexg` qex`c n"d `pn :(-l`enyc oeike .a` zriny meyn `le ,dil hwp qex` zriny meyn

ikd xn`-era `zipznn e` 'ipznnc xninl `ki` ?l`enyc dixninn oiira [opihyt] `l h"n k"` :`niz ike .`xnba edl `wtzq`c i`n meyn l`enyl dil `hiytc i`n opiway `l

) "xcend oia oi`" 'ta lirl ol `irac `d dzeekce .i`xen`c `xninn `le ,dhytnl:dl scdhytnl dil dedc b"r` ,mzd `hiyti` `le ,`inyc igely e` edpip ocic igely ipdk ipd (

) oiyecwc w"ta xn`c ,`pepnd axc dixninn:bk sceed `inyc igelyc (-dzeekc inp `de ,d`xen`c `xninn `le dhytnl ira ded `zipznn e` 'ipznnc meyn.
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áàI úeLø äð÷Bøúð Iòaä úî eøîà éúîéà :ù"ú¥¨©¨§¥©©©¦§§¨§¨¨
¯òîL Bà ,øôäå òîL Bà ,Iòaä òîL àJL ïîæa¦§©¤Ÿ¨©©©©¨©§¥¥¨©

÷úLåeîc ä÷éúLk ïéLeøéb zøîà éàå .íBia Ba úîe §¨©¥©§¦¨§©§¥¦¦§¦¨¨
¯éëä éðz àIcî !"Løéâå òîL Bà" éîð éðúéI¯ ¦§¥©¦¨©§¥¥¦§¨¨¥¨¦

íà Iáà :àôéñ àîéà .eîc äî÷äk ïéLeøéb î"ù¥¦©£¨¨¨¥¨¥¨£¨¦
åéøçà IL íBia úîe ÷úLå òîL Bà ,íéi÷å òîL̈©§¦¥¨©§¨©¥©¤©£¨

¯eîc äî÷äk ïéLeøéb zøîà éàå .øôäI IBëé ïéà¥¨§¨¥§¦¨§©§¥¦©£¨¨¨
éëä éðú÷ àIcî àJà !"Løéâå òîL íàå" éðúéI¦§¥§¦¨©§¥¥¤¨¦§¨¨¨¥¨¦

¯àkéI àäî ,àJà .eîc ä÷éúLk ïéLeøéb î"ù¥¦¦§¦¨¨¤¨¥¨¥¨
íeMî àôéñ áéñð à÷åc àLéø éà ,dépéî òîLîI§¦§©¦¥¦¥¨©§¨¨¥¥¨¦

à÷åc àôéñ éà ,àLéø¯.àôéñ íeMî àLéø áéñð ¥¨¦¥¨©§¨¨¥¥¨¦¥¨
Ba äñøàúðå äLøbúðå ,äñeøà àéäå äøãð :ù"ú¨§¨§¦£¨§¦§¨§¨§¦§¨§¨

äàîI eJéôà ,íBia¯ïéøéôî ïBøçàä dIòáe äéáà ©£¦§¥¨¨¦¨©§¨¨©£§¦¦
äî÷äk éàc .eîc ä÷éúLk ïéLeøéb î"ù .äéøãð§¨¤¨¥¦¦§¦¨¨§¦©£¨¨
ñeøà íé÷Bàc éøãéð ïBøçà ñeøà øôéî éöî éî eîc̈¦¨¥¥¥¨©£¦§¥§¦¨
éëä éà .ïBLàø ñeøà òîL àJLa :ò"áä ?ïBLàø¦§¤Ÿ¨©¨¦¦¨¦
Bác ,áàä òîLå ñeøà òîL àJLk !éîð íéîé äàî øçàI eJéôà ?íBia Ba àéøéà éàî©¦§¨©£¦§©©¥¨¨¦©¦§¤Ÿ¨©¨§¨©¨¨§

íBia¯,íBia Ba äøãð :òîL àz .øôéî éöî àI CIéàå ïàkî Iáà ,øôéî éöîc àeä ©§¨¥¥¥£¨¦¨§¥¨Ÿ¨¥¥¥¨§©¨§¨©
íBia Ba døéæçäå dLøéb¯:éøîà .eîc äî÷äk ïéLeøéb :dpéî òîL .øôäI IBëé ïéà ¥§¨§¤¡¦¨©¥¨§¨¥§©¦¨¥¦©£¨¨¨¨§¦

øôäI IBëé ïéàc àîòè eðééäå ,ïðé÷ñò äàeNða àëä¯.ïéîãB÷a øôéî Iòaä ïéàc íeMî ¨¨¦§¨¨§¦©§©§©§¨§¥¨§¨¥¦§¥©©©¥¥§§¦
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ואם בכללות עניני החסידות ידוע פס"ד בית דין של מעלה, אשר - בגלל המסירות נפש הלזו 

)של אדה"ז( פסקו בבית דין של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד 

מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה, עאכו"כ בענין ההפצה בין בני תורה, וכידוע ההשתדלות של 

אדמו"ר הזקן בזה בראשית נשיאותו ועוד מקודם לזה, וכמסופר מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע.

המצפה לבשו"ט בכל האמור,

מ. שניאורסאהן

המשך מהעמוד הקודם



קעב
miwxt dyelyaa cenr ar sc ± iriax wxtmixcp

éðúî'.'åëå íéîëç éãéîìú êøã.`xnba yxtn.øôäì ìåëé åðéà åúåùøì ñðëúùî íà
.oincewa xtin lrad oi`c'îâ.äòéîù àìá øôéù åäîizy` dxcpy mixcp lk" xn`iy

edimixtenivn i` ,a`a inp d"de .oda rny `ly b"r` ,"xtinl.driny `laòîùå
.àåä à÷åã äùéà.rny ok m` `l` xtin epi`c.òîù àì àäå?edl xtin ivn ikideéëì

.øôéîã àåä òîùmeyn `l edl xtinc `dc

dil rny ikl `l` ,driny `la xtin `zydc

xcplk"g`lxtidy dxtd `da xten iedil -,

.ezeyxa `idy onf lk.ë"à,rny `l izk`c

xninl dil dnl - ef dxtda mixten eed `le

!icin `le ipdn `l `d ?`zyd.éøåãäìxefgl

wecalextilc ,xcp mey dilr yi m` eza xg`

.leykn icil `az `ly ,dløîåàä ù"ú
.íåìë øîà àì ïéîéé÷ ïä éøä 'åëå åúùàì
leki j`ide ,mlerl xcpd `a `l oiicrc

?eniiwl.àðòîù éëì äì øîàã ïåâë.mixten edi

dil dnl ,drinya `ilz dxtdc xg`ne

.dl xtn rny ikl ?`zyd xninlàîìã øáñ÷
.àúòù àéää àðãéøèî,xcpd rnyiy drya

.epxti `le cexh `di `ny.åðøôé äùéà`le 'ebe

.gily.äéùàé 'ø 'éôàåegelyc dil zi`ly

dyi`" aizkc meyn e`l i` ,ezenk mc`

`ly onf lk gily ieyn ivn ikide ,"epxti

"rnye" ,e`l `l` !dxcpl rny `l `d ?dxcp

.gily ieyn ivn ikd`e ,`wec e`l
øîàã
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'éðúî.'eke minkg icinlz jxc`dzy xyt` i` z`ypy xg`l dqxe`nd dxrpy itl

`xnbae .`ypzy mcew dixcp xtdl minkg icinlz odyk lrae a` ly okxc ,dixcpl dxtd

driny xg`l i` `id driny mcew i` ,dxtd jd yxtn.íàùezeyxl qpkzleki epi`

.xtdloincewa xtin lrad oi`y itl.'îâ.driny `la xtiy edn lra `ng xa inx ira

,e`l m` dxcp m` llk rci `le rny `ly oebk

wtqd lr dl xtiy edn?ìëedi zxcpy mixcp

.oixten,qex` y"l `ng xa inx irawc lra i`de

`wtqn edleka - dia`a `py `le ,lra `py `le

dil.òîùå.`wec e`l e` `ed `wec dyi`

hwp `zlinc `gxe` `l`xn` .àáøy"z

.rny `l `de 'eke minkg icinlz jxcipzwcnc

- edpirny i`c ,rny `lc rnyn - "mixcp lk"

ipelte ipelt xcp xninl dil ded.éëìrny`ed

.xtincxfeg - dxcpy mixcp k"g` rnyiyk

oze` xtine.ë"à.xninl dil dnl rny `l ik

oeik ,zlren dpi`y dxtd wtqd lr xtdl el dn

dixcp rnyiyk xtdle xefgl eteqy.?

äéçøåà.ixecd`l opaxn `axevcly ekxc

ixd zxcpy mixcp lk" dl xnele ,dilr xfgl g"z

jk jezny ,mixaca dqipkdl ick ,"mixten od

,izxcp ipelt xcp :zxne`e dal l` zpzep `id

?ikda oiytp iwegcl ol dnl :`niz ike .xtn `ede

,xnelk ,"`prny ikl" dl xn`c :ikd `nil

"`prny ikl ikil xten" dl xne` driny mcewc

onwlc ,inc `l :l"i !onwl `vxzn ikdc ,ipdne

rny iklc ,ezy`l xne`a n"d - ikd opivxzn ik

,`kd la` .ipdn d"yne ,`niiw dizeyxa inp

,z`yp ixdy ,a` zeyxn z`vi xak rny iklc

zrya ixd ?ied i`n "`prny ikl" dl xn` ik

ezeyxa dpi` driny!ù"ú`d 'eke lrad oke

opaxn `axevc `gxe`c l"nw `de rny ikl inp

.ixecdli`dle .mixtq zvwna `qxibd `id jk

`ki`e .lirlc `idd ik `wexit dil ded `qxib

idpc edl `xiaqc .`prny ikl :ikd iqxbc igqp

ikd xtin ivn `l driny xg`l a`c ikid ikc

lrad oi`y ,xtin ivn `l driny xg`l lra inp

legz `prny ikl :driny mcew dl xn`c ,ikd opivxzn lra iab - "`prny ikl" xn`c ivexzl opivn `l a` iabc idp ,ikd 'it` ,oincewa xtin,ikd ciar ivn `l a` `nlyac .dxtd jd

a`c oeik ,`kd la` .a` dil wlzq`c meyn oincewa xtin lrad oi`c opixn` `nrh i`ne .dizeyxl dil `liir oi`eypa ,daxc` - lra la` .ixnbl dizeyxn dil `wtp oi`eypac meyn

dryn ,rny iklc inp xyt`e .xtin ikd elit` ,a` dil wlzq` lrac dxtd dl `liig ikc idp z`ypy, mcew lrac dxtd icda dicic dxtdl dtxv inp lrae ,z`ypy mcew ewlg xtd

ef `qxb itl yxtl il d`xp df ,lra icda a`c `ilrn `texv `ki`e ,dilic dxtd `liigc `ed dl xtdy.ù"ú.melk xn` `l oiniiw od ixd 'eke ezy`l xne`donwl `nrh yxtnck

xten epi` `"kge xten xne` xfril` 'x oixten od ixd 'ipzna.àäå.rny `lizk`c meyn `l` `"xc dilr opax ibilt `l o`k crc .opaxcn elit` `l` ,dihyt cegla `"xcn e`l

`weec e`l "dyi` rnye" `nl` .rny `lc b"r` `ipdn r"kl - `kd la` .mwd llkl e`a `lc oeikc ,edpi` dil ixcdn `wcke ,iliig `l.àëä.rny ikl inp:lirl iqxbc igqp jpi`le

lha :`icda dl xn`c `l` ,eprnyiyk eil`n lha xcpde "ikil xten" mzq xne` `edc `xninl e`lc zetqeza eyxt jpi`le .`prny ikl xn`c :inp `kd iqxb ,`prny ikl xn`c `kd

`prny ikl ikil.ù"ú.`a`y cre o`kn 'eke qetexhet`l xne`d"df mein" xn` `le ,"o`kn"c `pyil epiide ,aey`y cr jxcl `v`yn.ì"ú.epxti dyi`e epniwi dyi`azkc oeikc

gilyd `le dyi` `wec rnyn - ipnf ixz "dyi`" `pngx.åðéöî.ezenk mc` ly egely dxezd lka) "ycwn yi`d" 'ta opitlicke.an oiyecw(.àäå.dil rny `l`nl` .lra ,xnelk

axd mya zetqeza evxz !lra rny eli`k dil ded - ezenk mc` ly egelyc oeike ,qetexhet`c driny `ki`c `kd ip`ye .driny irac jl `ni` mlerl :`niz ike .driny `ira `l

`l lrac icin `ki` in - driny irac `zi` m`c ,`zilc :l"f sqei iax) xifp zkqna `ziixa jdl dl miwe` diteb `nrh i`dn `dc ?ieyn ivn gilye xtn ivn:ai scmc`c l"qc `"xk (

opaxl i`c .xeczy mcew ezy` ixcp xtin-gilye ,ezy` dxcp `l izk`c oeik ,xtin ivn `l edi`c icin `ki` in ?ezenk mc` ly egelyy dlek dxezd lka epivn :ozpei iax `nil ikid

rny `l `dc ,xtin ivn `l lrac oeik ,ied i`n qetexhet` rny ikc ,driny `ira `lc gken xity jkld ?ieyn ivn-xtn ivn `l inp gily.
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'éðúîBza äúéä àJL ãò ,íéîëç éãéîIz Cøc¤¤©§¦¥£¨¦©¤Ÿ¨§¨¦
CBúa zøãpL íéøãð Ik :dI øîBà BIöàî äàöBé§¨¥¤§¥¨¨§¨¦¤¨©§§§

éúéa¯ñðkz àJL ãò ,Iòaä ïëå .ïéøôeî ïä éøä ¥¦£¥¥¨¦§¥©©©©¤Ÿ¦¨¥
éñðkz àJL ãò zøãpL íéøãð Ik :dI øîBà BúeLøI¦§¥¨¨§¨¦¤¨©§§©¤Ÿ¦¨§¦

éúeLøI¯BúeLøI ñðkzMnL .ïéøôeî ïä éøä¯Bðéà ¦§¦£¥¥¨¦¤¦¤¦¨¥¦§¥
.øôäI IBëé'îâøôiL eäî ,Iòa :àîç øa éîø éòa ¨§¨¥¨¥¨¦©¨¨©©©¤¨¥

åàI Bà ,àeä à÷åc "dLéà òîLå" ?äòéîL àIa§Ÿ§¦¨§¨©¦¨©§¨¨
ãò íéîëç éãéîIz Cøc ù"ú ,àáø øîà ?àeä à÷åc©§¨£©¨¨¤¤©§¦¥£¨¦©
zøãpL íéøãð Ik :dI øîBà BIöàî Bza úàöé àJL¤Ÿ¨¨¦¥¤§¥¨¨§¨¦¤¨©§§
òîL éëI !òîL àI àäå ,ïéøôeî ïä éøä éúéa CBúa§¥¦£¥¥¨¦§¨¨§©§¦¨©
àä ?øîéîI déI änI òîL àI ék ë"à .øôéîc àeä§¥¥¦¨§©¨¨¥§¥©¨
ù"ú .éøeãäI ïðaøî àáøeöc déçøBà :ïI òîLî÷̈©§©¨§¥§§¨¥©¨©©£¥
øîBà BúeLøI ñðkz àJL ãò ,Iòaä ïëå :àôéqî¦¥¨§¥©©©©¤Ÿ¦¨¥¦§¥
øîBàä :ù"ú ."àðòîL éëI" dI øîàc éîð àëä .dÏ¨¨©¦§¨©¨§¦¨©£¨¨¥

íéøãð Ik" BzLàIéðBIt íB÷nî àáàL ãò éøBczL §¦§¨§¨¦¤¦¦©¤¨Ÿ¦¨§¦
"ïéîéi÷ ïä éøä¯,"ïéøôeî ïä éøä" .íeIk øîà àI £¥¥©¨¦Ÿ¨©§£¥¥¨¦

éîð àëä !òîL àI àäå .øôeî :øîBà øæòéIà éaø©¦¡¦¤¤¥¨§¨¨§©¨¨©¦
àðãéøèî àîIc :øáñ÷ !dI øôéI òîL éëI ?àzLä ïî éI änIå ."àðòîL éëI" øîàc§¨©§¦¨©£¨§¨¨¦¦¨§¨§¦¨©¥¥¨¨¨©¦§¨¦§¦§¨
ãòå ïàkî ézLà úøãBpL íéøãð Ik" ñBtBøèBtàI øîBàä :òîL àz .àzòL àéää©¦©§¨¨§©¨¥¨©§¨§¨¦¤¤¤¦§¦¦¨§©

éðBIt íB÷nî àáàL¯ïéøôeî eäé IBëé ,dI øôäå "øôä¯epîé÷é dLéà" øîBI ãeîIz ¤¨Ÿ¦¨§¦¨¥§¥¥¨¨§¨¦©§©¦¨§¦¤
BçeIL dJek äøBzä Iëa eðéöî :ïúðBé éaø BI øîà .äiLàé éaø éøác ,"epøôé dLéàå§¦¨§¥¤¦§¥©¦Ÿ¦¨¨©©¦¨¨¨¦§¨©¨¨§
dLéà" àeä áeúkä úøéæâc íeMî àJà øîà÷ àI äiLàé éaø eJéôàå .BúBîk íãà IL¤¨¨§©£¦©¦Ÿ¦¨¨¨¨©¤¨¦¦§¥©©¨¦¨

àîIò éJeëc Iáà ,"epøôé dLéàå epîé÷é¯!déI òéîL àI àäå .BúBîk íãà IL BçeIL §¦¤§¦¨§¥¤£¨§¥¨§¨§¤¨¨§§¨¨§¦©¥
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המשך בעמוד הבא

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעשירי במנחם, בו כותב אשר לפעמים מרגיש כמו שנעשה צר לו בהקנה וכו'.

והנה אין זה אלא ענין הקשור בעצבים )ניערווין( שמזה מובן שבאם יסיח דעתו מזה ויחזק 



קעג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ar sc mixcp(iyily meil)

äðùî
íéîëç éãéîìz Cøcy ,mixcp oeerl miyyeg `idy oeikàlL ãò ¤¤©§¦¥£¨¦©¤Ÿ

Bìöàî äàöBé Bza äúéä`ypdl ezeyxn z`vei `idy mcew - ¨§¨¦§¨¥¤§
ixd ,dlral`eddì øîBà,ezaléúéa CBúa zøãpL íéøãð ìk' ¥¨¨§¨¦¤¨©§§§¥¦

.'ïéøôeî ïä éøä`l aey ,dqex` dcera mixcp dilr yi m` ixdy £¥¥¨¦
la` .ezeyxn d`vi xaky itl ,oi`eyipd xg`l mxitdl lkei
dxrp oick ,qex`d zxtdl ztxhvn ezxtd oi`eyipd mcew

.dqxe`ndBúeLøì ñðkz àlL ãò ,ìòaä ïëå`idy mcew - §¥©©©©¤Ÿ¦¨¥¦§
`ed ixd ,el z`yipdì øîBà,ezqex`làlL ãò zøãpL íéøãð ìk' ¥¨¨§¨¦¤¨©§§©¤Ÿ

.'ïéøôeî ïä éøä éúeLøì éñðkz,a`d zxtdl ztxhvn ezxtde ¦¨§¦¦§¦£¥¥¨¦
eilre .dixcp z` mixitn qex`de a`dy dqxe`nd dxrp oick

,oi`eyipd mcew xtdlLixdñðkzLnBúeLøìaey ,el `ypze ¤¦¤¦¨¥¦§
,øôäì ìBëé Bðéà.oincewa xtin lrad oi` oky ¥¨§¨¥

àøîâ
:driny jixv lrae a` zxtd m`d zwtzqn `xnbd

ìòa ,àîç øa éîø éòa,äòéîL àìa øôiL eäîz` rny `ly oebk ¨¥¨¥¨¨¨©©©¤¨¥§Ÿ§¦¨
,wtqd lr dl xtdl leki `ed m`d .epnn llk rci `le xcpd
rnyy `la xtdl leki epi`y e` ,xten xcpd didi dxcp m`y

.xcpd z`
m`d ,wtqd iccv z` `xnbd zx`anmixcp zyxta xn`py dn

(hÎg l xacna)äMéà òîLå''Dxcp z` xtde 'ebea,àeä à÷åc §¨©¦¨§¥¥¤¦§¨©§¨
.xtin epi` driny `layBà'dyi` rnye' ,`nlcåàìaà÷åc ¨©§¨

,àeähwp `zlinc `gxe` `l` ,xtin `ed driny `la s`e
.xcpd zriny xg`l wx xtdl mlerd jxcy ,aezkd

:dpyndn wtqd z` heytl dqpn `xnbd
,òîL àz ,àáø øîà,dpyna epipyàlL ãò ,íéîëç éãéîìz Cøc ¨©¨¨¨§©¤¤©§¦¥£¨¦©¤Ÿ

Bìöàî Bza úàöé,dlral `ypdldì øîBà,dia`íéøãð ìk' ¨§¨¦¥¤§¥¨¨§¨¦
àäå .'ïéøôeî ïä éøä éúéa CBúa zøãpLlk' dl xne`y ipzwcn ¤¨©§§§¥¦£¥¥¨¦§¨

y rnyn ,'ipelte ipelt xcp' dl xne` `le ,'zxcpy mixcpòîL àìŸ¨©
a`dy dfn gkende .eze` xtin `ed ji` ok m`e ,xcpd z` a`d

.lral oicd `ede ,driny `la s` xtin
,driny `la xtdl leki epi`y xnel xyt` mlerl ,`xnbd dgec

eøôéîc àeä òîL éëìxfeg `ed xcpd z` jk xg` rnyiyky - §¦¨©§¥¥
.eze` xtine

,driny `la xtdl leki epi` m` ,`xnbd dywnék ,ïk íàlkÎ] ¦¥¦
[ceròîL àìdxcpy dlraøîéîì déì änìzxcpy mixcp lk' Ÿ¨©¨¨¥§¥©

xtdl eilre ,ef dxtd dliren oi` jk oia `ld ,'mixten md ixd
.rnyiy xg`l aey

,`xnbd zvxznïì òîLî÷ àäc ,epizpynïðaøî àáøBöc déçøBà ¨¨©§©¨§¥§§¨¥©¨¨
éøecäìlk' dl xnele mza lr xfgl minkg icinlz ly mkxcy - §©¥

dxcpy mixcpa xkfdl dal l` ozzy ick ,'mixten zxcpy mixcp
.dl xti mze` rnyiykle ,el mxne`le

:xen`d wtqd z` epizpyn ly `tiqdn heytl dqpn `xnbd
î òîL àziepyd oicdaàôéq,dpynd lyàlL ãò ìòaä ïëå ¨§©§¥¨§¥©©©©¤Ÿ

,dì øîBà BúeLøì ñðkz.'mixten md ixd zxcpy mixcp lk' ¦¨¥¦§¥¨
ipelt xcp' dl xne` `le 'zxcpy mixcp lk' dl xne`y ipzwcne

rny `ly rnyn ,'ipeltextin lrady gkene .xcpd z` lrad

.driny `la s`
e ,driny `la xtdl leki epi` mlerl ,`xnbd dgecénð àëä- ¨¨©¦

,xaecn o`k mbdì øîàcqex`djl xten''àðòîL éëì,s`e §¨©¨§¦¨©§¨
zrya wx dlg `id ixd ,dxtdd dyrn z` dyer `ed dzry

.drinyd
:oldl dpyndn xen`d wtqd z` heytl dqpn `xnbd

,òîL àz,(.dr) oldl dpyna epipyíéøãð ìk' BzLàì øîBàä ¨§©¨¥§¦§¨§¨¦
éøeãzLo`kn `v`y drynïä éøä éðBìt íB÷nî àáàL ãò ¤¨¦©¤¨Ÿ¦¨§¦£¥¥

,íeìk øîà àì ,'ïéîéi÷iptl xcpd z` miiwl xyt` i`y itl ©¨¦Ÿ¨©§
`ea`y cr ixeczy mixcp lk' dl xn` m` la` .eze` excpy

ipelt mewnn.øôeî ,øîBà øæòéìà éaø ,'ïéøôeî ïä éøäezhiyly £¥¥¨¦©¦¡¦¤¤¥¨
excpy mcew s` xcpd z` xtdl xyt`e ,dnwdn dwelg dxtd

.eze`
,dzii`x z` `xnbd dwiqnàäåoiicròîL àì,xcpd z` lrad §¨Ÿ¨©

o`kn gkene ,eze` dxcp `l oiicr `id xtin `edy drya ixdy
.eze` rnyiy `la s` xcpd z` xtin lrady

e ,driny `la xtdl leki epi` mlerl ,`xnbd dgecénð àëä̈¨©¦
ote`a dpynd zxacnøîàcdljl xten''àðòîL éëì,s`e §¨©§¦¨©§¨

zrya wx dlg `id ixd ,dxtdd dyrn z` dyer `ed dzry
.drinyd

,`xnbd zl`eyàzLä ïî él änìådlg `l jk oiay xg`n - §¨¨¦¦©§¨
,dzrn eze` xtdl el dnl ,xcpd z` rnyiykl `l` dxtdd

dì øôéì òîL éëì.eprnyiyk dl xtdl leki `ed ixd - §¦¨©¥¥¨
,`xnbd daiynøáñ÷,yyege xaeq lrad -àéää àðãéøhî àîìc ¨¨©¦§¨¦§¦§¨©¦

àzòLi`pt il didi `le cexh did` xcpd zriny zrya `ny - ©§¨
zrya dxtdd legzy ick dzr xtin `ed ok lre ,eze` xtdl

.drinyd
:epiptly `ziixadn xen`d wtqd z` heytl dqpn `xnbd

ïàkî ézLà úøãBpL íéøãð ìk' ñBtBøèBtàì øîBàä ,òîL àz̈§©¨¥§©§¨§¨¦¤¤¤¦§¦¦¨
[jxcl `v`ynÎ]'øôä éðBìt íB÷nî àáàL ãòådì øôäå , §©¤¨Ÿ¦§§¦¨¥§¥¥¨

,lrad `viy xg`l dxcpy mixcpd z` qetexhet`deäé ìBëé̈§
dixcp.'epøôé dLéàå epîé÷é dLéà' øîBì ãeîìz ,ïéøôeîdfny ¨¦©§©¦¨§¦¤§¦¨§¥¤

envr lrad `weecy micnel ,'dyi`' miinrt weqta aezky
,xtin,dxtda zegily dliren oi`e.äiLàé éaø éøác¦§¥©¦Ÿ¦¨

,ïúðBé éaø Bì øîà`lddlek äøBzä ìëa eðéöîyíãà ìL BçeìL ¨©©¦¨¨¨¦§¨©¨¨§¤¨¨
,BúBîkoic dpzyi recne ,xacd z` dyr glynd eli`k aygpe §

.dxezd ipic lkn dxtd
oic `di dxtd iabl mby `ed xexa xacy ,`xaqn `xnbd dpiad

,ezenk mc` ly egelyäiLàé éaø eléôàå,dfa wlegdøîà÷ àì ©£¦©¦Ÿ¦¨Ÿ¨¨©
,xtdl leki gilyd oi`ydLéà' àeä áeúkä úøéæâc íeMî àlà¤¨¦¦§¦©©¨¦¨

,'epøôé dLéàå epîé÷é.xtdl leki envra lrad wxyéleëc ìáà §¦¤§¦¨§¥¤£¨§¥
àîìòxen`d herind `lely ,micenBúBîk íãà ìL BçeìLs` ¨§¨§¤¨¨§

,o`k xen`d wtqd iabl dzii`x z` `xnbd dwiqn .dxtd iabl
qetexhet`d leki ji` ,lrad zriny mcew xtdl xyt` i` m`y

,enewna xtdlàäåoiicrdéì òéîL àìz` rny `l lrad - §¨Ÿ§¦©¥
epi` s` ,driny `la xtdl leki epi` envr lrady oeikne .xcpd
ecia oi`y xac lky ol `niiw ixdy ,jk lr gily zepnl leki
s`y gxkda `l` .gily eilr zeyrl leki epi` envra ezeyrl

.driny `la xtdl leki envr lrad
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המשך מהעמוד הקודם

בטחונו בהשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות שהוא נותן התורה והמצוה, תחול הטבה בדרך ממילא, 

אלא שצריך לעשות גם איזה אחיזה בדרך הטבע על ידי שאלת רופא ולמלאות הוראתו, ופשוט שעליו 

להוסיף בהתמדה ושקידה בתורת הנגלה ובתורת החסידות ולהשפיע גם על חבריו בזה וטוב יהי' לו 

בגשמיות וברוחניות.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



xcde"קעד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc mixcp(iriax meil)

xn`y dne ,driny `la xtdl leki epi` mlerl ,`xnbd dgec
,dl xtdl qetexhet`lénð àëäxaecndéì øîàclrad ¨¨©¦§¨©¥

,qetexhet`l'dì øôéî àðòîL éëì'xeczy mixcpd lk z` xtd - §¦¨©§¨¥¥¨
leki envr lrady oeikne .mze` rny`yk dxtdd legze ,izy`
xcpd z` rnyiyk dxtdd legzy zpn lr drinyd mcew xtdl
ote`a xtdl gily zepnl `ed leki ok enk ,(:ar) lirl x`eank

.df
rnyiykl `l` dxtdd dlg oi` jk oia m` ,`xnbd zl`ey

,gilyd ici lr xtdl el dnl ,lraddì øôéì òîL éëìixd - §¦¨©¥¥¨
.envra dl xtdl `ed leki rnyiyk

,`xnbd daiynàeä[lradÎ]àðãéøhî àîìc ,øáñdid` `ny - ¨©¦§¨¦§¦§¨
`ed ok lre ,eze` xtdl gky`e xcpd z` rny`y drya cexh

.dl xtdl qetexhet`d z` dpnn
:yxg zxtd oica wtq `xnbd d`ian

Løç ,àîç øa éîø éòa,rney epi`e xacndBzLàì øôiL eäîz` ¨¥¨¦©¨¨¥¥©¤¨¥§¦§
.dixcp

:wtqd iccv z` zx`an `xnbd
elit`øîBì àöîz íàdyøôéî ìòas`,äòéîL àìaoi` `ny ¦¦§¨©©©¥¥§Ÿ§¦¨

`l` dfc íeMîlradòîLéî øa[driny oaÎ]Løç ìáà ,àeä ¦§©¦§©£¨¥¥
,àeä òîLéî øa åàìc.'dyi` rnye' llka epi`c ,xtdl leki epi` §¨©¦§©

eeðééä`xaqd meynàøéæ éaøcepipyy .dgpnd zlila oica ©§§©¦¥¨
z`f znerle .zakrn zleqa onyd zlila oi`y ,(.gi) zegpna
miyiy xeriyn daexnd dgpn mi`ian oi`y ,(:bw) my epipy
.dfk xeriya llaidl dleki dpi`y itl ,cg` ilka mipexyr
,dgpnd z`ad z` zakrn dlilad oi` m`y ,dyw dxe`kle
dpi`y elit`e ,cg` ilka miyiyn xzei dgpn mi`ian oi` recn

,my x`eane .llaidl dlekiàøéæ éaø øîàc,ef dxizq aeyiia §¨©©¦¥¨
yìkdgpnäìéáì éeàøä[dlilal],Ba úákòî äìéa ïéàlr s`e ¨¨¨§¦¨¥¦¨§©¤¤

.zegpnl dxyk `id dgpnd z` lla `ly itéeàø ïéàL ìëå§¨¤¥¨
äìéáìzexyt` mey oi`y cg` ilka mipexyr miyiy yiy oebk §¦¨

,elleal.Ba úákòî äìéadriny xa lrad m` ,dxtda oicd `ede ¦¨§©¤¤
ie`x epi`y yxg la` ,ezxtd z` zakrn xcpd zriny oi`

.ezxtd z` zakrn drinyd ,drinyl
:xen`d wtqay ipyd cvd z` zx`an `xnbd

,àîìc Bàxn`py dnákòî àì ,'dLéà òîLå's`e ,dxtda llk ¦§¨§¨©¦¨Ÿ§©¥
.xtdl leki yxgd s` `l` ,drinyl ie`x lrad didiy jixv oi`
oi`y ,mlerd jxc `id oky meyn `l` 'dyi` rnye' xn`p `le

.xcpd z` rnyy xg`l `l` xtin lrad

,`xnbd zhyet,òîL àz ,àáø øîà,`ziixaa epipyòîLå' ¨©¨¨¨§©§¨©
,Løç úLàì èøt ,'dLéà.dixcp z` xtdl leki dlra oi`y ¦¨§¨§¥¤¥¥

,`xnbd dwiqndpéî òîLixcp z` xtin yxgd oi`y ,ef `ziixan §©¦¨
.drinyl ie`x epi`y meyn ,ezy`

:dxtd oica sqep wtq `xnbd d`ian
ìòa ,eäì àéòaéàøôiL eäîì,úçà úáa åéLð ézLxn`iy xnelk ¦©§¨§©©©¤¨¥¦§¥¨¨§©©©

.'okl xten' zg` dxin`a odipyl
:wtqd iccv z` zx`an `xnbd

`ipi DWi` rnW mFiA m`e' (h l xacna) xn`py dn m`d'dúBà §¦§§Ÿ©¦¨¨¦¨
a ,cigi oeylaà÷åc`l` dxtd dze`a xtdl leki epi`y ,`ed ©§¨

,zg` dy`lBà'dze`' `nlcà÷åc åàìleki `ed ixde ,`ed ¨©§¨
.eiyp izyl zg` dxtda xtdl

:xen`d wtqd z` zhyet `xnbd
dklde ,'ipelt mr ixzqz l`' ,dl xn`e ezy`l `piwy lra
`ly odkd driayne ,odkd iptl d`ian dlra ixd ,enr dxzqpe
dheq zyxt z` odkd azek ,d`nhpy dcen dpi` m`e .d`nhp
dze` dwyne ,mixnd mind jezl dze` xxebe ,wgene dlibn lr

.`l e` d`nhp m` dwceal ick ,mdn
,òîL àz ,àðéáø øîà,(e"d `"t dheq) `ztqeza epipyïé÷Lî ïéà ¨©¨¦¨¨§©¥©§¦

úçàk úBèBñ ézL.dzøéáça ñb dalL éðtî ,mi`ianyk ,xnelk §¥§©©¦§¥¤¦¨©©£¤§¨
didi `le ,driayn `edyk dcezy okzi ,dcal odkd l` dze`
jxevl mixnd mind jezl dheqd zyxt z` wegnl jxev
`l odn zg` m` ,odkd iptl odizy e`aei m` la` .dz`wyd
d`nhd d`xzyk ,d`nhp ok` dipyde ,dxedh `ide dzpif
,dzpify dcez `l `id mbe ,dzrc qibz ,dcen dpi` dzxiagy

.dyecwa azkpy my wgnie
äæ àeä íMä ïî àì ,øîBà äãeäé éaøoi` df mrh iptn `l - ©¦§¨¥Ÿ¦©¥¤

,cgi zeheq izy miwyn'd÷Läå' øîàpL íeMî àlà,cigi oeyla ¤¨¦¤¤¡©§¦§¨
rnynydúBà,dcáì.dzxiag mr cgi `le ¨§©¨

ielz zg` zaa miyp izyl dxtda xen`d wtqdy `vnp
xaeqd `nw `pzl .dheqa dcedi iaxe `nw `pz zwelgna
izy miwyn oi`y dne ,`weec e`l `ed dheqa xen`d 'dze`'y
`le dzxaga qb daily iptn ,`xaqn `l` epi` zg`k zeheq
`weec e`l dxtda xen`d 'dze`'y oicd `ed ,weqtd zernynn
dcedi iaxl la` .zg` zaa miyp izyl xtdl xyt`e ,`ed
miwyn oi` ok meyne ,`weec `ed dheqa xen`d 'dze`'y xaeqd
,`weec `ed dxtda xen`d 'dze`'y oicd `ed ,zg`k zeheq izy

.zg` zaa eiyp izyl xtin epi`e
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג מנ"א, תשי"ט

ברוקלין. 

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד שי'

שלום וברכה!

קישוים  בכמה  הדבר  קשור  הקדש,  בלשון  ועאכו"כ  כאן  מאמרים  הדפסת  אודות  במ"ש   ...

ולכן יש להשתדל על אתר, שנוסף על כל שאר  ובפרט בהנוגע לתוכן מאמרים אודותם שואל וק"ל. 

יותר לפעול שינוי מאשר אלו  הפרטים, גם רגילים בשפה החדשה של הנוער והצעירים שבהם עלול 

שנמצאים בגיל העמידה או יותר, כיון שכל שינוי ה"ז חרטה ומעין הודאה אשר עשיריות בשנים נהגו 

שלא כדבעי או עכ"פ שלא בשלימות וק"ל.

ואף שאפשר שענין התשובה מועיל אפילו לאחר שמונים שנה כמסופר בחז"ל, והופך את האדם 

מן הקצה אל הקצה, מעומק תחת עד לעומק רום, ובפרט ע"פ המבואר בלקו"ת ריש פרשת האזינו 

המשך בעמוד הבא



קעה
miwxt dyelya` cenr br sc ± iriax wxtmixcp

.äéì øîàã.dl xtd - dxcpl `prny ikl :gilylêéøô÷å.!dl xtil rny ikl.àåä
`nlc :xaq ,lrad.`pcixhin.àåä òîùéî øáã íåùîikdc`e ,"dyi` rnye" dia opixwe

.xtin ivn.àøéæ 'øã åðééäzegpnd" 'ta zegpn zkqna xn`cmikqpdeel`y :`ed ikde ."

"oexyr cg`e miyy ilr ixd" xne`l oipn :i`rli` xa dcedi 'xcn `lirl dl`y

ikde .cg` ilka cg`e cg` ilka miyy `iany

miyy ly dgpn mc` acpzn :'ipzna opipz

ilr ixd" xn` m`e ,cg` ilka `iane oexyr

q `ian - "cg`e miyycg` ilka '`e` ilka '.'

gztx,'ek yxtn mzde i`rli` xa dcedi '

onya dlela dgpn lk" xne` `ed ixd :l"`

daixgedlekiy dgpn `ad :dxez dxn` - "

lladlqc opaxl edl miwe ,,cg` ilka oillap '

- `nrh i`n :mzd jixte .'ek oillap oi` xzeie

- zakrn dlilac `nl` ,oillap oi`c meyn

ik :`xif iax uxzne !xyk lla `l m` :opzde

,dlial ie`xa - zakrn [oi`] dlilac opixn`

lla `l m` ,dlial ie`xd mipexyr miyy oebk

cg`e miyy oebk ,dlial ie`x oi`y lke .xyk -

oi` oillap oi`c xg`ne ,zakrn dlia -

oebk ,renyl ie`xd lk ,yxg iab p"d .oi`ian

yxg epi`ylrae ,zakrn driny oi` dicica -

oebk ,drinyl ie`x epi`ye .driny `la xtin

.xtin ivn `le ,ea zakrn driny - yxgåà
.áëòî àì äùéà òîùå àîìéã.llk.úçà úáá

.cg` xeaica.à÷åã.zg` zaa mizy `le ,"dze` `ipi".úçàë úåèåñ éúù.zeqek izya

.äúøéáçá ñâ äáìù( dzxag il yie li`ed?ip` dzy` m` jka dn ,zxg`ä÷ùäå
.äãáì.'a `le zg` - rnyn `wec "dwyde"c

'éðúî
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àëä.`prny ikl dil xn`c inp,xtd izy` xeczy mixcp lk :qetexhet`l dil xn`c

ikl jil xten :dy`l dl xn` `pyil i`da inp qetexhet`e .`prny ikl dzxtd legze

'ira diteb lraa ,editeb lran qetexhet` sicr `lc .`l `nzq dl xn` la` .jilra rny

lirl ziyixtck ,"`prny ikl xten" `icda `nilc:opikxte .éëì.dl xtil rnyoeikc

`idd ,lra rnyy cr dxtd `liig `l seq seqc

diteb edi` dl xtil `zry!øáñ`nlc

.`pcixhnmzde .dixcp xtdl xekf `d` `le

) xifp zkqna:ai 'cmzd opinwenc i`nl opikxt (

xtdl leki lrady xn`c ,`"xk `zipzn `d

iiepnl il dnl :elg `ly it lr s` ezy` ixcp

,xaq :opipyne !jliyk edi` dl xtil ?qetexhet`

`idd `pcixhn e` `pgzx e` `pilzy` `nlc

`lc :l"ie !`zyd edi` dl xtile :z"`e .`zry

,elv` dcera xeczy dixcp xtdl dil `gip

,edin .dia xqzzc dil `gipc icin dxcp `nlcc

mixcp lk `zydn edi` xtil :`iyw izk`

jixva delrde !aeyiy cre jliy dryn xeczy

xcdinl `pira `nlc yiig lrac xyt` ile .oeir

`"xke ,`zyd on `ed xtin i`e ,ef dxtda-`lc

qetexhet` ipnn ike .dia xcd ivn-`zry lk

dizegilya xcdinl ira i`c ,`ed dicia `zrye

gilyc-`hytn `lc b"r` ,`ira jde .xcd ivn

`la xtin lrac ,jenqac oiiran `hytn ,`kd

c"qa dlr yxt`cke ,driny.éòáxa inx

.ezy`l xtiy edn yxg `ngrney epi`e xacnd yxg.íåùî.`ed rnyin xacoeike

n ,driny 'ia `akrn yxgac opiwqne .driny dia akrn `l - renyl `ed ie`xc:`ipzc

driny xa e`lc meyn ,yxg `wecc l"f o"anxd azke .yxg zy`l hxt - "dyi` rnye"

hytinl `kilc idpc .driny dia `akrn `l - `ed driny xac `nlrc yipi` la` ,`ed

`gxe` meyn `nlc :iiegcl `ki`c meyn ,`zilc .driny dia `akrn `l driny xa iedc `kidc rnyn - yxg hwpcn `nipc ,yxg zy`l hxt "dyi` rnye" `ipzcn lirlc oiira

inx xn`wc oeik ,ikd elit` ,edin .opigcck iiegcl `ki`c meyn i`ce `l` ?`ziixa jdn `ira `iddl dehyt `l i`n` lirl ,ikd `niz `l i`c .`nlra lrac d"de ,yxg hwp `zlinc

ikda lirlc `ziipzn jpde 'ipznc ediihytc ,cere .l"iiw ikdc rnyn - ea zakrn dlia oi` dlial ie`xd lk :xn`c ,`xif iaxc` inp dil jinqne ,driny `la xtin lra l"z` :`ng xa

l"f m"anxd zrc oke .opiknq `l iiepy` - edpipyc b"r`e ,ihdx.àéòáéà.zg` zaa eiyp izyl xtiy edn lra edl"oekl xten" odl xn`e odizy excp m`y.äúåà.`wecmeia"

"dze`" aizk inp a` iabc ,a`a d"d - lraa `irac `de ."dze` `ipi dyi` reny.éðôî.dzxaga qb dalydxedh" zxne` dzxag d`xzyke ,d`nh `ide dxedh dzxagy minrty

dyecwa azkpy my wgnie ,zecedl dvxz `le ,dzrc qibz - "ip`.àì.df `ed myd on,`"d witna "dwyde" xn`py meyn `l` .zg`k zeheq izy oiwyn oi`c exn` df mrh iptn `l

qb daly iptn `nrh iadi `dc ,`wec "dze`" edl rnyn `lc ,oiiral dl gken opaxcn `piaxc c"n `ki` dkld oiprle .dcal dze` :opiyxce ,"dze` dwyde" azk eli`k dil dedc

eid ?cvik ,zrl zrn mixcp zxtd :mixne` oerny 'xa xfrl` iaxe dcedi 'xa iqei iax :'ita (e"tx) oizlknc `ztqeza `zi` ikde .zg`k eiyp izyl xtin lrac opihwp jkld - dzxaga

) dheqc w"tac meyn ,l"f o"anxd zrc ok oi`e .dl `l` xten epi` - "jil xten" ,oixten - "okl xten" xn`e ,olek excpe miyp yng el eidy e` ,mixcp dyng ezy` lr.g sco`nc opixn` (

`nw `pz-dcal dze` mrh dn ,xn`w mrh dne ,`xwc dinrh yixcc ,`id oerny 'x-b daly iptn) "itlwa sxh" 'tae .dcal "dze`" opiyxc `nlr ilekl `nl` .dzxiaga q.bn `nei(

`wec "dze`"c opihwp oixnbac oeike .dzxag z`e dze` `le "dze`" '`py meyn zg`k zext izy oihgey oi` :mzd opixn`c ,`wec "dze`"c opixn` inp-`ipzc i`na ol ztki` `l

"dze`"c dihyt i`cec ,il d`xp oke .`irye` iaxe `iig iax ia `ipzin `le `id `zyayn `nlcc ,`ztqeza-) oizliknc `xza wxta opixn`cn ,ikd oiibeqc ,`wec:et sc'ipznc dlr (

`wec "dze`"c idpc xn`zy `l m` ,ikd oiibeq ol dnwe 'eke .`id `wec "dze` `ipic" `xninl :'eke "eza dxcpy xaqe ezy` dxcp"-dcal dze` oiprl ,dxcp in rciy oiprl-.`wec e`l

zg` zaa eiyp izyl xtin epi`c ikid ikc dkldl l"pe-`wec dxtda aizkc "dze`"c ikid ikc rnyn onwlc `ibeq `idda `dc ,zg`k odizyl miiwn epi` inp ikd-"dl" inp ikd

`inyc `zriiqa `ibeq dze`a aezk`y enke ,`wec dnwda aizkc.
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"dúBà" ?úçà úáa¯øîà ?à÷åc åàI Bà ,à÷åc §©©©¨©§¨¨©§¨£©

éðtî ,úçàk úBèBñ ézL ïé÷Lî ïéà :ù"ú ,àðéáø̈¦¨¥©§¦§¥§©©¦§¥
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'éðúî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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ענין התשובה - שהיא ההשבה אל האלקים אשר נתנה, השבה בעת היותה נשמה בגוף ובחיים חיותו 

בעלמא דין עיי"ש.

ימים  היו  לא  ברז"ל  כמסופר  אשר  באב,  ט"ו  בערב  מכתבו  שכתב  הפתיחה  מעין  ובחתימה 

טובים לישראל כט"ו באב וכו' והרי הימים האלה )כשהם( נזכרים )ה"ה גם( ונעשים, הנה יבשר טוב 

גם בעניניו הפרטים והכללים גם יחד.

בברכה לבשו"ט ובברכת מזל טוב להולדת הנכדה אריאלה שתליט"א, ויה"ר שהורי' יגדלוה 

לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

ובברכה לבריאות.

המשך מהעמוד הקודם



קעו
miwxt dyelyaa cenr br sc ± iriax wxtmixcp

éðúî'.úøâåáädzdyy dpnl`e ,ycg a"i dzdyy dxrpdel.mei 'äìòáå ìéàåä
.äéúåðåæîá áééçycg a"i dlezal oipzep :"it lr s`" 'ta zeaezk 'qna opixn`ck

yke .dnvr z` qpxtl lrad drazynz` qpxtl yi`l mipzep jk ,dy`l mipzepy m

oipzep zxbeae .'eke elyn zlke` - e`yip `le onf ribd .envrl.dpnl`k mei 'à"øøîåà
.øôédlra zrc lr - zxcepd lk :onwl xn`ck

.zxcep.øôéî ìòáä ïéàqpkzy cr ,icigi

.ezeyxl'îâ.äðåùàø äðùîlr s`" wxta

:"it.ìéëàî åðéà íáéäon mai zxneyl

.oiqex`díéùãç äùù äúùòdqex` dzidy .

a"i epiidc ,dyy maid iptle ,miycg 'e oey`xl

.dnvr z` qpxtl dlezal oipzepy ycg

.åìéôàåxqge ,lrad iptl yceg a"i olek dzyr

dlik`n epi` - maid iptl oexg` cg` mei

iptl yceg a"i olek dzyr `d .dnexza

aiig xake li`ed ,maid iptl dltpe ,oey`xd

s` .dnexza mai dlik`n - dizepefna lrad

xn` p"de .`inc dqepkk - dqipkd `ly t"r

dizepefna aiig dlrae li`ed :`"x.xti -ã"á
äîåøúá úìëåà äùàä ïéà åøîà ïäéøçà ìù

.'åëmzdeziaa qek dl ebfni `ny :`nrh 'tn

.dzeg` z` dwyze dia`.ïðáøã äîåøúá àìà
inp i` .opaxcn `l` ied `lc ,dfd onfa

zexite aewp epi`y uivr oebk ,opaxc dnexza

"gn eqpkpy.l.àúééøåàã íéøãð ìáà`w mzd

.xtin epi`c opax ixn`ë"òåäéì úòîù àìà"øì
.íéøãð éáâ àìà- xti aiigzpync `nrh epiidc

aiigzpy xg`l epiide ,'eke qgpt axc meyn

`iran `l ,maic dnexz iabl la` .dizepefna

a"i dzyr 'it` ,dlk` `lc `ziixe`c dnexza

.dlk` `l - opaxc dnexzc ,aewp epi`y uivra elit` `l` ,lrad ipta
'éðúî
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'éðúî.ycg a"i dzdyy zxbead) 'nba lirl dl `pvixz `d:r sca"i dzdyye zxbea :(

ycg.ìéàåä.dizepefna aiig dlrae) "t"r`" 'ta opzck.fp zeaezka"i dlezal oipzepc (

) opzck ,dizepefna aiig o`kn xg`le ,ycgmye`yp `le onf ribd :(-elyn zelke`..øôé
a`c dizetzey `la ,ecal.íéîëçå.mixne``"xc dizbelt xa `edc ,ryedi iax epiid

`zkec lka.ãò.ezeyxl qpkzyqpkzy cr

dtegl.'îâxac exn` dpey`x dpyne `"x

.cg`oeik ,z`yp `le `ypil dpnf ribdykc

d`eypk dl opiayg - dizepefna dlra aiigy

- `"x .dlra ziaa dpi`y t"r`e ,mixac zvwl

,dixcp xtin dlra :'ipzna xn`c .oxn`c `d

a`c dizetzey `la.íáéälik`n epi`

.dnexza) "t"r`" wxta mzd 'itlick.gp sc(

i`de ,`pngx xn` "etqk oipw"c-eig`c oipw.

äúùòlrad ipta miycg 'e.'e dilr exary

dl epzpy ycg a"i oze`n ,lrad iiga miycg

`ypil lrad drazy dryn minkg.åìéôàå
.maid ipta cg` mei xqg lrad ipta olek`id jk

e`lc "t"r`" wxta my l"f i"yxte .`qxibd xwir

- lrad ipta olek 'it`c .cg` mei xqg `wec

mzd 'itlicke ,maid zeyxa zlke` dpi`

.`ed eig` sqk oipw i`de ,"etqk oipw" aizkcn

ipzinl dil `gipc - cg` mei xqg ipzwc i`de

,l"f z"x zrc ok oi`e .llk dlk` `ly dy`a

ipta olek ozlk` m` la` .'` mei xqg `wec `l`

lik`n epi` maic idpc ,mai lyn zlke` - lrad

`zi` ikde .dizngn icin `cqtn `l edin -

ezny e` ,e`yp `le onf ribd :inlyexia `icda

dnexza zelke`e elyn zelke` - odilra.åæ
.dpey`x dpyndnexza zlke` dy`c l"qc

dtegl qpkzy mcew.úéáqpkzy cr dnexza zlke` dy` oi` exn` mdixg`y oic

.dteglegwn `vnpe men da `vni `ny xnelk ,oetniq meyn i` :ediinrh mzd iyxtne

e`yp `le onf ribd ,'l dpnl`le ycg a"i dlezal oipzep :`icda ipzwc ,'ipznc `yix izii` `le `tiq jd izii`c `de .dzeg`le dig`l dnexz ly qek dwyz `ny meyn i` .zerh gwn

dnexza zelke`e elyn zelke`-dlray oeiknc ,`"xk l"q dpey`x dpyn `nl` .'ipzn dlek eda `aizkc igqp `ki`e .dpexg` dpyn ide dpey`x dpyn id ith dyxtn `tiq jdc meyn

i` xefbc ,opaxcn `l` dizil dqex`a dnexz xeqi`c ab lr s` ,`"xk l"q dpey`x dpync e`l i`c `zyd c"qwc .dnexza zlke` d"ync ,dlra zeyxa zvw `id ixd dizepefna aiig

`"xk dlra zeyxa `niiw `ziixe`c icinac e`l i` d"t`, ,dzeg`le dig`l dnexz ly qek dwyz `ny meyn i` oetniq meyn-,dizeyxa denwe` `l `id opaxcnc b"r` ,inp dnexzl

dxez lyk mdixacl wefg eyr minkgc.øîà.opaxc dnexza lkinl `l` dpey`x dpyn opirny` `l o`k cr `id `l `nlce iia` dil,dnexza zlke` dqex` `picnc oeikc meyn

iigy lk ,dwyz `ny meyn e` oetniq meyn i` ,xefbc `ed opaxe`lc ikid ik ,zeaexw i"r dl wica zepefn dl aidic inwnc ,`kil oetniq meync .ixye ,ikdl yginl `kil - dizepefna a

aiigzpy xg`l 'it` xtin qex` oi` `ziixe`cnc ,mixcp la` .dl cgiin `zkec - dl qpxtn edi`c oeikc ,`kil inp dwyz `ny meyne dwica dny ueg zwicae ,icka difef icyil

a`c dizetzey `la xtin ivn `lc jl `ni` - dizepefna.ãòå.mixcp iab `l` `"xl dil zrny `l o`kzrc lr zxcepd lk :xn`c qgpt axck `l` ,d`eypk dl aiygc meyn `le

meyn yginl `ki` - dl qpxtn `edc inp idpc xninl `ki`c .dlk` `l opaxc 'it` ,dnexza la` .dizrc lr dxcp i`ce - dl qpxtn edi`c oeikc ,`"xl l"q jkld - zxcep `id dlra

dl cgiin `zkec e`lc ,yginl `ki` inp dwyz `nyle ,dwica dny `l ueg zwica ixaqwc ,oetnq.àäå.xn`c,qgpt axc edl zil opaxc `xninl e`l - qgpt axck `"xc `nrhc

) "otec `vei" wxta dcpa 'iwqn `dc.en scdig`e dn` de`iydy dphwa (-`zi`ck ,`ziixe`cn yi`l jenq `ltenc ol `niiw `dc ,`ziixe`cn iliig dixcpc b"r`c .dixcp xtin dlrac

dl qpxtn edi`c oeik :xaq `"x ;ibilt `dac `l` .da ecen inp opax `nl` .qgpt axcn ,`ziixe`c mixcp ilhane opaxc i`eyp ez` ,d"t` .opaxcn `l` edpzil dphw i`eype ,mzd-

inp qex` dl qpxtn ik ?dizrc lr dl dxcp `l xg` dl qpxtn eli`c ol zicen `l in :ixaq opaxe .ezrc lr `l` [zxcep] dpi`-,edine .dtegl qpkzy cr zxcep `id dizrc lr `l ¥

dig`e dn` de`iydy dphwk ,opaxc dtega 'it` ,dtegl dqpkpy oeikn-`paizkcke ,`ziixe`c `xcp oilhane opaxc oi`eyp ez` d"yne .zxcep `id ezrc lry opax ecen.àëéàå
`kdn itlicexiag zrc lr inp yxtna ,dizrc lr dxcpc meyn - xtdl dicegl lra ivn d"ync `kd opixn`c ikid ikc .mkg t"r `ly excp xizdl leki f"d - exiag zrc lr xcpy inc

d"t` - zxcep `id dlra zrc lrc xn`c b"r s` `dc ,d`xed zbby ilv` efe .inc i`pz lr xcpkc meyn - mzde `kd `nrh epiidc ,lrac mzqn exiagc yxtn rxb `lc .xtn ivn -

) onwl xn`cke ,ea oiey zepeyld lk oi` d"yne ,`ed aezkd zxifbe ,dxez dl davwy oeyl eze`a dl xtiy lra jixv:fr scac zxn` i`e .(meyn ,xtin ivn jci` inp exiag zrc lr xcep

inc i`pz lr xcpkc-dixcp zxtda lral dxez dzkf d"yn ,edin ,`id aezkd zxfb lrac dxtdc idp :w"d qgpt ax i`ce `l` !oeyl lka zxn`p `dzy ie`x xg`e lra ly ezxzd ixd

-ezrc lr zxcep `idy lk ,jkld .zxcep `id dlra zrc lrc meyn-icin `pngx dia zicg `lc ,exiag zrc lr xcep la` .`pngx xn`c aezkd zxifb jd `liig-.xtin ivn `l i`ce

dvex ixiag m` xcep ipixd :xn`e ,`icda ipz`c `kid ,edin-lk `l` ,cgein oeyl jixv epi`e ,dil ixynl dixag ivn
`kid
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז מנ"א, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מובן אשר למכור עתה השערס של הסטאק שיש לו, שמכירה זו קשורה בהפסד, אין לזה 

מקום כלל.
המשך בעמוד הבא



קעז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc mixcp(iriax meil)

äðùî
ezqex` ixcp z` ecal xtin qex`d oi`y ,wxtd zligza epipy

,xfril` iax zrcl j` .a`d zetzey `lalrad zxtd zekf
aeige ,`xnba x`eaiy mrhdn ,zepefn aeiga dielz ecal
lk ok lr .minkg mdl epzpy oi`eyipd onf zrbda ielz dizepefn
ixd ,dizepefna qex`d aiigzd xake ,`ypdl dpnf ribdy dqex`
dpyna zeiepyd zeqex`d zyly ode .dixcp z` ecal xtin `ed

.epiptly
.`úøâBazligzn miycg xyr mipy dilr exar xaky dqex` ¤¤

dqxe`nd dxrp oke .a ,diqexi`n mei miyly dzdy mbe ,dzexba
Lãç øNò íéðL äúäML.b ,el `ypdl lrad drazy onfnåok ¤¨£¨§¥¨¨Ÿ¤§

äðîìàexar xake dqx`zdyìLíBé íéLmiyp ylya ,diqexi`n ©§¨¨§Ÿ¦
el`,øîBà øæòéìà éaø,d`yip `l oiicry ab lr s`yìéàBä ©¦¡¦¤¤¥¦

øôé ,äéúBðBæîa áéiç dìòáe.dixcp z` dl ©£¨©¨¦§¤¨¨¥
øôéî ìòaä ïéà ,íéøîBà íéîëçåmeya ecal ezqex` ixcp z` ©£¨¦§¦¥©©©¥¥

,ote`BúeLøì ñðkzL ãò.el `ypze dtega ©¤¦¨¥¦§

àøîâ
,ãçà øác eøîà äðBLàø äðLîe øæòéìà éaø ,äaø øîàdqex` lky ¨©©¨©¦¡¦¤¤¦§¨¦¨¨§¨¨¤¨

d`eypk dpic ,dizepefna dlra aiigzde `ypdl dpnf ribdy
.d`yipy mcew s` miniieqn mipic oiprldf `ed xfril` iax

dixcp z` xtin qex`d oi`eyipd onf ribdyky epizpyna xaeqd
`d ,`id dpey`x dpyne .ecalïðúc,(.ep) zeaezka epipyy dn - ¦§©

ïéðúBðonfäìeúáìdi`eyipl cr dqx`zpyLãç øNò íéðLick §¦¦§¨§¥¨¨Ÿ¤
dîöò ñðøôì.dzteg ikxv z` oikdlem`eòébäly onfd seq §©§¥©§¨¦¦©

,Lãç øNò íéðLaiig `ed ixd dze` `yp `l oiicry s` lr §¥¨¨Ÿ¤
`ide ,dizepefnaúìëBàzepefn.BlMîål`xyi za `id m` ¤¤¦¤§

`id ixd ,odkl zqxe`ndäîeøúa úìëBàlr s`e .odk zy` oick ¤¤¦§¨
ribdy xg`n ,ezqex` `le dnexza zlke` odk z`eyp wxy it
dpynl oiae xfril` iaxl oiay `vnp .d`eypk dpic `ypdl dpnf

.d`eyp oick `ed di`eyip onf ribdy dqex` oic ,dxen`d
:odk znai oica dpynd ixac jynda my epipy cer

íáiä ìáàdltpe dlra zne ,l`xyi za `ide odk `ed m` elit` £¨©¨¨
,meaid zwif gkn odk zy`l zaygp dpi` ,meail odkd eig` iptl

eäîeøúa ìéëàî Bðéàdpi`e .ezngn dnexza zlke` dpi` - ¥©£¦¦§¨
`edy ,yceg xyr mipy dilr exary xg`l s` dnexza zlke`

.di`eyipl cr minkg epzpy onfd
xyr mipyd dilr exar cvik mipte` dnk dpynd zyxtne

:miycg

y ,meail eig` iptl dltpe dlra zny dqex` .`äúNòdzdyÎ] ¨§¨
[diqexi`aìòaä éðôa íéLãç äML[qex`dÎ],zny cr oey`xd ¦¨¢¨¦¦§¥©©©

åcer.íáiä éðôa íéLãç äML.aeléôàåwx oey`xd qex`d zn §¦¨¢¨¦¦§¥©¨¨©£¦
`vnpe ,dqxi`y zrn yceg xyr mipy enlypy mcew cg` mei

miycgd xyr mipy eidyìòaä éðôa ïleke qex` lkakøñçwx ¨¦§¥©©©¨¥
ãçà íBé.meail maid iptl dcnr eayb.Bàoey`xd qex`d zny ¤¨

miycgd xyr mipy eidy `vnpe dqxi`y xg` cg` meiïlek¨
øñç íáiä éðôa[calnÎ]ãçà íBé.oey`xd dlra iptl dzdy eay ¦§¥©¨¨¨¥¤¨

elld mixwnd lka.äîeøúa úìëBà dðéà¥¨¤¤¦§¨
:`ypdl dpnf ribdy dqex`a `yixa xen`d oicl zxfeg dpynd
,dnexza zlke` `id dpnf ribdyky epipyy dn ,dpynd dwiqn

Bæd zhiy `idäðLîd.äðBLàøla`,eøîà íäéøçà ìL ïéc úéa ¦§¨¦¨¥¦¤©£¥¤¨§
äMàä ïéàodkl zqxe`nd l`xyi zañðkzL ãò äîeøúa úìëBà ¥¨¦¨¤¤¦§¨©¤¦¨¥

äteçì.elit`e ,dnexza zlke` dpi` d`yip `ly onf lk la` ©¨
.dizepefna qex`d aiigzd xake dpnf ribd m`

dpey`xd dpynd zhiy z` dncnd dax ixac z` iia` ziigc
:qex` zxtda xfril` iax zhiyl dnexz zlik`a

éiaà déì øîà,daxlàéä àì àîìczlik` oice mixcp zxtd oic - ¨©¥©©¥¦§¨Ÿ¦
y ,xnele mdipia wlgl yi ixdy .dfa df mielz mpi` dnexzãò©

äðBLàø äðLî ïðéòîLà à÷ àì ïàkdpic oi`eyipd onf ribnyky ¨Ÿ¨©§§¦¨¦§¨¦¨
,d`eypkàlàoiprl wxìëéîìdqex` [zlik`Î],äîeøúaoi`y ¤¨§¥©¦§¨

n `l` dxeqi`ïðaøc.zlke` odk zqex` dxezd on ixdy §©¨¨
cr dnexza lk`z `ly `id minkg zxifbn wxe ,dnexza
dizepefna qex`d aiigzde dpnf ribdy mewnae .dtegl qpkzy

.dxez oic lr decinrde ,da exfb `lìáàoiprlíéøãð £¨§¨¦
nyàúééøBàc,dl xtin ecal qex`d oi`àì àîéà`id zaygp §©§¨¥¨Ÿ

leki epi`e ,dizepefna qex`d aiigzdy xg`l elit` d`eypl
.dixcp z` ecal xtdl

å,`qib jci`l wlgl yi ok enkøæòéìà éaøì déì zòîL àì ïàk ãò §©¨Ÿ¨§©§¥§©¦¡¦¤¤
,ez`eypk zaygp `id qex`d ly zepefn aeig meynyàlàwx ¤¨

léabzxtd.íéøãðixcp z` lrad xtny mrhdy meyn `ede ©¥§¨¦
`ed ezy`úòc ìò úøãBpä ìk ,øîàc ,àáøc déîMî ñçðt áøãk¦§©¦§¨¦§¥§¨¨§¨©¨©¤¤©©©

úøãBð àéä dìòa,lha eze` xtine xcpd z` dvex epi` m` okle ©£¨¦¤¤
dizepefna aiigzdy dryn jkitl .dxcp `l jk zrc lr ik xcpd
`edy zngny ,dtegl dqipkd `l oiicry elit`e ,dl xtin `ed

.ezrc lr zxcep `id ixd dqpxtnìáàzlik`äîeøzdpi`y £¨§¨
e llk da wlgl oi` jkitl ,dizepefn aeiga dielzeléôàwxy £¦

ïðaøcîdqex` s` ikd elit` ,dnexza zlke` odk zqex` oi` ¦§©¨¨
dpnf ribdyäìëà àì énð.da ©¦Ÿ¨§¨
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בודאי  שי',  הנוסעים  לי  מסרו  שאודותה  ליובאוויטש  למוסדות  שלו  ההתחייבות  וזכות 

שתעמוד לו בההבטחה דעשר בשביל שתתעשר כפשוטה, זאת אומרת להרחבת הפרנסה, שמזה מובן 

שיש להתעכב עם מכירת השערס עד כשיהי' במכירה זו ריוח.

והרי מתקרבים אנו לימי חדש הרחמים והשמחה, והרי ידוע דאלו"ל ר"ת איש לרעהו ומתנות 

לאביונים, וידוע דרז"ל איש זה הקב"ה שנאמר ה' איש מלחמה וגו' וקורא הוא לכל אחד מבני ישראל 

בשם אחים ורעים, ואפילו זה שאינו זוכה לתואר הנ"ל הרי נכנס הוא בסוג השני דמתנות לאביונים, 

אביון מלשון התאב לכל דבר.

ויהי רצון אשר בשמחה ובטוב לבב יוסיף בעניני תורה ומצוה, ומהם הוספה בקביעות עתים 

בלימוד תורת החסידות והוספה בעניני צדקה, והרי אתמול נכנסנו ביום שהבטיחו רז"ל כל המוסיף 

מוסיפין לו.

בברכה לבשו"ט.

המשך מהעמוד הקודם



xcde"קעח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cr sc mixcp(iying meil)

äðùî
ezy` ,mig` dnk e` g` el yie ,rxf eixg` gipd `le zny in .`
meyl `ypdl dxeq` `id ixde .dvilgl e` meail mdiptl zltep
cg` dilr `a m`e .mdn cg` dl uelgiy cr mcaln mc`

.xac lkl ezy`k ziyrp `id ixde ,d`pw mig`d
.`'mai zxney' diexw `id ixd ,eznai z` maid maiiy cr .a
yi .maid oial dpiay qgid zxcbda ami`xen`e mi`pz ewlgpe
zeyi`l zaygp eil` dl yiy dwifd xnelk ,'dwif yi'y mixne`
ef dwif oi` xnelk ,'dwif oi`'y mixne` yie .miniieqn mipic iabl

mewnay mixaeqd yie .zeyi`l zaygpyi cg` mai wx yiy
.dwif oi` minai dnk yiy mewna la` ,dwif

.d`iaa `l` mail zipwp dnaid oi` dxezd on ,lld zia zrcl .b
lkk xhye sqk ici lr s` zipwp dnaid i`ny zia zrcl j`

.c'xn`n iyeciw' mewn lka miiexw el`e .b`nlrc dy`
,minkg epwiz j` .dpnaiiy cr eznai zepefna aiig maid oi` .c
aiigzn `ed ixd ,gxae ,uelgl e` maiil edeaiige oica cnr m`y

.dizepefna
mcew eznai ixcp z` maid zxtd oica zwqer epiptly dpynd

.dnaie dilr `ay
íáé úøîBLeig`l dpiznne mipa ila dlra zny dy` - ¤¤¨¨

,dnaiiyïéadltp m`,ãçà íáéìg` yi znd dlraly xnelk ¥§¨¨¤¨
,cg`ïéadltp m`ì,ïéîáé éðL,mig` ipy el yiy ,xnelkéaø ¥¦§¥§¨¦©¦

øôé øîBà øæòéìà.mdn cg` dl xti mipy md m`e ,maid dl ¡¦¤¤¥¨¥
.dl xtin `ed mrh dfi`ne ,dl xtin mdn in x`eai `xnbaeéaø©¦

,øîBà òLBäédltp m`ìmaiãçà,dl xtin `ed ixdàì ìáà §ª©¥§¤¨£¨Ÿ
dltpykì,íéðL.dl xtin epi` mdn cg` s` df dxwnayéaø ¦§©¦©¦

,øîBà àáé÷ò,eznai ixcp z` xtin maid oi` mlerlàìdltpyk £¦¨¥Ÿ
àìå ãçàìdltpykìíéðL. §¤¨§Ÿ¦§©¦

:xnege lwn ezhiyk xfril` iax giken
äMà íà äî ,øæòéìà éaø øîà`nlraàeä äðwL[lradÎ]Bîöòì ¨©©¦¡¦¤¤¨¦¦¨¤¨¨§©§

,dqxi`eøôéî àeä éøäz`äéøãð,`idy dnaiBì eð÷äL äMà £¥¥¥§¨¤¨¦¨¤¦§
[mailÎ]íéîMä ïî,ike ,eiyrn ici lr el zipwp `leøôiL ïéc Bðéà ¦©¨©¦¥¦¤¨¥

z` maid dl.äéøãð§¨¤¨
àáé÷ò éaø Bì øîà,xfril` iaxlàìoky .df `ed xnege lwíà ¨©©¦£¦¨Ÿ¦

Bîöòì àeä äðwL äMàa zøîàmeyn `ed `ld ,dl xtin `edy ¨©§¨§¦¨¤¨¨§©§
úeLø da íéøçàì ïéàLike ,dlra calnøîàzs` okäMàa ¤¥¨£¥¦¨§Ÿ©§¦¨

íéîMä ïî Bì eð÷äLitlk dnaid `lde ,dl xtin `edy [dnaiÎ] ¤¦§¦©¨©¦
meyn ,qex`d itlk dqex`n drexb maidda íéøçàì LiL¤¥©£¥¦¨

[dnaiaÎ],úeLø.dzepwl mileki znd ig` x`y mb ixdy §
òLBäé éaø Bì øîà,`aiwr iaxl,àáé÷òmpn`éøácEzxn`y ¨©©¦§ª©£¦¨§¨¤

mipekp xfril` iax zxaq z` zegclaiptl dltpy dnaiéðL §§¥
,ïéîáéyi ipyd g`l mby meyn xtdl leki epi` mdn cg` s`y §¨¦

la` .da zeyxìò áéLî äzà äîiptl dltpy dnai,ãçà íáé ¨©¨¥¦©¨¨¤¨
zeyx ecaln xg` mc` meyl oi` ixd ,dl xtdl lkei `l recn

.da
Bì øîàcg` mai `l` my oi` m` s` ,ryedi iaxl `aiwr iax ¨©

y meyn ,xtdl leki epi`íáéì äøeîb äîáiä ïéàñeøàäL íLkä ¥©§¨¨§¨§¨¨§¥¤¨£¨
.dLéàì äøeîb.`xnba el` eixac ex`eaie §¨§¦¨

àøîâ
:dpyna epypy mi`pzd zehiy yly z` zyxtn `xnbd

,`xnbd zl`eyàáé÷ò éaø àîìLaxtin maid oi`y xne`y ¦§¨¨©¦£¦¨
y meyn `ed ,ote` meyaøáñy'äwéæ ïéà'maid zwif oi` - ¨©¥¦¨

.eznaia zeyi` oic mey mail oi`e ,oiqexi`k dnil` eznaiaåok §

òLBäé éaø,xtin `ed ixd cala cg` mai epyiy mewnay xne`y ©¦§ª©
y meyn `edøáñy'äwéæ Lé',zniieqn zeyi`l ef dwif zaygpe ¨©¥¦¨

.dnaia el yiyøæòéìà éaø àlàipy yiy mewna s`y xaeqd ¤¨©¦¡¦¤¤
,mdn cg` dl xtin minai.déîòè éàîs` `ld,äwéæ Lé éàlkn ©©£¥¦¥¦¨

,mdipy iptl meail zltep `idy xg`n mewnäøéøa ïéàoi` - ¥§¥¨
s`e .dy`l zeidl dcizr `id inle ,dwewf `id inl epl xxean
'epxti dyi`' xn`py meyn ,xtdl mileki mpi` cgi mdipy
`ed in epiptl xxean didi dxtdd zryay jixvy miyxece

.dl xtind 'dyi`'
,énà éaø øîà`l` ,xfril` iax xaic mai zxney mzqa `lïBâk ¨©©¦©¦§

òLNda äminaidn cg`øîàî.xhya e` sqk iyeciw -éaøå ¤¨¨¨©£¨§©¦
éànL úéák dì øáñ øæòéìàäðB÷ øîàî éøîàc ,dnaiaøeîb ïéð÷, ¡¦¤¤¨©¨§¥©©§¨§¦©£¨¤¦§¨¨

.dl xtin `ed ok meyne ,xac lkl ezy` `id ixde
éléî éðä ,Cì øîBà òLBäé éaøådwifd gkn dl xtdl leki `edy §©¦§ª©¥¨¨¥¦¥

`l` df oi` ,xn`nd gkn e`amewnyiywxéðLa ìáà ,íáé ãç §©¨¨£¨¦§¥
àì ïéîáé.dxtd oiprl xn`nd lirenixdyéúà éëc éãéî àkéà éî §¨¦Ÿ¦¦¨¦¦§¦¨¥

âa Bà äàéáa déìò øñà éäBçààhéøôîe ,lkeiy okzi ike - £¦¨©£¥§¦¨§¦¨¥¥
dy`d z` eilr xeq`l eig` leki oiicry mewna xtdl ycwnd
`id oiicry oeike .dcil hb oziy ici lr e` dilr `aiy ici lr
epi` ,xn`n da dyry maid lr dxqe`l znd ig` x`y zeyxa
leki mc` oi`y dqex` e` d`eypl dzencl oi`e ,dl xtdl leki

.dlra lr dxqe`l
,øáñ àáé÷ò éaøåcg` maia s`,äwéæ ïéàdaeyg dpi` s`e §©¦£¦¨¨©¥¦¨

.dl xtin epi` ok lre ,oiqexi`k
dpew xn`ny i`ny zial s` ,(.hk) zenaia xfrl` iax zrcl
ici lr ziyrp dnaid oi`e ,xenb oipw dpew epi` ,dxezd on dnaia
oick hba el ic oi` ,d`ivedl `a m`e .xac lkl ezy`k xn`nd
xn`nd oi`e .dvilg mb dkixv `id `l` ,d`iaa dzpwpy dnai
dy` zeg` zexrk eilr ziyrp dzeg`y oiprl wx `l` dpew
mdn mipy ,mig` dyly eidy oebke .meaid on epnn zxhtpe
izy eltpe zeig`d ilra ipy ezn m`y ,zeig` izyl mi`eyp
zg` lky itl ,odn zg` s` main epi` ,iyilyd iptl zeig`d
j` .ezy` zeg`k meaia eilr dxeq`d ezwewf zeg` ziyrp odn
iyilyd dyr oey`xd g`d zny xg`l m` ,i`ny zia zrcl
xzen `ed ixd ,dipyd zeg`d lra zn jk xg`e ,ezy`a xn`n
ziyrp xn`nd ici lry meyn .xn`n da dyry dpey`xa
meail eiptl llk zltep dpi`e dy` zeg` zexrl dzeg`

.ezwewf zeg` meyn eilr dxeq` dpey`xd oi` aeye ,dvilge
,`xnbd zl`ey df itleøæòìà] (øæòéìà) éaøìe[úéáì øîàî øîàc §©¦¡§¨¨§¨©©£¨§¥

äðB÷ ïéà éànLdnaiaäøöa úBçãì àlàdzeg` z` zegclÎ] ©©¥¤¤¨¦§§¨¨
,[meainøîéîì àkéà éàîxaeqd epzpyna xfril` iax mrha ©¦¨§¥©

`edy xnel oi` `ld .dl xtin maid minai ipy yiy mewna s`y
dpew epi` i`ny zial s` ixdy ,xn`n maid da dyry meyn
z` zegcl wx `l` ,ezy`k dzeyrl xn`nd ici lr dze`

.xen`k meain dzeg`
,xn`n e` dwif meyn `l maid dl xtin mlerl ,`xnbd zvxzn

`l`ãîòL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëäznd ig`n cg`ïécamr ¨¨§©©§¦¨§¤¨©©¦
,gxae ,dl uelgl e` mail edeaiige ,eznaieok meynáéiçúéà¦§©©

zzlúBðBæî dì.`ed ixd ,dnaid zepefna aiiegn `edy xg`ne ¨§
.dl xtinëå`xaqøîàc ,àáøc déîMî ñçðt áøãzxtd mrha §¦§©¦§¨¦§¥§¨¨§¨©

y meyn `edy ,ezy` ixcpa lradàéä dìòa úòc ìò úøãBpä ìk̈©¤¤©©©©£¨¦
úøãBð.`id ixd dizepefna maid aiigy ote`a dnaia oicd `ede ¤¤

.dl xtin `ed ok meyne ,ezrc lr zxcep
,in` iax ixac lr epizpyna xfril` iax ixacn dywn `xnbd

:xn`n da dyr m` wx xtin maidy ezhiya yxtnd
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קעט
miwxt dyelya` cenr cr sc ± iriax wxtmixcp

éðúî'.ãçà íáéì ïéádwewfy oiax xn` oinai ipyl oia cg` mail.xti :xfril` '

.odn cg` xn`n da dyrya `xnba dil opinwene.åîöòì àåä äð÷ù äùà äîåoebk

.`nlra dy` `yepd.íéîùä ïî åì åð÷äùeaiigy ,dnai.dxezd on eløçàì ïéàù
.äá úåùø,xg` mc`n iyeciw da iqtz `l dyciwy xg`l ,weyd on dy` ycwnd

.xtin ivn ikd`e.äá úåùø øçàì ùéùm`y

eig` `ae ,df mai xn`n da dyrk"g`dyre

) xn`ck ,da qitz - xn`n dap zenai.yi :(

.xn`n xg` xn`n.ïéîáé éðùá êéøáãipyac

.`peeb i`d ik xninl zivn oinaiäúà äî
.ãçà íáé ìò áéùîyiy xninl zivn `l `da

z`e .xg` mai `kile li`ed ,da zeyx mixg`l

oinai ipyl cg` mai oia welig zieyn `l.ì"à
.äùéàì äøåîâ äîáéä ïéà- xf dilr `a m`y

zy` oic `le dqex` oic `l da oi`y ,lwqp oi`

`l"c e`l `l` dilr oiaiig oi`e ,yi`didz

) 'ebe "znd zy`mixacdk.(.äñåøàù íùë
.dci lr oilwqpy ,dyi`l dxenb `nlraîâ'

.ä÷éæ ïéà øáñ÷,dwewf dpi` cg` mail elit`e

.dtegl qpkzy cr ,ezy`k iedizcòùåäé 'øå
.ä÷éæ ùé øáñmipyl la` .xti cg`l ikdle

dwewf odn dfi`l dxixa oi`c ,xtin epi`

dfi`le) 'ixn`c b"r` .maizz odn.ck zenai(

- ohw dilr `a m` n"n ,maiil lecba devn

.d`pw.ä÷éæ ùé à"ø øáñ÷ íìåòì`nrh epiide

.xn`n cg`d da dyrya - xti mipyl elit`c

ixn`c y"ac `ail`e ,dxixa yi `zydc

,xac lkl ezy`k `ide ,xenb oipw dpew xn`nc

.dl xtin jkld.ãçà íáéá î"ä.dwif yicìáà

.àì ïéîáé éðùáda dyrc xg`lc .xn`n ipw

eilr dxqe`l ivn deg` iz` eli` ,xn`n

.xn`n xg` hbe d`ia yic ,`hiba e` d`iaaéî
.'åëå àúìéî àëéàeli`c ,`nrh i`d meyn

dipin dl witn ivn mai i`dl `g` dil zi`

exwe ,d`iae hb ici lr e` dycwny ,ikd xza

.i`d ilek `yyn eda zile ,xn`n iyecw edpdl'åë øîàî øîàã úãô ïá øæòìà 'øìå
.ãáìá äøöá úåçãì àìàxyt` i`e ,mail zewewf odizye ,zny dfl miyp 'a eid m`y

zia ixaqw `zlin `dae .miza izy dpea epi`e dpea `ed cg` ziac ,odizyl maiil

dyerykc ,dpew xn`nc i`nydxizne dxvl dgec - xn`n efaef oiicr la` .weyl

.dilr dl xq` ivnc ,eig`l dwewf.øîéîì àëéà éàîxn`c `nrh i`n :jl iraiz izk`

?xti mipyl elit` `"x.ïéãá ãîòù ïåâëezraz efy ,xn`n da dyryndnaiin did `ly iptn oica,dixcp zxtdae dizepefna dl [aiigi`c] ,gxae ,dl `ypil oic zia edeaiige ,

.'ek qgpt axcke
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) onwl `zi`ck ,ipdn `l dxtdac b"r` ,ibq "iyt` i`" xn`c `kidgridpc :cere .l"p df ,(

dlra zrc lr `kd opixn`c-miiwziy dala oi`c :opixn`w ikd `l` ,`pyil` opictw `l

zrc lr xcepc `nipc ,rnyn ikd "zrc lr"c ol `nil o`n la` .dlra dia citw i` xcpd

`paizkck i`ce `l` ?dil ixyinl jci` ivn exag.'éðúîxne` `"x 'eke mai zxney

.xti,xn`w a` zetzeya xtic `xnba opiwqn

xn`n da dyryae.éáøcg`l xne` ryedi

.mipyl `leyxtncke ,dxixa oi` l"qc meyn

c"qa `xnba.éáø`le cg`l `l xne` `aiwr

.mipylzetzeya 'it`e ,qex`n mai dil rixbc

xtin ivn `l.äîå.envr `ed dpwy dy`

- envrl dycw `ed `l` ,mai zxney dpi`y

a`c zetzeya dixcp xtin `ed ixd.äùà
.minyd on el epwdy`idy ,mai zxney epiid

cr mc` lkl dxeq`y ,oiyecw `la el diepw

dizetzeya dixcp xtiy oic epi` - dl uelgiy

a`c.àáé÷ò.oinai ipya jixacyi cg` lkc

da zeyx elmyk .äñåøàù.dyi`l dxenb

'nba yxtn.'îâ.dwif oi` xaqw r"x `nlya

meyne ,oiqex`k `nil` `l mail dwewf dnaidy

xtin ivn `l ikd.éáøå.dwif yi xaq ryedi

,dqepkk `iedc ,oiqex`n ith `nil` ,daxc`c

edin .c"qw ikd `zydc .dicegl mai xti d"yne

`id inl dxixa oi` oinai ipyc `kidc ,dxixa oi`

mdipy elit` d"yne ,dy`l didz inle dwewf

xexa oi` ozxtd zryac oeikc ,xtdl oileki opi`

`pngxc ,melk ozxtd oi` - dyi` `ed in epl

`diy opirac "epxiti dyi`e epniwi dyi`" xn`

'c" wxta l"f i"yx azk oke .dxtd zrya reci

) "mig`:hk zenairiiqn mzdc `zrnyc `ibeqe ,(

dwifc xaq ryedi iaxc xn` ikid :z"ke .dil

`l` ikd xn`c ogky` `l `dc ,`inc dqepkk

yixa mzd azez`e ,y"xc `ail` `irye` iax

) zenaia "cvik" wxt.hi sce`lc xninl `ki` !(

dl yxtnc i`nl `l` ,azez` `zlinc ditebn

opixn` ik :inp i` .`nrh `edd ryedi iaxl l"qc xninl opivn op` ,edin .y"xc `ail`

dwif yi :xaqw ryedi iax-xtine ,dqex`k `iedc `l` ,dqepkk iedilc xninl e`l

,onwl gkenck ,xn`w dicegl xtic ol `xiaq `ibeq jd yixac ab lr s`e .zetzeya
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.dLéàI äøeîb äñeøàäL íLk íáiI'îâàîILa ©¨¨§¥¤¨£¨§¨§¦¨¦§¨¨
à"ø àJà .äwéæ Lé :øáñ é"øå ,äwéæ ïéà :øáñ ò"ø¨©¥¦¨¨©¥¦¨¤¨
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נדרים. נערה המאורסה - פרק עשירי דף עד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      ר"נ

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש אשר יום הולדת בנו הוא בערב יום הכפורים ומתי לעשות זמן השמחת מרעים.

הנה מובן שיש לעשות התחלה ביום זה עצמו ובפרט חצי יום הראשון וכמובא בשיחת כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע שנוהגים אז כמו ביום טוב ולא רק בעניני אכילה ושתי' אלא 

גם בחדוה דאנפין ולסיימה במוצאי יום הכפורים אשר עת רצון הוא וכנוסח המקובל שאומרים אז 

גוט יום טוב, והשי"ת יזכהו שיהי' א חסידישער פארבריינגען והבר מצוה יגדל להיות ירא שמים חסיד 

ולמדן...

בברכה.
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miwxt dyelyaa cenr cr sc ± iriax wxtmixcp

.éàå:xn`c `d ,xn`n da dyry oebk - xtin mipyl :xn`c xfril` iaxc `nrh :zxn`

!xn`n da dyry dna ,`ed envrl dpw - minyd on el epwdy.äùåò ïéàåùð åàdyxei

- dpin ixnbl eig` zwif drwt `lc oiqexi` i`c .wpga oecip dilr `ade ,dl `nhine

?dicegl xtin mai ivn ikid.'åëå äñøåàîä äøòð ïðú àäåizk` dqex` `idy onf lkc

.dia` da jiiyà"ø øîà÷ã øôé éàî.úåôúåùá
dizeek `ipz :dyer oiqexi` mlerlc ,dia` mr

'xc.éîàdyrac.ibilt xn`n daúàáùî
åì äøîâð åúåùøì..dia`e `ed dixcp xtinäùà

àáú àìù ãò äá ÷ìç åì ùéù.åúåùøì`idy

.xn`n da dyr `ly cr el dwewfúàáùî
.åúåùøì.xn`n da dyrcøîâéúù ïéã åðéà.åì

.dixcp xtnc.äá ÷ìç íéøçàì ïéà êëmcew

qx`zzy.el.äá ÷ìç íéøçàì ùé êëx`yl

.oinai.ãçà íáé ìò áéùî äúà äîdz` oi`y

- da wlg mixg`l oi`e li`ed ,eilr il dcen

dqex`k.dl xtine ,`inc.'åë åð÷ìç íåìë
da dyr `l oia xn`n da dyr oia i`cec

dxrpk dilr `ad dliwq aiig epi` - xn`n

cg` mai `py `l ,xtin epi` jkld .dqxe`nd

aeig oi`c ,dey epic lkdc .oinai ipy `py `le

cg` mai zxney lr `ad xzei`adnlr

.oinai ipy zxney.íéøãð ïë íéøáã øàùëåmykc

oiprlc- dqxe`n dxrpk oic dl oi` dliwq

dxrpk xtdl dyi`l dxenb dpi` mixcpa jk

ikde ,dqxe`n.onwl 'tnàìù.ò"ø úà úùîéù
aiydle jk lk gvpl rceiyzeaeyz.zelern
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xtnc `nipc ,dizlin ineiwl `ki` ryedi iax `nlya :jixt ikd-yic ,xn`w zetzeya

`iede ,dwif yi dil `xiaq inp i` ?dinrh i`n xfril` iax `l` .`aiyg dqex`ke dwif

dwif oi` i`e ,dxixa oi`c ,ibq `l oinai ipyl ikd elit` ,d`eypk e` dqex`k-cg elit`

xti `l inp!øîà.xn`n da dyry oebk in` iaxikd mai iyecwc .oiyecw dl ozpy

exwn.øîàî.xenb oipw dpewdl `iedc

.dvilg `ira `le ,`hiba dl xht ivne ,dqepkk

dicegl xtn d"yne.éáøåcga n"d ryedi

.maimeyn i` dwif meyn i` ,xtnc xninl `ki`

xn`n.ìáà.`l oinai ipyajl `xiaq 'it`c

ivn ikd elit` - xenb oipw dpew xn`nc y"ak

ikdc .d`iaa e` `hiba dilr dxqinl deg`

xn`nc dil `xiaqc ,b"ayxl zenaia ogky`

deg`c dil zi` ikd 'it`e ,y"ak xenb oipw dpew

- oky oeike .d`iaa e` `hiba [maid lr] dl xq`

rxbn `d ?dqex`k e` d`eypk dl zieyn ikid

lr dxqinl yipi` ivn `l dqex`c ,drxb

eg`e ,qex`dmaid lr dxqinl ivn d:!ò"øå
.dwif oi` xaqiedinl dwif dil `aiyg `lc

oiqexi`k elit`.éáøìå.xfrl`'c" 'ta xn`c

zegcl `l` dpew epi` i`ny zial xn`n :"oig`

izy oi`eyp 'a ,oig` dyly :mzd opzck .dxva

,zeig`d ilran cg` zne ,dpten cg`e zeig`

y"a .ipyd eig` zne ,xn`n dpten da dyre

zeg` meyn `vz eflde ,enr ezy` :mixne`

xnelk 0,dxva zegcl `"x xn`wc epiide .dy`

zeg` meyn dpxq`z `ly dzeg` z` zegcl

la` .df oiprl dqepkk dl ciar xn`nc ,dwewf

ibq `l - dwet`l ira i`c ,xenb oipw dpew epi`

`hiba dl,xtin ivn ikid .xninl `ki` i`n .

xenb oipw dl ipw `lc oeik:?àëäopiwqr i`na

.gxae oica cnry oebk,elyn zepefn dl ewqte

lyn zpefip - gxae oica cnr :"ulegd"a `ipzck

opzck ,xti dizepefna aiigy lkc l"q `"xc .mai

i`n ryedi 'xl ,`"xl gpiz :`niz ike .lirl

dl qpxtnc b"r` edl `xiaqc ,lirl zxbeadc 'ipzna `"xc dilr ibilt opax `dc ?xninl `ki`-`"xc dilr ibiltc opax mzqe ,dixcp zxtda i`kf epi`-lka `edc ,ryedi 'x epiid

zxbeac 'ipzna `"xc dilr ibiltc opax ,p"` .`inc dqepkke ,dwif yic l"qc meyn :xninl `ki` ?xti '` maia xn`c ,ryedi 'xc h"n k"` ,dizbelt xa izkec-`"xe .ryedi 'x epiid e`l

oeik ,inp mai i`d :l"q `"xc ,ibilt gxae oica ediipin cg cnre oinai ipya ,edin .p"d gxae oica cnryk (inp) mai cgae ,xti dizepefna aiigy lk qex`ac edl `xiaq edlek ryedi 'xe

gxae oica cnrc-`kid lk jkld ,qex`c dilr dxqinl yipi` ivn `l dqex`c .qex`l dxenb dqex`dy myk dfl dxenb dnaid oi` :xaq ryedi 'xe .zxcep `id ezrc lre ,inc qex`k

dl qpxtn edi`c-dl xq` ivn jci`c oeik ,oinai ipy mewna mail dnai la` .zxcep `id ezrc lr-lr zxcep `dzy ick oica enr dcnry df mail ixnbl diepw dnvr d`ex dpi`

l"p ok .ezrc.ïðú.'eke xfril` x"`xn`n da dyrya dnwe`c ,opikxt in` 'xl.äð÷.`ed envrlda dyry xn`na.äð÷ù.miny i"r envrlmeyn diab `cib` ied ikd inwnc

dwif.èåùôú.dax iracdl `nhil `le dyxeil `l ,ipw `l ikd e`lae ,dtegl dxiqn `irae - dyer oiqexi` .dax irac heytz ,xn`n da dyrya dnwe`c ,in` 'xl.åàoi`eyp

.dyeroiqexi`c jl `ni` mlerl :opiwqne .zetzey `la dicegl xtnc c"qwe .xti `"x xn` `dc ,dyer oi`eyipc `"xn heytz .dl `nhile dyxeil dl ipw - dteg `la dilr `a m`c

dpwy dy` m` dne :xfril` x"`c ,xn`w `wec zetzeyac rnyn 'ipznn `de ?xn`w dicegl xtic `xwirn dizrc` wilq ded ikid :wcinl `ki`e .xn`w zetzeya - xti i`ne ,dyer

gken ikid - dyer oi`eyip xn`nc `"xl l"qc `niz 'it`c .zetzeya xtdl `l` ibq `l e"w i`de .dixcp xtiy oic epi` - minyd on el epwdy dy` ,dixcp xtn `ed ixd - envrl `ed

inp epiide .qex`n mai rxb `lc l"qc ,e"w i`d `"x dil wiic zetzeya xtdl i`ce `l` !zxn`wck dyer oi`eyipc il `xiaq `l `p` :r"x dil `nil ?dicegl xtilc r"xl e"w i`dn dl

mai xtin `"xlc c"qw ikide ,qex`k mai dieeyl dicic e"w wiic `l `"x `nl` .igqp zvwna 'ipzna b"dc ,dyi`l dxenb dqex`dy myk dyi`l dxenb dnaid oi` :r"x dil xcdnwc

.qex`n mai rxb `lc ,zetzeya xtic zdin il ice` ,dyer oi`eyip xn`nc jl `xiaq `lc idp :dil xn`w ikde .xn`wc `ed r"xc eixacl `"xc ol `xiaq dedc xninl `ki` ?dicegl

`l i`n` ,zetzeya xti xti i`n opiwqnc i`nl :ez `kd eywne .onwl 'tncke ,dqxe`nd dxrpk dliwq dilr oiaiig oi`y ,dyi`l dxenb dnaid oi`y ,rxb rxbn ,oi` :r"x dil xcd`e

opinwen ,"ipzw xti exti ipzw in" opiyw`c xzac .gxae oica cnrya dvexzl `ki`c ol miw `l izk`c meyn ,ikd opikxtc `ed mzdc :l"i !zenaia opikxtck ipzw xti ?exti ipzw in :opikxt

"exti ipzw in" dil jixt ded i` ,lirl `wext i`d xnz`c `kd la` .ikda mzd dl-iieyw`l dil ztki` `l d"yne ,gxae oica cnrya dil iwen dedc rci.
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íéîMä ïî BI eð÷äL äMà ,äéøãð øôéî àeä éøä£¥¥¥§¨¤¨¦¨¤¦§¦©¨©¦

¯øîàî da äNòLa éàå ?äéøãð øôénL ïéc Bðéà¯ ¥¦¤¥¥§¨¤¨§¦§¤¨¨¨©£¨
èBLôz .íéîL é"ò BîöòI äðwL !àeä BîöòI äð÷̈¨§©§¤¨¨§©§¨©¦¦§
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¯úøîBL :éîà éaøk éëä éîð àéðz .úeôzeLa øôé̈¥§¨©§¨©¦¨¦§©¦©¦¤¤
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äMà íà äîe :øæòéIà ø"à .íéðLI àIå ãçàI àIŸ§¤¨§Ÿ¦§©¦¡¦¤¤¨¦¦¨
úàaMî ,BúeLøI àáz àJL ãò da ÷Iç BI ïéàL¤¥¥¤¨©¤Ÿ¨Ÿ¦§¦¤¨

BúeLøI¯àJL ãò ÷Iç BI LiL äMà .BI äøîâð ¦§¦§§¨¦¨¤¥¥¤©¤Ÿ
BúeLøI úàaMî ,BúeLøI àáz¯øBîâzL ïéc Bðéà ¨Ÿ¦§¦¤¨¦§¥¦¤¦§

äðwL äMàa zøîà íà ,àI :ò"ø BI øîà ?BI¨©Ÿ¦¨©§¨§¦¨¤¨¨
da ÷Iç BI ïéàL íLkL ,BîöòI àeä¯ïéà Ck §©§¤§¥¤¥¥¤¨¨¥

äMàa øîàz .da ÷Iç íéøçàIïî BI eð÷äL ©£¥¦¥¤¨Ÿ©§¦¨¤¦§¦
÷Iç dnò BI LiL íLkL ,íéîMä¯,àáé÷ò :é"ø BI øîà !da ÷Iç íéøçàI Lé Ck ©¨©¦¤§¥¤¥¦¨¥¤¨¥©£¥¦¥¤¨¨©£¦¨

éøácãçà íáé Iò eð÷Jç íeIk :I"à ?ãçà íáé Iò áéLî äzà äî ,ïéîáé éðLa E §¨¤¦§¥§¨¦¨©¨¥¦©¨¨¤¨§¦©§©¨¨¤¨
ïk íéøác øàLëe ?øîàî da äNò àJL ïéa øîàî da äNòL ïéa ,ïéîáé éðL Iòå§©§¥§¨¦¥¤¨¨¨©£¨¥¤Ÿ¨¨¨©£¨¦§¨§¨¦¥

éIò Iáç :éàfò ïa øîà äfä ïBLJa .íéøãðéàî .ò"ø úà zLnéL àJL éàfò ïa E §¨¦©¨©¤¨©¤©©£¨¨¤¤©©¤Ÿ¦©§¨¤©
àéðú
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נדרים. נערה המאורסה - פרק עשירי דף עד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב מנ"א תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

... במ"ש ע"ד הדירה והרהיטים כו' שמרחיבים כו' - תקותי שחוקק במוחו ולבו העיקר והפני' 

שבמרז"ל הנ"ל כגי' תקו"ז ת"ו )כב, ב(.



קפי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cr sc mixcp(iying meil)

ïðz,epizpyna epipy -äMà íà äîe ,øæòéìà éaø øîà`nlra §©¨©©¦¡¦¤¤¨¦¦¨
äðwLlradBîöòì,dqxi`eøôéî àeä éøäz`,äéøãðdnai ¤¨¨§©§£¥¥¥§¨¤¨
`idyBì eð÷äL äMà[mailÎ],íéîMä ïîikeøôénL ïéc Bðéàmaid ¦¨¤¦§¦©¨©¦¥¦¤¥¥

z`.äéøãð,dziiyew z` `xnbd dwiqnéàåxfril` iax xaic `l §¨¤¨§¦
`l`amewnòLN,øîàî da äef dnai s` `ldàeä Bîöòì äð÷ §¤¨¨¨©£¨¨¨§©§

.minyd on dze` el epwd `le ,xn`nd ici lr
,minyd on el epwdy xfril` iax xn`y dn ,`xnbd zvxzn

dpeekd.íéîL éãé ìò Bîöòì äðwLdze` dpwy mcew s` ixdy ¤¨¨§©§©§¥¨©¦
.meaid zwifa eil` dceb` dzid xn`na

:xn`n oica dax ly ewitq z` epizpynn heytl `xnbd dqpn
èBLôzdn z` epizpyna xfril` iax ixacnéòác[wtzqdyÎ] ¦§§¨¥

äaøm`d ,dxezd on dnaia dpew xn`ny i`ny zia zhiya ©¨
Bò ïéñeøéà éànL úéáì øîàîN,ädxiqn dkixv `id oiicre ©£¨§¥©©¥¦¤
,ez`eypk aygizy ick dteglBàxn`ndyðOBò ïéàeN,äs`e ¦¦¤

dgikene .xac lkl ezy`k `id ixd dteg `la dilr `a m`
,`xnbdc èBLôzxn`nðOïéàeBòNäéàc .wxïéñeøéà`ed ¦§§¦¦¤§¦¥¦

BòNïðz àä ,ä,(:eq lirl) epipy ixd -äéáà äñøBànä äøòð ¤¨§©©£¨©§¨¨¨¦¨
,äéøãð ïéøéôî dìòáeji` ok m`e .ecal dl xtdl leki qex`d oi`e ©£¨§¥¦§¨¤¨

`la ecal maid dl xtin xn`nd ici lry xfril` iax xn`
.a`d zetzey
,`xnbd dgec,÷çöé øa ïîçð áø øîàxnel xyt` mlerl ¨©©©§¨©¦§¨

e ,dyer oiqexi` xn`ny'øôé' éàî,xfril` iax xn`yøôémaid ©¨¥¨¥
úeôzeLa.a`d mr §¨

zwelgny ,in` iaxk epiptly `ziixadn `xnbd dgiken
:eznaia xn`n maid dyry mewna `id dpynay mi`pzd

énà éaøk éëä énð àéðzïéa íáé úøîBL ,iptl dltpyïéa ãçà íáé ©§¨©¦¨¦§©¦©¦¤¤¨¨¥¨¨¤¨¥
iptl dltpyøôé ,øîBà øæòéìà éaø ,ïéîáé éðL.maid dléaøå §¥§¨¦©¦¡¦¤¤¥¨¥§©¦
,øîBà òLBäédltp m` `weecìmaiãçà,xtin `edàìådltpyk §ª©¥§¤¨§Ÿ

ì,øîBà àáé÷ò éaø .íéðL,ote` meya xtin maid oi`àìdltpyk ¦§©¦©¦£¦¨¥Ÿ

àìå ãçàìdltpykì.íéðL §¤¨§Ÿ¦§©¦
,øæòéìà éaø øîà,`ed xnege lw `ldíà äîeäMà,dqex`ïéàL ¨©©¦¡¦¤¤¨¦¦¨¤¥

Bì[qex`lÎ]BúeLøì àáz àlL ãò da ÷ìçlkn ,oiyeciwd ici lr ¥¤¨©¤Ÿ¨Ÿ¦§
mewnîdryMe dyciwBúeLøì úàaBì äøîâðdixcp lr ezekf ¦¤¨¨¦§¦§§¨

,a`d zetzeya mze` xtdläMà[dnaiÎ]Bì LiL÷ìçzngn da ¦¨¤¥¥¤
s` el dwewf `idy dwifdBúeLøì àáz àlL ãò,xn`nd ici lr ©¤Ÿ¨Ÿ¦§

Mîe xn`n da dyr,BúeLøì úàam`døBîâzL ïéc Bðéà ¦¤¨¦§¥¦¤¦§
[xnbzyÎ]Bì.dl xtie dixcp zxtda ezekf

àì ,àáé÷ò éaø Bì øîà.df `ed xnege lwokyäMàa zøîà íà ¨©©¦£¦¨Ÿ¦¨©§¨§¦¨
Bîöòì àeä äðwLl` df oi` ,dl xtin `edymeyn `ïéàL íLkL ¤¨¨§©§¤§¥¤¥

da ÷ìç Bì,dyciwy mcew,da ÷ìç íéøçàì ïéà Ckj`ikeøîàz ¥¤¨¨¥©£¥¦¥¤¨Ÿ©
mb df meyníéîMä ïî Bì eð÷äL äMàa.dl xtin `edyL`ld §¦¨¤¦§¦©¨©¦¤

÷ìç dnò Bì LiL íLk,dpnaiiy mcew s`,da ÷ìç íéøçàì Lé Ck §¥¤¥¦¨¥¤¨¥©£¥¦¥¤¨
.xn`nd lral wx `le znd ig` lkl dwewf `id ixdy

òLBäé éaø Bì øîà,`aiwr iaxl,àáé÷òmpn`éøácEzxn`y ¨©©¦§ª©£¦¨§¨¤
mipekp xfril` iax zxaq z` zegclaiptl dltpy dnaiéðL ¦§¥

,ïéîáéla`ìò áéLî äzà äîiptl dltpy dnai,ãçà íáé`ld §¨¦¨©¨¥¦©¨¨¤¨
.da wlg ecaln mc` meyl oi`

Bì øîà,ryedi iaxl `aiwr iaxìò eð÷lç íeìk[oiaÎ]ãçà íáé ¨©§¦©§©¨¨¤¨
ìòå[lÎ],ïéîáé éðLepwlig melkeòL ïéaNøîàî da älàlL ïéa §©§¥§¨¦¥¤¨¨¨©£¨¥¤Ÿ

òNíéøác øàLëå .øîàî da äep` ,dqex`k dnaid oic oi` mday ¨¨¨©£¨§¦§¨§¨¦
y micnelïkiablíéøãðz` xtin maid oi`e ,dqex`k dpic oi` ¥§¨¦

.dixcpiaxl `aiwr iax ly ef daeyz `xnbd x`az (.dr) oldle
.dqex`k dpic oi`y ep`vn dn iabl ,ryedi

laéàfò ïa øîà äfä ïBL,`aiwr iax ixac z` rnyyk envr lr ©¨©¤¨©¤©©
ìáçéìòàáé÷ò éaø úà zLnéL àlL éàfò ïa E,lecb mc` `edy £¨¨¤¤©©¤Ÿ¦©§¨¤©¦£¦¨

.zelern zeaeyz aiydle gvpl jk lk rceid
,dzii`x z` `xnbd zyxtnéàî©
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

הנהלת בתי ספר אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש

אשר בעיה"ק ת"ו

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

אתענין לדעת אודות הפרטים הבאים לקמן:

א( כפי הנשמע כאן, הנה סיום הרשמי דזמן הלימודים הי' באמצע תמוז, ובודאי שכמנהגם 

הטוב המשיכו בלימודים גם אחרי כן, ומעונינים לדעת בפרטיות בכל אחד מבתי הספר מתי סיימו, 

ואם ניצלו ימי הי"ג תמוז באופן המתאים, כי רק מביה"ס דמנחה נתקבלה ידיעה עד"ז.

ב( התחלת זמן הלימוד באופן רשמי כפי הנשמע כאן, בחצי אלול ומובן ופשוט אשר אין זה 

מספיק להכין תלמידים-ות אפילו במקצת לימי הסליחות והענינים דחדש תשרי, ולכן בודאי שבכל 

בתי הספר יתחילו הלימודים קודם לזה ומה טוב בתחלת חדש הרחמים הוא חדש אלול, ובודאי יש 

לסדר בהשתדלות בעוד מועד שלא יהיו עכובים בזה מצד המשרדים השונים...

בתקוה לקבל מכתב מפורט בהקדם בתודה ובברכה.



xcde"קפב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dr sc mixcp(iyiy meil)

énà éaøc déúååk àéðzzwelgndy `ziixadn di`xd `id dn - ©§¨§¨¥§©¦©¦
dyry mewna `idjkn ,`xnbd zx`an .xn`n daéðz÷cÎ] §¨¨¥

xtin maid oi`y ,ryedi iaxl `aiwr iax ly ezaeyza [aezky
òL ïéa'Nò àlL ïéáe øîàî da äN,'øîàî da äenrhy gkene ¥¤¨¨¨©£¨¥¤Ÿ¨¨¨©£¨

.xn`n da dyry meyn wx `ed maid zxtdl xfril` iax ly
:sqep ote`a `ziixadn di`xd z` zyxtn `xnbd

î ,énð éàdàLéøxfril` iax ly enrhy gikedl yi `ziixad ly ¦©¦¥¥¨
.xn`n meyn `edcixdéðz÷dy` m` dne' ,eixaca [aezkÎ] §¨¨¥

,ezeyxl `eaz `ly cr da wlg el oi`yäñðëpMîäøîâð BúeLøì ¦¤¦§§¨¦§¦§§¨
,Bìyiy dy`ezeyxl z`ayn ,ezeyxl `eaz `ly cr wlg el

.'el xenbzy oic epi`Léc÷ àìc éàådze` yciw `l m`e - §¦§Ÿ©¦
,xn`na' éàîezeyxl dqpkpyn,'Bì äøîâðoiicr xn`n ila `ld ©¦§§¨

gxkdae .ezeyxl d`a `ldépéî èBLôziax ixacy ,dfn gken - ¦§¦¥
`weec mixen` xfril`òLkNda ämaid,øîàî.in` iax ixacke §¤¨¨¨©£¨

,`xnbd zl`eyéàîdpeekd dn -éðz÷c 'íéøãð ïk íéøác øàLëå' ©§¦§¨§¨¦¥§¨¦§¨¨¥
mrha ,ryedi iaxl `aiwr iax ly ezaeyza `ziixaa [aezkyÎ]
micnlnd mixacd mdn ,xnelk .xtin epi` cg` maia s`y oicd

.ezy`k zaygp dnaid oi`y ,mixcp lr
éðz÷ éëä ,àáø øîàiaxl `aiwr iax aiydy dna dpeekd jk - ¨©¨¨¨¦¨¨¥

ike ,ryediïéàL äãBî äzà éà`nlrn miyp`äìé÷ñ ïéáéiçm` ¦©¨¤¤¥©¨¦§¦¨
dnaid lr e`aklr `ad oic,äñøBànä äøòðda dyr elit`e §©£¨©§¨¨

dqex`d oipwk mail diepw dnaid oi`y dfn cnlpe .xn`n maid
iax xn`y `ede .dixcp z` xtin epi` s` ok meyne ,dlral
zaygp dnaid oi` dliwq aeig oebk mixac x`yly myk ,`aiwr
xtin epi`e ,ezy`k zaygp dpi` mixcp zxtd oiprl ok ,ezy`k

.dixcp z`
à÷éc énð ïéúéðúî ,éMà áø øîà`aiwr iax ly ezaeyz `id efy ¨©©©¦©§¦¦©¦©§¨

,el aiyd oky .ryedi iaxläñeøàL íLk dLéàì äøeîb äîáé ïéà¥§¨¨§¨§¦¨§¥¤£¨
.äMéàì äøeîbaiigziy cr mail ixnbl diepw dnaid oi` ,xnelk §¨§¦¨

`ad z` aiignd dlral dqex`d oipwk ,dliwqa dilr `ad
.dliwqa dilr

äðùî
:dy`d dxcpy mcew lrad zxtde znwda dpc epiptly dpynd

åzLàì øîBàä,jxcl `vei `edy iptlïàkî éøeãzL íéøãpä ìk' ¨¥§¦§¨©§¨¦¤¨¦¦¨
àáàL ãòdxfga,íeìk øîà àì ,'ïéîéi÷ ïä éøä éðBìt íB÷nî ©¤¨Ÿ¦§§¦£¥¥©¨¦Ÿ¨©§

.eniwdl xyt` i` xcpd z` dxcp dy`dy mcewy meyn
xn` m`y .`id mi`pz zwelgn dxtda la` ,dnwda `ed jke

ipelt mewnn `a`y cr o`kn ixeczy mixcp lk' dlïä éøä£¥¥
øôeî øîà øæòéìà éaø ,'ïéøôeîxcpd,øôeî Bðéà ,íéøîBà íéîëçå . ¨¦©¦¡¦¤¤¨©¨©£¨¦§¦¥¨

,eze` xtdl xyt` i` xcpd z` dxcp dy`dy mcewy meyn
.oldl x`eand mrhdn

øæòéìà éaø øîà.xnege lw mixac `lde ,minkglíàlradøôä ¨©©¦¡¦¤¤¦¥¥
[xtdl lekiÎ]L íéøãðe elg xakøeqéà ììëì eàalka xak mde §¨¦¤¨¦§©¦

ike ,mtwezíéøãð øôé àìexcipy mcewLoiicrììëì eàa àl Ÿ¨¥§¨¦¤Ÿ¨¦§©
øeqéà.dxtdl jk lk miyw mpi`e ¦

Bì eøîà,minkgdLéàå epîé÷é dLéà' (ãé ì øáãîá) øîBà àeä éøä ¨§£¥¥¦¨§¦¤§¦¨
.'epøôé,jkitl .dnwdl dxtd dywedy o`kn cnlpeúàxcpd §¥¤¤

í÷ä ììëì àaL`ed ixd ,eniiwl xyt`e lgy xcp -ììëì àa ¤¨¦§©¨¥¨¦§©
.øôäxcp la`yí÷ä ììëì àa àìi`e lg `l oiicry xcp - ¨¥Ÿ¨¦§©¨¥

s` ,eniiwl xyt`.øôä ììëì àa àìjixacl s`y myk ,xnelk Ÿ¨¦§©¨¥
xyt` i` ok enk ,eze` excp `l oiicry xcp miwdl xyt` i`

.eze` excp `ly xcp xtdl

àøîâ
:xcpd xcipy mcew dxtd xcba xfril` iax zhiya wtq

ì ,eäì àéòaéàzrcøæòéìà éaømixcpd z` xtdl xyt`y xaeqd ¦©§¨§§©¦¡¦¤¤
mze` zrpen dxtdd oi` df dxwna m`d ,mze` excpy mcew s`

`l` ,legl ligzdlnïéìèáe ïéìç ìçéîcine mixcpd milg - ¥©¨¦©§¦
.milhazn,àîìc Bà,mixcpl dxtdd z` lrad micwdy xg`n ¦§¨

ïéìç àìmixcpdììk. Ÿ¨¦§¨
,`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîìlhazn jk oia `ld ,df wtqn §©©§¨¦¨

ipy oian `vei dkldl lcad dfi` ok m`e ,ezelg mr cin xcpd
.el` miccv
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

האברך יצחק יהודה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ב מנ"א, בו אתה כותב שהנך לומד בישיבת תומכי תמימים בלוד ובערב 

יום הכפורים הבע"ל יהי' הבר מצוה שלך והתחלת להניח תפילין.

ויהי רצון שיהי' בשעה טובה ומוצלחת, ותבקש את הר"מ והר"י שלך שילמדו אתך בהדגשה 

בהנחת  שהמתחילים  כמו  כי  לתפילין,  בהנוגע  שם  בהאמור  קדישא  בתניא  מ"א  פרק  ריש  הדרושה 

תפילין בגשמיות בתור הכנה לזמן חיובם ע"פ שולחן ערוך, הנה הוא הדין בהנוגע להכנה ברוחניות, 

והשי"ת יצליחך.

וכדאי אשר בלי נדר הנה מהיום ועד הבר מצוה תפריש בכל יום חול לפני התפלה איזה פרוטות 

המשך בעמוד הבא



קפג
miwxt dyelya` cenr dr sc ± iriax wxtmixcp

äéúååë àéðú éàîådyrykc ,in` 'xc dizeek `ipzc `kd opigkyn i`nn .xn`n da

llkn ,'ek xn`n da dyry oia 'ek mai oia epwlg melk :xne` r"x ipzwcn ?ibilt

dil dirnyc`"xl.ikd r"x dil xcdn ikd`e ,xti xn`n da dyrykc xn`c.ð"à
ø øîà÷ãîåúåùøì äñðëðùî :àùéøá øæòéìà 'åðéà 'åëå äá ÷ìç åì ùéù äùà ,åì äøîâð
øîâúù ïéãøîàî äá äùò àìã ,ùéã÷ àìã éàå .åì

¯.äãåî äúà éà ?àëéà åì äøîâð éàîelit`y

dliwq dilr oiaiig oi`y ,xn`n da dyr

`l inp mixcp iabl ,jkld ?dqxe`nd dxrpk

,dqex`k ied.dl xtdl leki epi` ikd`e

éîð ïéúéðúî.à÷éãr"xc `nrh ,in` iaxk

- mixcp ok mixac x`yke `ziixaa xn`c

.xn`wc `ed dliwq meynäîáéä ïéà éðú÷ã
.äùéàì äøåîâdnail dl ixw `wcn- dy`

ikd xn`cne .opiwqr xn`n da dyryk `nl`

dpin rny - dqex`l yiwdl inp `ki`c

xtn epi`c r"x xn`wc `ed dliwq meync

.dqex`l xtny mykéðúî'àì ïéîéé÷ ïä éøä
.íåìë øîàleki epi` mlerl e`a `ly mixcpc

.miiwl.øåñéà ììëì åàáù`we dxcp xaky

oze` xtnc y"k - xtn ikd elit` ,dlr liig

e`aiyk xeqi` llkl e`a `lyeda zil oiicrc ,

oeciy xyt` i` - meiw oiprl la` .`yyn,jk

`ed oic - xeqi` llkl e`a xaky mixcpc

.lkd ixacl melk xn` `l jkld ,miiwiyúà
.í÷ä ììëì àá àìùmlerl e`a e`l oiicry

od ixd" xn` ikc ipzwck ,eniiwl xyt` i`e

.melk xn` `l - "oiniiwøôä ììëì àá åðéà.
.xtdl leki epi`cîâ'.éìééç ìçéîilhae ,dlr

.okl mcew dxtdc meyn xzl`l.ììë éìééç àì àîìéã åà`lc `ipdn `w carc dxtdc

.xcp mey dlr `liig
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.ezeyxl `az `ly cr da wlg eldqex` epiidc.úàáùî.ezeyxl.dycwyn epiid

) opzck ,`pz edl xkcn dqipk oeyla - oi`eyp eli`c ,"z`ayn"c `pyil epiide:br lirlcr :(

ezeyxl qpkzy.äøîâð.ela`c dizetzeya xtnc ,mixcp zxtd oiprl.äùàyiy

.ezeyxl `az `ly cr da wlg el,dnai epiidc

da dyry mcew ,dwif meyn da wlg el didy

xn`n.úàáùî.ezeyxlda dyryk epiidc

xtdl mai i`kf `die el xnbzy oic epi` - xn`n

zetzeya dixcp?øàùë.mixcp ok mixac

,dixcp xtn maid oi`y cnl dz` mixac x`yn

dyr elit`e ,dqex`k dpi` mixac x`yl ixdy

,ok mixcp zxtdl s` .onwl yxtncke ,xn`n da

elit` ,dixcp xtn epi`e ezqex`k dpi`y

zetzeya.ìáç.i`fr oa jilrdid envr lr

r"x z` yniy `ly iptn b`ec.éàî`ipz

.in` 'xc dizeek,xn`n da dyrya dnwe`c

dizeek `ipz `kid.xn`n da dyry oia ipzwc :?

xn`n da dyrac `"xl r"x dirny `nl`

ixiin.éà.`yixn inpezeyxl dqpkpyn ipzwc

dil dedc ,`wec e`l `pyil i`d .el dxnbp

`az `ly cr da wlg el yiy dy` :iiez`l

.el xnbzy oic epi` - ezeyxl z`ayn ,ezeyxl

hwp `zlin yix `l`.éàîok mixac x`yk

.ipzwc mixcpsili `wc mixac oze` edpip i`n

ediipin mixcpoi`y .dliwq dilr oiaiig oi`y :?

.xn`n da dyr elit`e ,dliwq dnaid lr oiaiig

dqex`c oiyecwk dnaic xn`n sicr `l ,`nl`.

ïéúéðúî`wic inp.iziin `w dliwq aeignc

di`x.íùë.dyi`l dxenb dqex`yl"iw dkld oiprle .dzpif m` dliwqa dqex`c

r"xc `nrh `pyixt lirle ,dwif yi l"iwc b"r`c .mipyl `le cg`l `l xtn epi`c ,r"xk

xza la` ,`ziixa jd dl izii`c inwn n"d xninl `ki` - dwif oi` dil `xiaqc meyn

edpikfe r"xl i`fr oa diqlwc oeike .dqxe`nd dxrpk dliwq dilr oiaiig oi`y ,dyi`l dxenb dnaid oi`y itl ,xti `lc xn` ivn - dwif yic r"xl dil `xiaq elit`c opifg dl izii`c

`prci `le ?`l e` xtn ivn i` oiqex`d on mai mewna a` ,xtn ivn `l maic oeik :il `wtzqne .l"f o"anxd wqt oke ,dizeek opihwp - icin dil excd` `lc ,`pica ryedi 'xe `"xl

ikf `lc oeik ,`kde .a`l zeyx dpwexzp - lrad dn ,qex` `kilc `kid lk `dc ,dl xtn ivn dqex` dcera e` dia` ziaa dxcpy mixcpc il `xazqn ,edin .`zlin `da `zerxk`

) dlrnl izyxty dnne .inc dizilc o`nk - dnai ixcpa mai:`r scmyexit itl `dc .ok l"p ,a`l zeyx dpwexzp qex`l e`xpy inp mixcpa ixaq y"ac `idda l"f 'qezd ilra izeax mya (

oexg` qex`l dizi`c b"r`e ,oexg` qex` eda ikf `l oey`x qex`l e`xpc oeikc meyn y"ac ediinrh l"f-inc dizilc o`nkc oeik ,inc dizilc o`nk-it`a dizi` eli`k a` dil mw

oey`x qex` ixcpa ikf `lc oeik ,maia inp ocicl .qex` `kile ,'iytp-oeir jixv dyrn oiprle .dfa il d`xpy dn edf .il `wtqn izk` mai zeyxa dxcpy mixcpa ,edin .xtn ivn a`

l"f mipey`xd ixaca dwicae.'éðúî.ipelt mewnn `a`y cre o`kn 'eke ezy`l xne`d,"df mein" ipzw `le "o`kn" ipzwc epiide ,ipelt mewnn `a`y cre o`kn `v`y dry dze`n

) lirl ziyixtcke ,oneiwa dvxiy mixcp xecz dlv` ecera `nlc opiyiigc ,`zydn dl xtn `l d"yne .o`kn `viy mein `l` ezrc oi`y itl.br scqetexhet`l xne`dc `idda (.éøä
.melk xn` `l oiniiw odxzeia miwfg mdy ,xeqi` llkl e`ay mixcp xtd m` (zpzepd `id daxc` dnwd oiprle) lif`e yxtnck ,dicic e"w meyn xten `"x xn` dxtd oiprl `wecc

elg xaky-nwd oiprl la` ?i`d ilek ixing `le ,xeqi` llkl e`a `ly mixcp xti `lixingc elgy mixcpc ogky`c idpc ,daxc` ,d-oiicry mixcpa ikd ol `nil o`n ,ineiwl ivn

inil` `lc ,elg `l.?úà.mwd llkl `ayelgy mixcp.àì.mwd llkl `aelg `ly mixcp.àì.xtd llkl `aaezkd oyiwd jgxk lra - e"w `ki`c b"r`c.'îâlgin `"xl

.oilhae oiliigoeik ,llk iliig `l `nlc e` .cin edl ilha ,edine .eda `akrn `l dxtdc ,iliig dxtd xg`l dxcpy mixcp oze`c opixn` in ,xeczy mcew dixcp xtn ivnc xn`c ,`"xl

dxcpy mcew dl xtdy.ñéôúàã`pixg`.`xcp oicda,ikd 'it` ,cin edl ilihac idpc .`zeqitz `ied oilhae oiliig zxn` i` ."denk ip`e" xn`e xg` `ae ,xifpa `id dxcpy oebk

ikid ,oilhae oiliig `niz 'it`e :`kd eywne .dqtzd `ied `l jkld ,`yyg `kil - iliig `l i`e .xn`w dxn`wc "dxifp ipixd"` "denk ip`e" xn` ikc ,eda qitzn ivn - iliigc oeik

) oizlikn yixa ol `irac i`nn `py i`n ?qitzn ivn:`i scqitznw `xwirnca i` ol `irai`c ,"dfk df" xn`e ,xg` xya dia qitzde dinw minc zwixf xg`l minly xya gpnc `kid (

efy ,`kd la` .xn`w eiykr df `edy enkc xn` d"yne "dfk df" xn`c mzd ip`yc ,inc `lc :xninl `ki` ?qitznw `xzidac `pwqne ,ixye qitznw `zydc `xzidca e` ,xeq`e

"ip`e" xn`e da qitzn i`de "dxifp ipixd" zxne`-i`n ,dqtzd `liigc idpe :`kd ez eywne .c"qa jenqa aezkpy zexifpc oiibeq `gken ikde .qitznw dxn`wc zexifpac i`ce rnyn

`nw `xcp liha` ik ,da qitz`c oeikc `nip ?ied-) "xn`y in" 'ta opzck ,`ed ikd qitznc `picc .i`d inp liha`:k xifp"ip`e" "ip`e" xn`e exiag rnye "xifp ipixd" :(-.oixifp olek

odn cg` xzed-) "mixcp 'c" 'ta inp lirle .olek exzeddpyna eqe ek scoey`xd xzed ,dfa df o`lzyac xn` (-olek exzed odn '` xzed xnzi` `lc ,llk `id `iyew e`le !olek exzed

-odn '` xzedy lk ,jkld .exwirn xcpd xwery ,mkg xzida `l`-,`adle o`kn `l` rxtnl xwer epi`y ,lra la` .`xzac dqtzd dl dlhae ,mlern xcp o`k did `ly `zlin ilb`

oey`xd xzedy t"r`-`id `xnbe .jka dlha mdly dqtzd oi`y ,iniiw ediixeqi`a jpi`
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נדרים. נערה המאורסה - פרק עשירי דף עה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      ר"נ

לצדקה, ותאמר קאפיטל תהלים י"ג לאחר התפלה, נוסף על השיעור תהלים כפי שנחלק התהלים לימי 

החדש, והשי"ת יצליחך גם בזה.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

המשך מהעמוד הקודם
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miwxt dyelyaa cenr dr sc ± iriax wxtmixcp

.àøãð ïéãäá àðéøçà ñéôúà éàãyi` rnye ,"dxifp ipixd" dxn`e ,xifpa dxcpy oebk

."jk enk ip`e" xn`e xg`àúåñéôú éåä éìééç úøîà éàå.inp qitz`c jci`` inp liige

.xcp i`d icda.éìééç àì úøîà éàåqitz`c jci`` inp liig `le ,inc dxcp `ly ink

.dia.[î"ù].llk iliig `l dpin rny - "xeqi` llkl e`a `ly" xn`wcnéðú÷ éî
.ïéàá ïéàù.zxcep `idykl elit` rnync

.éðú÷ åàá àìùla` ,dxcp `l oiicrc rnyn

,xeczyk e`aiykli` iliig i` jl iraiz izk`

.`låîöò éøãð øôî ïéàùøåãéùî.mc` oi`y

`l` envrl mixcp xtnk"`,mkgl l`yp

) "exac lgi `l" aizkcxacnalepi` `ed - (

.'eke lgin.øåãé àìù ãò åîöò éøãð øôîopzck

) "mixcp drax`" wxta:bk lirl`ly dvexd :(

lk :xn`ie dpyd y`xa cenri - eixcp eniiwzi

.'eke xcp.àúéàãë àäå àúéàãë àäenvr ixcp

la` ,dpyd y`xn edl lhan ik llk iliig `l

iliig - oze` xtne micwn `edyk ezy` ixcp

`id dlra zrc lre li`ed ,xzl`l ilhae

.zxcep:`"xl el exn` :yxtn `ziixaaem`

ixcpa exn`oi`a odyk oilha od jkl - envr

ixcpa xn`z ,miwdl ecia oky - o`kn xg`l

.'eke xecz `ly cr miiwl leki epi`y ezy`

ù"úåì åøîàà"øìäå÷î äîå çéëåé äå÷î
.ïúàîåèî íéàîèä úà äìòîùlaehdyea

.ez`nehn dleríéøåäèä ìò ìéöî ïéà
.àîèéìîm`y zpn lr ,ea leahl leki epi`y

dliah i`d el lirezy ,jk xg`l d`neha rbi

leki epi` ,xzidl xeqi`n dxcpy ezy` xcp dlrny t"r` ,inp lra s` .`nhi `ly

dcizry mixcpd lr livdllr" ikd dil exn`wcn .dxtd odl micwn `diy xecil

,iliig `lc `"xc dipin edl riny ikdc .iliig `lc dpin rny - "`nhi `ly mixedhd

."`nhiln mixedhd lr" `pyil i`da dil ixn`w ikd meynàîèä úà äìòî ïéàù íãà
.àîèéìî íéøåäèä ìò ìéöé àìù ïéã åðéà åúàîåèîz` dlrn oi`y mc` :eyexit ikd

iedizc xn` `l - irixd zia jxc d`iwde d`nh zrah rla m`y ,d`nehn mi`nhd

.dz`nehn dlrze ,oillb ilkkéà.àîèéìî íéøåäèä ìò ìéöé àìù ïéã åðrla m`y

ick dxedh zrahd`iwdl`idy iptn ,ok xg`l d`neh lawz `ly ,irixd zia jxc

millbk`di `l jk - xwir lk `nhiln mixedhd lr livn oi`y myke ?`nhin oi`y

xtnyk qex`l el liren,ixcpl.x"n `"r :xecil dcizry ezy`ïéàù íãà äîåïéìòî
.ïúàîåèî ïéàîèä úàzrahl liren epi` - ok xg`l lahe d`nh zrah rla m`y

.d`nh - ok ixg` d`iwd m`e ,dliah ipdn `l drela d`nehlc ,ezliahìò ìéöî
.íéøåäèä`id drelac oeik ,zrahd lr livn - `nhp k"g`e dxedh zrah rla m`y

.d`nhp `l -.ïúàîåèî íéàîèä úà äìòîù äå÷îoic epi` ,oixedh ea elah m`y

.`"r ?e`nhi `l d`nehd erbp elit`c ,`nhiln oixedhd lr liviyäìòîù äå÷î äîå
.'åëåxizny ,lrad miiwy dnwd dlrny mkg dne :my lry eyexit ikdoi` - dl

,zraha ziyixtck 'ek oi`nhd dlrn epi`y mc` .xcp `di `l xeci m`y mc` lr livn

ixcpa xtn epi`y oic epi` - mkgl l`yi k"` `l` eznwd xtdl leki epi`y inp lra s`

xecizy mcew xtdy dn melk liren epi`y ,dxcpy mcew ezy`?mixcp `di `ly
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) "xifp ipixd xn`y in" 't yixa `icda:`k xifpe` xwr xwrin lra edl `irai` :mzd qxbc (

dpin `wtp i`nl ,fiib fbin-rnye ,"ip`e" dxn`e dzxag drnye xifpa dxcpy dy`l

xwr xwrin zxn` i` .dl xtde dpey`x ly dlra-fbin zxn` i`e ,`ixzy` inp `idd

fiib-dxeq` dzxage ,`ixzy` `idd.ù"úe`ay mixcp xtd m` xfril` 'x mdl xn`

.oiliig `l n"y 'eke xeqi` llklipira d`xp

`pyilc idp :oiliig `lc dil rnyn d"ync

zxn` i` `nlyac meyn ,ikd wiic `l 'ipznc

zlhan dxtd i`c ,e"wl dizi` - oiliig `l

.elegi `ly `akrnc y"k - xak elgy mixcp

oeik ?e"w i`n - oilhae oiliigc zxn` i` la`

m` :dil xcdne !xeqi` llkl e`a ixd oiliigc

oi`y" `pzinl `pzl dil ded ,zxn`wck `zi`

eda zakrn dxtdc rnyn `pyil i`dc ,"oi`a

"e`a `ly"c ,ikd ipzw `l `de .e`eai `ly

.`al oteqy `l` e`a `l oiicrc rnync ,ipzw

,oilhae oiliigc xaq 'ipznc `pz jgxk lr ,jkld

mixcp zlhan dxtd m`c ;e"w `ki` ikd elit`e

lk - mdnr dxtd dzid `le xeqi` llkl e`ay

epiidc ,odnr onena eclepy mixcp xtiy oky

lrad zxtd.àúxtn oi`y mewna dne rny

.xeciyn envr ixcpla` "exac lgi `l" aizkck

,xeci `ly cr envr ixcp xtn .el oilgen mixg`

) "mixcp drax`" 'ta opixn`ck:bk lirldvexd (

lk :xn`ie ,d"xa cenri eixcp eniiwzi `ly

oilha eidi xecil cizr ip`y mixcp.éàîe`l

.dilic `inec ezy`cditeb `peeb `eddac

`lc `ed dn :ezy` ixcpl e"w xfril` 'x oi`c ,llk elegi `ly epiidc ,envr ixcp xiznc

llk iliig `lc inp ezy` s` - mkg xzid jixv ded oiliig eed i`c ,oiliig.àä`zi`ck

.`zi`ck `de,ixnbl edl incnc e`l - ezy` ixcpl envr ixcpn e"w sili `"xc b"r`

xity ikd elit`e ,iliig ezy`ce llk iliig `l diciccinp xnbile :ipira dywe .e"w sili

ivn `lc :il d`xpe !envr ixcp oilg oi`y myk ,llk ezy` ixcp elegi `ly dicic e"wn

meyn ,llk iliig `l `xwirn ipz`c `kidc ,`nrh epiid envr ixcpc meyn ,ikd ocinl

,ezy` ixcpa k"`yn .llk liig `le ,zerha xcp l"d - excp zrya e`pz gkyc oeikc

`ki` xity - elegiy xg`l ezy` ixcp oixten ediy oiprl ,edin `l` .ikd xninl `kilc

elit`e ,xeciy mcew eixcp lhan excp inwc `zerhc ogky` envr ixcpac oeikc .e"w ocinl

gzta xcp `edy xcp lk `dc .xeciy xg`l edl lhan `l diteb `peeb `edd ikd-xcp

i` il dne ,xcep did `l `xwirn ipz`c i`n rci eli`c xnin opivn i` il dnc ,`ed zerh

`l` .`id zg` `ce `c ,xcep did `l `zyd rcic `gzt i`d rci ded eli` xninl opivn

`edd mcwy lk ,xcpd xg`l envrl xizn epi` `peeb i`dac idpc ,xninl jl zi` i`n

xcpl diteb `peeb-`peeb `eddac `nipc `ed oicac ,lra y"ke .envrl xizn `ed ixd

`xwirn dil xwr `le jli`e dxtdn dixcp xtny epiidc ,ezy` dxcpy xg`l xtnc-

il d`xp ok .oilhae oilg ediy ,xecz `ly cr inp xtn.àúxfril` 'xl el exn` rny

.`nhiln mixedhd lr livn oi`e oz`nehn oi`nhd z` dlrny gikei dewn`qxibd jk

lw zpc ikid :xfril` iaxl dil ixn` ikde .l"f jexa 'x axd yexitae ,mixtqd zvwna

lg `ly dn lhazdl ie`x `ed xzeiy xnege
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øôä íà :øæòéIà éaø øîà ,ù"ú ?éàî .àLLî§¨¨©¨©©¦¡¦¤¤¦¥¥
øeqéà IIëI eàaL íéøãð¯àJL íéøãð øôé àI §¨¦¤¨¦§©¦Ÿ¨¥§¨¦¤Ÿ

éðú÷ éî .ïéIç àI :dpéî òîL ?øeqéà IIëI eàä¦§©¦§©¦¨¨¨¦¦¨¨¥
.eàa àI ïééãò ,éðú÷ "eàa àJL" ?"ïéàa ïðéàL"¤¥¨¨¦¤Ÿ¨¨¨¥£©¦Ÿ¨
éøãð øôéî ïéàL íB÷îa äîe :à"ø ïäI øîà ,ù"ú¨©¨¤©§¨¤¥¥¥¦§¥

øãpMî Bîöò¯,øBcé àJL ãò Bîöò éøãð øôéî ©§¦¤¨©¥¥¦§¥©§©¤Ÿ¦
øôiL ïéc Bðéà øBczMî BzLà éøãð øônL íB÷î̈¤¥¥¦§¥¦§¦¤¦¥¦¤¨¥
àéîec BzLàc åàI éàî ?øBcz àJL ãò BzLà éøãð¦§¥¦§©¤Ÿ¦©¨§¦§§¨

éîð BzLà óà ,ïéIééç àIc [àeä] äî ,déIéc¯àIc ¦¥©§¨¨§¦©¦§©¦§¨
eøîà ,ù"ú .àúéàãk àäå àúéàãk àä ,àI ?ïéIééç̈§¦¨¨¦§¦¨§¨¦§¦¨¨§
ïúàîehî ïéàîhä úà äIònL äå÷n äîe :à"øI BI©¦§¤¤©£¤¤©§¥¦¦§¨¨

¯ïéàL íãà ,àîhéJî íéøBähä Iò Iévî ïéà¥©¦©©§¦¦¦¨¥¨¨¤¥
ïúàîehî ïéàîhä úà äIòî¯àJL àeä ïéc Bðéà ©£¤¤©§¥¦¦§¨¨¥¦¤Ÿ

.ïéIééç àI :dpéî òîL ?àîhéJî ïéøBähä Iò Iévé©¦©©§¦¦¦¨¥§©¦¨¨¨§¦
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נדרים. נערה המאורסה - פרק עשירי דף עה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

המשך בעמוד הבא

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז מנ"א, תשט"ו

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרב 

מו"ה יוסף שי' הלוי

שלום וברכה!

... כדאי הי' בכל זה - למרות מה שכותב במכתבו לבקר בעיר עליזאבעטויל כיון שלא כל חדש 

זצוקללה"ה  לכ"ק אדמו"ר מוהר"ש  הי'  כדאי  נפש אחת  ואם בשביל  לאפריקה,  נוסעים  שנה  ואפי' 

נבג"מ זי"ע לנסוע ביחוד ממארינבאד לפאריז וכידוע הסיפור בזה אף שהי' מייקר כל רגע ושעה מזמנו, 



קפה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dr sc mixcp(iyiy meil)

,`xnbd daiynàøãð ïéãäa àðéøçà ñétúàc ïBâkmc` qitzdy - §§©§¦©£¦¨§¨¥¦§¨
zexifp e` xcpy `id dkldd ixdy .df dxcpa excp z` xg`
oebke .zxg` zexifpa e` xcpa dqtzd ici lr legl mileki
,'jzenk ip`e' xg` mc` dilr xn`e ,'dxifp ipixd' dy`d dxn`y

.denk xifp dyrpe ,dzexifpa envr z` qitzn `ed ixd
`adle o`kn ixeczy mixcp lk dlra dl xn` m` ,df itle
z` xg` mc` qitzde zexifp dnvr lr dlaiw jk xg`e ,mixten
qitzdy ipyd mc`d oic xfril` iax zhiyl ,dzexifpa envr

.xen`d wtqa ielz dzexifpazøîà éà,oey`xd cvd enk ¦¨§©§
mixcpdyïéìç,milhaeàúeñéôz àéåädn lr ezqtzdl did - ¨¦©§¨§¦¨

la` .dlha dy`d zexifpy s` xifp `ed ixde ,leglzøîà éà¦¨§©§
mixcpl dncwy lrad zxtd zngny ,ipyd cvd enkïéìç àìŸ¨¦

e ,legl dzexifp dligzd `l ixd ,llk mdàLLî àkéà àì- Ÿ¦¨§¨¨
zqtzdl did `ly `vnpe ,zeynn mey da dzid `l mlerne

.xifp epi`e ,legl dn lr ipydéàî.df mc` ly epic dn - ©
xfril` iax ly ezxaqn xen`d wtqd z` heytl dvex `xnbd

:epizpyna
L íéøãð øôä íà ,øæòéìà éaø øîà ,òîL àze elg xakììëì eàa ¨§©¨©©¦¡¦¤¤¦¥¥§¨¦¤¨¦§©

,øeqéàike ,mtwez lka mixeng mdeøôé àìmbíéøãðmcew ¦Ÿ¨¥§¨¦
excipyLoiicrøeqéà ììëì eàa àlxzeie ,jk lk mixeng mpi`e ¤Ÿ¨¦§©¦

dncwy mixcp s`y xn`z m` ,`xnbd dgikene .mze` xtdl lw
`ed xnege lw dn ,cg` rbxl dixcp milg ote` lka ,dxtd mdl
,mixten mdy mcew xeqi` llkl mi`a el` mixcp s` `ld ,df

`l` .mze` xtdl lw xzeiy oipnedpéî òîLcïéìç àìel` mixcp §©¦¨Ÿ¨¦
,lgy xg`l xcpd z` zlhan dxtdd m`y .xnege lwn xwir lk

.legln eze` zrpen `idy oky lk
ewiicy dne ,milhazne milg el` mixcp mlerl ,`xnbd dgec

,llk milg mixcpd oi`y xnege lwdnc ,oekp df oi`éðz÷ éî¦¨¨¥
' xfril` iax ixaca [aezk m`dÎ],'ïéàa ïðéàLmlerly rnyny ¤¥¨¨¦

s`e ,xeqi` llkl mi`a mpi`.xecizykl`l` ,epipy ok `l ixde
eàa àlL''xeqi` llkl,éðz÷dxcp `ly onf lky dpeekdeïééãò ¤Ÿ¨¨¨¥£©¦

eàa àìxeqi` llkl e`eai ok` xecizykl la` ,xeqi` llkl Ÿ¨
mlerl e`ay mixcp m` ,`ed xnege lw mewn lkne .elhazi cine
mnena mlerl e`ay mixcp ,dxtd mdl liren dxtd dyrn `la

.dxtd mdl lirezy oky lk ,[dxtdd dyrn xg`l ,xnelk]
`ziixaay xfril` iax ixacn wtqd z` heytl dvex `xnbd

:oldlc
,xecil cizr `edy mixcpd z` lhal mc` lekiy ,`id dkldd
dvexd ,(:bk) lirl epipy oke .xcpy mcew `rcen zxiqn ici lr
ip`y mixcp lk' ,xn`ie dpyd y`xa cenri ,eixcp eniiwzi `ly
lhal leki epi` xcp xaky xg`l la` .'oilha eidi xecil cizr

.envra excp z`
øæòéìà éaø ïäì øîà ,òîL àz,minkglïéàL íB÷îa äîemc` ¨§©¨©¨¤©¦¡¦¤¤©§¨¤¥

øãpMî Bîöò éøãð øôéî,[xcpy xg`lÎ]`ed mewn lknøôéîz` ¥¥¦§¥©§¦¤¨©¥¥
øeãé àlL ãò Bîöò éøãð,xen`k `rcen zxiqn ici lríB÷î ¦§¥©§©¤Ÿ¨¨

L`edøôna oebk ,lgy xg`l xcpd z`BzLà éøãðxtin `edy ¤¥¥¦§¥¦§
mze`øeãzLî,[dxcpy xg`lÎ]øôiL ïéc Bðéàz`ãò BzLà éøãð ¦¤¨¥¦¤¨¥¦§¥¦§©

.øeãz àlL¤Ÿ¨

,dzii`x z` `xnbd dwiqnc åàì éàîixcp zxtd xfril` iaxl ©¨§
BzLà`id xecizy mcewàéîecmixcp zxtdcdéìéc[envr lyÎ] ¦§§¨¦¥

oicn ezy` ixcp zxtd cnel xfril` iax ixdy ,mxcpy mcew
jk envr ixcp xizny ote` eze`ay rnyne ,envr ixcp xizn

,ezy` ixcp xiznäîixcp[àeä]envrcxcpy mcew mxtd m` ©§
ìïéìééç à`le ,mkg xzid jixv did ,milg eid md m` ixdy] ,llk Ÿ¨§¦

[drcen dliren dzidóàixcpBzLàdxcpy mcew mze` xtdy ©¦§
ïéìééç àìc énð.milhae milg mdy `le ,llk ©¦§Ÿ¨§¦
,`xnbd dgecàì`l` .`ed okàúéàãk àäå àúéàãk àädf - Ÿ¨¦§¦¨§¨¦§¦¨

`l xcpy mcew mze` lhiay envr ixcp .epick dfe epick
dxcpy mcew mze` xtdy ezy` ixcp la` ,llk legl miligzn

.milhae milg
:xg` mewnn xen`d wtqd z` heytl dvex `xnbd

rbFpe' ,uxy z`neh iabl (h"t ipiny) mipdk zxeza epipy§¥©
jeza uxyd m` elit`y .mind jeza md elit`e ,'`nhi mzlapA§¦§¨¨¦§¨
,eci lr `nhp `ed ixd ,ezliah ick jez ea rbep mc`de ,dewnd

.`nhi `ly eilr dlivn dewnd oi`e
,d`nh zrah rlay xedh mc` ,(g"n i"t) ze`ewna epipy cere
zxdhp zrahd oi` ,eteb jeza zrahd cera dewna lahe
zrahd m`e .dilr dz`neh oiicr d`iwde xfg m`e ,ezliaha
zrah dzidy oebke .d`neh lawln mc`d dilr livn ,dxedh

.d`nhp `l ,znd ld`l dnr qpkpe ,eteb jeza drela dxedh
Bì eøîà ,òîL àzminkgL äå÷n äîe ,øæòéìà éaøì`edy elit` ¨§©¨§§©¦¡¦¤¤©¦§¤¤

ïúàîehî ïéàîhä úà äìòn,e`nhpy xg`l ea elah m` oxdhne ©£¨¤©§¥¦¦§¨¨
lknmewnïéà`edíéøBähä ìò ìévîea milaehdàîhélîmdyk ¥©¦©©§¦¦¦¨¥

,mina mcera uxya mirbepïéàîhä úà äìòî ïéàL ,íãà̈¨¤¥©£¤¤©§¥¦
ïúàîehî,[d`nh zrah rlay oebke] eteb jezl mzrila ici lr ¦§¨¨

m`dïéøBähä ìò ìévé àlL àeä ïéc Bðéàekeza mireladàîhélî ¥¦¤Ÿ©¦©©§¦¦¦¨¥
.znd ld`az` xdhl lw xzeiy dewna ep`vny myk ixdy

mb xnel epl did ok ,`nhi `ly xedhd z` livdln `nhd
z` livi `edy dnn `nhd z` xdhi `edy lw xzeiy ,mc`a
lk ,ezrila ici lr `nhd z` xdhn epi` m`e ,`nhidln xedhd
xg`ne .d`neh lawln xedhd z` ezrilaa livdl el oi`y oky
,`nhidln xedhd z` livn `ed ixd `l` ,ok dkldd oi`y
oi`e ,df oirn xnege lw oecl oi`y gxkda ,dewn oicn jtidle

.epick cg` lk `l` ,lg `l cery dnl xak lgy dn zencl
xfril` iax ocy xnege lwd z` minkg migec ef di`x gkne
mixcp xti `l ,xeqi` llkl e`ay mixcp xtd m`' ,epizpyna
oia welig yiy ,d`nehn gken ixdy .'xeqi` llkl e`a `ly
xnege lwa oecl oi`e ,xacd zelg xg` oial xacd zelg mcew

.exiagn cg`
,dzii`x z` `xnbd dwiqndpéî òîL,minkg zaeyzn - §©¦¨

xfril` iax ixaclyïéìééç àìzxtd mdl dncw m` llk mixcpd Ÿ¨§¦
nehn dlvd minkg enic mzaeyza ixdy .lraddxtdl d`

,llk dlg d`nehd oi` d`nehn dlvd iabl ixde ,xcpd mcew
epi` xcpd s`y ,xfril` iax zhiya minkg epiady ,dfn gkene

.dxtd el dncw m` llk lg
:`ziixad ly `tiqdn jtidl dgiken `xnbd
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המשך מהעמוד הקודם
ואף  בדבר,  ישנו  הגשמיות  קבוץ  שגם  ובפרט  נפשות  כמה  ובשביל  מאתנו,  לכאו"א  בהנוגע  עאכו"כ 

שפשוט שאין לנו הכחות והודאיות שהי' לכ"ק אדמו"ר מוהר"ש בנסיעתו הוא, הנה יש להתפלל על 

הסייעתא דשמיא מבלי להביט על ההכשרות מלמטה ולמעט במציאות עצמו, שאז מתקרבים ביותר 

וביותר להיות לשלוחו של אדם העליון כמותו כביכול כמבואר כ"ז בלקו"ת ריש פרשת ויקרא וכמבואר 

או  המשלח  את  מוציא  שהמעשה  שרק  אם  ענינים  כמה  בזה  שיש  שליחות  בענין  האחרונים  בספרי 

שהמעשה נעשית מעשה המשלח או שהשליח עצמו נעשה המשלח כו' )שהוא ע"ד המבואר במעלת עבד 

פשוט, בהמשך תרס"ו ובכ"מ(...

בברכת הצלחה ולבשו"ט בכל הנ"ל.



xcde"קפו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr er sc mixcp(ycew zay meil)

,`xnbd dywnBì eøîà ,àôéñ àîéàminkg,øæòéìà éaøìjixacl ¥¨¥¨¨§§©¦¡¦¤¤
,lg xaky xac lhaln lg `l oiicry xac lhal lw xzeiyíà¦

oky mykàîè éìk ïéìéaèîick dewnaøähéìlk ,[eze` xdhlÎ] ©§¦¦§¦¨¥¦¨¥
y okyéìk eìéaèéxedhøähéì ànèiLëìxdhz ef dliahy ick - ©§¦§¦¦§¤§©¥¦¨¥

xg`ne .ezliahn dlry xg`l eilr `eazy d`nehdn eze`
oi`y oicd `ed ,d`nehl zncewd dliahd dliren oi`y xexay

.xcpl zncewd dxtd dliren
,dziiyew z` `xnbd dwiqn,dpéî òîLxfril` iaxl s`yïéìééç §©¦¨¨§¦

.milha md okn xg`l cin wxe ,dxtd mdl dncwy s` mixcpd
s` eixacly ,xfril` iaxl eaiyde ,dliahl dxtd enic ixdy
`nhiy zeidl jixv d`neha rbp jk xg`e lahedy xedh ilk

.dxtdl oicd `ede ,xdhi cine
,`xnbd zvxznéøîàz` heytl oi` ef `ziixany ,daiyid ipa ¨§¦

ixdy .xen`d wtqdïðaøøæòéìà éaøc déîòèa ïBäì éîéé÷ àì- ©¨¨Ÿ¨§¥§§©£¥§©¦¡¦¤¤
,ea ewtzqde xfril` iax ly enrh lr ecnr `l minkgéëäå§¨¦

déì éøîà÷.xfril` iaxl minkg eaiyd jke -,jytp dnnéàî ¨¨§¦¥©
c Cì àøéáñ éà ,Cì àøéáñmd ixd mixcpl dxtd dncw m`ïéìééç §¦¨¨¦§¦¨¨§¨§¦
Czáeéz 'éìk' éåäz ,ïéìèáem` recn ,xedh ilkn jilr dywi - ©§¦¤¡¥§¦§§¨

.cin xdhpe `nhp epi` lahedy xg`l d`neha rbpeàøéáñ àì éà¦Ÿ§¦¨
,ïéìééçc Cìok m` ,llk milg mixcpd oi`y xaeq dz` `l`éåäz ¨§¨§¦¤¡¥

Czáeéz 'äå÷î',ekeza `vnpd mc`d z` dewnd livn oi` recn - ¦§¤§§¨
.mind jeza ecera uxyd rbn ici lr llk `nhdl ligzi `ly

:xg` mewnn xen`d wtqd z` zhyet `xnbd
rxf lM lr mzlaPn lRi ike' ,(fl `i `xwie) uxy z`neha xn`p§¦¦Ÿ¦¦§¨¨©¨¤©

.'`Ed xFdh ,rxGi xW` rExf,minkg o`kn eyxce`nhpy rxfy ¥©£¤¦¨¥©¨

.ez`nehn xdhp rwxwa rxfp jk xg`e
øæòéìà éaø íäì øîà ,òîL àz,minkglïåék íéàîè íéòøf äîe ¨§©¨©¨¤©¦¡¦¤¤©§¨¦§¥¦¥¨

ò÷øwa ïòøfLmiyrp,ïéøBäèxak mdy mirxfíéãîBòå ïéòeøæike ¤§¨¨©©§©§¦§¦§§¦
ïkL ìk àìs`e .rwxwl mixaegn mcera d`neh milawn mpi`y Ÿ¨¤¥

gxkdae .dxeza yxetn epi`y ab lr s`e ,df xaca micen mz`
d`neh mkzhiyl s`y `vnp .xen`d xnege lwd meyn `edy
m`e .dlg xaky d`nehn dze` repnl lw xzei dlg `l oiicry
dliren `id m`y ,dxtda mb df xnege lw oirk yexcl yi ok

.lg `l oiicry xcpl dliren `idy oky lk ,lg xaky xcpl
,drixfl dxtd xfril` iax dncny jknedpéî òîLmixcpy §©¦¨

elgy mcew extedyïéìééç àìmcew erxfpy mirxfy myk ,llk Ÿ¨§¦
.llk mi`nhp mpi` d`nehd mda drbpy

:xfril` iaxe minkg zwelgn xwirl zxfeg `xnbd
,`xnbd dywnåikøîBçå ì÷ éLøc àì ïðaøoiicry xacy ,df oirk §©¨¨Ÿ¨§¥©¨¤

.lg xaky xacn xzei lhazdl lw lg `làéðz àäåoicd iabl §¨©§¨
ziyrp `idyke ,dn`l dphwd eza z` xken mc`y ol `niiwc

m`d ,minkg epce .zexigl z`vei `id ixd dxrpìBëé[xyt`Î] ¨
yàéäLk Bza úà íãà øBkîéxak.äøòð,eaiyde,øîBçå ì÷ zøîà ¦§¨¨¤¦§¤¦©£¨¨©§¨©¨¤

`idyk m`øák äøeëî`id ixd dzephwnäàöBézexigl §¨§¨§¨
oiicr `idyk ok m` ,dzexrpa,äøeëî dðéàxg`l dzr wxe ¥¨§¨
ike ,dxkenl `a `ed dlicbdyøënéz àlL ïéc Bðéà.dzexrpa ¥¦¤Ÿ¦¨¥

micen xfril` iaxc minkg s`e ,lkd ixacl dxn`p ef `ziixae
lr lg xaky xacn xnege lw oecl yi mzhiyl s`y ixd .da
df xnege lwl micen mpi` recn ok m`e ,lg `l oiicry xac

.dxtd oiprl
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אגרות קודש

 ב"ה,  א' אלול, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ה במנחם.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  אודותם  שכותב  אלו  את  וכן  יזכירוהו  רצון  בעת 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן מכתבו.

פרטית  דהשגחה  הענין  את  לו  שיסביר  והמשפיע  שלו  הישיבה  ראש  את  שיבקש  ומהנכון 

כמבואר מכ"ק אדמו"ר הבעש"ט ובארוכה בתורת חסידות חב"ד, ואיך שזהו על כל אחד ואחת מבני 

ישראל על פרטיהם ופרטי פרטיהם. שמזה מובן באם רק האדם עושה כלי להשגחה זו, הנה מה שלא 

יהי' בעבר שלו, בידו לתקן את המצב מכאן ולהבא, ובמשך הזמן גם לתקן את העבר במילואו ואין 

הדבר תלוי אלא ברצונו, אלא שככל עניני האדם נעשים צעד אחר צעד, כן גם בזה ההטבה באה צעד 

אחר צעד באם רק מחליטים באמת בזה הרי בטוחים שסו"ס יתוקן הכל.

רצון שבקרוב  ויהי  זה להמשפיע שלו, בטח שיסבירו הענינים ככל הדרוש,  כשיראה מכתבי 

יבשר בכל האמור.

בברכה לתלמוד תורה בהתמדה ושקידה וביראת שמים ולכתיבה וחתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



קפז
miwxt dyelya` cenr er sc ± iriax wxtmixcp

.àîèéùëì øåäè éìë åìéáèé øäèéì àîè éìë ïéìéáèî íà àôéñ àîéài"r xdhiy

elgy xg`l ezy` ixcpa mc` xtn m` :mixcp iab dizeekc .ef dliahxn`z ,dilr

elgy mcew xtiyelegiykl`yix `iyw `zyde ,iliig lgin `nl` ?oixten eidiy

.`tiqlêéúáåéú éìë éåäéú äéì éøîà÷ éëäå 'åëå à"øã àîòèá åäì íé÷ àì ïðáø éøîà.
daeyz yi `nh ilknc `ziixac `tiqn

opiwiicc ,aiydliliigc dipini`e .ilha `le

zil inp `xwirn `l` ,iliigc jl `xiaq `l

jizaeiz dewnc `yix ied - `yyn eda,

.iliigc dpin opiwiiccò÷ø÷á ïòøæù ïåéë
.íéøåäè,oz`nehn elry.mixedh mirxfde

íéòåøæ.íéãîåòå.xaegna.ù"ë àìelawi `ly

.rwxwk `ed ixd rwxwl xaegnd lky ,d`neh

`lc y"k `l micnere mixten - mixcpa s`

?iliig.å"÷ éùøã àì ïðáøåi`d ik ,dinza

?mixcpa `"x yixcc ,`peebúà íãà øåëîé ìåëé
.äøòð àéäùë åúá`l` zexbal zexrp oia oi`

.miycg dyy.äàöåé øáë äøåëîoeik ,eiykr

) 'ixn`ck ,zexrp ini ribdyoiyecwc.d`vie" :(

.zexrp ini el` - "mpg.øëîéú àìù ïéã åðéà
m`y ,`nrh i`d meyn ,dxrp `idyk xg`l

dtie li`ed ,dxcpy mcew dl xtdl leki `di ,inp o`k s` ?eiykr d`vei xak dxekn

.erny meia dl xtdl leki xeqi` llkl ribde dxcpy xg`l 'it`y egk
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,d`neh mdl dcxiy xg` mi`nhd z` xdhny ,gikei dewn .lg xaky dnn oiicr exeqi`

icil `ai `ly dliah dil `ipdn `l xedh ecera lah m`y ,mixedhd lr livn epi`e

lld "`nhi mzlapa rbepde"n ixtqa `piyxc ,daxc`c .uxya ok xg` rbi m` d`neh

mind jeza md elit` :xne`.î"ù.oiliig `l,livn epi`y gikei dewn :el exn` `dc

liviy dewnl ie`x did `"xc e"w metl `nl`

akrn lrac ikid ik ,d`neh llkl laeh `ai `le

:ikd iqxb igqp zvwne .elegi `ly ezy` ixcp

epi` - oz`nehn oi`nhd z` dlrny dewn dne

` ,`nhiln mixedhd lr livndlrn oi`y mc

lr livi `ly oic epi` - oz`nehn mi`nhd z`

,dewn dne :eyexit ikde ?`nhiln mixedhd

livn oi` - oz`nehn mi`nhd z` dlrny t"r`

rbepde"n opiyxcck ,`nhiln mixedhd lr

.mind jeza md 'it` :xne` lld ,"`nhi mzlapa

m`y ,oz`nehn mi`nhd z` dlrn oi`y mc`

oiicr - d`iwde d`nh zrah xedh mc` rla

mixedhd lr livi `ly oic epi` ,dilr dz`neh

ld`l qpkpe dxedh zrah rla m`y .`nhiln

?d`neh lawln zrahd z` livi `ly ,znd

,d`nhn `l drela dxdhc livn, ikd 'it`e

) "dywnd dnda" wxta `zi`ck:`r oileglgy dnn `peeb i`d ik e"w ocinl `kil ,`nl` .(

,inp `kd .ilz `xnege `lewa e`le ,dipick i`de dipick i`dc ,oiicr lg `ly dnl xak

xeqi` llkl e`ay mixcp xtn lray b"r`-llkl e`a `ly oze` xtiy e"w opipiic `l

mi`nhd z` dlrn oi`y mc` dne :ikd iqxbc ,`pixg` `qxib `kd ez `ki`e .xeqi`

dizi` jcic e"w i` :dil w"dc .izazky dn mr `id dheyte ?`nhiln mixedhd lr liviy oic epi` oz`nehn mi`nhd z` dlrny dewn ,`nhiln mixedhd lr livn oz`nehn-inp oecp

d`xpe .oze` xtny t"r` dixcp zelg akrn `l inp lra .dlrny t"r` livn epi` dewn i`cec ,dil opipiic `lc zicen jteb z` ikd 'it`e ,`nhiln mixedhd lr liviy dewna xnege lw

cegla `peeb i`d ika 'ipzna `"x oi`cc e"wc ,`nhiln mixedhd lr liviy oic epi` oz`nehn oi`nhd z` dlrny dewn `peeb i`d ik ocinl opaxl edl ibq dedc idpc ,`qxib jdl il

dizil `dcnc ,`"xl opax igken xity cegla `d ikae ,dizi`-liigc i`nc ,`lewe `xnegn iykx ixz` e"w i`dl dil iakxne ediikxtl inl`nc `ed inel` ,ikd 'it` .dizil inp dicic

dicicn ith sicr e"w i`dc b"r`c dil gkene ,dewne mc`c `lewe `xnegne ,`"x oi`cc e"wc `inec ,liig `lc i`ne-i`nn `xnege `lew ocinl `kil `nl`c ,dil opipiic `l d"t`

xtn oi`y mewna dnc ,`ziixac `"xc e"w jxtinl iz` xnege lw i`d ,inp i` .ith yilwc xfril` 'xc xnege lw ocinl `kilc oky lke .dipick i`de dipick i`dc ,liig `lc i`n` liigc

ynn `eddc `inec e"w i`d iede ,xeciyn envr ixcp.àîéà.'eke ilk eliahi xdhil ilk oiliahn m` `tiqopivn ded dicic xnege lw metlc ,`pixg` `kxit `"xl ikxtc `ed inp opax

,ez`nehn dlri `nhiy xg`ly eze` oiliahny y"k - xdhil `nh ilk oiliahny oeikc wcinldizil jcic e"w `nl` ,`peeb i`d ik opipiic `lc zicen jteb z`e.òîù.oiliig dipin

lirl opixn`ck ,`nhiln eilr liviy ilk eliahi :xninl edl ded - `l i`c ."xdhil `nhiykl" dil exn`cn..éøîàdipin rnynl `kil `dnc ,daiyid ipa.ù"ú`"x odl xn`

.oixedh rwxwa orxfy oeik mi`nh mirxf dne"`ed xedh rxfi xy` rexf rxf lk lr" aizkcn ol `wtp.ïéòåøæ.oicnereoez`e ?oixedh eidiy y"k `l - okn xg` d`neh mda drbpe

xnege lwa il ezicen `l i`n`e ,ezipiic diae dipin b"d ik e"w i`ce `l` ?ekl `pn oicnere oirexf ,drixfa oz`nehn exdhpy mi`nh mirxfa ekl zi`c idp .`liigc e"w i`da il ezicen

'ipznc:?î"ù.oiliig `lliig `lc mixcpa `"xl l"q `nl` ,mixcpl dncnc `ed mirxf `"xe ?drwt i`na - `liig i`c ,d`neh mda legz `ly - opipiic ikd mi`nh mirxfa i`cec.

ïðáøå.e"w iyxc `ljdn q"yd jixt d"ync ipira d`xpe !`peeb i`d ik e"w opipiicc ,`ipzde ?lg `ly dn lr lgy dnn e"w opiyxcc inp edpi` ecen `l ike ,`"xc dilr ibilt i`n`

edl `xiaqc xyt` ,inp i` .dlr biltc o`n `kilc ,`ziixa jdn jixt ikd meyne ,oicnere oirexfa opaxc ediizrc q"ydl edl miw `lc meyn - `"x mdl xn`c mirxfc e"wn ith `ziixa

ipira d`xp jk .iwtp diteb "rexf rxf lk lr"c `xwnc ,xnege lw jixv `l oicnere oirexflc opaxl.äøåëî.d`vei xakoipniqa.äðéàù.dxekndphw dcera.åðéà`ly oic

.xknzelg `ly mixcp xtiy oic epi` - elgy mixcp xtn m` :xnege lw yxcnl ol zi` inp `kde .oipniq d`iady xg`?
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,à"øã déîòèa ïBäI éîéé÷ àI ïðaø :éøîà .ïéIééç©§¦¨§¦©¨©¨©§¥§§©£¥
CI àøéáñ éà ?CI àøéáñ éàî :déI éøîà÷ éëäå§¨¦¨¨§¦¥©§¦¨¨¦§¦¨¨

ïéIèáe ïéIééçc¯àøéáñ àI éà ,Czáeéz éIk éåäz §©§¦¨§¦¤¡¥§¦§§¨¦¨§¦¨
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נדרים. נערה המאורסה - פרק עשירי דף עו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      ר"נ

אגרות קודש
 ב"ה,  ט' אלול, תשי"ח

ברוקלין.

האברך יעקב דוד שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום א' פ' תצא, בשאלתו לשרש נשמת חסידי או"ה. ז"ל של הרה"ג הרה"ח 

והרה"צ וכו' מוהר"ר הלל מפאריטש )בס' ליקוטי ביאורים מז, ב(: נפשות עובדי כוכבים שטוב וחסד 

שלהם אינו בשביל לקיים רצון ה' ולא בשביל הרחמנות על רעהו כי בטבעם אכזרים המה רק לגרמייהו 

בלבד הוא דעבדין להתייהר כי שרש נשמתם הוא משלש קליפות הטמאות לבד חסידי אוה"ע שנלקחים 

מנוגה כו' כידוע.

בטח יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש שמתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר בחומש תהלים 

ותניא ושומר עליהם, ועל כל פנים יעשה כן מכאן ולהבא, בל"נ.

בברת כתיבה וחתימה טובה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א



קפח
miwxt dyelyaa cenr er sc ± iriax wxtmixcp

.øîåçå ì÷ éùøã àîìòá ïéà.mi`nh mirxfe dxrp iabl ogky`ck ,`peeb i`d ikéðàùå
.àëä`l` xtn ivn `l jkld ,'eke `xw xn`c - xnege lw mixcpa iyxc `l ikdl

.mwd llkl `ay ,dxcpy xg`léðúî'.úáù éìéìá äøãðlil eze` lk dl xtdl leki

`d `l` .zaya '`a meid eze` lk xtiy y"na dxcp ik inp oicd `ede .zay meie zay

dna 'ireny`c meyn - zay ilil hiwpc

ililk meid lk mixcp zxtd exn`yzayeneie,

axr idie" aizkck ,meid xg` jled dlildy

m`y ,dlile meil `l la` ."cg` mei xwa idie

xtdl leki epi` aey - dl xtd `le meia dxcp

mei eze` `l` mixcp zxtd oi`y .jygzyn dl

dkygyne ,dxcpy.xg` mei qpkp xak'îâ
.íåé ìà íåéîcr ,df meia dry dze`n :rnyn

.dry dze`a zxgnd meiàîîéáïéà.mei"c

rnyn "erny`nniaizk ikdl ,dlil `le

.mly mei rnync ,"mei l` mein"áéúë àä
.åòîù íåéá`le ,cala meid eze` rnync

.xgnlàáùá ãçî òîùî äåä íåé ìà íåéî éàã
.àáùá ãçìedenky mei l` mein :rnyn ikdc,

- "erny meia" aizk ikdl .mly reay epiidc

.r"lrn ,mly cg` meia.âåæä åúåàë äëìä ïéà
iqei iax`"xe.zrl zrn ixn`cáø øá àééç

.÷éãáå àøéâ éãù äåäjk lk oiirn did `ly

didy ezk`lna wqer didy enk `l` ,xcpa

.xcpl dil wica jk jezn ,ugd dxeiáéúé
.íéà÷åcner `l` ,cg` mewna ayei did `ly

.dil wicae ayeie
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:ïðéøãäîå`nlra ,oi``kd ip`yc `l` e"w opiyxc:`kd eywne .diwt`e `xw `z`c

edpi` `dc ?gikei dewn dil ixcdn i`n ,dicic e"wa `"xl opax ecen `xw e`l i`c ,k"`

jytp wegcz `l :dil ixn` ikdc ,xninl `ki`e !iyxcw `xwc `l` ,dil ecen ediiteb

`xw `z`e xnege lw ocinl `ki`c ,gikei dewnc ,jcic xnege lw meyn olic `yxc igcnl

,ol `wtp `yxcn - livn epi`y dewnc .diwt`e

elit` :xne` lld ,"`nhi mzlapa rbepe" aizkcn

- drela dxdh lr livny mc`e .mind jeza od

ike .e"w iwet`l `xw iz` `nl` ,witp inp `xwn

`yxc` beltz `l inp mixcp 'xtda `peeb i`d

z` mzdc ikid ikc ,[jlic] (olic) e"w ineiwl olic

`z` inp `kd - diwt`e `xw `z`c zicen jteb

xninl opixaq ded `zyd crc idpe .diwt`e `xw

`peeb i`d ika ocinl `kilc dil ikxt opaxc

ikdc 'iwqn oiibeqc `pwqna ,llk `xnege `lew

ik e"w witne `xw iz`c gikei dewn :dil ixn`w

`peeb i`d.'éðúî.meid lk mixcp zxtdmei

drinyd.ì÷äì.xingdlelwdl `wec e`l

,`kd `xnege `lew `kiiy `l `dc ,xingdle

epnfy minrt daexn epnfy minrt :w"d `l`

dey epnf mlerlc ,zrl zrn iwet`l .hren.

äøãð.zay ililazay hwpc i`de ,lega d"d

mixcp oixitnc :l"nw digxe` ab` `zlin -

opiwiiccke ,zayd jxevl opi`y t"r`e zaya

`xnba.äøãð.zay ililaxtn - ezqipka

epiide ,jygzy cr zayd meiae zay ilila

lwdl.äøãð.dkyg mrjenq zaya dxcpy

.xingdl epiide ,jygz `ly cr xtn - dkygl

"(jygzykl) `l` xtn epi`" ipzilc `ed oicae

`pyil i`d `pz ikdl `l` ,ipzw xingdlc oeik

-,dizln miiqnc i`n ith dia jiiyc meyn

xtd `l dkyg mcew m`y-.xtdl leki epi`

xtd `l dkyg mcew m`y ,xaer dpnfy itl ,zayd jxevl `ly elit` zaya mixcp oixitnc `pyil i`da opireny`c-xtdl leki epi` aey.'îâ.erny meia `xw xn`mei rnync

cala drinyd.áéúëã.mei l` meinczery drax`e mixyr epiidc ,xg` mei zligzl cg` mei zligz oia yiy xeriy ,zrl zrn rnyn.äåä.`l dlila oi` `nnia `pin``nlicc

rnyn ikd "mei".áéúë.mei l` meineteq cr meide dlild xtny - dlild zligza dxcp :epiidc ,driny ly mei seq cr driny iptly mei seqn rnync.ïî.`aya cgl `aya cg

ea `veik mei cr driny mein :`xw rnyn ikdc.áéúë.erny meiamixyre drax` xeriy ozil `l` epi` "mei l` mein" aizk ik jigxk lr oky oeike ,driny mei `l` xtn epi`c

zery..éáéáç'ipzn mzqke ,`l eze meid lk mixcp zxtdc ikd l"iwe .ax ly ecec didy ,`iig 'x.àééç.wicae `xib icy ax xaicy ax xa `iigc `d `kd iziin axc `xxb ab`

gzt `evnl oeir jixv did `l ikd meyne ,dhxga oigzet xaqwc .exizne hxgzn m` el`ey ,excp xizdl eiptl `ad mc` wcea did mivg zexil wqrzn didy cera ,wicae `xib.áéúé
.mi`weel oncfn didy enk ayeie cner `l` ,xaca wcwcn did `ly.
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc mixcp(ycew zay meil)

,`xnbd zvxzn,ïéàok`éLøc àîìòaminkgøîBçå ì÷xacn ¥§¨§¨¨§¥©¨¤
.lg `l oiicry xac lr lg xakyåmle`àëä éðàL,dxtda - §©¦¨¨

,xcpd xcipy mcew dxtd lirezy df xnege lwn miyxec mpi`y
meyn,'epøôé dLéàå epîé÷é dLéà' ,àø÷ øîàcdxtd dywede §¨©§¨¦¨§¦¤§¦¨§¥¤

,miyxece ,dnwdlúàxcpdí÷ä ììëì àaLxyt`y xcpÎ] ¤¤¨¦§©¨¥
xcp eze` ,[eniwdløôä ììëì àala` ,[eze` xtdl mb xyt`Î] ¨¦§©¨¥

úàxcpdí÷ä ììëì àa àlLeze` ,[eniwdl xyt` i`y xcpÎ] ¤¤Ÿ¨¦§¨¨¥
xcpøôä ììëì àa àìi`y xg`ne .[eze` xtdl mb xyt` i`Î] Ÿ¨¦§©¨¥

xtdl xyt` i`y oicd `ed ,xcip `l oiicry xcp miwdl xyt`
.xcip `l oiicry xcp

äðùî
ezy` ixcp z` lrade eza ixcp z` xtin a`dy ,`id dkldd
m`e' (e l xacna) a`d lv` xn`py enk ,xcpd z` mrny meia§¦
lr dxq` xW` dixq`e dixcp lM ,FrnW mFiA Dz` dia` `ipd¥¦¨¦¨Ÿ¨§¨§¨§¨¤¨¤¡¨¤¨£¤¨§¨©
mFiA m`e' (h weqt my) lrad lv` xn`p oke .'mEwi `l DWtp©§¨Ÿ¨§¦§
dpyna .'Dl glqi 'de ,'ebe Dxcp z` xtde DzF` `ipi DWi` rnW§Ÿ©¦¨¨¦¨§¥¥¤¦§¨©¦§©¨
mileki cala eay dxezd dxn`y 'erny mei' xcb edn x`azi
oixitny `pzd eprinyn ok ab`e .xcpd z` xtdl lrade a`d

.zaya s` drinyd meia mixcp
íéøãð úøôä,ezy`l lrade ezal a`d xtiny dxezd dxn`y £¨©§¨¦

zbdep ,xcpd z` mrny meiaíBiä ìk-erny eay meid jyn lk ¨©
cr ,xcpddrinyd onfn `l` epi` dxtdd onfy oeike .jygzy

y `vnp ,jygzy creì÷äì øáca Lé.øéîçäìeminrt ,xnelk ¥©¨¨§¨¥§©§¦
.xtdl hren onf yiy minrte ,xtdl daexn onf yiy

,dpynd zx`anãöék.xingdle lwdl df xaca yim`yäøãð ¥©¨§¨
dxcp z` dlra e` dia` rnyeúaL éìéìaúaL éìéìa øôé ,- §¥¥©¨¨¥§¥¥©¨
zayd lil lk jyna xtdl lekiezxgnl,CLçzL ãò úaMä íBéa§©©¨©¤¤§©

m` j` .dxcp z` xtdl daexn onf el yiy ,lwdl epiideäøãð̈§¨
zaya dxcp z` dlra e` dia` rnyeäëLç íòjenq - ¦£¥¨

`ed ixd ,dkiyglCLçz àlL ãò øôîepiide ,[jygzy mcewÎ] ¥¥©¤Ÿ¤§©
,xtdl hren onf `l` el oi`y ,xingdlLixdàìå äëLç íà ¤¦¨§¨§Ÿ

,øôäaey,øôäì ìBëé Bðéàixg` mei `l` 'erny mei' df oi`y oeik ¥¥¥¨§¨¥
.erny

àøîâ
.jygzy cr drinyd mei epiid 'erny mei'y dpyna epipy
lr miwlegd mi`pz zehiy da yiy `ziixa d`ian `xnbd

:zrl zrn epiid 'erny mei'y mixaeqe epizpyn
íBiä ìk íéøãð úøôä ,àéðzmei lk -ef ,jygzy cr drinyd ©§¨£¨©§¨¦¨©

.dpyna epipyy enke ,`nw `pz zrcéaøå äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨§©¦
,eøîà ïBòîL éaøa øæòìàmixcp zxtdúòì úòîzriny zrn - ¤§¨¨§©¦¦§¨§¥¥§¥

.zery rax`e mixyr epiidc ,dry eze`a zxgnl cr xcpd
`xnbd:mdinrh z` zxxan

,àn÷ àpúc àîòè éàî,jygzy cr wx mixcp zxtdy xaeqd ©©§¨§©¨©¨
c meynàø÷ øîàDWi` mz` xti xtd m`e' weqta xn`p -íBéa ¨©§¨§¦¨¥¨¥Ÿ¨¦¨§
,'BòîLmei qpkp xak `l` 'erny mei' df oi` jygzy xg`le ¨§

.xg`ïðaøå,oerny iaxa xfrl` iaxe dcedi iaxa iqei iax - §©¨¨
,zrl zrn `ed dxtdd onfy mixaeqd,eäééîòè éàîmeyn ©©§©§

áéúëcDWi` Dl Wixgi Wxgd m`e','íBé ìà íBiîonfy rnyn ¦§¦§¦©£¥©£¦¨¦¨¦¤

mei zligzl drinyd mei zligzn yiy xeriyk `ed dxtdd
.zery drax`e mixyr epiidc ,eixg`y

:exiag `iady weqtd z` cg` lk uxzi cvik x`al d`a `xnbd
àn÷ àpzìedyw ,jygzy cr xtiny xaeqdìà íBiî' áéúk àä §©¨©¨¨§¦¦¤

,'íBés` ,`xnbd zvxzn .zrl zrn xtdl lekiy ezernyny
,'erny meia' aizkcn cnlpe ,meid xnb cr wx `ed dxtdd onfy

mewn lknéøèöéàCl` mein' oeyl mb hewpl dxezd dkxved - ¦§§¦
meyn ,'meiéàcwx aezk didàðéîà äåä ,BòîL íBéamewn didÎ] §¦§¨§£¨£¦¨

dxezd zpeeky [xnelàì àéìéìa ïéà àîîéa`ed dxtd onfy - ¦¨¨¥§¥§¨Ÿ
jkle ,dlila dxcp z` rny m` elit`e ,dlila `le 'meia' `weec

,íBé ìà íBiî áéúkmixyr `ed mixcp zxtd onfy eprinydl §¦¦¤
ote`a wx mpn` ,eixg`ly meia oiae dlila oia zery rax`e
meide dlild lk jlede xtiny ,dlild zligza dxcp z` rnyy
,eixg`y dlila xtin epi` ,meia dxcp z` rny m` la` .eixg`y

.'erny meia' aizkc oeik
øîàc ïàîìezernynd enk ,zrl zrn dpnf mixcp zxtdy §©§¨©

weqtd ly dheytd,íBé ìà íBiîdyw,BòîL íBéa áéúk àä ¦¤¨§¦§¨§
,`xnbd zvxzn .drinyd mei xnb cr wx xtdl lekiy rnyne

mewn lkn ,zrl zrn `ed dxtdd onfy s`éøèöéàCdkxved - ¦§§¦
meyn ,'erny meia' oeyl mb hewpl dxezdáéúk éàcdid m` - §¦§¦

wx dxeza aezkàðéîà äåä ,íBé ìà íBiî[xnel mewn didÎ] ¦¤£¨£¦¨
dxezd zpeekydì øôéì àaLa ãçì àaLa ãçîxtdl lekiy - ¥©§©¨§©§©¨¥¥¨

oey`x 'mei' cr ,xcpd z` ea rnyy df reaya oey`x 'mein'
xg` mei cr df mein weqtd zernyn `ed jky ,eixg`ly reaya

jkle ,ea `veik,'BòîL íBéa' áéúkwx `l` xtin epi`y xnel §¦§¨§
l` mein' dxezd dxn`y dny gxkda ,oky oeike ,drinyd meia
zrn epiidc ,zery rax`e mixyr xeriy ozil `l` epi` 'mei

.zrl
:dkldd in enk zx`an `xnbd

BúBàk äëìä ïéà ,éåì ïa òLBäé éaø øîà éft ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤©¦¨©©¦§ª©¤¥¦¥£¨¨§
âefämixaeqy oerny iaxa xfrl` iaxe dcedi iaxa iqei iax - ©

cr wx xtdl xyt`y `nw `pzk dkld `l` ,zrl zrn xtiny
.jygzy

:`iig iax mya ok wqt ax s`y ,dyrn d`ian `xnbd
ãáòéîì øáñ éåìdkld zexedl -éàpz éðäkiaxa iqei iaxk - ¥¦¨©§¤¡©§¨¥©¨¥

.zrl zrn xtdl xyt`y ,oerny iaxa xfrl` iaxe dcediøîà̈©
éáéáç øîà éëä ,áø déì,icec `iig iax xn` jk -BúBàk äëìä ïéà ¥©¨¦¨©£¦¦¥£¨¨§

.âefä©
:mixcp zxzd oiprl ax ly epa `iig ly ebdpn z` d`ian `xnbd

áø øa àéiçdidàøéb éãL,mivig ziixia wqrzn -÷éãáejeze - ¦¨©©¨¥¦¨¨¦
`ed m` ,excp lr l`ydl eiptl `ad z` wcea did ,jk ick
,xnelk ,'dhxga oigzet'y xaqy meyn z`fe ,excp lr hxgzn
m` ic `l` xcpd z` xizdl ick gzt `evnl jixv mkgd oi`
eweqir ick jez leki did oky oeike ,excp lr hxgzn xcepd
ick lecb oeir jixv did `le ,hxgzn ok` eiptl `ad m` oigadl

.gzt `evnl,ok enkeàðeä áø øa äaøeiptl `ad z` wcea did ©¨©©¨
didy ick jez ,hxgzn `ed m`íéà÷å áéúéayei -itk cner e` ¨¦§¨¥

oeik ,xaca oiirle zayl `weec citwn did `le ,el oncfn didy
.'dhxga oigzet'y xaq `ed s`y

wiicze ,zaya mixcp zxzde zxtd ipiipra oecl zxaer `xnbd
:df oiprl epizpynn
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נדרים. נערה המאורסה - פרק עשירי דף עו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

אגרות קודש

 ב"ה,  א' אלול, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ה במנחם.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו 

מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שיבשר טוב בכל אלו הענינים שכותב.

במ"ש אודות השכחה ל"ע ול"ע, ידועה הסגולה לזה ללמוד משניות בעל פה וכן נתינה לצדקה 

איזה פרוטות בימות החול קודם תפלת הבקר, וזהו סגולה לכמה ענינים ובכלל לבקשת האדם לבוראו 

בתפלתו, וכהודעת רז"ל יהיב פרוטה לעני והדר מצלי, וכמ"ש אני בצדק אחזה פניך גו'.

וכן את המזוזות בדירתו שתהיינה כולן כשרות כדין,  מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו 

המשך בעמוד הבא



קפט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr er sc mixcp(ycew zay meil)

,`xnbd zvxzn,ïéàok`éLøc àîìòaminkgøîBçå ì÷xacn ¥§¨§¨¨§¥©¨¤
.lg `l oiicry xac lr lg xakyåmle`àëä éðàL,dxtda - §©¦¨¨

,xcpd xcipy mcew dxtd lirezy df xnege lwn miyxec mpi`y
meyn,'epøôé dLéàå epîé÷é dLéà' ,àø÷ øîàcdxtd dywede §¨©§¨¦¨§¦¤§¦¨§¥¤

,miyxece ,dnwdlúàxcpdí÷ä ììëì àaLxyt`y xcpÎ] ¤¤¨¦§©¨¥
xcp eze` ,[eniwdløôä ììëì àala` ,[eze` xtdl mb xyt`Î] ¨¦§©¨¥

úàxcpdí÷ä ììëì àa àlLeze` ,[eniwdl xyt` i`y xcpÎ] ¤¤Ÿ¨¦§¨¨¥
xcpøôä ììëì àa àìi`y xg`ne .[eze` xtdl mb xyt` i`Î] Ÿ¨¦§©¨¥

xtdl xyt` i`y oicd `ed ,xcip `l oiicry xcp miwdl xyt`
.xcip `l oiicry xcp

äðùî
ezy` ixcp z` lrade eza ixcp z` xtin a`dy ,`id dkldd
m`e' (e l xacna) a`d lv` xn`py enk ,xcpd z` mrny meia§¦
lr dxq` xW` dixq`e dixcp lM ,FrnW mFiA Dz` dia` `ipd¥¦¨¦¨Ÿ¨§¨§¨§¨¤¨¤¡¨¤¨£¤¨§¨©
mFiA m`e' (h weqt my) lrad lv` xn`p oke .'mEwi `l DWtp©§¨Ÿ¨§¦§
dpyna .'Dl glqi 'de ,'ebe Dxcp z` xtde DzF` `ipi DWi` rnW§Ÿ©¦¨¨¦¨§¥¥¤¦§¨©¦§©¨
mileki cala eay dxezd dxn`y 'erny mei' xcb edn x`azi
oixitny `pzd eprinyn ok ab`e .xcpd z` xtdl lrade a`d

.zaya s` drinyd meia mixcp
íéøãð úøôä,ezy`l lrade ezal a`d xtiny dxezd dxn`y £¨©§¨¦

zbdep ,xcpd z` mrny meiaíBiä ìk-erny eay meid jyn lk ¨©
cr ,xcpddrinyd onfn `l` epi` dxtdd onfy oeike .jygzy

y `vnp ,jygzy creì÷äì øáca Lé.øéîçäìeminrt ,xnelk ¥©¨¨§¨¥§©§¦
.xtdl hren onf yiy minrte ,xtdl daexn onf yiy

,dpynd zx`anãöék.xingdle lwdl df xaca yim`yäøãð ¥©¨§¨
dxcp z` dlra e` dia` rnyeúaL éìéìaúaL éìéìa øôé ,- §¥¥©¨¨¥§¥¥©¨
zayd lil lk jyna xtdl lekiezxgnl,CLçzL ãò úaMä íBéa§©©¨©¤¤§©

m` j` .dxcp z` xtdl daexn onf el yiy ,lwdl epiideäøãð̈§¨
zaya dxcp z` dlra e` dia` rnyeäëLç íòjenq - ¦£¥¨

`ed ixd ,dkiyglCLçz àlL ãò øôîepiide ,[jygzy mcewÎ] ¥¥©¤Ÿ¤§©
,xtdl hren onf `l` el oi`y ,xingdlLixdàìå äëLç íà ¤¦¨§¨§Ÿ

,øôäaey,øôäì ìBëé Bðéàixg` mei `l` 'erny mei' df oi`y oeik ¥¥¥¨§¨¥
.erny

àøîâ
.jygzy cr drinyd mei epiid 'erny mei'y dpyna epipy
lr miwlegd mi`pz zehiy da yiy `ziixa d`ian `xnbd

:zrl zrn epiid 'erny mei'y mixaeqe epizpyn
íBiä ìk íéøãð úøôä ,àéðzmei lk -ef ,jygzy cr drinyd ©§¨£¨©§¨¦¨©

.dpyna epipyy enke ,`nw `pz zrcéaøå äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨§©¦
,eøîà ïBòîL éaøa øæòìàmixcp zxtdúòì úòîzriny zrn - ¤§¨¨§©¦¦§¨§¥¥§¥

.zery rax`e mixyr epiidc ,dry eze`a zxgnl cr xcpd
`xnbd:mdinrh z` zxxan

,àn÷ àpúc àîòè éàî,jygzy cr wx mixcp zxtdy xaeqd ©©§¨§©¨©¨
c meynàø÷ øîàDWi` mz` xti xtd m`e' weqta xn`p -íBéa ¨©§¨§¦¨¥¨¥Ÿ¨¦¨§
,'BòîLmei qpkp xak `l` 'erny mei' df oi` jygzy xg`le ¨§

.xg`ïðaøå,oerny iaxa xfrl` iaxe dcedi iaxa iqei iax - §©¨¨
,zrl zrn `ed dxtdd onfy mixaeqd,eäééîòè éàîmeyn ©©§©§

áéúëcDWi` Dl Wixgi Wxgd m`e','íBé ìà íBiîonfy rnyn ¦§¦§¦©£¥©£¦¨¦¨¦¤

mei zligzl drinyd mei zligzn yiy xeriyk `ed dxtdd
.zery drax`e mixyr epiidc ,eixg`y

:exiag `iady weqtd z` cg` lk uxzi cvik x`al d`a `xnbd
àn÷ àpzìedyw ,jygzy cr xtiny xaeqdìà íBiî' áéúk àä §©¨©¨¨§¦¦¤

,'íBés` ,`xnbd zvxzn .zrl zrn xtdl lekiy ezernyny
,'erny meia' aizkcn cnlpe ,meid xnb cr wx `ed dxtdd onfy

mewn lknéøèöéàCl` mein' oeyl mb hewpl dxezd dkxved - ¦§§¦
meyn ,'meiéàcwx aezk didàðéîà äåä ,BòîL íBéamewn didÎ] §¦§¨§£¨£¦¨

dxezd zpeeky [xnelàì àéìéìa ïéà àîîéa`ed dxtd onfy - ¦¨¨¥§¥§¨Ÿ
jkle ,dlila dxcp z` rny m` elit`e ,dlila `le 'meia' `weec

,íBé ìà íBiî áéúkmixyr `ed mixcp zxtd onfy eprinydl §¦¦¤
ote`a wx mpn` ,eixg`ly meia oiae dlila oia zery rax`e
meide dlild lk jlede xtiny ,dlild zligza dxcp z` rnyy
,eixg`y dlila xtin epi` ,meia dxcp z` rny m` la` .eixg`y

.'erny meia' aizkc oeik
øîàc ïàîìezernynd enk ,zrl zrn dpnf mixcp zxtdy §©§¨©

weqtd ly dheytd,íBé ìà íBiîdyw,BòîL íBéa áéúk àä ¦¤¨§¦§¨§
,`xnbd zvxzn .drinyd mei xnb cr wx xtdl lekiy rnyne

mewn lkn ,zrl zrn `ed dxtdd onfy s`éøèöéàCdkxved - ¦§§¦
meyn ,'erny meia' oeyl mb hewpl dxezdáéúk éàcdid m` - §¦§¦

wx dxeza aezkàðéîà äåä ,íBé ìà íBiî[xnel mewn didÎ] ¦¤£¨£¦¨
dxezd zpeekydì øôéì àaLa ãçì àaLa ãçîxtdl lekiy - ¥©§©¨§©§©¨¥¥¨

oey`x 'mei' cr ,xcpd z` ea rnyy df reaya oey`x 'mein'
xg` mei cr df mein weqtd zernyn `ed jky ,eixg`ly reaya

jkle ,ea `veik,'BòîL íBéa' áéúkwx `l` xtin epi`y xnel §¦§¨§
l` mein' dxezd dxn`y dny gxkda ,oky oeike ,drinyd meia
zrn epiidc ,zery rax`e mixyr xeriy ozil `l` epi` 'mei

.zrl
:dkldd in enk zx`an `xnbd

BúBàk äëìä ïéà ,éåì ïa òLBäé éaø øîà éft ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤©¦¨©©¦§ª©¤¥¦¥£¨¨§
âefämixaeqy oerny iaxa xfrl` iaxe dcedi iaxa iqei iax - ©

cr wx xtdl xyt`y `nw `pzk dkld `l` ,zrl zrn xtiny
.jygzy

:`iig iax mya ok wqt ax s`y ,dyrn d`ian `xnbd
ãáòéîì øáñ éåìdkld zexedl -éàpz éðäkiaxa iqei iaxk - ¥¦¨©§¤¡©§¨¥©¨¥

.zrl zrn xtdl xyt`y ,oerny iaxa xfrl` iaxe dcediøîà̈©
éáéáç øîà éëä ,áø déì,icec `iig iax xn` jk -BúBàk äëìä ïéà ¥©¨¦¨©£¦¦¥£¨¨§

.âefä©
:mixcp zxzd oiprl ax ly epa `iig ly ebdpn z` d`ian `xnbd

áø øa àéiçdidàøéb éãL,mivig ziixia wqrzn -÷éãáejeze - ¦¨©©¨¥¦¨¨¦
`ed m` ,excp lr l`ydl eiptl `ad z` wcea did ,jk ick
,xnelk ,'dhxga oigzet'y xaqy meyn z`fe ,excp lr hxgzn
m` ic `l` xcpd z` xizdl ick gzt `evnl jixv mkgd oi`
eweqir ick jez leki did oky oeike ,excp lr hxgzn xcepd
ick lecb oeir jixv did `le ,hxgzn ok` eiptl `ad m` oigadl

.gzt `evnl,ok enkeàðeä áø øa äaøeiptl `ad z` wcea did ©¨©©¨
didy ick jez ,hxgzn `ed m`íéà÷å áéúéayei -itk cner e` ¨¦§¨¥

oeik ,xaca oiirle zayl `weec citwn did `le ,el oncfn didy
.'dhxga oigzet'y xaq `ed s`y

wiicze ,zaya mixcp zxzde zxtd ipiipra oecl zxaer `xnbd
:df oiprl epizpynn
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תפלת הבקר.

בברכה לבשו"ט ולכתיבה וחתימה טובה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

המשך מהעמוד הקודם
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`zax `zkld
ïééä ìò [â ושמרו לדוד מזמור אומרים הקידוש קודם -

בקולֿרם 8וכו' ומברכים 9ואומרים וכו'' ברך 'עלֿכן
היין. על

ïééä ìò [ã קידוש ידיֿחובת אחרים להוציא יכול -
או  היום, בקידוש חובתו ידי יצא כבר אם גם היום,

זה  בקידוש ידיֿחובתו לצאת מתכוין .10שאינו
ïééä ìò [ä בישיבה היום קידוש לומר שנהגו יש -11,

בקידוש  כמו בעמידה שמקדשים הרווח והמנהג
.12הלילה 

zetqede mipeiv
יש 8) ואולי הגפן, ברכת הוא הקידוש עיקר אמנם סידור.

בלחש, הקידוש שקודם הפסוקים לאמירת נוסף טעם בזה
עצמו. הקידוש שהם לומר יטעו שלא כדי

הופרדו 9) שבסידור מפני הוא ואולי רבים. נוהגים כן
בשער  (כמבואר הפסוק מתחילת וגו' ברך כן 'על המילים
מס' המשנתֿחסידים עלֿפי שהוא שכתבו ויש הכולל).
אדה"ז  בנוסח דברים (שכמה מ"ו פ"א השבת יום שארית
אחר  מיד תתענג... אז פסוק יאמר אח"כ עליו): מתבססים
דעתיק"א  סעודת"א הי"א ד"א רם: בקול יאמר הפסוק
השב"ת  יו"ם א"ת ה' בר"ך כ"ן ע"ל יאמר: ואח"כ קדיש"א,

וכו'. אתה ברו"ך מרנ"ן, סבר"י ויקדשה"ו.
מתחילת  יאמרו אלא הפסוק באמצע יתחילו לא ומכלֿמקום
קונטרס  (ראה בקול או (בלחש וכו'' ימים ששת 'כי הפסוק
ראה  לא הסידור שבקונטרס (ולהעיר כח) אות הסידור
כן  'על המילים מופרדים ובו אדה"ז בחיי שנדפס הסידור

וגו'')). ברך
מתחילת  בקולֿרם אומר היה אדמו"ר כ"ק השמועה מפי

וגו'". ימים ששת "כי הפסוק
שלא 10) מי ע"י קידוש לענין ג סי' ח"א שלמה מנחת ראה

להתיר, שהסיק שבת, עליו שקיבל מי עבור שבת עליו קיבל
היום, בקידוש בקביעות) (אפילו להתיר שיש וכלֿשכן
שוע"ר  שיטת ע"פ יותר מרווח וההיתר חיובא, בר שהמקדש
בהן  נוהגות שאינם במצות נשים לגבי שרק ס"ו קצז בסי'
במי  לא אבל י"ח, אחרים מוציאות שאינן לומר אפשר

אחר. בזמן בו נוהגת זו שמצוה
קידוש 11) לומר ונהגו כתב: ס"א) פט (סי' השלחן בקצות

של  שחרית סעודת (ענין הכוונות לשער וציין מיושב, היום
האריז"ל. הנהגת הייתה שכן שבת)
'˜„ˆŒÁÓˆ'‰ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ‚‰Ó כ"ק קודש באגרות :

מתוארת  בא תשפג אגרת תו עמ' (ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר
כ"ק  מפטרבורג): הצמחֿצדק אדמו"ר כ"ק של חזרתו
האדמו"ר  בני ישבו שכבר ארוכה שעה אחרי בא אדמו"ר
בישיבה  יין כוס על קידש ובבואו החסידים, סגולי ונבחרי
וגו' ברך כן על פסוק אמירת בעת לעמוד כהנוהגין ולא -

מזונות. פרוסת וטעם - הגפן וברכת
·"˘¯‰ÂÓ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ‚‰Ó הליכות לקט בקונטרס :

שאל  פעם לעוויטין: הר"ב בשם 43 עמ' שבתֿקודש ומנהגי
מהרה"ח  - מהוריי"צ אדמו"ר אצל ש"ק סעודת בעת - רבינו
באמירת  רש"ל) (של אביו התנהג היאך לעוויטין שמואל ר'
כשאדמו"ר  . . בישיבה)? או (בעמידה השבת דיום קידוש
"אבי  אדהריי"צ: כ"ק המשיך הרש"ל, מענת שמע מהוריי"צ

הקידוש". באמירת יושב הי' מהורש"ב) (אדמו"ר
ˆ"ÈÈ¯‰ÂÓ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ‚‰Ó ח"א) במסיבו המלך בספר :

כיצד  לשאלה במענה ה'תשכ"ז) דראשֿהשנה ב' ליל קיג, ע'
איני  - בלנינגרד היום: בקידוש מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק נהג
בריאותו  מצד (כי ראי' אין - (ארצותֿהברית) ומכאן זוכר.
בישיבה. לעשות נוהג היה ובריגא המעתיק), - יושב היה

לרבים. הוראה זה אין ואולי
מובא  תשל"א) עצרת שמיני יום ריז (עמוד ב בחלק גם
שניתן  באופן ברורה אינה מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק שהנהגת
- בעמידה ופעמים בישיבה פעמים הוראה: ממנה ללמוד
 ֿ השבת ליום בנוגע המנהגים בספר מאומה נזכר לא ולכן

ויו"ט. ש"ק לליל בנוגע אם כי קודש,
מסכת 12) חסידים במשנת וכן פי"ד השבת שער בפע"ח

ביום  לקדש שיש משמע מ"ה. פ"א השבת יום שארית
בעמידה. השבת

¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ‚‰Ó והן ש"ק בליל הן מעומד לקדש היה
נוהג  היה וכן ,(44 עמ' ש"ק ומנהגי הליכות (לקט ש"ק ביום
הברכה  לאמירת מעט מתרומם שהיה ש"ק, בהתוועדויות
להטריח  שלא מנת על כנראה בעמידה הכל אמר לא (אבל

.((50 עמ' הליכות (לקט הקהל
סעודה 13) במקום אלא קידוש אין ס"א: רעג סי' כדלעיל

חובתו  ידי יצא לא אחר... בבית ואכל זה בבית קידש שאם
בבית  שיאכל קודם ולקדש לחזור וצריך הראשון בקידוש
שנאמר  יום של בקידוש ובין לילה של בקידוש בין האחר
שבת  סעודת עונג במקום חכמים ודרשו עונג לשבת וקראת
ולא  קידש שאם לומר צריך ואין הקידוש קריאת תהא שם

קידוש. חובת ידי יצא שלא כלל אחריו סעד
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ב  סעיף התחלת שבת של שחרית סעודת סדר רפט, סימן
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2

`zax `zkld
äìéìä ùåãé÷á [å הלילה לקידוש דומה היום קידוש -

מן  מצווה וכן וכיו"ב, רביעית שתיית כגון הדינים בכל
מברכים  אינם אך היין, מן המסובים שיטעמו המובחר

לעצמם  היין .16על
äìéìä ùåãé÷á [æ,שקידש קודם ידיו ונטל שכח -

המוציא, ברכת קודם בין כשנזכר מיד היין על יקדש
הפת  על בירך כבר אם .17בין

øçùä úìôú [ç חלה כבר השחר תפלת לאחר אבל -
מוסף  התפלל לא אפילו קידוש חובת .18עליו

ùåãé÷ úáåç [è לצורך שחרית תפילת קודם האוכל -
אינו  בתפילה, דעתו לכוין שיוכל מנת על או רפואה,

זו  אכילה קודם שוב 20מקדש לקדש חייב קידש ואם ,
התפילה. לאחר

zetqede mipeiv
שחרית 14) תפלת אחר לטעום מותר ס"ד: רפו בסי' עד"ז

תפלת  קודם לטעום שמותר כמו המוספין תפלת קודם
כדי  הרבה אפילו פירות אכילת דהיינו זמנה משהגיע המנחה
מתחלה  שיקדש ובלבד יותר... ולא כביצה ופת הלב לסעוד

יין  רביעית אחר וישתה המינין מחמשת כזית יאכל או
מיד. הקידוש

כלום 15) לטעום חכמים אסרו ס"ט: רעא סי' כדלעיל
משהגיע  דהיינו שיקדש עד הקידוש זמן משהגיע מים אפילו
יום  מבעוד אפילו או מספק היום שנתקדש השמשות בין

יום. מבעוד ערבית התפלל אם
סכ"ט.16) רעא סי' על כדלעיל
המוציא,17) שבירך אחר מהפת טעם לא עדיין שאם אלא

רעא  סי' פי (על הפת מעט ויטעום וגו' ימים ששת כי יאמר
היין  שתיית הוא שהעיקר להלן המבואר פי ועל סט"ו,

קידוש. לשם הפת) אכילת (ובנדוןֿדידן
מיני  או פת מעט ויאכל יקדש סעודתו בסיום נזכר אם
לאכול  יכול ואינו הסעודה בסיום מיד נזכר (ואם מזונות
לכך  קודם שאכל הסעודה על בדיעבד לסמוך יכול יותר,

סי"ב). רעא סי' כדלעיל
כיון  שלא אלא בסעודה, יין שתה שכבר לאחר נזכר אם
כמה  עליה ויאמר יין כוס ייקח - קידוש חובת ידי בו לצאת
- קידוש ידיֿחובת ויוצא רביעית, וישתה קידוש פסוקי
על  כעת בירך שלא אף ידיֿחובתם, אחרים מוציא ואפילו
שאפילו  שם, וראה יד, סי' מהדו"ת שלמה מנחת (שו"ת היין
יצא  מכלֿמקום וכיו"ב, היין על שהכל ובירך המקדש טעה
ידי  על יין שתיית הוא שהעיקר י"ח, הרבים את ומוציא י"ח
ברכת  מצד הברכה י"ח שיצא ולא קידוש, לשם המקדש
שוע"ר  מלשון ומדויק לגמרי, שונה ענין שהוא הנהנין

הנקרא  והוא היין... על "ויברך שבשו"ע הלשון ששינה
שכתבו  יש אמנם היין", על "ויקדש וכתב רבא", קידושא

וכיו"ב). אחר ממישהו הגפן ברכת ולשמוע להחמיר
תפלת 18) קודם בשתיה כמקילים ודלא ס"ד, רפו סי'

לקדש  כלל צריך אין שחרית אחר קידש שאם ומשמע מוסף.
מוסף. לאחר שוב

קודם 19) מים שתיית היתר (לענין ס"ה פט סי' לעיל עד"ז
על  לקדש שצריך טוב ויום בשבת אפילו שחרית): תפלת
קודם  מלשתות אוסרו הקידוש אין הסעודה, לפני הכוס
אלא  קידוש שאין זמנו, הגיע לא שעדיין כיון השחר תפלת
כלום  לאכול לו אפשר אי והרי לה, וסמוך סעודה במקום

השחר. תפלת קודם
מה'ביאור 20) הביא ג ס"ק בדה"ש פט סי' השלחן בקצות

כגון  תפלה, קודם ולשתות לאכול לו שהותר שמי הלכה'
דבריו  ולכאורה תחלה, לקדש דצריך פשוט לרפואה שהוא
התפילה, קודם העיקרית סעודתו שמקדים מי על מוסבים
קודם  מזונות מיני אפילו שטועמים היום המנהג פי על אך
כהכנה  אלא עיקרית כסעודה נחשבים ואינם התפילה,
שאינו  מי אמנם אכילתם. קודם מקדשים אין בלבד, לתפילה
רפואה  לצורך והקדים התפילה קודם מזונות לאכול רגיל
לכוון  מנת על לו מהצריך יותר הרבה האוכל וכן וכיו"ב,
שאין  אשה וכן חצות, עד התפלל ולא נאנס אם וכן בתפלה,
ולאחר  האכילה, קודם לקדש להם יש להתפלל דרכה
הדחק  ובשעת מאחר, שוב ישמע או שוב יקדש התפילה
בכל  היום קידוש קודם קידוש ללא לטעום להקל אפשר
(שיטת  הסעיף בהמשך מהמבואר (במכלֿשכן מקום

התפילה). לאחר אפילו הקילו הדחק שבשעת הראב"ד)

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

Â של כרחו בעל השמשות בבין מוקצה שהיה דבר אבל
שהיה  דבר כגון כולה השבת לכל הוקצה לא אדם
האדם  גרמת ע"י ולא מאליו הבא איסור מחמת מוקצה
על  אף מוקצה משום בו אין שוב האיסור נסתלק ומשחשכה

ולא  לגמרי ממנו דעתו הסיח השמשות בין שכשהגיע פי
חיים  בעלי כגון בשבת האיסור שיסתלק כלל מצפה היה
בשבת  ושחטם שחיטה איסור מחמת בשבת מוקצים שהם
אף  חי מהם לאכול לבריא מותר היום שחלה חולה לצורך

1

2

3

4

5

6

7

8
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איסור  משום השמשות בין כשהגיעו מהם דעתו שהסיח
האדם  גרמת ע"י ולא מאליו הבא איסור שהוא כיון שחיטה

בזה: כיוצא כל וכן

Ê דבר אבל השמשות בין כל מוקצה שהיה בדבר זה וכל
ואח"כ  לבד במקצתו אפילו השמשות בבין ראוי שהיה
שנתקלקל  בין בטלטול או באכילה שנאסר בענין נתקלקל
להתירו  חזר וניתקן חזר ואח"כ אדם בידי שנדחה בין מאליו
השבת  במקצת כבר ונאסר שהוקצה מתוך אומרים ואין
אלא  כן אומרים שאין כולה השבת לשארית הוקצה
שאז  השמשות בין שהוא השבת כניסת בתחלת כשהוקצה
כאן  שאין אח"כ עד הוקצה כשלא אבל שלם ליום הוקצה
שבת  לחצי מוקצה שאין היום לשארית הוקצה לא שלם יום

טלטול: באיסור בין אכילה באיסור בין

Á ראויין שאינן מפני מוקצים שהיו וצמוקים גרוגרות
ראויים  הם והרי כבר נתייבשו השמשות בין וכשהגיע
שעה  באותה כלל הבעלים ידעו שלא אע"פ לאכילה
היו  כבר השמשות שבבין להם נודע ואח"כ שנתייבשו
והסיחו  אותן כשהקצו שמתחלה באכילה מותרין יבשים
נתייבשו  והרי שיתייבשו עד אלא הוקצו לא מהם דעתם

יום: מבעוד והוכנו

Ë ואינן ראויים שהם בענין קצת שיבשו וצמוקים גרוגרות
אנשים שיש אוכלין ראויין שאינן ויש אותן שאוכלין

בשבת  מהן לאכול מותר יום מבעוד לאכילה הזמינם אם
ואם  מוקצה מתורת יצאו לו ראויין שהן דעתו שגילה שכיון
בהקצאתן  עומדין הן הרי דעתו גילה שלא שכיון אסור לאו
אם  אבל אדם לשום ראויין היו כשלא מתחלה מוקצין שהיו
אין  כלל ראויין שאינן וצמוקים גרוגרות לאכילה הזמין
לאכילה: האבן את כמזמין זה שהרי כלום מועלת הזמנתו

È כדי כלי תחתיו ליתן אסור לטלטלו שאסור דבר כל
שאוסר  מפני אח"כ לנערו דעתו אם אפילו לתוכו שיפול
כלי  מבטל ונמצא בתוכו שהמוקצה זמן כל בטלטול הכלי
אלא  שעה לפי אפילו מהיכנו כלי לבטל ואסור מהיכנו

ורס"ו. ר[ס]"ה בסי' שנתבאר כמו מרובה הפסד במקום

בטלטול  הכלי אוסר אינו שבזה כלי עליו לכפות מותר אבל
מותר  שמוקצה שאף בהמוקצה הכלי יגע שלא ובלבד
שנתבאר  כמו מנענע שאינו כל בידיו אפילו בעלמא בנגיעה
לצורך  המוקצה על הכלי שהנחת כאן מכלֿמקום ש"ח בסי'
זה  על חולקין ויש הכלי ע"י נגיעה אפילו אסור המוקצה
אלא  בהמוקצה הכלי יגע שלא חכמים הזהירו שלא ואומרים
ביצה  כגון הכלי נגיעת ע"י המתנענע דבר הוא כשהמוקצה
התירו  ולא הכלי ע"י מטלטלה הוא שנמצא בה וכיוצא
שיתבאר  כמו המותר דבר לצורך אלא אחר דבר ע"י טלטול

שי"א: בסי'

‡È גבי על יום מבעוד שהניחו בטלטול האסור דבר כל
בשבת  שם מונח שישאר דעת על בטלטול המותר דבר
כמו  כמוהו בטלטול ונאסר להאיסור בסיס ההיתר שנעשה
גבי  מעל האיסור ניטל ומשחשיכה ש"ט בסי' שנתבאר
מטה  כגון כולה השבת כל לטלטלו אסור אעפ"כ ההיתר

בשבת  שם שישארו דעת על יום מבעוד מעות עליה שהניח
אסור  קטן או נכרי ע"י מעליה המעות ניטלו ומשחשיכה
השמשות  בין שהוקצית שמתוך כולה השבת כל לטלטלה
השבת  לכל הוקצית לאיסור בסיס שעשאה האדם מדעת

כולה.

כך  לאחר אלא השמשות בין עליה המעות היו לא אם אבל
הישראל  לדעת הניחום אפילו קטן או נכרי עליה הניחום
אעפ"כ  עליה שהמעות זמן כל מלטלטלם מדעתו שהוקצית
היתה  ולא הואיל מעליה המעות ניטלו אם לטלטלה מותר
אסור  עליה שהמעות בעוד אבל השמשות בבין מוקצה
מותר  אבל שעליה המעות טלטול איסור מחמת לטלטלה
אח"כ  ולטלטלה מעליה המעות ולהפיל ולנערה להטותה
כמו  עליה והן מטלטלה למקומה צריך ואם שירצה למקום

נעשית  שלא בדבר ש"ט בסי' שגם שנתבאר לאיסור בסיס
עליה  האיסור היה ולא הואיל לאיסור בסיס נעשית לא זו

ורס"ו: רס"ה בסי' שנתבאר כמו השמשות בבין

·È ייחדה אפילו או למעות מיוחדת שאינה במטה זה וכל
מעולם  מעות עליה הניח לא שעדיין אלא למעות
למעות  ייחדה אם אבל נאסרת אינה בלבדה שבמחשבה
בחול  אפילו אחת פעם מעות עליה שהניח מעשה בה ועשה
ואינה  ומקומה גופה לצורך אפילו בשבת לטלטלה אסור
שמותר  איסור למלאכת המיוחדים כלים לשאר דומה
עליהם  מקפידים שאין מפני ומקומה גופה לצורך לטלטלה
זו  מטה אבל המותר אחר תשמיש בהם מלהשתמש
שלא  מקום לה ומייחד עליה מקפיד אדם למעות המיוחדת
מחמת  למוקצה דומה היא והרי אחר לתשמיש לטלטלה
כמו  ומקומו גופו לצורך אפילו לטלטלו שאסור כיס חסרון
לטלטלה  ומתירין זה על חולקין ויש ש"ח בסי' שנתבאר
איסור  למלאכת המיוחדים כלים כשאר ומקומה גופה לצורך
של  כיס לטלטל אין ולכן הראשונה כסברא להחמיר ויש
כן  אם אלא יום מבעוד ממנו המעות שהוציא אע"פ מעות

הייחוד: מן וסלקו מלמטה שפתחו מעשה בו עשה

‚È ועיקר הואיל בבגד התפור מעות של כיס ומכלֿמקום
יוכל  משם המעות הוציא אם ללבוש עומד הבגד
מותר  עצמו בכיס ואפילו אצלו בטל שהכיס הבגד ללבוש
אלא  הקצאתו אין שהרי ממנו ליטול או בתוכו דבר להניח
וכאן  אחר תשמיש בו מלהשתמש עליו מקפיד שאדם משום
לגמרי): לישתרי דא"כ (וצ"ע עליו מקפיד שאינו רואים אנו

„È את ללבוש אלא איסור אין בתוכו מעות יש אם ואפילו
כמו  הרבים לרשות בו ויצא ישכח שמא גזרה הבגד
הבגד  את לטלטל מותר אבל וש"ג ש"א בסי' שנתבאר
גם  שם שישארו דעת על בכיס המעות את הניח אם ואפילו
נעשה  לא הבגד אעפ"כ להם בסיס הכיס שנעשה בשבת
המותר  ודבר הבגד עיקר על המעות ואין הואיל להם בסיס
בטלטול  מאליו עמו מיטלטל והאיסור בידיו שמטלטל הוא
האיסור  בשביל מטלטל כשאינו איסור בו שאין הצד מן
אסור  אבל שי"א בסי' שיתבאר כמו המותר דבר בשביל אלא

ה  אם בכיס ידו בו להכניס שישארו דעת על המעות בו ניח
להם: בסיס הכיס שנעשה בשבת גם
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ÂË והוא שבבגד בחור תפור בלבד שפיו בכיס זה וכל
כל  נעשה בבגד לארכו תלוי כולו אם אבל תלוי כולו
אחד  שהכל עצמו הכיס כמו שבכיס למעות בסיס הבגד
קודם  ממנו ליטלם דעת על בכיס המעות הניח אם ואפילו
להם  בסיס נעשה שלא יום מבעוד ליטלם ושכח השבת
מהכיס  המעות לנער אפשר אם אעפ"כ עצמו הכיס אפילו
שירצה  מקום לכל הבגד יטלטל ואח"כ מתחלה לנער צריך
לנער  צריך שהיה הבגד עיקר על המעות היו שאם כמו

הכר. שעל במעות ש"ט בסי' כמ"ש מתחלה

אלא  הבגד לטלטל התירו לא תלוי שכולו בכיס ואפילו
הבגד  ואין הבגד אצל בטל הוא (שאז בבגד תפור כשהוא
בבגד  קשור מעות מלא כיס אם אבל בשבילו) בטלטול נאסר
הבגד  אצל בטל (אינו עצמו בפני כלי הוא שהכיס כיון
על  בכיס המעות הניח אם הבגד (כל) לטלטל אסור ולכך)
להם  בסיס הכיס (שנעשה בשבת גם שם שישארו דעת
מהכיס  המעות ניטל אם ואף בו) ותלוי הקשור לכיס והבגד
כל  הבגד (כל) לטלטל אסור משחשכה מהבגד) הכיס (או
הניחם  ואם השמשות) בין בסיס שנעשה (כיון כולה השבת
צריך  יום מבעוד ליטלם ושכח השבת קודם ליטלם דעת על
הבגד  יטלטל ואח"כ לנער אפשר אם מהכיס המעות לנער
כדי  המעות בשביל מתכוין אינו אם שירצה מקום לכל

ש"ט. בסי' כמ"ש להצניעם

את  לטלטל אסור השלחן שבתוך בתיבה מעות יש אם וכן
השלחן  על יש כן אם אלא שנתבאר בדרך אלא השלחן
בבין  השלחן נעשה שאז בטלטול המותר דבר יום מבעוד
ע"ד  לטלטלו ומותר ולהיתר לאיסור בסיס השמשות

שיתבאר:

ÊË לאיסור בסיס שנעשה שכלי ש"ט בסי' נתבאר כבר
מדבר  חשוב המותר שדבר והוא לטלטלו מותר ולהיתר
הרי  המותר מדבר יותר חשוב האסור דבר אם אבל האסור
כמו  האיסור לנער אפילו ואסור האיסור אצל בטל ההיתר
כמ"ש  לנער אפילו שאסור בלבדו לאיסור בסיס היה שאם
אע"פ  עשרו רוב מחמת אצלו חשוב אינו ההיתר ואם שם
אחר  הולך שהכל חשוב נקרא אינו העולם לכל חשוב שהוא

זה: דין פרטי כל ע"ש ש"ח בסי' כמ"ש הבעלים

ÊÈ אם יותר חשוב המותר דבר אם לנער ואפילו אפשר
יטלטל  כך ואחר מתחלה לנער צריך בלבדו האיסור
האיסור  לנער אפשר אי ואם שירצה למקום ההיתר עם הכלי
הפסד  אין אם עמו ההיתר גם ינער ההיתר מבלעדי בלבדו
אם  לכלי ויחזירנו בלבדו ההיתר יטול כך ואחר בניעורו

שם. כמ"ש ירצה

ליטול  אח"כ יוכל לא ההיתר גם ינער שאם בענין הוא ואם
אפר  יום מבעוד עליה שיש מחתה כגון בלבדו ההיתר
ויש  צואה או רוק בו לכסות שראוי מפני לטלטלו שמותר
וצריך  בטלטול האסורים פחמים או עצים שברי ג"כ עליה
עם  ינערנו ואם בו לכסות אחר למקום האפר לטלטל לו
בידיו  לבדו האפר ליטול אח"כ יוכל לא והפחמים השברים
אפשר  שאי קטנים פחמים או קטנים שברים שהם  כגון

שהיא  כמות המחתה לטלטל מותר מבלעדם האפר ליטול
שירצה. למקום והפחמים והשברים האפר עם

אלא  צריך אינו אם אבל לאפר כשצריך אמורים דברים במה
האפר  ינער אלא שהיא כמות יטלטלנה לא המחתה לגוף
בניעורם  הפסד ואין הואיל במקומם והפחמים והשברים

בלבדה: המחתה ויטול

ÁÈ יום מבעוד האיסור עם שם ההיתר כשהיה זה וכל
ולהיתר  לאיסור בסיס הכלי נעשה השמשות שבבין
בסיס  הכלי נעשה לא משם ההיתר ניטל משחשכה אם ואף
למעלה  שנתבאר כמו השמשות בבין בסיס היה שלא כיון אז
ומשחשכה  בלבדו האיסור עליו היה השמשות בבין אם אבל
ובבין  הואיל כלום מועיל אינו עליו ההיתר גם הונח
כולה: השבת לכל נאסר בלבדו לאיסור בסיס היה השמשות

ËÈ יום מבעוד כשהוסק אלא בטלטול מותר האפר אין
בסימן  כמ"ש נולד משום אסור בשבת הוסק אם אבל
אתמול  של באפר בשבת שהוסק אפר נתערב ואם תצ"ח
כמ"ש  עצמו בפני מעולם ניכר היה לא עדיין אם ברוב בטל

שם:

Î אם ומעות בטלטול המותרים דברים בה שיש תיבה
פי  על שהיא כמות לטלטלה מותר עיקר אינן המעות

שנתבארו: התנאים

בשבת  מוקצה דיני שי סימן ב חלק

אם ‡ אעפ"כ בטלטול ואסור מוקצה הוא שהמת אע"פ
מותר  הדליקה מפני עליו שירא במקום מוטל הוא
כדי  טלטול איסור חכמים שהתירו להצילו כדי לטלטלו
שהוא  מפני הדליקה את לכבות חמור איסור לידי יבא שלא

ישרף. שלא מתו על בהול

צריך  בהיתר יותר לעשות לו שאפשר מה כל ומכלֿמקום
שלא  בטלטול המותר דבר לו יש אם דהיינו לעשות הוא
אוכלין  שאר או ככר או תינוק כגון מקומו או גופו לצורך
שמניח  דהיינו ידו על מטלטלו להיתר שמלאכתו כלי כל או

כאחד. שניהם ומטלטל אצלו או המת על המותר דבר

המטה  על מונח המת אם בטלטול המותר דבר לו אין ואם
לזו  ומזו זו למטה זו ממטה הופכו אחרת מטה עוד לו ויש
מן  טלטול שזהו הדליקה מן המשומר למקום שיגיענו עד
אליה  צריך ואין הואיל למת בסיס נעשית לא  והמטה הצד
אין  ואם קרקע גבי על להטילו אלא צריך אינו עצמו שכל
מונח  אינו אם אפילו או זו במטה נושאו אחרת מטה לו

הדליקה: מן להצילו בידיו גמור טלטול מטלטלו במטה

יש · לכרמלית הוצאה ע"י אם כי להצילו אפשר אי ואם
כבוד  שגדול ישרף שלא המת בזיון משום מתירין
תסור  לא שהיא שבתורה תעשה לא מצות שדוחה הבריות
לשמוע  נצטוינו זו שבמצוה וגו' לך יגידו אשר הדבר מן
מדברי  אלא אינו ג"כ הכרמלית ואיסור סופרים דברי לכל

סופרים.

עמו  להוציאו צריך בטלטול המותר דבר לו יש אם ואעפ"כ
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נדחה  הכרמלית שאיסור שאף הטלטול איסור להקל כדי
שאפשר  כיון הטלטול איסור מכלֿמקום הבריות כבוד מפני
דאפשר  מה בכל לתקנו צריך המותר דבר טלטול ע"י לתקנו
הדבר  גם עמו שמוציא הכרמלית באיסור שמוסיף ואף
כבר  נדחה הכרמלית שאיסור כלום בכך אין בטלטול המותר
שאפשר  כיון הטלטול איסור אבל המת בהוצאת לגמרי
אחד  באיסור להרבות שמוטב לדחותו לנו אין לתקנו

איסורים: שני מלדחות

דבר ‚ לו יש אם יסריח פן עליו וירא בחמה המוטל מת
לאו  ואם לצל מחמה ידו על מטלטלו בטלטול המותר

אפילו כלל יטלטלנו התירו לא שלא למטה ממטה להפכו
כמו  המותר דבר לצורך כשמטלטל אלא הצד מן טלטול
בטלטול  האסור המת לצורך מטלטל הוא כאן אבל שיתבאר
לכרמלית  הוצאה איסור אלא המת כבוד משום התירו ולא
טלטול  איסור אבל לכך כשצריכים כלל לתקנו אפשר שאי
לא  המותר דבר עמו שיטלטל ע"י לתקנו שאפשר כיון
בדליקה  אלא המותר דבר לו אין אפילו ענין בשום התירוהו

לכבות: יבא שלא משום התירוהו בלבד

שיש „ מקום לו שאין אלא המותר דבר לו יש אם ואפילו
דבר  ע"י לכרמלית להוציאו אסור רשות באותה צל בו
מחצלאות  שיפרסו ע"י תקנה לו לעשות אפשר אם המותר
המונח  מת וכן בכך אפשר אי אם אבל שיתבאר כמו לצל
רשות  באותה קר מקום לו ואין להסריח קרוב והוא בבית
המותר  דבר ע"י לכרמלית להוציאו מתירין יש שמה לפנותו
בבית  כבר הסריח אם אבל יסריח שלא המת בזיון משום
להם  יש אם הבית מבני ריחו לסלק כדי להוציאו ורוצה
אותו  מניחין אלא אותו מוציאין אין לשם לצאת אחר מקום
כבוד  שגדול להוציאו מותר לאו ואם הם ויוצאים במקומו
בין  יתבזה שלא כבודו משום להוציאו רוצה אם וכן הבריות
לשם  לצאת אחר מקום להם אין אם להוציאו מותר החיים
והיו  בספינה שהיה כגון אחר בבזיון מוטל הוא אם וכן
להביאו  מותר אליו קצת בזיון שזהו שם מתאספים הנכרים

בזה: כיוצא כל וכן המותר דבר ע"י לבית כרמלית דרך

אפילו ‰ אסור גמורה הרבים לרשות להוציאו אבל
אסורה  אינה המת שהוצאת להאומרים ואפילו בדליקה
שאינה  מלאכה שהיא מפני סופרים מדברי אלא התורה מן
משום  התירוהו ולא רע"ח בסי' שנתבאר כמו לגופה צריכה
צריך  היה אם דהיינו התורה מן ועיקרה הואיל הבריות כבוד

סופרים: מדברי עיקרה הכרמלית משא"כ לגופה

Â הוא שגנאי משום הרבים ברשות אסור נכרי ע"י ואפילו
אף  גמור חילול שבת עליו נתחלל הבריות שיאמרו למת
יודעין  הכל הכרמלית משא"כ נכרי ע"י החילול שנעשה

סופרים: מדברי ועיקרה מלאכות בכלל שאינה

Ê אבל בלבד במת אלא המותר דבר ע"י טלטול התירו לא
דבר  ע"י לטלטלם אסור בטלטול האסורים דברים שאר
אלא  האסור דבר לצורך מטלטל אינו אם אפילו המותר

טלטול התירו שלא המותר דבר לצורך לצורך אחר דבר ע"י
מיטלטל  והאיסור בידיו ההיתר כשמטלטל אלא המותר דבר
עמו  מיטלטל וההיתר בידיו האיסור כשמטלטל אבל עמו

בלבד: במת אלא התירו לא

Á לא אבל כבודו משום אלא התירו לא במת ואפילו
אחר  דבר לצורך או בבתיהם שישארו כהנים לצורך
לצורך  נכרי ע"י לטלטלו מותר אבל מצוה דבר הוא אפילו
שבות  שכל המותר דבר ע"י שלא אפילו חתונה כגון מצוה
מקום  שבכל לומר צריך ואין מצוה במקום מותר דשבות
שמותר  כבודו משום המותר דבר ע"י לטלטלו שמותר

המותר: דבר ע"י שלא אפילו נכרי ע"י לטלטלו

Ë דהיינו הצד מן טלטול אבל גמור בטלטול זה וכל
אם  או כהנים לצורך אפילו מותר למטה ממטה להפכו
שלא  מפני עליו מונח שהמת לדבר או המת למקום צריך
דהיינו  האיסור לצורך כשמטלטל אלא הצד מן טלטול אסרו
לצורך  מטלטל אינו כאן אבל בטלטול האסור המת לצורך
אחרת  מטה לו אין ואם המותר אחר דבר לצורך אלא המת
אותו  להפיל לנערה אפשר שאי כיון זו במטה לטלטלו מותר
הצד  מן בטלטול לטלטלו יוכל לא שוב שהרי לארץ מעליה
כשאינו  כדרכה לטלטלה מותר לנערה אפשר שאי וכל
אבן  בשוכח ש"ט בסי' שנתבאר כמו האיסור לצורך מטלטל

החבית: פי על

È אלא בטלטול המותר דבר המת על להניח הצריכו לא
אצלו  בטילין שהן בתכריכים לבוש שהוא או ערום במת
שהיה  בבגדו לבוש שהוא מת אבל כמוהו בטלטול ואסורים
הוא  זה שבגד כלום עליו להניח צריך אין מחיים בו לבוש
להפשיטו  שעתידים מפני אצלו בטל שאינו בטלטול מותר

תכריכים: ולהלבישו מעליו

הצד  מן טלטול ושאר בשבת מת דין שיא סימן ב חלק
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.íìåë ãâðë äøåú ãåîìúå ïéðò ïë íâ ïáåé æ"ôòå
.êãàî ìëá øçàì ãéî íá úøáãå ù"î íâå

הדברים  "והיו שאומרים מה להבין צריך גם
לימוד  על וקאי - בם" ודברת גו' ושננתם גו' האלה

בכל  גו' "ואהבת אמירת לאחרי תיכף - התורה
מאדך".

נתעורר  שהאדם לאחרי דרק הענין, ומשמעות
אלא  נפשך" ובכל לבבך "בכל רק לא לה', באהבה
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קצה c"ag i`iyp epizeax zxezn

נפלאה  בתשוקה יתעורר אזי מאדך", "בכל אף
"ישב  דוקא שזה תורה אהבתו ללמוד גודל את יע"

לה'.

[:oaen epi`e]

ììëéì ,ìåáâ éìá äáø äáäà åðééä êãàîã
ïåàîö áùééúú êéàå ,ä"á óåñ-ïéàá ìèáéìå

.'åë íá úøáãå éãé ìò åæ äáø äáäà
בחסידות  ומבואר "הרבה", פירושו "מאד"

ממדידה בכל ד" שלמעלה אהבה היא מאדך"
ממש, הנפש מעצמיות נובעת והיא והגבלה,
בכלות  באלקות, לגמרי ולהכלל להבטל הצמאה
אפשר  ואיך - לה') נפש מסירת (וכענין ממש הנפש

תורה. לימוד ע"י זו רבה אהבה להשביע

úøéñî àåäù êùôð ìëá ùåøéôá [ïéáäì ùé] íâ
ìëáã ,ùåøéô ãåò ïë íâ ùéã òåãéå ,ùîî ùôð
øåáéãå äáùçî ùôðä éùåáì 'â åðééä êùôð
ìù äùòîå øåáéãå äáùçîá íøù÷ì ,äùòîå

.úåöîå äøåúä ÷ñò éãé ìò ä"á÷ä

ìëá úåáéúáù åìà íéùåøéô 'á êéà ïë íàå
.æ"ìæ íéëééù êùôð

תיבה  (או אחד בכתוב הפירושים שכל ידוע
שום  בלי נפרדים פירושים אינם שבתורה, אחת)
אחד  בכתוב פירושים שהם כיון אלא ביניהם, קשר
משותפת  נקודה יש אמת', ב'תורת אחת) תיבה (או

ביניהם.

שני  בין הקשר את להבין יש בנדו"ד, וכך
את  נוטלים אפילו (א) - נפשך" ב"בכל הפירושים
כל  את לקשר (ב) ממש, נפש מסירת היינו נפשך,
התורה  עסק ע"י בהקב"ה הנפש" "לבושי

והמצוות.

úåìéöàáù 'úé åúîëç àéä äøåúä éë ,ïéðòäå
.ùîî ä"á óåñ-ïéà øåà ùáåìî äáù

פירוש, ממש", אלקות "הוא האצילות עולם
של  כוחותיו מתגלים שבו הוא, זה עולם של ענינו
היא  שראשיתם ספירות", "עשר הנקראים הקב"ה

ית'. חכמתו

- הקב"ה של חכמתו שהיא - שהתורה ונמצא,
שבאצילות". ית' "חכמתו היא היא

- שבאצילות החכמה בספירת מיוחדת ומעלה
זאת  ממש". ב"ה איןֿסוף אור מלובש "שבה

עם  מאוחד ב"ה איןֿסוף שאור לכך דנוסף אומרת,
ד"איהו  מתיקונים לעיל (וכמובא הספירות עשר כל
החכמה  בספירת הנה - חד") וגרמוהי וחיוהי

ממש".מלו  ב"ה איןֿסוף "אור בש

איןֿסוף  אור עם מאוחדות הן שהספירות דזה
הן  שהספירות הטעות את לשלול רק בא ב"ה
שעל  אומן של אומנות כלי עד"מ כמו זרים, דברים
דברים  הם שהכלים שונות, פעולות פועל הוא ידם
שהקב"ה  לומר, אפשר הי' וכך - ממנו נפרדים
"עשרה  שברא אלא הפשיטות" בתכלית "פשוט
את  ומנהיג פועל שעלֿידן ("ספירות") כלים"

הברואים;

גם  אלא כן, שאינו ואומרים ששוללים וזהו
כחות הן הקב"ה אלקיים הספירות עם המאוחדים

היחוד. בתכלית

(כמו  נפרדים הכלים שאין בלבד זו דלא [היינו
שאינם  אלא - הנ"ל המהר"ל כדעת - האומן) כלי
דאף  הנפש, עצם לגבי הנפש כוחות כמו אפילו
כוחות  והם מהנפש התפשטות הם שהכוחות
עם  מיוחד הנפש עצם אין מכלֿמקום אך נפשיים,
מתייחד  ב"ה שהאיןֿסוף למעלה, משא"כ הכוחות;

כו')]. היודע והוא המדע (והוא הכלים עם

ב"ה  איןֿסוף אור אין עדיין מכלֿמקום, אך
גדר) מכל ומרומם פשוט ית' שהוא (כפי ממש

הספירות. בתוך מתגלה

איןֿסוף  אור מלובש החכמה בספירת משא"כ
בסמוך). שיבאר (כפי ממש ב"ה

äàéøáã äîëçá äùáìúð úåìéöàã äîëçå
úåëåøòä úåëìäá ùáìúäì éãë 'éùò äøéöé
,äééùòã íééîùâ íéðéðòá íéøáãî íäù ,åðéðôì
.'åë úáùä úåàéöé 'åë úåøùòîå úåîåøú äàéô
למדרגה  ממדרגה וירדה.. "נסעה התורה
יצירה  בריאה עולמות [הן העולמות בהשתלשלות
עולם  וענייני גשמיים בדברים שנתלבשה עד עשי']

בהן". תפיסא מחשבה כל שתהא כדי  הזה..

כלומר:

בעולמות  למעלה בשרשה שהיא כפי התורה
מדברת  אינה האצילות) בעולם (וכלֿשכן עליונים
"מדברת  היא אלא כמובן, גשמיים, במושגים

בתכלית. רוחניים בענינים בעליונים",
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רשות  דשבת, דרשויות הסוגיא [ולדוגמא:
רשות  - ברוחניות שענינם הרבים, ורשות היחיד
האחדות", ("עולם האצילות עולם הוא היחיד
הוא  הרבים ורשות בהתגלות) הוא עולם של שיחידו
ועשי', יצירה בריאה עולמות היינו דפרודא", "עלמא

מאלקות]. נפרדים שהם

התורה, את ללמוד יוכלו למטה שבנ"י וכדי
עד  למדרגה ממדרגה חכמתו את הקב"ה הוריד
שכל  שגם באופן גשמיים בדברים שנתלבשה

להשיגה. יכול האנושי

תפילין, מצות שבמצות שהחכמה ולדוגמא
מבהמה  גשמי הקלף שיהי' איך - היא תפילין
ובכתב  בדיו פרשיות ד' הסופר ושיכתוב טהורה
רצועות  בהם ויקשור א' בבית ויניחם כו' אשורית

הראש. ועל ביד ולהניחם שחורות

äëìä åæéà âéùîå ïéáîå äøåúä ãîåì íãàäùëå
'úé åúîëçá úøù÷úî åúîëç éøä ,äøåùàì

.äðôå ãö ìëî íéãçàì åéäå ,åæ äëìäáù
המושכל  הרי חכמה, דבר ותופס משיג כשאדם
שלומד) זו מחכמה ממולאת (שחכמתו בשכלו נתפס
שהתורה  ומאחר ההתאחדות, בתכלית עמו ומתאחד
ונלמדת  גשמיים בדברים מלובשת שהיא כפי (גם
ידי  שעל נמצא, ית', חכמתו היא אדם) בני ע"י למטה
וחכמת  ית' חכמתו בין גמור יחוד נעשה התורה עסק
להיות  כמוהו.. יחוד שאין נפלא יחוד "והוא האדם,
פירוש, - ופנה" צד מכל ממש ומיוחדים לאחדים
עם  מתאחדת חכמה שדבר (כפי כזאת התאחדות
בין  בהתאחדות כלל מצינו לא האדם) שבמוח השכל
ביניהם  להפריד אפשר שסו"ס גשמיים, דברים שני

ממש. התאחדו לא כי

äîöò äîùðä úåéä íòù äìòîì øàåáî äðäå
ìëùä ô"ëò íå÷î-ìëî ,ìëùäî äìòîì àéä

.äîùðä úåîöòì éìë àåä
לבד  כלי רק הוא "שהשכל לעיל שאמרנו מה
ה"שכל" כח הוא בזה הדיוק - הנפש]" [לעצמיות
שעל  "כלים" הם הנפש כוחות שכל דאף דוקא,
מכלֿמקום  פעולותי', את פועלת הנפש ידם
שרק  השכל, בכח מעלה יש גופא הנפש בכוחות

"כלי הנפש לעצמות הוא שעצם (דאע"פ הנפש"
מגדר  שלמעלה ממעל" אלקה "חלק ורק שכל, אינו

אליו). כלי הוא השכל מכלֿמקום (כנ"ל), שכל

פירוש:

האדם  שבנפש ביותר העליון הכח הוא השכל
"נפש  נקראת שהנפש עד האדם, שלימות והוא
מובדל  שאדם לפי בסמוך) שמביא (כמו המשכלת"
שהשכל  ונמצא שבו, החכמה בכח חיים בעלי מכל
עצמה  שהנפש דהגם ממש, הנפש לעצם מתייחס
סיבה  היא מכלֿמקום כנ"ל, כלל ושכל חכמה אינה

שבו. החכמה כח למציאות

àåä ä"á óåñ-ïéà øåàù ô"òà ,äìòîì ïëå
úðéçáî åìéôà ,äîëç úðéçáå øãâî äìòîì

î íå÷î-ìëî ,úåìéöàã äàìéò äîëçàåä ùáåì
øåàì éìë à÷åã àéä äîëçäù ,äàìéò äîëçá

.ä"á óåñ-ïéà
בתכלית  "פשוט ב"ה איןֿסוף אור היות עם
קץ  אין רוממות מרומם ית' והוא הפשיטות",
שורה  הוא הרי מכלֿמקום החכמה, מבחינת

עילאה. בחכמה ומתלבש

ב"ה  איןֿסוף לאור שאפשר הטעם נקודת
ענינה  שחכמה לפי היא, החכמה בספירת להתלבש
מורה  ד"מה" מ"ה", "כח אותיות חכמה - ביטול
מה" "כח הוא וחכמה מה", "ונחנו כמו ביטול על
אפשר  שבחכמה הביטול ומצד ביטול, של כח -

בה. להתלבש ב"ה איןֿסוף לאור

באיזו  נתפס שיהי' אפשר אי ב"ה איןֿסוף כי
לדבר  וא"א מוגבלת היא מציאות דכל מציאות,
היות  אבל מוגבל; בדבר להתלבש מוגבל בלתי
היא  כן על המציאות, והעדר ביטול ענינה שחכמה

ב"ה. איןֿסוף שורה שבו כלי

ממורי  שמעתי "וכאשר בתניא: רבינו וזל"ק
למ"ש  וטעם פירוש ממעזריטש] [=המגיד ע"ה
אפילו  מתייחד אינו ב"ה איןֿסוף שאור חיים' ב'עץ
תחלה  התלבשותו ע"י אלא האצילות בעולם
ב"ה  שאיןֿסוף משום והיינו - החכמה בספירה
וזו  זולתו, ואין הוא לבדו שהוא האמת אחד הוא

עכל"ק. החכמה". מדריגת היא

dhnl od - dnkga zcgein dlrn yi :mekiql]
- zepeilrd zexitq xyra dlrnl ode mc`d ytpa
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קצז c"ag i`iyp epizeax zxezn

äîëç ãåçéå úåøù÷úä éãé ìò éøä ,ïëù ïåéëå
àéäù äøåúáù äîëçá äîùðä ìù ìëùå
úåììëúä ë"â äùòð àìéîî æ"éò ,'úé åúîëç
øåàá ìëùäî äìòîìù äîùðä úåéîöò ãåçéå
úðéçáî äìòî äìòîìù ùîî ä"á óåñ-ïéà

.äàìéò äîëç

äàìéò äîëçá ùáåìî ä"á óåñ-ïéà øåàã ïåéë
äìòîìù íãàä úîùð íâå ,åæ äëìä àéä øùà
ùôðä éøäù ,ìëùä çëá úùáåìî åìù ìëùäî

.úìëùîä ùôð úàø÷ð

úîëçá íãàä ìëù ãåçéå úåøù÷úäá ë"à
àåäå ,äæî øúåé ïåéìò ãåçé ïë íâ äùòð ,äøåúä
-ïéà øåà úåéîöòá äîùðä úåéîöò úåììëúä

.ä"á óåñ
למעלה  הוא עצמו ב"ה שאיןֿסוף אע"פ
שורה  "אעפ"כ שבתורה, דאצילות חכמה מבחינת
מינו", את מין ומצא בתורה, הוא ונמצא בה הוא
ונכללת  שבאדם החכמה "מתקשרת ובמילא
דאצילות.. חכמה בחינת שהוא שבתורה בהחכמה
פשוטה  חיות שהיא נפשו עצמיות זה] ידי ו[על

נ  ממעל אלקה איןֿסוף חלק אור בעצמיות כללת
החכמה". בתוך המלובש ב"ה

ìëùä úåøù÷úä éãé ìò à÷åã äùòð äæ ìëå
.äøåúä úîëçá

תורה  תלמוד שבמצות המיוחד העילוי ג"כ זהו
תורה  "ותלמוד אמרו שלכן המצוות, כל שאר לגבי

התקשרות דרך שדוקא לפי כולם", שכל כנגד

עם יותר חכמת האדם עליון יחוד "נעשה.. התורה,
ב"ה  האיןֿסוף עם מתאחד הנשמה שעצם מזה",

מחכמה). (שלמעלה

äàìéò àìëéä àéä àúééøåàã àúéàù åäæå
.ä"áå÷ã

דוקא  בחכמה מתלבש ב"ה שהאיןֿסוף מאחר
שהתורה  נמצא, - ית' חכמתו היא היא שהתורה -
ובעצמו. בכבודו הקב"ה נמצא שבו ה"היכל" היא

åæ úåììëúä ììë ùéâøî åðéà íãàäù ô"òàå
àåä åúãøèå å÷ñò ø÷éòå ,äøåúá å÷ñò úòùá

øùôàù àìà ãåò àìå ,äâéùäì äîëçäá
áåèá ìéëùä íà òöîàá úåùé úö÷î áøòúéù

.'åë

äîùì åúðååë ø÷éòù øçàî ,íå÷î-ìëî
åúîùð úåéîöò ïëì ,åöôç à÷åã 'ä úøåúáå

.ä"á óåñ-ïéàá úììëð
הלימוד) בתחילת (עכ"פ לכוון צריך האדם
ידי  על לה' נפשו "לקשר היינו לשמה, שלומד

התורה". השגת

.éæç äéìæî éæç àì åäéàã â"òàå
שעמדו  והאנשים דניאל גבי רז"ל שאמרו ע"ד
נפלה  מכלֿמקום המראה את ראו לא דהם אתו,
חזי  מזלייהו חזי לא דאיהו אע"ג כי עליהם, חרדה
בהשגת  (העוסק שהשכל דאע"פ בנדו"ד, כך -
עצם  של וההתכללות היחוד את חזי לא התורה)
התורה, לימוד ע"י הנפעל ב"ה איןֿסוף עם נפשו
נפשו  בעצמיות כלומר, חזי", "מזלייהו מכלֿמקום

לשמה. שכוונתו היות זו, התכללות נרגשת

êùéî êùôð ìëáã íéùåøéôä éðù êéà ïáåé äæáå
åì óëéú íá úøáãå êééùã íâå ,éããäà éëééù

.êãàî ìëá

,ä"á óåñ-ïéàá ììëäìå ìèáéì ùôð úøéñîä éë
-ïéàá åúîùð úììëúî ïë íâ äøåúá å÷ñòáå

.'åë ä"á óåñ
ודיבורו  מחשבתו התקשרות שע"י ונמצא
חלקי  בכל - נפשך" "בכל (כפירוש התורה בעסק
כפשוטו, נפשך" ד"בכל הענין נפעל הנפש) ולבושי
וההתכללות  הביטול שענינה נפש מסירת על דקאי

ב"ה. באיןֿסוף נפשו דעצמיות

äáäàä ïåàîö äåøîä àåä íá úøáãå ïéðò ïëì
:ä"á óåñ-ïéàá ììëéìå ìèáéì êãàî ìëáã äáø
נפשו  עצם מתכלל התורה ידי שעל מאחר
התורה  ידי שעל נמצא, בארוכה), (כנ"ל בהקב"ה

לאלקות. נפשו צמאון האדם מרווה

`le weqt lr xe`ia" xn`n jezn ,"dxezd cenlz zevn zeaiyg"

('c sc) `xwie 't dxez ihewl xtqn ,"ziayz
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c"agקצח i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

ההר Ê"Î·Â(לא) עליהם כפה ענין באור בתוס' מובן
בחי' היה מ"ת בזמן דהנה כו' כגיגית
לזכותם  בישראל ורצה חפץ כי עצמו שמצד אתדל"ע
כי  כמ"ש כו' ירצה בן את כאב אליהם אהבתו מצד
נשרים  כנפי על אתכם ואשא וז"ש כו' בעמו ה' רוצה
אברתו  על ישאהו וכן כו' גוזליו על קנו יעיר כנשר כו'
שאמרו  כמו הר פי' כגיגית ההר עליהם שכפה וזהו כו'
דמדת  ידוע דהנה כו' הר שקראו כאברהם לא ז"ל
בעצם  הוא הנה הגשמי ההר כמו להר נמשל האהבה
שמקומו  רק הארץ שבשטח דומם כשאר דומם בחי'
מפני  הארץ שטח משאר יותר בגובה נגבה הר של
וכמו"כ  במ"א כמ"ש שבדומם צומח בחי' שהוא
הלב  וחיות אור והגבהת עליית בחי' הוא האהבה
הנפש  קרוב זה ונק' עילוי אחר בעילוי בתשוקה
עד  בגובהו שעולה ההר כמו למעלה ועולה שמתקרבת
ויש  קטנים הרים ויש כו' בקומה גבוה כאילן למעלה
לא  וזהו כו' אררט הרי כמו ביותר הגדולים הרים
האהבה  מדת מדתו בחי' ע"ש הר שקראו כאברהם
בהר  אמר ע"כ כו' אוהבי אברהם כמ"ש לה' והקירוב
למטה  מלמעלה מ"ת בשעת היה וכה"ג כו' יראה ה'
בחי' ונמשך שנתעורר פי' כגיגית ההר עליהם שכפה
עצמו  מצד למטה מלמעלה אא"ס דעצמות רבה אהבה
בבחי' עליהם כפה שא' וזהו כלל אתדל"ת ע"י שלא
בהם  היה לא כי היא הכרחית שלהם מס"נ כאלו כפיה
מצד  רק כלל עצמם מצד ונשמע דנעשה זאת התעוררות
למטה  שירד אא"ס שבעצמות דאה"ר עליון אור הארת
המקבלים  כלי ערך לפי שלא מקיף בבחי' עליהם וחפף

ומה  כו' עצמותם התעוררות בהם היה שלא מאחר כלל
דוקא  ודבור דבור כל על היינו כו' נשמתן שפרח'

הדברות ד  די' דבור שמכל מקיף אור מאיר שהיה היינו
כמו  נפשו על מקיף בחי' ונעשה מישראל נפש כל על
ממילא  שמתעורר עד צד מכל להקיפו ממש גיגית
שפרחה  עד כו' אחד לה' גדולה ותשוקה רצון בנפשו
המס"נ  זה היה שלא ולפי כו' ממש מס"נ בבחי' נשמתן
נאמר  ע"כ להם נמשך מלמעלה רק אלא כלל שלהם
לא  מ"ת שבזמן לעשות החלו אשר את היהודים וקבל
מלמעלה  התעוררות התחלת שהוא התחלה רק היה
ממקור  התורה קיום בחי' אז היה לא ולכן לבד למטה
כי  בלבד לעשות החלו רק ב"ה אא"ס מעצמות חוצבה
שמצד  מס"נ ע"י בפורים היה התורה קיום בחי' עיקר
הרי  אתדל"ע שמעורר ואתדל"ת כנ"ל דוקא עצמם
בחי' זה שמפני בתחלתן וסופן בסופן תחלתן נעוץ
ומדרגה  במעלה העצמות בבחי' היא זאת אתדל"ע
כנ"ל  לבד עצמו מצד אתדל"ע משהיה נעלה היותר
אמר  שלכן צדיקים של בנשמתן נמלך במי בענין הטעם
בסיני  כבר שקבלו מה דוקא עכשיו קימו וקבלו קימו
ובכ"ז  כו'. במחשבה עלו ישראל בענין באריכות וכנ"ל
התורה  שקיום כו' וקבלו קימו ענין באור בתוס' מובן
בסיני  כבר שקבלו למה קימו מי ואת דוקא בפורים היה
בבחי' מלמעלה כגיגית דהר כפייה ע"י אז שהיה מה
דישראל  מס"נ ע"י הפורים בימי עתה נתקיים חבוק
שמצד  חסד חפץ בחי' דאותו וכנ"ל למעלה מלמטה
כי  כו' נתאוה שלזה התחתונים ממעשה מקבל עצמו

וד"ל: כו' תחלה במחשבה עלה מעשה סוף

mixetd xry
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰Ê·Â וחכם נבון איש פרעה ירא ועתה יוסף מ"ש יובן
והלא  ליועץ, נתנו מי וכי האלשיך והקשה כו'
כי  הב"י של המ"מ ותירץ חלומו, לפתור רק קראו לא
הם  הרעות פרות וז' הטובות פרות בז' החלום ענין
מדות  ז' ויש כו' זלעו"ז כי שבמדות שבה"כ בחי'
זרה, אהבה ויש דקדושה אהבה יש כו', ז' ויש דקדושה
אל  באו כי נודע שלא עד כו' ותבלענה להיות ויכול

להמשיך  צריכין ברעב הארץ תכרת שלא ובכדי קרבנה,
ולא  ימותו כמ"ש מהשבירה שלמעלה חו"ב מבחי'

וחכם. נבון וזהו בחכ',
Â‰ÊÂ'והפי כו' מן האור כיתרון כו' שיש וראיתי שא'

והפי' החשך, על האור כיתרון הוא הפשוט
וכמו"כ  החשך, מן דוקא הוא האור שיתרון האמיתי
יהי' זה הבל ע"י ודוקא רוח ורעות הבל בחי' יש
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קצט c"ag i`iyp epizeax zxezn

הנשמות  ירידת וזהו"ע דתורה, דח"ע באור היתרון
התורה  ירידת ע"י וכמו"כ עלי', צורך ירידה בגוף
כלום  וזהו האור. יתרון יהי' עי"ז התחתון בחלק דוקא
כו' דאתהפכא ע"י למטה שדוקא ביניכם יש יצה"ר
שהאיר  מכמו יותר בהאור, יתרון להיות יוכל עי"ז
שע"י  ומ"ת, ספה"ע מ"ט וזהו"ע למעלה, בעצם
שעורים  עומר דנה"ב, מדות דז' הבירור הוא ספה"ע
כו', דעלמא הבלא ה' שעור שעורה בהמה מאכל

ל' וספרתם וצ"ל הנה"ב, מקור ג"כ הוא והה"א
מ"ת  נתגלה עי"ז בהיר, לאור החשך שיהפוך בהירות
האור, יתרון שאנכי, מי אנכי תורה כתר התגלות
נ' וספרתם וזהו"ע כו', כתרים ב' להם קשרו וכמאמר
המ"ט  שע"י אלא יום, מ"ט כ"א סופרין אין והלא יום
לא  משה שאף הנ' שער ממשיכין אתהפכא בחי' יום
ז' בשבועותיכם וזהו כ"ע, התגלות להשיגו יכול הי'

וד"ל. כו' ז' פעמים

oexzi yiy ip` izi`xe
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Í‡,הגלעד מהר שגלשו העזים כעדר שערך עז"נ
צדקה  עושי ע"פ ארז"ל הנה כי דשערי, גלישי
צדקה  כאו"א נותן ובפרט ב"ב, ומפרנס הזן זה עת בכל
גילושי  נעשה עי"ז לתורה עתים וקובע כחו מכפי יותר
יושבי  על עסקים דבעלי המעלה יתרון וזהו דשערי,
יגיעות  בכל ועוסק ומוטרד טרוד עסק הבעל כי אוהלים
צדקה  נפשו מיגיעת נותן ואח"כ להרויח, בכדי נפשו
שיוכל  בכדי הראוי' כוונה וכשמכוון ממש, מס"נ ה"ז
ה"ז  צדקה ונותן לתו' עתים וקובע וללמוד להתפלל
מה  נפשו מתקן ובזה אוהלים יושבי על מעלה יתרון
מהר  הוא ע"ז והכח עשו. כידי ידיו היו כי הכירו שלא

סימן  שעשה דיעקב גלעד על דקאי פי' הת"י כי הגלעד
הסט"א, היו למטה ובניו לבן כי לבן, ובין בינו להפסיק
יעבור  שלא להפסיק גלעד ועשה הקדושה, מקור ויעקב
ממדריגתם  שנפלו שהגם לישראל כח נתן עי"ז זל"ז,
לצאת  שיוכלו אלא כך ישארו לא מ"מ מו"מ טרדת ע"י
קאי  מנגדי עיניך הסיבי כתי' לזה וקודם אסיר, מהמסגר
עסקי' בעלי היינו זאטוטי פי' ושערך תורה, בעלי על
נעשה  ותפילה, תורה היינו פומייכו מזמר ע"י ג"כ
המדות  כפסולת חזקי' שהם דתהו השערות גלישות
דתיקון  מדות פסולת העיזי' כעדר שערך וזהו דתיקון.
כו'. הגלעד הר בחי' ע"י נגלשו מ"מ אך דתהו כשערות
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עצמו" "ידיעת דרגת מהי הרבי  מבאר המוסגר במאמר
הצמצום: לפני 

ïä úåæåðâä úåøéôñ øùòäã å"è ÷øô ìéòì øàáúð)
,'ïåîã÷ íãàã ÷éúò' úðéçáעתיק אחד מצד שלכן -

שונות. בחינות בו  יש שני  ומצד ועצמותו " "מהותו  הוא
øîåì ùéåלבחינת "עתיק" בחינת  בין להבחין שיש

יומין" éúò÷"עתיק úðéçá ø÷éòãסתםúåðåùàø 'âä ïä
מציאותן, עצם מצד נעתקות שהם חב"ד בחינת כלומר

ולא ונבדלות, נעתקות שהם שם על עתיק, נקראות ולכן 
נעתקות , הן  בחינה מאיזה éúòã÷מציינים  úåðåúçú 'æå

מידות הז' ïéîåéשהם ÷éúò íéàø÷ðאמנם שהן כלומר
ה"יומין" לבחינת שייכות הן כבר אבל נעתקות

íéùáìúîåתחתונות ïéôðàהז ' êéøàáהחיצוניות שזה
הכתר  úåìéöàäשל øãñ øòù 'íééç õò'á áåúëù åîë

'à ÷øô ùéø35,נקראות ה 'עתיק' של ראשונות  ג ' ולכן 
כלומר  – ומתגלה) ידוע שלא (הראש אתיידע דלא רישא
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בהשתלשלות כלל ויורדת  מתלבשת שלא  כזו בחינה
íöòá íåúñ úðéçáá àåä ÷éúòã òãåðåéãéì àá åðéàù

àø÷ðå ììë éåìéâבשם ממנו שנמשכת ïúîההמשכה
øúñá36'åëממי יודע לא כשהמקבל צדקה נתינת כמו 
øçàקיבל íå÷îá øàáúðù åîëå37,(

העליונה הבחינה זה עצמו" ה"ידיעת שבחינת  מכאן
את שיש לאחר רק זאת, ובכל ה'עתיק', בחינת של יותר 
זה הרי  ממש , בעצמותו העליונים המוחין האצלת
של חכמה בחינת של השתלשלות מכן לאחר מאפשר
להבין  לנבראים גם כך אחר ניתן שממנה  אצילות

אלוקות. ולהשיג 
'åë àòéãé äîëçá àì úðéçá åäæå שאומר מה כלומר –

זה ידיעא" בחכמה ולא  חכים "דאיהו אליהו' ה'פתח
בחכמה "לא  שהיא הצמצום, שלפני העליונה החכמה
עולם של הידועה  מהחכמה  למעלה היינו ידיעא "

האצילות.
êééù àòéãé äîëçá àìå íéëçã ìéòì øàáúðù íâäå)

íåöîöä øçà úåøéôñ øùòã úåìâúääá ÷øלפני
בכלים âäá'התלבשותו  è"ë ÷øô ìéòì øàáúðù åîëå

,'åë úåøåàáù úåâéøãîלפני שהוא  כפי  האור א.
לפני הצמצום לאחר שהוא כפי  האור ב. הצמצום,
בכלים. התלבשותו לאחר האור ג . בכלים , התלבשותו 
התלבשותו  לפני  הצמצום  לאחר האור זה  חכים" ו"אנת
בכלים, המתלבש  האור זה ידיעא" ו"חכמה בכלים,
ואילו  לנבראים. ידוע נעשה בכלים  ההתלבשות  ידי  שעל
שלפני האור  זה חכים" ש"אנת מוסבר זה בפרק כאן

האצילות? של האור זה ידיעה וחכמה הצמצום,
äðäהנבראים של בפועל הידיעה על מדבר כ"ט  בפרק

היא הצמצום לאחר גם האור של שהחכמה  אומר ולכן 
ואילו  הנבראים, מידיעת àìåלמעלה ïàë åðøîàù äî

òåãé úåäî åðéàù òãé àì úðéçá åðééä àòéãé äîëçá
'åë íöòáלנבראים בפועל ידוע שאינו רק לא כלומר –

וזה הנבראים, אצל ידיעה  של לגדר כלל שייך לא אלא
של לגדר שייכות שום שאין הצמצום  שלפני  בדרגה

הנבראים, אצל øåãéñáידיעה áåúëù åîëå" דא"ח "עם
הזקן  øîàùלרבינו êåøá ùåøéôáרישא דרגת בביאור
אתיידע ),38דלא 

äòéãéåלסיכום: äîëç íù ìöàðù éãé ìòåבחינת זהו
כנ"ל עצמו" äîëç"ידיעת úðéçá êë øçà àöîð

.'åë àòéãé äîëç äðéçá àéäù úåìéöàãשהיא כלומר
ולנבראים. לעולמות השייכת ידיעה של בגדר

שהחכמה שכתב במה השני  בביאור הפרד"ס כוונת וזהו 
החכמה על שמדבר העולמות, לצורך הם  והבינה
עצמו, ידיעת בבחינת שהם ואף הצמצום , לפני  והבינה
אח "כ יוכל ידיעה, של שם  שיש  ידי  על דוקא הנה
לחכמת ומשם דאצילות, החכמה של הבחינה להימשך

הנבראים.
.øåöé÷

,úåîìåòä êøåöì ïä äðéáå äîëç íâù áúë ñãøôäå
ìò àåä éîéðô øåà úðéçáá úåãîä åéäéù éãëáã åðééäå
ïéðòá ÷ø úåãîå íöòá íééîéðô ïéçåî) ïéçåîä éãé

(äñéôúä
,íìåòá úé÷ìà äâùä úåéäì àåä ïéçåîä ïéðòã íâ

,é÷ìà úåìòôúä úåéäì úåãîäå
êøåöì àåä ìåëéáë åîöò úòéãé íâã ñãøôá ïáåîå
úîëç àéä úåìéöàã äîëçã àåä ïéðòäå ,úåîìåòä
úâùäá úåéäì äìåëéù ïôåàá äìöàðù äìòîìù äøåúä
,åîöò úòéãé úðéçá äìéçú ìöàð äæ ìéáùáå ,úåîùðä

.úåøåàä éùøùã úåðåùàø 'â úðéçá àåäå

a"xr opgz`e zyxt zay

•

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

ר"ז.36. פרק זה המשך לדוגמא ראה

הבאה.37. בהערה מהסידור הנעתק גם ראה

שם:38. לשונו zriciוזה zpigaa mb `"lcx zpiga la`
mpi` cala milv`pdy `le oinizq lkc `nizq `xwpe epi` ze`ivnd
`le rci `lc `yix 'xwp ixd ezenvra `ed mby `l` eze`ivn mircei
hlgend oi` zpigaa `ed ik .. reci zpiga epi`y iptn epiidc rciiz`

minrtl `"lcx zpigan dx`dd `eaa mpn`e) liv`nd zenvr zpigaa
mitrzqn mdy dnge s`c `xci`a y"nk s` dtki xzqa ozn xn`p f"r
ozn edfe `ed `"lcx zpigan df xzq ik 'ek `iitkz` oipic iza c"kn
enke 'ek llk ozepd ze`ivn mb rcei lawnd oi`y dwcvn n"cr xzqa

.(xg` mewna aezky
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אומר  ומדוע מהטבע, למעלה הוא עצמו שטבע ה"השגה" הוא העבודה ענין הרי שאלה:
אלול. בחודש זה פרק אומרים ומדוע פני, בקשו מהו "לבי". אמר לך

EÏ"1"אבּקׁש ה' ּפני את פני, ּבּקׁשּו לּבי (ּתהּלים אמר ¿ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

ח') אֹומר כ"ז ּבׁשליחּות ּבׁשביל רׁש"י: ּופרׁש ,ְְְְִִִִִֵֵֵַ
את  לֹו, ׁשֹומע ואני ּפני, את יׂשראל ּכּלכם ּבּקׁשּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻלּבי,

הּפנימית 2ּפני ּבּקׁשת ענין מהּו להבין, וצרי אבּקׁש. ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
הּוא  געטליכקייט האלקּות ענין ּדהּנה ועֹוד ְְְְְְֱֱִִִֵֶַַָָֹֹּבאלקּות,

ׁשּכתּוב ּוכמֹו והּׂשגה, הבנה ׁשל כ"ט ענין א הּימים (ּדברי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

והּׂשגה,ט') ידיעה להיֹות ׁשּצרי ,"אבי אלקי את ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ"ּדע
ל"ט)ּוכתיב ד' ּכי (ּדברים לבב אל והׁשבת הּיֹום "וידעּת ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

וידּוע  האלקים", הּוא הם 3הוי' והוי' אלקים ׁשמֹות ּדב' ְְֱֱֲֲִִֵֵַַָָָָָָֹֹ

אלקים  מּׁשם הּטבע ּדהנהגת מהּטבע, ּולמעלה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹטבע
היא  והעבֹודה הוי', מּׁשם היא מהּטבע הּלמעלה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָוהנהגת
עצמּה טבע ּכי ההּׂשגה ׁשהיא ואלקים, הוי' יחּוד ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלהיֹות
אל  מתיחס והּׂשגה ידיעה וכל מהּטבע, למעלה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּוא
ּבׁשליחּות" מהּו ועֹוד לּבי", אמר ל" אמר ולּמה ְְְְְִִִִַַַַַָָָָֹהּמח,
ּבחדׁש אֹומרים לּבי" אמר ּד"ל ּפסּוק והּנה לּבי". ְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָֹאֹומר

ּכּפּור  יֹום אחר עד רז"ל 4אלּול ּכמאמר הוי'5, "לדוד ְְֱֲֲִִַַַַַַַָָָ
ויׁשעי  ּכּפּור",6אֹורי ּביֹום ויׁשעי הּׁשנה ּבראׁש אֹורי , ְְְְְְִִִִִִִַָָֹ

זה. ּפסּוק אֹומרים ּדוקא זה ּדבזמן ענין מהּו להבין ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָוצרי
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תעב *) עמוד ב חלק קונטרסים - המאמרים בספר נדפס
ואילך. 138 עמוד תרצ"ו המאמרים ספר ואילך.

(ספר 1) לדודי אני המתחיל דיבור [מאמר] על מיוסד המאמר
גם  ראה - המאמר לכללות ואילך). תרנא עמ' עטר"ת המאמרים
חלק  קונטרסים המאמרים (ספר תרצ"ג לדודי אני המתחיל דיבור
המאמרים  (ספר ה'ש"ת הנ"ל המתחיל דיבור ואילך). קא עמ' ג
המתחיל  דיבור ואילך]). 7 עמ' לעיל [נדפס ואילך 351 עמ' ה'ש"ת

ואילך). 191 עמ' תש"ג המאמרים (ספר תש"ג העם אשרי
אבקש.2) ה' פניך את להיות: צריך לכאורה
אדמו"ר 3) במאמרי לתודה מזמור המתחיל דיבור [מאמר] ראה

אור  ואילך; ב מד, דא"ח עם סידור שנז; עמוד רז"ל מאמרי על הזקן

מקומות. ובכמה ואילך. תתקעו עמ' ב) (כרך נ"ך התורה
המזמור 4) [שאומרים יֹום: של שיר אחר הזקן אדמו"ר בסידור

וראה  רבה". הושענא אחר עד אלול חודש ראש "מן ה'] לדוד
סימן  יא פרק לאוואוט) דוד אברהם (להרב הכולל שער בפרטיות

חודש כ  א): מט, א (חלק האמצעי לאדמו"ר תשובה ובשערי ח.
ה' אומרים ולכך בפנימיות... המלכות עולה כיפור יֹום עד אלול

ט. עמ' תרנ"א המאמרים ספר גם וראה כּו'. אורי
פרשה 5) רבה ויקרא א). כז, (תהלים הפסוק על תהלים מדרש

קו. סעיף תקפא סימן אפרים במטה למטה באלף הובא ד. כא,
הקודמת. שבהערה הכולל שער וראה

א.6) כז, תהלים

•
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ההשגחה  שרגלי השביעי היום אצלי הוא היום
לעשות  כדי אמריקה, אדמת על דרכו שלי, העליונה
שמים  ביראת תורה למקום אמריקה את בעזה"י
הוא  והיום ליובאוויטש", תמימים "תומכי של ברוח
"תומכי  ישיבת וליסוד ההחלטה לקבלת השביעי היום

באמריקה. ליובאוויטש" תמימים
אומרים  שהיא 28רז"ל שבת חביבין. השביעין כל :

שבת  דרגות: שתי בה יש שבימים, החביב  השביעי
וקיימא  מקדשא ימים 29שהיא ששה שמונה  ושבת ,

.30ומשמר 

הוא  ושומר, למונה וקיימא מקדשא בין ההבדל
היא  וקיימא מקדשא שבבחינת השבת מאד. גדול
גנזי  בבית יש טובה "מתנה לישראל, הקב"ה מתנת

שמה" היא 31ושבת ושומר מונה שבבחינת והשבת ,
השביעין  "כל של הכלל ברם, האדם. של שבתו
ומונה  שומר שבבחינת השבת על גם מתייחס חביבין"
וקיימא. מקדשא שבבחינת השבת על חל שהוא כמו
אחרי  השביעי יום של ה"חביבין" את מרגיש אני
"תומכי  ישיבת התייסדות שדה על העבודה ימי ששת

באמריקה. ליובאוויטש" תמימים
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 הרע עין בלי  שהוקם מה על להשי"ת השבח
הגדול  לבנין הפינה אבני הראשונים. הימים בששת
תמימים  "תומכי ישיבת של והמקווה והמאושר

ומוצלחת. טובה בשעה הונחו ליובאוויטש"
בתלמידים  מאושר, גם אלא אני, מרוצה רק לא
ליובאוויטש", תמימים "תומכי לישיבת שנכנסו יחיו
או  הריבוי קובע לא ישראל ודת ה' בתורת שכן

המיעוט.
אברהם" היה שהיה 32"אחד אבינו אברהם 

יהודי  היה כך עם ויחד "יחיד", היה הראשון, היהודי
ותמיד  ה'" "אחד אודות חשב תמיד "אחד". בבחינת
היה  "אחד זהו ה'". "אחד אודות דיבר מקום ובכל
במושג  כולו חדור היה אבינו אברהם אברהם",
וכל  ירבו, כן  ריבוי נעשה זה יחיד ומ"אחד" "אחד",
של  ה"אחד" אוצר בו יש  ישראל מעם  יחיד

אבינו. אברהם
ה"ראשיתך  כי אומר נ"ע הבעל־שם־טוב מורנו
ל"אחריתך  ובסיס יסוד מסויימת במדה הוא מצער",

מאד" ליובאוויטש"33ישגא תמימים "תומכי ישיבת .
ללא  מצער", "ראשיתך של ברוחה נפתחה באמריקה
ובמספר  מאד קטן כנסת בבית שאון, וללא רעש
בזכותם  בטוח הנני אך יחיו. מועט תלמידים
נשיאנו  של ובתפלתו הקדושים אבותי של ובברכתם
מאד  קצר שבזמן הרה"ק, אאמו"ר כ"ק הוד הקדוש
 ליובאוויטש" תמימים ב"תומכי יתקיים יחסית
"תומכי  שתלמידי בלבד זו לא מאד". ישגא "אחריתך
התורה  ובני התורה קרן את בעזה"י ירימו תמימים"
הטון  נותנת תהיה גם אלא וקנדה, הברית בארצות

מכבר. הקיימות החרדיות בישיבות

* * *
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ycew zexb`

תרפ"ח  ניסן ז' ד' ב"ה

ריגא 

העסקן  ווח"ס, אי"א הרה"ג לכבוד

דאורייתא, תמכא הפעלים רב הנעלה

שליט"א  טייטלבוים מוהרר"א כש"ת

וברכה. שלום

לשכת  של הודעתה בהחלט לנו שנתאשרה לאחר

סך  רוסיא בעד התורה תקציב נתאשר כי בברלין, הדזונט

לכת"ר  תודתנו להביע לעצמנו, חובה חשים הננו אלף, 50

תמיכת  עבור השלמה והתמסרותו הרבה השתדלותו על

אשר  כת"ר וברוך הדתיים, צרכיהם להחזקת רוסיא יהודי

ברוסיא. התורה חיזוק עבודת את בזה להקים החזיק

ה5000ֿ דבר את כת"ר לפני נזכיר בענין דברנו מדי

חשיבותם, ולרב התקציב על להוסיף בקשנו אשר דולר,

בקשתנו. את שנית להזכיר חובתנו

בעין  למכתב המצורף התזכיר את כת"ר יקרא  בטח

בין  מלאכתֿיד החזקת - הקדוש הענין חשיבות לרב טובה

המבואר  ככל בפרט, השבת שומרי ובין בכלל רוסיא יהודי

בענין  לכת"ר רב ידיו שכאשר ותקותנו, באריכות. בתזכיר

כי  הזה, הגדול המפעל בהגשמת חיליה יגבר כי התקציב,

של  ברומו הענין עומד התזכיר, מתוך כת"ר שיראה כפי

לפעולה  בהוצאתו קשורות ישראל בית כל ותקוות עולם,

ולהפריח  ברוסיא ישראל אלפי את ורוח בגשם להחיות

היהדות  הריסת לפני יעמדו כחומה אשר חדשים, חיים

לפני  העומדים המעצורים רב את אנו יודעים ברוסיא.

יחזק  שהשי"ת תקותנו אבל הקוסטרי, המפעל הצלחת

ונא  ישראל. את להושיע גדולה לעשות אמונה, ידיו

זה. בנדון דעתו חות להודיענו

בענין  מכתבנו על הרמה לתשובתו אנו מחכים כן

המקוואות. והחזקת ברוסיא המשפחה טהרת

ומכבדו  מוקירו [...] ואתברך ואברכו

שניאורסאהן. יצחק יוסף
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ycew zegiyn zecewp

לפרדס שנכנסו "ארבעה מאותם אחד הוא זומא ומובנת1בן

שלא אףֿעלֿפי עקיבא, רבי [בדוגמת הגדולה מעלתו אפוא

ויצא בשלום "נכנס עקיבא רבי רק שכן ממש, לדרגתו הגיע

בשלום"].

ללמוד הצורך את זומא בן הדגיש הרבה גדולתו ועלֿאף

ביותר, גבוהה למדרגה שזכה למי גם כי ללמדנו אדם". "מכל

"מכל ללמוד מה יש - לפרדס") "נכנס (שכאמור, זומא כבן

אדם".

בשמו נקרא שלא - זומא" "בן - בשמו נרמז הדברים תוכן

בבחינת והיותו באביו תלותו מודגשת בכך אביו. שם על אלא

אדם". מכל הלומד חכם? "איזהו זומא בן אמר ולכן - "מקבל"

(552 עמ' ג, כרך תשמח, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

עדותיך "כי - הפסוק לסיום גם התנא נזקק מדוע לדייק: יש

מכל שלומד מי הוא שחכם לכך שהראיה בשעה - לי" שיחה

השכלתי"?! מלמדי "מכל - הפסוק מתחילת רק היא אדם

הדברים: ביאור

מכיר אמנם הוא בוריו; על דבר כל שמבין מי הוא "חכם"

מידה באותה אך מהן, ללמוד כדי ואחד, אחד כל של במעלותיו

לאור מהם. להימנע עלֿמנת הזולת, של לחסרונותיו ער גם הוא

הלוא אדם", מכל "לומד החכם כיצד - השאלה תישאל זאת

ללמוד מה ואין חסרונות מלאי שהם מי גם יש מןֿהסתם

מהם?!

"כי - הפסוק של השני לחציו גם נזקק שהתנא הסיבה זו

ללמוד מה שיש לכך ההסבר טמון פה - לי" שיחה עדותיך

אדם". "מכל

מתב רקכאשר (לא רואים הבריאה במעשה היטב וננים

אלא מאין, יש רגע בכל אותו ובורא העולם את מנהיג שהקב"ה

הבורא מציאות על מעידה ובריאה בריאה כל כיצד גם)

ֿ לי" שיחה עדותיך "כי הפסוק משמעות אםֿכן זוהי והנהגתו.

גם הקב"ה. למציאות "עדות" לראות אפשר ואדם אדם בכל

"עדותיך" בבחינת הוא (גלויה) מעלה כל נטול שהוא אדם

הגמרא בסיפור שמצינו וכמו הבורא). למציאות על2(עדות ,

לפגשו אליעזר לרבי שנזדמן ביותר", מכוער שהיה אחד "אדם

(כוונתו האיש" אותו מכוער כמה "ריקה, אליעזר, רבי לו אמר

"לך האיש, לו השיב כך על הרוחני); במובן לכיעור היתה

כוונת שעשית". זה כלי מכוער כמה - שעשאני לאומן ואמור

צלם את לראות אפשר כמותו ירוד באדם שגם היתה תשובתו

אותו. שעשה ה"אומן"

לכל במשנתנו התנא נזקק מדוע אפוא מובן זה עלֿפי

כולו. הפסוק

ובלק) קורח פרשת - תש"מ קודש (שיחות

שהשמיענו לפי אלו, נקט "לפיכך במדרשֿשמואל: כתב

בכל כלומר, השכל". שיגזור ממה היפך מחודשים שמות בהם

דברֿחידוש: יש שבמשנתנו האמירות

לאמיתתו, דבר כל שרואה מי הוא חכם - חכם" "איזהו

שרואה המעלות שמלבד בהכרח ממילא ולפרטיו. לעומקו

יתכן איך זה לפי החסרונות. את גם הוא רואה דבר, בכל

החכם כי במשנתנו התנא מחדש אדם"? "מכל לומד שהחכם

מעלה יש ואחד אחד שלכל מכיון אדם, מכל לומד אכן האמיתי

אדם". "מכל ללמוד אפשר כן ועל כלשהי

הגבורה מידת את מייחסים הרגיל עלֿדרך - גבור" "איזהו

ֿ אדרבה ואומר, התנא מחדש עיר"). ("לוכד רב שכוחו לאחד

יצרו". את "כובש גבורתו; את לכלוא שבכוחו מי הוא גיבור

במדרש - עשיר" רוצה3"איזהו מנה לו שיש "מי נאמר:

מי הוא, אמיתי עשיר כי לחשוב אפשר היה זה לפי מאתיים".

"מי (שכן ועוד עוד להרבותם משתוקק והוא מרובים שנכסיו

ואומרת משנתנו מחדשת מאות"!). ארבע רוצה מאתיים לו שיש

שמח אלא להון" "נבהל שאינו זה דוקא הוא אמיתי עשיר כי

מנוחתֿהנפש. מתוך זאת ומנצל לו שיש במה

אין מכובד שאדם היא הרווחת ההנחה - מכובד" "איזהו

(לה ואדם; אדם כל ולכבד עצמו את להשפיל מכבודו פך,זה

התנא מחדש הציבור). שאר מכל להיבדל עליו כבודו מצד

אלו את אף - הבריות את המכבד הוא אמיתי מכובד כי ואומר

"בריות" בבחינת והם מעלה, כל בהם שאין הפחותים,

4.בעלמא

קורח) פרשת - תש"מ קודש (שיחות

ב.1) יד, א.2)חגיגה כ, לד.3)תענית א, לב.4)קהלתֿרבה פרק תניא ראה
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ycew zegiyn zecewp

לפרדס שנכנסו "ארבעה מאותם אחד הוא זומא ומובנת1בן

שלא אףֿעלֿפי עקיבא, רבי [בדוגמת הגדולה מעלתו אפוא

ויצא בשלום "נכנס עקיבא רבי רק שכן ממש, לדרגתו הגיע

בשלום"].

ללמוד הצורך את זומא בן הדגיש הרבה גדולתו ועלֿאף

ביותר, גבוהה למדרגה שזכה למי גם כי ללמדנו אדם". "מכל

"מכל ללמוד מה יש - לפרדס") "נכנס (שכאמור, זומא כבן

אדם".

בשמו נקרא שלא - זומא" "בן - בשמו נרמז הדברים תוכן

בבחינת והיותו באביו תלותו מודגשת בכך אביו. שם על אלא

אדם". מכל הלומד חכם? "איזהו זומא בן אמר ולכן - "מקבל"

(552 עמ' ג, כרך תשמח, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

עדותיך "כי - הפסוק לסיום גם התנא נזקק מדוע לדייק: יש

מכל שלומד מי הוא שחכם לכך שהראיה בשעה - לי" שיחה

השכלתי"?! מלמדי "מכל - הפסוק מתחילת רק היא אדם

הדברים: ביאור

מכיר אמנם הוא בוריו; על דבר כל שמבין מי הוא "חכם"

מידה באותה אך מהן, ללמוד כדי ואחד, אחד כל של במעלותיו

לאור מהם. להימנע עלֿמנת הזולת, של לחסרונותיו ער גם הוא

הלוא אדם", מכל "לומד החכם כיצד - השאלה תישאל זאת

ללמוד מה ואין חסרונות מלאי שהם מי גם יש מןֿהסתם

מהם?!

"כי - הפסוק של השני לחציו גם נזקק שהתנא הסיבה זו

ללמוד מה שיש לכך ההסבר טמון פה - לי" שיחה עדותיך

אדם". "מכל

מתב רקכאשר (לא רואים הבריאה במעשה היטב וננים

אלא מאין, יש רגע בכל אותו ובורא העולם את מנהיג שהקב"ה

הבורא מציאות על מעידה ובריאה בריאה כל כיצד גם)

ֿ לי" שיחה עדותיך "כי הפסוק משמעות אםֿכן זוהי והנהגתו.

גם הקב"ה. למציאות "עדות" לראות אפשר ואדם אדם בכל

"עדותיך" בבחינת הוא (גלויה) מעלה כל נטול שהוא אדם

הגמרא בסיפור שמצינו וכמו הבורא). למציאות על2(עדות ,

לפגשו אליעזר לרבי שנזדמן ביותר", מכוער שהיה אחד "אדם

(כוונתו האיש" אותו מכוער כמה "ריקה, אליעזר, רבי לו אמר

"לך האיש, לו השיב כך על הרוחני); במובן לכיעור היתה

כוונת שעשית". זה כלי מכוער כמה - שעשאני לאומן ואמור

צלם את לראות אפשר כמותו ירוד באדם שגם היתה תשובתו

אותו. שעשה ה"אומן"

לכל במשנתנו התנא נזקק מדוע אפוא מובן זה עלֿפי

כולו. הפסוק

ובלק) קורח פרשת - תש"מ קודש (שיחות

שהשמיענו לפי אלו, נקט "לפיכך במדרשֿשמואל: כתב

בכל כלומר, השכל". שיגזור ממה היפך מחודשים שמות בהם

דברֿחידוש: יש שבמשנתנו האמירות

לאמיתתו, דבר כל שרואה מי הוא חכם - חכם" "איזהו

שרואה המעלות שמלבד בהכרח ממילא ולפרטיו. לעומקו

יתכן איך זה לפי החסרונות. את גם הוא רואה דבר, בכל

החכם כי במשנתנו התנא מחדש אדם"? "מכל לומד שהחכם

מעלה יש ואחד אחד שלכל מכיון אדם, מכל לומד אכן האמיתי

אדם". "מכל ללמוד אפשר כן ועל כלשהי

הגבורה מידת את מייחסים הרגיל עלֿדרך - גבור" "איזהו

ֿ אדרבה ואומר, התנא מחדש עיר"). ("לוכד רב שכוחו לאחד

יצרו". את "כובש גבורתו; את לכלוא שבכוחו מי הוא גיבור

במדרש - עשיר" רוצה3"איזהו מנה לו שיש "מי נאמר:

מי הוא, אמיתי עשיר כי לחשוב אפשר היה זה לפי מאתיים".

"מי (שכן ועוד עוד להרבותם משתוקק והוא מרובים שנכסיו

ואומרת משנתנו מחדשת מאות"!). ארבע רוצה מאתיים לו שיש

שמח אלא להון" "נבהל שאינו זה דוקא הוא אמיתי עשיר כי

מנוחתֿהנפש. מתוך זאת ומנצל לו שיש במה

אין מכובד שאדם היא הרווחת ההנחה - מכובד" "איזהו

(לה ואדם; אדם כל ולכבד עצמו את להשפיל מכבודו פך,זה

התנא מחדש הציבור). שאר מכל להיבדל עליו כבודו מצד

אלו את אף - הבריות את המכבד הוא אמיתי מכובד כי ואומר

"בריות" בבחינת והם מעלה, כל בהם שאין הפחותים,

4.בעלמא

קורח) פרשת - תש"מ קודש (שיחות

ב.1) יד, א.2)חגיגה כ, לד.3)תענית א, לב.4)קהלתֿרבה פרק תניא ראה
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á÷ò úùøô
æáéá÷r | äéäåïåùàøíéètLnä úà ïeòîLz §¨¨´¥´¤¦§§À¥³©¦§¨¦Æ

ýåýé øîLå íúà íúéNrå ízøîLe älàä̈¥½¤§©§¤¬©«£¦¤−Ÿ¨®§¨©Á§Ÿ̈¸
éäìàòaLð øLà ãñçä-úàå úéøaä-úà Eì E ¡Ÿ¤¹§À¤©§¦Æ§¤©¤½¤£¤¬¦§©−
éúáàì:Eâé-éøt Cøáe Eaøäå Eëøáe Eáäàå ©«£Ÿ¤«©«£¥´§½¥«©§−§¦§¤®¥©´§¦
ðèáðâc Eúîãà-éøôe EEøäöéå ELøéúå E ¦§§´§¦«Â©§¨¤Â§¨̧§¹§¦§´§¦§¨¤À

éôìà-øâLðàö úøzLrå E-øLà äîãàä ìr E §©£¨¤̧Æ§©§§´ŸŸ¤½©µ¨«£¨½̈£¤
éúáàì òaLð:Cì úúì Eãé-ìkî äéäz Ceøa ¦§©¬©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«¨¬¦«§¤−¦¨

:Ezîäááe äø÷rå ø÷r Eá äéäé-àì íénrä̈«©¦®Ÿ¦«§¤¬§²¨¨¬©«£¨−̈¦§¤§¤«
åèíéøöî éåãî-ìëå éìç-ìk Enî ýåýé øéñäå§¥¦¯§Ÿ̈²¦§−¨®Ÿ¦§¨©§¥Á¦§©¸¦

íðúðe Ca íîéNé àì zrãé øLà íérøä̈«¨¦¹£¤´¨©À§¨³Ÿ§¦¨Æ½̈§¨−̈
éàðN-ìëa:EæèøLà íénrä-ìk-úà zìëàå §¨«§¤«§¨«©§¨´¤¨¨«©¦À£¤̧
éäìà ýåýéðér ñBçú-àì Cì ïúð Eíäéìr E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧ÆŸ¥´½̈«Ÿ¨¬¥«§−£¥¤®

:Cì àeä L÷Bî-ék íäéäìà-úà ãárú àìåñ §³Ÿ©«£ŸÆ¤¡´Ÿ¥¤½¦«¥¬−¨«
æéépnî älàä íéBbä íéaø Eááìa øîàú ék¦³Ÿ©Æ¦§¨´§½©¦²©¦¬¨¥−¤¦¤®¦

:íLéøBäì ìëeà äëéàçéøëæ íäî àøéú àì ¥¨¬©−§«¦¨«¬Ÿ¦−̈¥¤®¨´Ÿ
éäìà ýåýé äNr-øLà úà økæzäòøôì E ¦§ÀŸ¥³£¤¨¨Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©§−Ÿ

:íéøöî-ìëìeèéeàø-øLà úìãbä úqnä §¨¦§¨«¦©©¸Ÿ©§Ÿ¹Ÿ£¤¨´
éðérrøfäå ä÷æçä ãiäå íéúônäå úúàäå E ¥¤À§¨«Ÿ³Ÿ§©«Ÿ§¦Æ§©¨³©«£¨¨Æ§©§´Ÿ©

éäìà ýåýé EàöBä øLà äéeèpäk EäNré-ï ©§½̈£¤¬¦«£−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¥«©«£¤º
éäìà ýåýéàøé äzà-øLà íénrä-ìëì E §Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¨¨´©¦½£¤©¨¬¨¥−
:íäéðtîëéäìà ýåýé çlLé ärøvä-úà íâåE ¦§¥¤«§©Æ¤©¦§½̈§©©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

éðtî íéøzñpäå íéøàLpä ãáà-ãr ía:E ®̈©£ÀŸ©¦§¨¦²§©¦§¨¦−¦¨¤«
àëéäìà ýåýé-ék íäéðtî õørú àìEaø÷a E ¬Ÿ©«£−Ÿ¦§¥¤®¦«§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ§¦§¤½

:àøBðå ìBãb ìà(éåì)áëéäìà ýåýé ìLðåE ¥¬¨−§¨«§¨©Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹
éðtî ìàä íéBbä-úàìëeú àì èrî èrî E ¤©¦¬¨¥²¦¨¤−§©´§®̈³Ÿ©Æ

éìr äaøz-ït øäî íúlk:äãOä úiç E ©Ÿ¨´©¥½¤¦§¤¬¨¤−©©¬©¨¤«
âëéäìà ýåýé íðúðeéðôì Eäîeäî íîäå E §¨¨²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§¨¤®§¨¨Æ§¨´

:íãîMä ãr äìãâãëEãéa íäéëìî ïúðå §Ÿ½̈©−¦¨«§¨«§¨©³©§¥¤Æ§¨¤½
ávéúé-àì íéîMä úçzî íîL-úà zãáàäå§©«£©§¨´¤§½̈¦©−©©¨¨®¦«Ÿ¦§©¥¬

éðôa Léà:íúà EãîLä ãr Eäëéìéñt ¦Æ§¨¤½©¬¦§¦«§−Ÿ¨«§¦¥¬
áäæå óñk ãîçú-àì Làa ïeôøNz íäéäìà¡«Ÿ¥¤−¦§§´¨¥®«Ÿ©§ŸÁ¤̧¤§¨¨³
úárBú ék Ba L÷ez ït Cì zç÷ìå íäéìr£¥¤Æ§¨«©§¨´½̈¤µ¦¨¥´½¦¯«£©²

éäìà ýåýé:àeä Eåë-ìà äárBú àéáú-àìå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«§«Ÿ¨¦³«¥¨Æ¤
epöwLz | õwL eäîk íøç úééäå Eúéa¥¤½§¨¦¬¨¥−¤¨®Ÿ©¥¯§©§¤²

:àeä íøç-ék epárúz | árúåôçà-ìk §©¥¬§©«£¤−¦¥¬¤«¨
úBNrì ïeøîLz íBiä Eeöî éëðà øLà äåönä©¦§À̈£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§§´©«£®
-úà ízLøéå íúàáe íúéáøe ïeéçz ïrîì§©̧©¦«§¹§¦¤À¨¤Æ¦«¦§¤´¤

:íëéúáàì ýåýé òaLð-øLà õøàäázøëæå ¨½̈¤£¤¦§©¬§Ÿ̈−©«£«Ÿ¥¤«§¨«©§¨´
éäìà ýåýé EëéìBä øLà Cøcä-ìk-úàäæ E ¤¨©¤À¤£¤̧¦«§¹§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²¤²

Eúqðì Eúpr ïrîì øaãna äðL íéraøà©§¨¦¬¨−̈©¦§¨®§©̧©©«Ÿ§¹§©«Ÿ§À
øîLúä Eááìa øLà-úà úrãìáéúëåúåöî ¨©¹©¤£¤¯¦§¨«§²£¦§¬Ÿ

éø÷:àì-íà åéúåöîâpréåEìëàiå Eárøiå E ¦§Ÿ−̈¦«Ÿ©§©§»©©§¦¤¼¼©©«£¦«§³
éúáà ïeòãé àìå zrãé-àì øLà ïnä-úàE ¤©¨Æ£¤´«Ÿ¨©½§¨§¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®
äéçé Bcáì íçlä-ìr àì ék EréãBä ïrîì§©´©¦«£ÀÂ¦´Ÿ©©¤³¤§©Æ¦«§¤´
:íãàä äéçé ýåýé-éô àöBî-ìk-ìr ék íãàä̈«¨½̈¦²©¨¨¬¦«§Ÿ̈−¦«§¤¬¨«¨¨«

(ìàøùé)ãéìrî äúìá àì EúìîNàì Eìâøå E ¦§¨̧§¹³Ÿ¨«§¨Æ¥«¨¤½§©§§−´Ÿ
:äðL íéraøà äæ ä÷öáäék Eááì-ír zrãéå ¨¥®¨¤−©§¨¦¬¨¨«§¨«©§−̈¦§¨¤®¦À

éäìà ýåýé Bða-úà Léà øqéé øLàk:jøqéî E ©«£¤̧§©¥¬¦Æ¤§½§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−§©§¤«¨
åéäìà ýåýé úåöî-úà zøîLååéëøãa úëìì E §¨´©§½̈¤¦§−Ÿ§Ÿ̈´¡Ÿ¤®¨¤¬¤¦§¨−̈

:Búà äàøéìeæéäìà ýåýé ék-ìà Eàéáî E §¦§¨¬Ÿ«¦µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¦«£−¤
íéàöé úîäúe úðér íéî éìçð õøà äáBè õøà¤´¤¨®¤µ¤©´£¥½̈¦£¨ŸÆ§Ÿ½Ÿ«Ÿ§¦¬

:øäáe är÷aaçäðàúe ïôâå äøòNe ähç õøà ©¦§−̈¨¨«¤³¤¦¨Æ§Ÿ̈½§¤¬¤§¥−̈
:Láãe ïîL úéæ-õøà ïBnøåèàì øLà õøà §¦®¤«¤¥¬¤−¤§¨«¤À¤£¤̧³Ÿ

da ìk øñçú-àì íçì da-ìëàz úðkñîá§¦§¥ªÆ«Ÿ©¨´¤½¤«Ÿ¤§©¬−Ÿ®̈
áöçz äéøøäîe ìæøá äéðáà øLà õøà¤µ¤£¤´£¨¤´¨©§¤½¥«£¨¤−¨©§¬Ÿ

:úLçðéýåýé-úà zëøáe zráNå zìëàå §«¤§¨«©§−̈§¨®̈§¨¥«©§¨Æ¤§Ÿ̈´
éäìà:Cì-ïúð øLà äáhä õøàä-ìr E ¡Ÿ¤½©¨¨¬¤©Ÿ−̈£¤¬¨«©¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(179 'nr fh zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

ותמּוּה, הּמן. ירידת על "הּזן" ּברּכת את ּתּקן רּבנּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמׁשה

לֹומר, ויׁש הארץ. מן לחם על זה נּסח מברכים אנּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּכיצד

הּמזֹון, לׁשרׁש לבּוׁש רק ּדבר ׁשל לאמּתֹו הּוא הארץ מן ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלחם

ׁשּמזֹונֹו האמת, את מּכיר יהּודי הּׁשמים'. מן 'לחם ְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא

הּטבע  ּבלבּוׁשי לא ואפּלּו ּובמלאכּתֹו, ּבהכנתֹו ּתלּוי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹאינּנּו

הּׁשמים'. מן 'לחם ורק א זהּו אּלא ה', לברּכת ּכלי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּבתֹור

éðùàééäìà ýåýé-úà çkLz-ït Eì øîMäE ¦¨´¤§½¤¦§©−¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤®



רה iyily - h - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øLà åéúwçå åéètLîe åéúåöî øîL ézìáì§¦§¦̧§³Ÿ¦§Ÿ¨Æ¦§¨¨´§ªŸ½̈£¤²
:íBiä Eeöî éëðàáéå ìëàz-ïtíézáe zráN ¨«Ÿ¦¬§©§−©«¤Ÿ©−§¨¨®§¨¨¦¬

:záLéå äðáz íéáèâéðàöå Eø÷áeïéaøé E Ÿ¦²¦§¤−§¨¨«§¨§¨«§³§«Ÿ§Æ¦§§ª½
:äaøé Eì-øLà ìëå Cl-äaøé áäæå óñëå§¤¬¤§¨−̈¦§¤®̈§¬Ÿ£¤§−¦§¤«

ãézçëLå Eááì íøåéäìà ýåýé-úàE §−̈§¨¤®§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:íéãár úéaî íéøöî õøàî EàéöBnä©¦«£²¥¤¬¤¦§©−¦¦¥¬£¨¦«

åè| Lçð àøBpäå ìãbä | øaãna EëéìBnä©¦̧§¹©¦§¨´©¨´Ÿ§©À̈¨¨³
àéöBnä íéî-ïéà øLà ïBànöå áø÷rå óøN̈¨Æ§©§½̈§¦¨−£¤´¥«®̈¦©¦³

:Léîlçä øevî íéî Eìæèïî Eìëànä §Æ©½¦¦−©«©¨¦«©©«£¦̧§¬¨Æ
éúáà ïeòãé-àì øLà øaãnaEúpr ïrîì E ©¦§½̈£¤¬Ÿ¨«§−£Ÿ¤®§©´©©«Ÿ§À

:Eúéøçàa Eáèéäì Eúqð ïrîìeæézøîàå §©̧©Æ©Ÿ¤½§¥¦«§−§©«£¦¤«§¨«©§−̈
ìéçä-úà éì äNr éãé íöòå éçk Eááìa¦§¨¤®Ÿ¦Æ§´Ÿ¤¨¦½¨¬¨¦−¤©©¬¦

:äfäçééäìà ýåýé-úà zøëæåïúpä àeä ék E ©¤«§¨«©§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦´À©Ÿ¥¬
Búéøa-úà íé÷ä ïrîì ìéç úBNrì çk Eì§²−Ÿ©©«£´¨®¦§©̧©¨¦¯¤§¦²

éúáàì òaLð-øLà:äfä íBik Eôèéäéäå £¤¦§©¬©«£Ÿ¤−©¬©¤«§¨À̈
éäìà ýåýé-úà çkLz çëL-íàzëìäå E ¦¨³Ÿ©¦§©Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§À̈

úéåçzLäå ízãárå íéøçà íéäìà éøçà©«£¥Æ¡Ÿ¦´£¥¦½©«£©§−̈§¦§©«£¦´¨
:ïeãáàz ãáà ék íBiä íëá éúãrä íäì̈¤®©«¦³Ÿ¦¨¤Æ©½¦¬¨−Ÿ«Ÿ¥«

ëïeãáàz ïk íëéðtî ãéáàî ýåýé øLà íéBbk©¦À£¤³§Ÿ̈Æ©«£¦´¦§¥¤½¥−«Ÿ¥®
:íëéäìà ýåýé ìB÷a ïeòîLú àì á÷rô ¥µ¤´Ÿ¦§§½§−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

èàïcøiä-úà íBiä øáò äzà ìàøNé òîL§©´¦§¨¥À©¨̧Ÿ¥³©Æ¤©©§¥½
íéør jnî íéîörå íéìãb íéBb úLøì àáì̈ŸÆ¨¤´¤¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−¦¤®¨¨¦²

:íéîMa úøöáe úìãbáéða íøå ìBãb-ír §Ÿ¬Ÿ§ª−Ÿ©¨¨«¦©¨¬¨−̈§¥´
éî zrîL äzàå zrãé äzà øLà íé÷ðr£¨¦®£¤̧©¨³¨©̧§¨Æ§©¨´¨©½§¨¦´

:÷ðr éða éðôì ávéúéâýåýé ék íBiä zrãéå ¦§©¥½¦§¥−§¥¬£¨«§¨«©§¨´©À¦Á§Ÿ̈¸
éäìàéðôì øáòä-àeä Eàeä äìëà Là E ¡Ÿ¤¹¨«Ÿ¥³§¨¤̧Æ¥´«Ÿ§½̈¯

éðôì íréðëé àeäå íãéîLéízLøBäå E ©§¦¥²§¬©§¦¥−§¨¤®§«©§¨³
:Cì ýåýé øac øLàk øäî ízãáàäå§©«£©§¨Æ©¥½©«£¤²¦¤¬§Ÿ̈−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(fw 'nr fh ycw zexb`)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

אּלּו ׁשּכל מכריזים ההתועדּות לסּיּום ׁשּסמּו ּכאן, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָנֹוהגים

ּבּה. ׁשּנתחּיבּו הּברכה את יברכּו ּבטח ּכׁשעּור, ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאכלּו

נהגּו יׂשראל ּוגדֹולי ׁשהרמ"א ּבספרים, ׁשּמּובא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻוכמדּמה

לׁשאילּתֹות: ׁשלֹום ׁשאילת ּבספר [ּכתב ּדא ּבכגֹון ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָלהכריז

ה' ויראי ּתֹורה ּבעלי מּקצת ּגם . . מקּלים העם ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָ"המֹון

ּכזריז  להיֹות מהמסּבין אחד ּכל על ּומצוה . . ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֻנכׁשלים

לֹו"]. ויל יׁשּכח טרם לחברֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַּומזּכיר

éùéìùãéäìà ýåýé óãäa Eááìa øîàz-ìàE ©Ÿ©´¦§¨«§À©«£´Ÿ§Ÿ̈Á¡Ÿ¤̧
éðôlî | íúàýåýé éðàéáä éú÷ãöa øîàì E Ÿ¨¬¦§¨¤»»¥Ÿ¼§¦§¨¦Æ¡¦©´¦§Ÿ̈½

íéBbä úrLøáe úàfä õøàä-úà úLøì̈¤−¤¤¨¨´¤©®Ÿ§¦§©Æ©¦´
éðtî íLéøBî ýåýé älàä:EäEú÷ãöá àì ¨¥½¤§Ÿ̈−«¦¨¬¦¨¤«´Ÿ§¦§¨«§À

ék íöøà-úà úLøì àá äzà Eááì øLéáe§¸¤Æ§¨´§½©¨¬−̈¨¤´¤¤©§®̈¦º
éäìà ýåýé älàä íéBbä | úrLøaíLéøBî E §¦§©´©¦´¨¥À¤§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ«¦¨´

éðtîòaLð øLà øácä-úà íé÷ä ïrîìe E ¦¨¤½§©¹©¨¦´¤©¨À̈£¤̧¦§©³
éúáàì ýåýé:á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E §Ÿ̈Æ©«£Ÿ¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£«Ÿ

åéäìà ýåýé Eú÷ãöá àì ék zrãéåEì ïúð E §¨«©§À̈Â¦³Ÿ§¦§¨«§Æ§Ÿ̈´Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§¹
-ír ék dzLøì úàfä äáBhä õøàä-úà¤¨¨¯¤©¨²©−Ÿ§¦§®̈¦¬©

:äzà óøò-äL÷æ-øLà úà çkLz-ìà øëæ §¥−Ÿ¤¨«¨§ŸÆ©¦§©½¥¯£¤
éäìà ýåýé-úà zôö÷äíBiä-ïîì øaãna E ¦§©²§¨¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©¦§¨®§¦©º

-ãr íëàa-ãr íéøöî õøàî | úàöé-øLà£¤¨¨´¨¥¤´¤¦§©À¦©«Ÿ£¤Æ©
:ýåýé-ír íúééä íéøîî äfä íB÷nä©¨´©¤½©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈«

çpàúiå ýåýé-úà ízôö÷ä áøçáeýåýé ó §Ÿ¥¬¦§©§¤−¤§Ÿ̈®©¦§©©̄§Ÿ̈²
:íëúà ãéîLäì íëaèúç÷ì äøää éúìra ¨¤−§©§¦¬¤§¤«©«£Ÿ¦´¨À̈¨¨©¹©

ýåýé úøk-øLà úéøaä úçeì íéðáàä úçeì³Ÿ¨«£¨¦Æ´Ÿ©§¦½£¤¨©¬§Ÿ̈−
íéraøàå íBé íéraøà øäa áLàå íënr¦¨¤®¨«¥¥´¨À̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´

:éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì äìéìéïziå ©½§¨¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦¬Ÿ¨¦«¦©¦¥̧
íéáúk íéðáàä úçeì éðL-úà éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À¤§¥Æ´Ÿ¨«£¨¦½§ª¦−
øLà íéøácä-ìëk íäéìrå íéäìà òaöàa§¤§©´¡Ÿ¦®©«£¥¤À§¨©§¨¦¿£¤´
íBéa Làä CBzî øäa íënr ýåýé øac¦¤Á§Ÿ̈¸¦¨¤¬¨¨²¦¬¨¥−§¬

:ìäwäàéíéraøàå íBé íéraøà õwî éäéå ©¨¨«©§¦À¦¥Æ©§¨¦´½§©§¨¦−
íéðáàä úçì éðL-úà éìà ýåýé ïúð äìéì̈®§¨¨©̧§Ÿ̈¹¥©À¤§¥²ª¬Ÿ¨«£¨¦−

:úéøaä úBçìáéãø íe÷ éìà ýåýé øîàiå ª¬©§¦«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥©À´¥³
úàöBä øLà Enr úçL ék äfî øäî©¥Æ¦¤½¦µ¦¥´©§½£¤¬¥−¨
eNr íúéeö øLà Cøcä-ïî øäî eøñ íéøönî¦¦§¨®¦¨´©¥À¦©¤¸¤Æ£¤´¦¦¦½¨¬

:äëqî íäìâééúéàø øîàì éìà ýåýé øîàiå ¨¤−©¥¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¥©´¥®Ÿ¨¦̧¦Æ
:àeä óøò-äL÷-ír äpäå äfä írä-úà¤¨¨´©¤½§¦¥¬©§¥−Ÿ¤«

ãéíîL-úà äçîàå íãéîLàå épnî óøä¤³¤¦¤̧¦Æ§©§¦¥½§¤§¤´¤§½̈
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áøå íeör-éBâì EúBà äNràå íéîMä úçzî¦©−©©¨®̈¦§¤«¡¤Æ§½§«¨¬¨−̈
:epnîåèLàa øra øääå øää-ïî ãøàå ïôàå ¦¤«¨¥À¤¨«¥¥Æ¦¨½̈§¨−̈Ÿ¥´¨¥®

:éãé ézL ìr úéøaä úçeì éðLeæèäpäå àøàå §¥Æ´Ÿ©§¦½©−§¥¬¨¨«¨¥À¤§¦¥³
ìâr íëì íúéNr íëéäìà ýåýéì íúàèç£¨¤Æ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½£¦¤´¨¤½¥−¤
ýåýé äeö-øLà Cøcä-ïî øäî ízøñ äëqî©¥®̈©§¤´©¥½¦©¤¾¤£¤¦¨¬§Ÿ̈−

:íëúàæéìrî íëìLàå úçlä éðLa Ntúàå ¤§¤«¨«¤§ŸÆ¦§¥´©ª½Ÿ¨«©§¦¥½¥©−
:íëéðérì íøaLàå éãé ézLçééðôì ìtðúàå §¥´¨®̈¨«£©§¥−§¥«¥¤«¨«¤§©©Á¦§¥̧

äìéì íéraøàå íBé íéraøà äðLàøk ýåýé§Ÿ̈¹¨¦«ŸÀ̈©§¨¦¬Æ§©§¨¦´©½§¨
ìr éúéúL àì íéîe ézìëà àì íçì¤µ¤´Ÿ¨©½§¦©−¦´Ÿ¨¦®¦©³
òøä úBNrì íúàèç øLà íëúàhç-ìk̈©©§¤Æ£¤´£¨¤½©«£¬¨©²

:Bñérëäì ýåýé éðéraèéóàä éðtî ézøâé ék §¥¥¬§Ÿ̈−§©§¦«¦´¨ÀŸ§¦¦§¥³¨©Æ
ãéîLäì íëéìr ýåýé óö÷ øLà äîçäå§©´¥½̈£¤̧¨©¯§Ÿ̈²£¥¤−§©§¦´
:àåää írta íb éìà ýåýé òîLiå íëúà¤§¤®©¦§©³§Ÿ̈Æ¥©½©−©©¬©©¦«

ëpàúä ïøäàáeBãéîLäì ãàî ýåýé ó §©«£ÀŸ¦§©©̄§Ÿ̈²§−Ÿ§©§¦®
:àåää úra ïøäà ãra-íb ìltúàåàë-úàå ¨«¤§©¥²©§©¬©«£−Ÿ¨¥¬©¦«§¤

ézç÷ì ìârä-úà íúéNr-øLà íëúàhç©©§¤º£¤£¦¤´¤¨¥À¤¨©»§¦»
áèéä ïBçè Búà úkàå Làa | Búà óøNàå̈«¤§´ŸŸ´¨¥¼¨«¤¸ŸŸ³¨Æ¥¥½
-ìà Bøôr-úà CìLàå øôrì ÷c-øLà ãr©¬£¤©−§¨¨®¨«©§¦Æ¤£¨½¤

:øää-ïî ãøiä ìçpäáëäqîáe äøráúáe ©©−©©Ÿ¥¬¦¨¨«§©§¥¨Æ§©½̈
:ýåýé-úà íúééä íéôö÷î äåàzä úøá÷áe§¦§−Ÿ©©«£¨®©§¦¦¬¡¦¤−¤§Ÿ̈«

âëøîàì rðøa Lãwî íëúà ýåýé çìLáe¦§¸Ÿ©§Ÿ̈¹¤§¤À¦¨¥³©§¥̧©Æ¥½Ÿ
eøîzå íëì ézúð øLà õøàä-úà eLøe eìr£Æ§´¤¨½̈¤£¤¬¨©−¦¨¤®©©§À
àìå Bì ízðîàä àìå íëéäìà ýåýé ét-úà¤¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½§³Ÿ¤«¡©§¤Æ½§¬Ÿ

:Bì÷a ízrîLãëýåýé-ír íúééä íéøîî §©§¤−§Ÿ«©§¦¬¡¦¤−¦§Ÿ̈®
:íëúà ézrc íBiîäëúà ýåýé éðôì ìtðúàå ¦−©§¦¬¤§¤«¨«¤§©©º¦§¥´§Ÿ̈À¥´

øLà äìélä íéraøà-úàå íBiä íéraøà©§¨¦¬©²§¤©§¨¦¬©©−§¨£¤´
:íëúà ãéîLäì ýåýé øîà-ék ézìtðúä¦§©¨®§¦¦«¨©¬§Ÿ̈−§©§¦¬¤§¤«

åë-ìà äåäé éðãà øîàå ýåýé-ìà ìltúàå̈«¤§©¥´¤§Ÿ̈»¨«Ÿ©¼£Ÿ¨´¡Ÿ¦À©
Eìãâa úéãt øLà Eúìçðå Enr úçLz©§¥³©§Æ§©«£¨´§½£¤¬¨¦−¨§¨§¤®

:ä÷æç ãéa íéøönî úàöBä-øLàæëøëæ £¤¥¬¨¦¦§©−¦§¨¬£¨¨«§ŸÆ
éãárìïôz-ìà á÷réìe ÷çöéì íäøáàì E ©«£¨¤½§©§¨¨¬§¦§−̈§©«£®Ÿ©¥À¤

:Búàhç-ìàå BòLø-ìàå äfä írä éL÷-ìà¤§¦Æ¨¨´©¤½§¤¦§−§¤©¨«

çëéìaî íMî eðúàöBä øLà õøàä eøîàé-ït¤«Ÿ§À¨»̈¤»£¤´«¥¨´¦¨¼¦§¦Æ
øac-øLà õøàä-ìà íàéáäì ýåýé úìëé§´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£¦¾̈¤¨−̈¤£¤¦¤´
íúîäì íàéöBä íúBà BúàðOîe íäì̈¤®¦¦§¨´½̈«¦−̈©«£¦¨¬

:øaãnaèëúàöBä øLà Eúìçðå Enr íäå ©¦§¨«§¥¬©§−§©«£¨¤®£¤³¥̧¨Æ
:äéeèpä Erøæáe ìãbä Eçëaô §«Ÿ£´©¨½Ÿ¦§«Ÿ£−©§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr l zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
ׁשמים  מלכּות ירּוׁשלים) (ּבבֹונה להזּכיר אנּו ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ"צריכים

ׁשּיתוּדּו עד נגאלין ואין . . הּמקּדׁש ּובית ּדוד ּבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּומלכּות

eÚa˙ÈÂׁשּיׁש הרי יוסף). (בית הּגאּולה,Úa˙Ïׁשלׁשּתן" את ¿ƒ¿¿ְְֲֵֵֶָָƒ¿…«ְֶַָ

אּלא  יׂשראל ּביד אין "אפּלּו ּכי אֹותּה, מקרבת זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּותביעה

"את  החיד"א: וכתב הּקּוּוי". ּבׂשכר לּגאּלה הם ּכדאי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָֻהּקּוּוי,

זכּות, לנּו ׁשאין ּתימא (וכי . . תצמיח מהרה עבּד ּדוד ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָצמח

קּוינּו". ליׁשּועת ּכי ּתצמיח) ְְִִִִִִַַָָָמּכלֿמקֹום

éòéáøéàEì-ìñt éìà ýåýé øîà àåää úrä¥̧©¦¹¨©¯§Ÿ̈´¥©À§¨§º
äøää éìà äìrå íéðLàøk íéðáà úçeì-éðL§¥«³Ÿ£¨¦Æ¨¦´Ÿ¦½©«£¥¬¥©−¨®̈¨

:õr ïBøà El úéNråáúçlä-ìr ázëàå §¨¦¬¨§−£¬¥«§¤§ŸÆ©©ª½Ÿ
íéðLàøä úçlä-ìr eéä øLà íéøácä-úà¤̧©§¨¦½£¤¬¨²©©ª¬Ÿ¨¦«Ÿ¦−

:ïBøàa ízîNå zøaL øLàâéör ïBøà Nràå £¤´¦©®§¨§©§−̈¨«¨«¨©³©£Æ£¥´
íéðLàøk íéðáà úçì-éðL ìñôàå íéhL¦¦½¨«¤§²Ÿ§¥«ª¬Ÿ£¨¦−¨¦«Ÿ¦®

:éãéa úçlä éðLe äøää ìràåãázëiå ¨©´©¨½̈¨§¥¬©ª−Ÿ§¨¦«©¦§¸Ÿ
úøNr úà ïBLàøä ázënk úçlä-ìr©©ª¹Ÿ©¦§¨´¨«¦À¥µ£¤´¤
CBzî øäa íëéìà ýåýé øac øLà íéøácä©§¨¦½£¤´¦¤Á§Ÿ̈¸£¥¤¬¨¨²¦¬

:éìà ýåýé íðziå ìäwä íBéa Làääïôàå ¨¥−§´©¨¨®©¦§¥¬§Ÿ̈−¥¨«¨¥À¤
øLà ïBøàa úçlä-úà íNàå øää-ïî ãøàå̈«¥¥Æ¦¨½̈¨«¨¦Æ¤©ª½Ÿ¨«¨−£¤´

:ýåýé éðeö øLàk íL eéäiå éúéNråéðáe ¨¦®¦©¦´§½̈©«£¤¬¦©−¦§Ÿ̈«§¥´
íL äøñBî ï÷ré-éða úøàaî eòñð ìàøNé¦§¨¥À¨«§²¦§¥¬Ÿ§¥©«£−̈«¥¨®¨´
Bða øærìà ïäëéå íL øáwiå ïøäà úî¥³©«£ŸÆ©¦¨¥´½̈©§©¥²¤§¨¨¬§−

:åézçzæäãbãbä-ïîe äãbãbä eòñð íMî ©§¨«¦¨¬¨«§−©ª§®Ÿ̈¦©ª§´Ÿ̈
:íéî-éìçð õøà äúáèéçìécáä àåää úra ¨§½̈¨¤−¤©«£¥¨«¦¨¥´©¦À¦§¦³

-úéøa ïBøà-úà úàNì éålä èáL-úà ýåýé§Ÿ̈Æ¤¥´¤©¥¦½¨¥−¤£´§¦«
ì ýåýé éðôì ãîrì ýåýéBîLa Cøáìe BúøL §Ÿ̈®©«£ŸÁ¦§¥̧§Ÿ̈³§¨«§Æ§¨¥´¦§½

:äfä íBiä ãrè÷ìç éåìì äéä-àì ïk-ìr ©−©¬©¤«©¥º«Ÿ¨¨¯§¥¦²¥¬¤
ýåýé åéçà-ír äìçðåøac øLàk Búìçð àeä §©«£−̈¦¤¨®§Ÿ̈Æ´©«£¨½©«£¤¬¦¤²
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éäìà ýåýé:Bì Eéíéîik øäá ézãîr éëðàå §Ÿ̈¬¡Ÿ¤−«§¨«Ÿ¦º¨©´§¦¨À̈©¨¦Æ
òîLiå äìéì íéraøàå íBé íéraøà íéðLàøä̈¦´Ÿ¦½©§¨¦´½§©§¨¦−®̈§¨©¦§©̧
ýåýé äáà-àì àåää írta íb éìà ýåýé§Ÿ̈¹¥©À©µ©©´©©¦½«Ÿ¨¨¬§Ÿ̈−

:EúéçLäàéòqîì Cì íe÷ éìà ýåýé øîàiå ©§¦¤«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¥©½²¥¬§©©−
-øLà õøàä-úà eLøééå eàáéå írä éðôì¦§¥´¨®̈§¨¸ŸÆ§¦«§´¤¨½̈¤£¤

:íäì úúì íúáàì ézraLðô ¦§©¬§¦©«£Ÿ−̈¨¥¬¨¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(576 'nr k zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

יׁש והרחבה". הּקדֹוׁשה הּפתּוחה המלאה ליד אם ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָ"ּכי

הוי'. ׁשם אֹותּיֹות ארּבע ּכנגד ׁשּזהּו ׁשלמּות ÏÓ‡‰לֹומר, – ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָ¿≈»ְֵ

מלכּות. ז"א.Áe˙t‰הּמקּבל, מׁשּפיע, –Y ‰LB„˜.חכמה ְְֵַַַ¿»ְִַַ¿»ְָָ

‰·Á¯.ּבינה – ¿»»ִָ

éùéîçáééäìà ýåýé äî ìàøNé äzråìàL E §©¨Æ¦§¨¥½¨µ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½Ÿ¥−
éäìà ýåýé-úà äàøéì-íà ék Cnrîúëìì E ¥«¦¨®¦´¦Â§¦§Â̈¤§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¨¤³¤

ýåýé-úà ãárìå Búà äáäàìe åéëøc-ìëa§¨§¨¨Æ§©«£¨´Ÿ½§©«£ŸÆ¤§Ÿ̈´
éäìà:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa Eâéì-úà øîL ¡Ÿ¤½§¨§¨«§−§¨©§¤«¦§ºŸ¤

Eeöî éëðà øLà åéúwç-úàå ýåýé úåöî¦§³Ÿ§Ÿ̈Æ§¤ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−
:Cì áBèì íBiäãééäìà ýåýéì ïäíéîMä E ©®§−¨«¥µ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½©¨©−¦

:da-øLà-ìëå õøàä íéîMä éîLeåè÷ø §¥´©¨®̈¦¨−̈¤§¨£¤¨«©¯
éúáàaøçáiå íúBà äáäàì ýåýé ÷Lç E ©«£Ÿ¤²¨©¬§Ÿ̈−§©«£¨´¨®©¦§©º

:äfä íBik íénrä-ìkî íëa íäéøçà írøæa§©§¨´©«£¥¤À¨¤²¦¨¨«©¦−©¬©¤«
æèàì íëtørå íëááì úìør úà ízìîe©§¤¾¥−¨§©´§©§¤®§¨̧§§¤½¬Ÿ

:ãBr eL÷úæééäìà àeä íëéäìà ýåýé ék ©§−«¦µ§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤½µ¡Ÿ¥´
å íéäìàäøabä ìãbä ìàä íéðãàä éðãà ¨«¡Ÿ¦½©«£Ÿ¥−¨«£Ÿ¦®¨¥̧©¨³Ÿ©¦ŸÆ

:ãçL çwé àìå íéðô àOé-àì øLà àøBpäå§©½̈£¤Æ«Ÿ¦¨´¨¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ©
çéúúì øb áäàå äðîìàå íBúé ètLî äNòŸ¤²¦§©¬¨−§©§¨®̈§Ÿ¥´¥½¨¬¤

:äìîNå íçì Bìèéíéøâ-ék øbä-úà ízáäàå −¤¬¤§¦§¨«©«£©§¤−¤©¥®¦«¥¦¬
:íéøöî õøàa íúééäëéäìà ýåýé-úàE ¡¦¤−§¤¬¤¦§¨«¦¤§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²

:ráMz BîLáe ÷aãú Báe ãárú Búà àøéz¦−̈Ÿ´©«£®Ÿ´¦§½̈¦§−¦¨¥«©
àëéäìà àeäå Eúläú àeäEzà äNr-øLà E ¬§¦¨«§−§´¡Ÿ¤®£¤¨¨´¦§À

eàø øLà älàä úàøBpä-úàå úìãbä-úà¤©§Ÿ³Ÿ§¤©«¨ŸÆ¨¥½¤£¤¬¨−
éðér:EáëíéráLaéúáà eãøé Lôðäîéøöî E ¥¤«§¦§¦´¤½¤¨«§¬£Ÿ¤−¦§¨®§¨

éäìà ýåýé EîN äzrå:áøì íéîMä éáëBëk E §©À̈¨«§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§«§¥¬©¨©−¦¨«Ÿ

àéàéäìà ýåýé úà záäàåzøîLå E §¨´©§½̈¥−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨«©§¨´
:íéîiä-ìk åéúåöîe åéètLîe åéúwçå BzøîLî¦§©§À§ªŸ¨¯¦§¨¨²¦§Ÿ−̈¨©¨¦«

áøLà íëéða-úà àì | ék íBiä ízrãéå¦«©§¤»©¼¦´´Ÿ¤§¥¤À£¤³
ýåýé øñeî-úà eàø-àì øLàå eòãé-àìŸ¨«§Æ©«£¤´«Ÿ¨½¤©−§Ÿ̈´
Bòøæe ä÷æçä Bãé-úà Bìãb-úà íëéäìà¡«Ÿ¥¤®¤¨§¾¤¨Æ©«£¨½̈§Ÿ−

:äéeèpäâäNr øLà åéNrî-úàå åéúúà-úàå ©§¨«§¤«ŸŸ¨Æ§¤©«£½̈£¤¬¨−̈
:Böøà-ìëìe íéøöî-Cìî äòøôì íéøöî CBúa§´¦§¨®¦§©§¬Ÿ¤«¤¦§©−¦§¨©§«

ãBaëøìe åéñeñì íéøöî ìéçì äNr øLàå©«£¤´¨¨Á§¥̧¦§©¹¦§¨´§¦§À
éöä øLàíôãøa íäéðt-ìr óeñ-íé éî-úà ó £¤̧¥¦¹¤¥³©Æ©§¥¤½§¨§−̈

:äfä íBiä ãr ýåýé íãaàéå íëéøçàäLàåø ©«£¥¤®©§©§¥´§Ÿ̈½©−©¬©¤«©«£¤¬
:äfä íB÷nä-ãr íëàa-ãr øaãna íëì äNr̈¨²¨¤−©¦§¨®©«Ÿ£¤−©©¨¬©¤«

å-ïa áàéìà éða íøéáàìå ïúãì äNr øLàå©«£¤̧¨¹̈§¨¨´§©«£¦À̈§¥´¡¦¨»¤
írìázå äét-úà õøàä äúöt øLà ïáeàø§¥¼£¤̧¨«§¨³¨¨̧¤Æ¤¦½¨©¦§¨¥¬
íe÷éä-ìk úàå íäéìäà-úàå íäéza-úàå§¤¨«¥¤−§¤¨«¢¥¤®§¥³¨©§Æ

:ìàøNé-ìk áø÷a íäéìâøa øLàæíëéðér ék £¤´§©§¥¤½§¤−¤¨¦§¨¥«¦³¥«¥¤Æ
:äNr øLà ìãbä ýåýé äNrî-ìk úà úàøä̈«Ÿ½Ÿ¥²¨©«£¥¬§Ÿ̈−©¨®Ÿ£¤−¨¨«

çEeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà ízøîLe§©§¤Æ¤¨©¦§½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−
õøàä-úà ízLøéå íúàáe e÷æçz ïrîì íBiä©®§©´©¤«¤§À¨¤Æ¦¦§¤´¤¨½̈¤

:dzLøì änL íéøár ízà øLàèïrîìe £¤¬©¤²«Ÿ§¦¬−̈¨§¦§¨«§©̧©
ýåýé òaLð øLà äîãàä-ìr íéîé eëéøàz©«£¦³¨¦Æ©¨´£¨½̈£¤Á¦§©̧§Ÿ̈¯
áìç úáæ õøà írøæìe íäì úúì íëéúáàì©«£«Ÿ¥¤²¨¥¬¨¤−§©§¨®¤²¤¨©¬¨−̈

:Láãeñ §¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
ּכל". מּכל ּבּכל . . אבֹותנּו את ׁשּבר -"ּכמֹו Ïk רֹומז ְֲִֵֵֶֶַַֹֹֹ…ֵ

ּכל  את (הּכֹוללֹות הֹוד עד מחסד הּספירֹות ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָלחמׁשת

מעׂשר, ּכלּולה אחת ּכל ּבׁשלמּות, ׁשהן ּכפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּספירֹות),

.(50) כ"ל Ïkּבגימטרּיא ÏkÓ Ïka ּבכל נמׁשכת זֹו ׁשלמּות - ְְִִַָ«…ƒ……ְְְִֵֶֶָ

הּכֹוללים  יעקב), ּכל יצחק, מּכל אברהם, (ּבּכל הּקוים ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹֹֹׁשלׁשת

יבר ("ּכן זֹו ׁשלמּות מקּבל יהּודי וכל הּפרטים. ּכל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָאת

ּבחינֹותיהם. את ּבֹו ויׁש האבֹות ׁשל יֹורׁש הּוא ּכי ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָאֹותנּו"),

éùéùédzLøì änL-àá äzà øLà õøàä ék¦´¨À̈¤£¤̧©¨³¨¨̧¨Æ§¦§½̈
øLà íMî íúàöé øLà àåä íéøöî õøàë àì́Ÿ§¤³¤¦§©¸¦Æ¦½£¤¬§¨¤−¦¨®£¤³
:÷øiä ïâk Eìâøá úé÷Läå Erøæ-úà òøæz¦§©Æ¤©§£½§¦§¦¬¨§©§§−§©¬©¨¨«



xihtnרח ,iriay - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àéõøà dzLøì änL íéøár ízà øLà õøàäå§¨À̈¤£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¬¨̧¨Æ§¦§½̈¤¬¤
:íén-äzLz íéîMä øèîì úò÷áe íéøä̈¦−§¨®Ÿ¦§©¬©¨©−¦¦§¤¨«¦

áééäìà ýåýé-øLà õøàãéîz dúà Løc E ¤¾¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´Ÿ¨®¨¦À
éäìà ýåýé éðérãrå äðMä úéLøî da E ¥¥̧§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ½̈¥«¥¦Æ©¨½̈§©−
:äðL úéøçàñâéeòîLz rîL-íà äéäå ©«£¦¬¨¨«§¨À̈¦¨³Ÿ©¦§§Æ

íBiä íëúà äeöî éëðà øLà éúåöî-ìà¤¦§Ÿ©½£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©®
-ìëa Bãárìe íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ§¨§½§¨

:íëLôð-ìëáe íëááìãéíëöøà-øèî ézúðå §©§¤−§¨©§§¤«§¨«©¦¯§©©§§¤²
ðâã zôñàå LB÷ìîe äøBé BzraELøéúå E §¦−¤´©§®§¨«©§¨´§¨¤½§¦«§¬

:Eøäöéååèzìëàå Ezîäáì EãNa áNr ézúðå §¦§¨¤«§¨«©¦²¥¬¤§¨«§−¦§¤§¤®§¨«©§−̈
:zráNåæèíëááì äzôé-ït íëì eøîMä §¨¨«§¨¦¨«§´¨¤½¤¦§¤−§©§¤®

íúéåçzLäå íéøçà íéäìà ízãárå ízøñå§©§¤À©«£©§¤Æ¡Ÿ¦´£¥¦½§¦§©«£¦¤−
:íäìæéíéîMä-úà øörå íëa ýåýé-óà äøçå ¨¤«§¨¨¸©§Ÿ̈¹¨¤À§¨©³¤©¨©̧¦Æ

dìeáé-úà ïzú àì äîãàäå øèî äéäé-àìå§Ÿ¦«§¤´¨½̈§¨´£¨½̈¬Ÿ¦¥−¤§¨®
ýåýé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå©«£©§¤´§¥À̈¥©Æ¨¨´¤©Ÿ½̈£¤¬§Ÿ̈−

:íëì ïúðçéíëááì-ìr älà éøác-úà ízîNå Ÿ¥¬¨¤«§©§¤Æ¤§¨©´¥½¤©§©§¤−
íëãé-ìr úBàì íúà ízøL÷e íëLôð-ìrå§©©§§¤®§©§¤̧Ÿ¨³§Æ©¤§¤½

:íëéðér ïéa úôèBèì eéäåèéíúà ízãnìå §¨¬§«¨−Ÿ¥¬¥«¥¤«§¦©§¤¬Ÿ¨²
Ezëìáe Eúéáa EzáLa ía øaãì íëéða-úà¤§¥¤−§©¥´®̈§¦§§³§¥¤̧Æ§¤§§´

:Eîe÷áe EaëLáe CøcáëúBæeæî-ìr ízáúëe ©¤½¤§¨§§−§¤«§©§¨²©§¬
éørLáe Eúéa:Eàëéîéå íëéîé eaøé ïrîì ¥¤−¦§¨¤«§©̧©¦§³§¥¤Æ¦¥´

íëéúáàì ýåýé òaLð øLà äîãàä ìr íëéðá§¥¤½©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£«Ÿ¥¤−
:õøàä-ìr íéîMä éîék íäì úúìñ ¨¥´¨¤®¦¥¬©¨©−¦©¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(67 'nr ck zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»

מזֹון, אכילת אחר ה' את לבר הּתֹורה מן ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ"מצותֿעׂשה

ה'" את ּוברכּת וׂשבעּת ואכלּת אדמו"ר ׁשּנאמר ערוך (שלחן ְְְְְֱֵֶֶֶַַַָָָָָָ

"לברהזקן) מֹוסיף מה לׁשם לדּיק, ויׁש .'‰ (וברמב"ם ‡˙ " ְְְְִֵֵֵֵַַָ∆

לרּבֹות  את, "ּוברכּת ראׁשֹונים ּכתבּו ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָליתא).

לבעל  ׁשּיבר ּכדי ,מבר אֹורח זה (ּומּטעם הּבית" ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּבעל

ּכתב לכן ‰'הּבית). ׁש"מצותֿעׂשה‡˙ נחׁשב ׁשּלא ,ÔÓ ִֵַַַָָ∆ְְֲִֵֶֶַַֹֹƒ

‰¯Bz‰.הּבית ּבעל ּברּכת ּגם ּכֹוללת " «»ְִִֶֶַַַַַַ

éòéáùáëäåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´
dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà úàfä©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£®̈

åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈
:Bá-ä÷áãìeâëíéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå §¨§¨«§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬

íéBb ízLøéå íëéðôlî älàäíéîörå íéìãb ¨¥−¤¦¦§¥¤®¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−
:íkîãëBa íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk ¦¤«¨©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−

-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé íëì̈¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©
:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä ãrå úøtäë-àì §À̈§©Æ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ

| ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´
-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§

íëì øac øLàk dá:qqq ½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr h zegiy ihewl)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»«¿»≈«¿»
ּולאמׁשכא  לארקא מּכלא, עּלאה ּדמקֹורא רזא ּדא ,ּברּו"ְְְְִִִַַָָָָָָָָָָָָֹ

מּכל, העליֹון הּמקֹור סֹוד הּוא ,ּברּו) ּבּוצינין" ּכל ְְְִִִֶַַָָָָָָֹּולאנהרא

זהר  - הּנרֹות ּכל מּׁשם ּולהאיר ּולהמׁשי להריק לכּון) ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ(ויׁש

אב): כ' (נסּתּלק אאמו"ר ּפרׁש יסֹוד B˜Ó¯‡ּפרׁשתנּו). – ְִֵֵֵֵַָָָָ¿»ְ

אֹותּיֹות. ׁשלׁש ּבּה ׁשּיׁש ׁשּבּׁשם, יּו"ד אֹות חכמה, ְִֵֵֶֶַַָָָָָֹאּבא,

Y נקּודה.‡¯˜‡ Yמי', ‡ÎLÓ‡.המׁשכה הּוא ו' ּכי קו, מו', «¿»ְִָ«¿»»ְִִַַָָ

‡¯‰‡.ּבהתּפּׁשטּות היא אֹור הארת ּכי ׁשטח, לד', – «¿»»ְְְְִִִֶֶַַַָ

øéèôîáëäåönä-ìk-úà ïeøîLz øîL-íà ék¦Á¦¨¸Ÿ¦§§¹¤¨©¦§¨´
dúNrì íëúà äeöî éëðà øLà úàfä©ÀŸ£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−©«£¨®
åéëøc-ìëa úëìì íëéäìà ýåýé-úà äáäàì§©«£º̈¤§Ÿ̈¯¡«Ÿ¥¤²¨¤¬¤§¨§¨−̈

:Bá-ä÷áãìeâëíéBbä-ìk-úà ýåýé LéøBäå §¨§¨«§¦¯§Ÿ̈²¤¨©¦¬



רט xihtn - `i - awr zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íéîörå íéìãb íéBb ízLøéå íëéðôlî älàä̈¥−¤¦¦§¥¤®¦¦§¤´¦½§Ÿ¦¬©«£ª¦−
:íkîãëBa íëìâø-ók Cøãz øLà íB÷nä-ìk ¦¤«¨©¨À£¤̧¦§¯Ÿ©©§§¤²−

-øäð øäpä-ïî ïBðáläå øaãnä-ïî äéäé íëì̈¤´¦«§¤®¦©¦§¨̧§©§¨¹¦©¨¨´§©
:íëìáb äéäé ïBøçàä íiä ãrå úøtäë-àì §À̈§©Æ©¨´¨©«£½¦«§¤−§ª«§¤««Ÿ

| ïzé íëàøBîe íëcçt íëéðôa Léà ávéúé¦§©¥¬¦−¦§¥¤®©§§¤̧©«£¤¹¦¥´
-eëøãz øLà õøàä-ìë éðt-ìr íëéäìà ýåýé§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À©§¥³¨¨¨̧¤Æ£¤´¦§§

:íëì øac øLàk dáqqq ½̈©«£¤−¦¤¬¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(158 'nr b mgpn zxez)

zÎ¯·e zÚ·NÂ zÏÎ‡Â¿»«¿»¿»»¿»≈«¿»
מּלֹומר  מׁשּתּמט היה מּפאריטׁש הּלל רּבי הּנֹודע ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהחסיד

למצֹוא  ּתמיד והׁשּתּדל הּמזֹון, ּברּכת לפני ּבבל" נהרֹות ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ"על

הּמעלֹות". "ׁשיר לֹומר ּכדי חׁשּוב אֹורח אֹו ּדפגרא ְְְֲִֵֵַַַַַָָָיֹומא

יׁש הּיֹום אֹומר: היה אמתלא, ׁשּום למצֹוא הצליח לא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכאׁשר

לֹומר  צריכים ולכבֹודֹו ּבבל", נהרֹות "על – חׁשּוב אֹורח ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלנּו

הּמעלֹות"! ֲִַַ"ׁשיר

.ïîéñ à"ìòé ,íé÷åñô à"é÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
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רי

øåáéöá äàéø÷ì á÷ò úùøôì äøèôä

ú"åîùìåàð-èî ÷øô äéòùéá

èîãééðãàå ýåýé éðáær ïBiö øîàzå©¬Ÿ¤¦−£¨©´¦§Ÿ̈®©«Ÿ−̈
:éðçëLåèíçøî dìeò äMà çkLúä §¥¨«¦£¦§©³¦¨¸½̈¥«©¥−

àì éëðàå äðçkLú älà-íb dðèa-ïa¤¦§¨®©¥´¤¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−¬Ÿ
:CçkLàæèéúwç íétk-ìr ïäC ¤§¨¥«¥¬©©©−¦©Ÿ¦®
éúîBç:ãéîz écâð Cæééða eøäîC «Ÿ©¬¦¤§¦−¨¦«¦«£−¨¨®¦
éñøäîéáéøçîe C:eàöé Cnî C §¨«§©¬¦©«£¦©−¦¦¥¬¥¥«

çééðér áéáñ-éàNeöa÷ð ílk éàøe C §¦«¨¦³¥©̧¦¸§¦½ª−̈¦§§´
ílë ék ýåýé-íàð éðà-éç Cì-eàá̈«¨®©¨´¦§ª«§Ÿ̈À¦³ª¨¸

:älkk íéøM÷úe éLaìú éãrkèéék ©«£¦´¦§½̈¦§©§¦−©©¨«¦³
éúáøçéúîîLå Cék Cúñøä õøàå C ¨§Ÿ©̧¦¸§´Ÿ§Ÿ©½¦§¤−¤£¦«ª¥®¦³

érláî e÷çøå áLBiî éøöz äzr:C ©¨¸¥«§¦´¦¥½§¨«£−§©§¨«¦
ëéðæàá eøîàé ãBòéìkL éða Céì-øö C µ«Ÿ§´§¨§©½¦§¥−¦ª¨®¦©¦¬

:äáLàå él-äLb íB÷näàëzøîàå ©¨−§¨¦¬§¥¥«¨§¨©´§§
éðàå älà-úà éì-ãìé éî Cááìa¦§¨¥À¦³¨«©¦¸¤¥½¤©«£¦¬
älàå äøeñå | äìb äãeîìâå äìeëL§−̈§©§¨®Ÿ¨´§À̈§¥̧¤¸
älà écáì ézøàLð éðà ïä ìcâ éî¦´¦¥½¥³£¦¸¦§©´§¦§©¦½¥−¤

:íä äôéàáëäpä äåäé éðãà øîà-äk ¥¬Ÿ¥««Ÿ¨©º£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¦¥̧
éqð íéøà íénr-ìàå éãé íéBb-ìà àOà¤¨³¤¦¸¨¦½§¤©¦−¨¦´¦¦®

éðá eàéáäåéúðáe ïöça Cóúk-ìr C §¥¦³¨©̧¦¸§½Ÿ¤§Ÿ©−¦©¨¥¬
:äðàùpzâëéðîà íéëìî eéäåC ¦¨¤«Ÿ¨§¨¸§¨¦¹«Ÿ§©À¦

éú÷éðéî íäéúBøNåõøà íétà C §¨«¥¤¸¥¦´Ÿ©½¦©©À¦¤µ¤

`xenl iy
,ïBiö øîàzå (ãéelàëe ,ìàøNé úëìîî Làø àéäL éôì ïBiö úà øékæä ©Ÿ¤¦¦§¦¤¦§¦¤¦Ÿ©§¤¤¦§¨¥§¦

.äpnî eìbL äéða ìò úððBàúî øéòä,'ä éðáæòäúéä úeìbä Cøà úañì ¨¦¦§¤¤©¨¤¨¤¨¦¤¨£¨©¦§¦©Ÿ¤©¨¨§¨

.Ck øîBì äøeáñ,dìeò (åèlî àeäå .ïèwä dða"÷ðBéå ììBò" ïBLdinxi) §¨©¨¨§¨©¨¨§¦§¥§¥

.(f,cn,dðèa ïa íçøî.åéëøöì âàãìå åéìò íçøì çkLz íàäälà íb ¥©¥¤¦§¨©¦¦§©§©¥¨¨§¦§Ÿ¦§¨¨©¥¤
,'åâå äðçkLúèòî Lé íà elôà ¦§©§¨£¦¦¥§©

äðçkLúå úeiøæëà úcî ïäa LiL íéLð̈¦¤¥¨¤¦©©§¨¦§¦§©§¨

.CçkLà àì éðà ìáà ,ïäéða úà¤§¥¤£¨£¦Ÿ¤§¨¥

éúwç íétk ìò ïä (æè,Céøä ¥©©©¦©Ÿ¦£¥

éz÷÷ç elàk éðôì døeëæ zà.étk ìò C ©§§¨§¨©§¦£©§¦©©©

éúBîBç,ãéîz écâð Céøä ©¦¤§¦¨¦£¥

éúBîBçíäa økæì ãéîz éìenî C ©¦¦¦¨¦¦§Ÿ¨¤

.íððBëìéða eøäî (æé,Ceøäîé §§¨¦£¨¨¦§©£

éðaì C.áeLéñøäîéáéøçîe CC ¨©¦¨§¨§©¦©£¦©¦
,eàöé Cnîíéáéøçîäå íéñøäîä ¦¥¥¥©§¨§¦§©©£¦¦

ãBò Ca eéäé àlL ,Cnî eàöé CúBà¨¥§¦¥¤Ÿ¦§¨

äaqä eéä íäL íéòLBôe íéòLø§¨¦§¦¤¥¨©¦¨

.ïaøçìå äñéøäìéãòk (çé ©£¦¨§©ª§¨¨£¦
,éLaìúLeaìîa Bîk íäa éøàtúz ¦§¨¦¦§¨£¦¨¤§§©§

.èeM÷ ìL,älkk íéøM÷úe ¤¦§©§¦©©¨
éøeM÷k éBðì Cøàeöa íúBà éøL÷úå§¦§§¦¨§©¨¥§§¦¥

éèøñå íéèéLëúa døàeö úøLBwL älk©¨¤¤¤©¨¨§©§¦¦§¦§¥

.éLîéúBáøç ék (èéC ¤¦¦¨§©¦
éúBîîBLå,Cécâðì ãéîz ék §§©¦¦¨¦§¤§¦

éúBáøçéúBîîBLå C,Cúeñéøä õøàå C ¨§©¦§§©¦§¤¤£¦¥

.÷fçìe úåàlîìe úBðáìéøöz ¦§§©Ÿ§©¥¥§¦
,áLBiîúBáMéî äðééäz úBáøçä ìk ¦¥¨¤¢¨¦§¤¨§ª¨

áøî (÷eçãå øö äéäiL) éøözL ãò©¤¥§¦¤¦§¤©§¨¥Ÿ

.íéáLBééòláî e÷çøå,C,øîBìk §¦§¨£§©§¨¦§©

éða ílk eéäé äàìî ééäzM äî,C ©¤¦§¦§¥¨¦§ª¨¨©¦

e÷çøúé CúBà íéòláîe íéúéçLnäå§©©§¦¦§©§¦¨¦§©£

.Cìeáâa eàBáé àìåéìkL éða (ë,C §Ÿ¨¦§¥§¥¦ª¨¦
íä ,íäî äìekL úééä øLà íéðaä©¨¦£¤¨¦©¨¥¤¥

éðæàa eøîàééeaø áøî "íB÷nä éì øö" C Ÿ§§¨§©¦©¦©¨¥Ÿ¦

.íòä,äáLàå él äLbáø÷úä ¨¨§¨¦§¥¥¨¦§¨¥

éðà íb ìëeàL éãk éìéáLa øçà ãöì§©©¥¦§¦¦§¥¤©©£¦

ì.úáL,äøeñå äìb (àëéða àìä ¨¤¤Ÿ¨§¨£Ÿ¨©

.épnî eøñå eìb,íä äôéà älà ¨§¨¦¤¦¥¤¥Ÿ¥
,"äôéà" .eàa íB÷î äæéàî ,íéàaä älà¥¤©¨¦¥¥¤¨¨¥Ÿ

íä äôéà ,øçà Leøt ."äôéàî" Bîk§¥¥Ÿ¥©¥¥Ÿ¥

.eéä,éãé íéBb ìà àOà (áë ¨¤¨¤¦¨¦
ìkî ìàøNé úà àéáäì íäì ænøì§©¥¨¤§¨¦¤¦§¨¥¦¨

ìò íaì øéòà ,øîBìk ,íäéøeæt úBîB÷î§§¥¤§©¨¦¦¨©

.úàæ,éqð íéøà,ìâcä èBî déaâà Ÿ¨¦¦¦©§¦©©¤¤

.(úBøçà íélîa ïéðòä ìôk àeäå) .íénòä eäeàøiL,ïöçaðk àeä"ézøòð éðöç" Bîk ,ãâaä ó(bi,d dingp)úBìâòa ,BLeøt ("ïîbøúî"ä ét ìò) íebøzä éôìe . ¤¦§¨©¦§¤¤¨¦§¨§¦¦£¥§Ÿ¤§©©¤¤§¨§¦¨©§¦§¦©©§©¦©§ª§§¨¥©£¨

mixn zxhr
ãéïBiö øîàzådîöòìýåýé éðáærelàk éì äîãð íâå:éðçëL éðãàå ©¬Ÿ¤¦−§©§¨£¨©´¦§Ÿ̈®§©¦§¤¦§¦©«Ÿ−̈§¥¨«¦
åèàeä ïë àì dì íéøîBàådìeò äMà çkLúääL÷z éëå ,dlL ììBò §§¦¨Ÿ¥£¦§©³¦¨¸½̈¨¤¨§¦©§¤

daìdðèa-ïa íçøîL íòt íeLa ïëzé íà óàäðçkLú älà-íb ¦¨¥«©¥−¤¦§®̈©¦¦¨¥§©©¤©¥´¤¦§©½§¨
úàæ ìëa:CçkLà àì éëðàåæèéúwç íétk-ìr ïäCä÷e÷ç zà §¨Ÿ§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¤§¨¥«¥¬©©©−¦©Ÿ¦®©§£¨

ãéîz CøëæìéúîBçCúBñeøääécâð §¨§¥¨¦«Ÿ©¬¦©£¤§¦−
:ãéîzæéeøäîeøäîééðaCìáeL ¨¦«¦«£−§©£¨®̈¦¨

æà äáeLúaéñøäîéáéøçîe CC ¦§¨¨§¨«§©¬¦©«£¦©−¦
ïaøeçäå äñéøää eáaqL íéòLBtä íä¥©§¦¤¦§©£¦¨§©§¨

CnîCìeábîeàöéãBò Ca eéäé àìå: ¦¥¬¦§¥¥¥«§Ÿ¦§¨

çéøîàé ïBiöì elàkáéáñ-éàN §¦§¦¥¨©§¦«¨¦³
éðéréàøe CéàCílkéða ìkC ¥©̧¦¸§¦½¥ª¨−¨¨©¦

-íàð éðà-éç Cì-eàá eöa÷ð¦§§´¨«®̈©¨´¦§ª«
ýåýéíäa øàtúzéãrk ílë ék §Ÿ̈À¦§¨¥¨¤¦³ª¨¸©«£¦´

äôé èéLëúkíéøM÷úe éLaìú §©§¦¨¤¦§½̈¦§©§¦−
éìò íúBà éøL÷úåõénà øL÷a C §¦§§¦¨¨©¦§¤¤©¦

älkkïúçä dì ïúpL éãòä úøîBMä ©©¨«©¤¤¨£¦¤¨©¨¤¨¨

ìïéLec÷ íL:èéékúâàcéúáøçC §¥¦¦¦³©£©¨§Ÿ©̧¦¸
éúîîLåCúñøä õøàå Càì §´Ÿ§Ÿ©½¦§¤−¤£¦«ª¥®Ÿ

ãBò éâàãzäzr ékílk eéäé ¦§£¦¦³©¨¸¦§ª¨

ãò úBáMeéîéøözäøö äéäzL §¨©¥«§¦´¤¦§¤¨¨

ä÷eçãeáLBiîäéáLBé áBøîe÷çøå §¨¦¥½¥§¤¨§¨«£−
õøàä äö÷aérláîCíéúéçLnä ¦§¥¨¨¤§©§¨«¦©©§¦¦

CúBà:ëéðæàá eøîàé ãBòéða C ¨µ«Ÿ§´§¨§©½¦§¥−
éìkLCíäî äìekL úééäL íéðaä ¦ª¨®¦©¨¦¤¨¦©¨¥¤

íB÷nä éì-øöíòä áBøîäLb ©¦¬©¨−¥¨¨§¨
áø÷úäéléìàäáLàåìëeàL ¦§¨¥¦¬¥©§¥¥«¨¤©

ìúáL:àëéî Cááìa zøîàå ¨¤¤§¨©´§§¦§¨¥À¦³
älà-úà éì-ãìéáø íò eàa ïëéäî ¨«©¦¸¤¥½¤¥¥¨¨©©

íéaø íéîé äæ àìä ,äækäìeëL éðàå ¨¤£Ÿ¤¨¦©¦©«£¦¬§−̈
äãeîìâåäãéçéäìbeìbäøeñå §©§®̈§¦¨Ÿ¨´¨§À̈
épnî eøñåéðà ïä ìcâ éî älàå §¨¦¤¦§¥̧¤¸¦´¦¥½¥³£¦¸

älà écáì ézøàLðíéàaä ¦§©´§¦§©¦½¥−¤©¨¦

î:íä äôéàáëéðãà øîà-äk ¥¥¬Ÿ¥««Ÿ¨©º£Ÿ¨´
éãé íéBb-ìà àOà äpä äåäé¡Ÿ¦À¦¥̧¤¨³¤¦¸¨¦½
íöøàì äìBbä éða eàéáiL íäì æBîøàå§¤§¨¤¤¨¦§¥©¨§©§¨

íénr-ìàåóëéz eòîLé àì øLà §¤©¦−£¤Ÿ¦§§¥¤

éqð íéøàøLà âBâîe âBb úîçìî ñð ¨¦´¦¦®¥¦§¤¤¨£¤

æàå ,íéìôBpa eìté íLéðá eàéáäåC ¨¦§©§¦§¨§¥¦³¨©̧¦¸
ïöçaúà Ba íéàNBpL àqkä ìò §½Ÿ¤©©¦¥¤§¦¤

íéøOäéúðáeóúk-ìr C ©¨¦§Ÿ©−¦©¨¥¬
äðàùpzíöøàì íúBà eàéáéå: ¦¨¤«Ÿ¨§¨¦¨§©§¨

âëéðîà íéëìî eéäåCéìcâîC §¨¸§¨¦¹«Ÿ§©À¦§©§©¦



ריי

éìâø øôrå Cì-eåçzLézrãéå eëçìé C ¦§©«£½̈©«£©¬©§©−¦§©¥®§¨©̧©§̧
:éå÷ eLáé-àì øLà ýåýé éðà-ék¦«£¦´§Ÿ̈½£¤¬«Ÿ¥−ŸŸ̈«

ãëçwéä÷écö éáL-íàå çB÷ìî øBabî £ª©¬¦¦−©§®©§¦§¦¬©¦−
:èìnéäëéáL-íb ýåýé øîà | äë-ék ¦¨¥«¦´Ÿ¨©´§Ÿ̈À©§¦³

-úàå èìné õéør çB÷ìîe çwé øBaâ¦¸ª½̈©§¬©¨¦−¦¨¥®§¤
éða-úàå áéøà éëðà Cáéøééëðà C §¦¥¸¨«Ÿ¦´¨¦½§¤¨©−¦¨«Ÿ¦¬

:réLBàåëéðBî-úà ézìëàäå-úà C ¦«©§©«£©§¦³¤©̧¦¸¤
eòãéå ïeøkLé íîc ñéñrëå íøNa§¨½̈§¤«¨¦−¨¨´¦§¨®§¨«§´
Cìàâå CréLBî ýåýé éðà ék øùa-ìë̈¨À̈Ÿ¦´£¦³§Ÿ̈¸´¦¥½§«Ÿ£¥−

:á÷ré øéáàðàäæ éà ýåýé øîà | äk £¦¬©«£«Ÿ´Ÿ¨©´§Ÿ̈À¥´¤Â
Bà äézçlL øLà íënà úeúéøk øôñ¥´¤§¦³¦§¤¸£¤´¦©§¦½¨µ
ïä Bì íëúà ézøëî-øLà éLBpî éî¦´¦©½£¤¨©¬§¦¤§¤−®¥³
äçlL íëérLôáe ízøkîð íëéúðBra©«£«Ÿ¥¤¸¦§©§¤½§¦§¥¤−ª§¨¬

:íënàáéúàø÷ Léà ïéàå éúàa recî ¦§¤«©¸©¹̈¦§¥´¦À¨»̈¦»
úeãtî éãé äøö÷ øBö÷ä äðBò ïéàå§¥´¤¼£¨¸¨«§¨³¨¦¸¦§½
éúørâa ïä ìéväì çë éa-ïéà-íàå§¦¥«¦¬−Ÿ©§©¦®¥´§©«£¨¦º
Làáz øaãî úBøäð íéùà íé áéøçà©«£¦´À̈¨¦³Ÿ§¨¸¦§½̈¦§©³
:àîva úîúå íéî ïéàî íúâc§¨¨¸¥¥´©½¦§¨−Ÿ©¨¨«

âíéùà ÷ùå úeøã÷ íéîL Léaìà©§¦¬¨©−¦©§®§©−Ÿ¨¦¬Ÿ
:íúeñkãì éì ïúð äåäé éðãàïBL §¨«£Ÿ¨´¡Ÿ¦À¨³©¦¸§´

øác óré-úà úeòì úrãì íéãenì¦¦½¨©²©¨¬¤¨¥−¨¨®

`xenl iy
íebøzä éôìe] .íéøOä úà Ba íéàNBpL àqk àeäL ,Løt í"éaìnäå .úBtçî§ª§©©§¦¥¥¤¦¥¤§¦¤©¨¦§¦©©§

éúBðáe" Løôì ïëzé ,úBtçî úBìâòa BLeøt "ïöça"Lãöa ,"äðàNpz óúk ìò C ¤§Ÿ¤¥©£¨§ª¦¨¥§¨¥§©¦©¨¥¦¨¤¨§©

"óúk ìò" äéäéå .úBtçîä úBìâòä ãöa íéLpä eáLiL âäðnä äéä CkL ,äìâòä̈£¨¨¤¨¨¨©¦§¨¤¥§©¨¦§©¨£¨©§ª§¦§¤©¨¥

"úéaä óúk ìò" Bîk(hl,f `Îmikln).[éðîà íéëìî eéäå (âë,Céëìî §©¤¤©©¦§¨§¨¦Ÿ§©¦©§¥

éða ìecâa e÷ñòé íéBbä.Cõøà íétà ©¦©©§§¦¨©¦©©¦¤¤
,Cì eåçzLéõøàì íäéðt ìò eìté ¦§©£¨¦§©§¥¤¨¨¤

.Cì úåçzLäìøBabî çwéä (ãë §¦§©£Ÿ¨£ª©¦¦
,çB÷ìîéëå ,øîBì ízà íéøeáñk ©§©¦§¦©¤©§¦

úà øBabä åNò ãiî úç÷ì øLôà¤§¨¨©©¦©¥¨©¦¤

.ìàøNé úà äáML éáMäå çB÷ìnä©©§©§©¤¦¤¨¨¤¦§¨¥

,èìné ÷écö éáL íàåøLôà éëå §¦§¦©¦¦¨¥§¦¤§¨

äáML éáMä úà åNò ãiî èéìîäì§©§¦¦©¥¨¤©¤¦¤¨¨

.ìàøNiî,õéøò (äë.ãàî ÷æç øBab ¦¦§¨¥¨¦¦¨¨§Ÿ

,Cáéøé úàå.Ca íéáéønä íòå §¤§¦¥§¦©§¦¦¨

éðBî úà ézìëàäå (åëúà C §©£©§¦¤©¦¤
,íøNaúà äãOä úBiçì ézìëàäå §¨¨§¤¡©§¦§©©¨¤¤

éðBîíäå ,CúBà íéøòöîä íéBbä íä ,C ©¦¥©¦©§©£¦¨§¥

.íøNa úà eìëàé,ñéñòëåBîk Ÿ§¤§¨¨§¤¨¦§

.úBøtî èçñpL ä÷Lî,á÷òé øéáà ©§¤¤¦§¨¦¥£¦©£Ÿ
.á÷òé ìL B÷æç,äæ éà (ààeä ïëéä ¨§¤©£Ÿ¥¤¥¨

.äæøLà íënà úeúéøk øôñ ¤¥¤§¦¦§¤£¤
,äézçlLäézçlL àìä ,øîBìk ¦©§¦¨§©£Ÿ¦©§¦¨

áúk àeäL úeúéøk øôñ àìa éúéaî¦¥¦§Ÿ¥¤§¦¤§©

éðtî úàæ éúéNò àlL úBà äæå ,èbä©¥§¤¤Ÿ¨¦¦Ÿ¦§¥

éa äãønL éðtî àlà ,da ézñànL¤¨©§¦¨¤¨¦§¥¤¨§¨¦

àì ìáà ,äòL éôì äézçlL÷ñôð ¦©§¦¨§¦¨¨£¨Ÿ¦§©

úñðëì æîø àeä ,"íënà" .eðéðéa øLwä©¤¤¥¥¦§¤¤¤¦§¤¤

.íäî èøt ìk íä íéðaäå .ìàøNé¦§¨¥§©¨¦¥¨§¨¥¤

,éLBpîì áiçL íéåìî eéä elàkílL ¦©§¦¨©§¦¤©¨§©¥

.áBçä úà íäìézøëî øLà ¨¤¤©£¤¨©§¦
,Bì íëúàíëúà ézøñî øLà ¤§¤£¤¨©§¦¤§¤

.Bì òébnL áBçä éeqëìïä §¦©¤©¦©¥
,'åâå ízøkîð íëéúBðåòa©£Ÿ¥¤¦§©§¤
,íëúeãôa óñëì íéëéøö íëðéà ,øîBìk§©¥§¤§¦¦§¤¤¦§§¤

,äøéënä éîc eéä íëéúBðåò ,àlà¤¨£Ÿ¥¤¨§¥©§¦¨

.úeãtä óñk äéäz éìà äáeLzäå§©§¨¥©¦§¤¤¤©§

,'åâå éúàa òecî (áéúàa òecî ©©¨¦©©¨¦

äðBt íkî Léà ïéàå ,íëéìà áø÷úäì§¦§¨¥£¥¤§¥¦¦¤¤

.éìà,íé áéøçà éúøòâa ïäéøä ¥©¥§©£¨¦©£¦¨£¥

úà Laéà ,øîBìk ,íé Laéà éúøòâa§©£¨¦£©¥¨§©£©¥¤

.íéaø íéîì íéìLîpä úBnàäúBøäð ¨ª©¦§¨¦§©¦©¦§¨
,øaãî.øaãnk eLaéúé úBøäpäL,íúâc Làáz.íéî ïéàî íéâcä eçéøñé,úeøã÷ íéîL Léaìà (âíéîMä úà íäì ézLaìäL ,íéøöîa éúéNò ïëå ¦§¨¤©§¨¦§©§©¦§¨¦§©§¨¨©§¦©¨¦¥¥©¦©§¦¨©¦©§§¥¨¦¦§¦§©¦¤¦§©§¦¨¤¤©¨©¦
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ריד
לוח זמנים לשבוע פרשת עקב בערים שונות בעולם 

זמני יום ראשון ויום שבת
)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:586:028:428:459:209:2210:3110:3119:3619:3120:0419:5919:1220:10באר שבע )ק(

5:545:588:398:429:189:2010:2910:3019:4119:3620:0720:0119:0720:12חיפה )ק(

5:555:598:408:429:189:2010:2910:2919:4019:3520:0419:5818:5620:09ירושלים )ק(

5:566:008:418:449:209:2110:3010:3119:3819:3320:0620:0019:1420:11תל אביב )ק(

5:315:398:158:229:149:1710:3010:3320:3020:2121:0920:5920:0521:14אוסטריה, וינה )ק(

7:207:149:139:109:519:4810:4410:4217:3417:3918:0318:0817:2118:19אוסטרליה, מלבורן )ח(

5:395:468:248:309:199:2210:3510:3720:2720:1921:0520:5520:0221:10אוקראינה, אודסה )ק(

5:055:137:507:578:488:5210:0510:0720:0419:5520:4320:3219:3820:48אוקראינה, דונייצק )ק(

5:155:238:008:068:589:0210:1510:1820:1620:0720:5620:4519:5121:01אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

5:345:438:178:259:219:2510:3910:4120:4820:3821:2921:1820:2221:35אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

5:265:358:098:169:139:1710:3110:3420:4120:3121:2321:1120:1521:28אוקראינה, קייב )ק(

6:086:158:548:599:479:5011:0211:0420:5320:4521:2721:1820:2821:32איטליה, מילאנו )ק(

6:176:168:478:469:179:1610:1910:1918:2418:2318:4718:4618:0518:55אקוואדור, קיטו )ח(

7:477:419:459:4210:2110:1811:1611:1318:1518:1918:4218:4618:0018:57ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:528:4510:4010:3611:2011:1612:1212:0918:5218:5719:2319:2818:3919:40ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:076:138:548:579:389:4010:5110:5220:1820:1120:4920:4219:5420:55ארה״ב, בולטימור )ק(

5:535:598:408:449:259:2810:3910:4020:1020:0320:4320:3519:4620:48ארה״ב, ברוקלין )ק(

5:545:598:408:449:269:2910:3910:4120:1120:0420:4320:3619:4720:49ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:266:329:129:1610:0010:0311:1411:1620:5120:4321:2421:1620:2721:30ארה״ב, דטרויט )ק(

6:416:459:259:2710:0210:0411:1211:1320:1520:1020:4120:3619:5320:47ארה״ב, האוסטון )ק(

6:046:098:508:529:299:3110:4010:4119:5219:4620:2120:1519:2920:26ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:486:509:309:3210:0510:0611:1411:1420:0720:0220:3320:2819:4520:39ארה״ב, מיאמי )ק(

5:485:548:348:389:219:2310:3410:3620:0820:0020:4120:3319:4420:46ארה״ב, ניו הייבן )ק(

5:455:518:328:369:199:2110:3310:3420:0820:0120:4120:3319:4420:47ארה״ב, שיקגו )ק(

6:576:549:159:149:469:4410:4510:4418:2118:2218:4518:4618:0418:55בוליביה, לה-פס )ח(

6:086:178:498:579:5610:0011:1511:1721:2821:1822:1121:5921:0222:16בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:106:198:518:599:5710:0111:1511:1821:2721:1722:0921:5821:0122:15בלגיה, בריסל )ק(

6:416:388:538:519:259:2310:2210:2117:4917:5218:1018:1217:3318:22ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:286:258:408:399:139:1110:1010:0917:3417:3617:5918:0117:1818:11ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

5:255:348:068:149:149:1810:3210:3520:4920:3921:3021:1820:2521:36בריטניה, לונדון )ק(

5:265:368:018:129:189:2310:3810:4121:0420:5221:5021:3720:3921:56בריטניה, מנצ'סטר )ק(

5:275:378:058:159:189:2210:3710:4020:5920:4821:4221:2920:3221:48גרמניה, ברלין )ק(

5:556:048:388:459:419:4510:5911:0221:0720:5721:4921:3720:4121:54גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:466:428:558:539:289:2610:2510:2317:4817:5118:0718:1017:3218:20דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:156:178:558:569:289:2910:3510:3519:1419:1119:3919:3518:5319:45הודו, מומבאי )ח(

6:126:148:528:539:259:2510:3110:3219:0919:0619:3419:3118:4919:40הודו, פונה )ח(

5:225:308:078:139:049:0710:2010:2320:1720:0820:5520:4519:5221:01הונגריה, בודפשט )ק(

5:576:038:438:479:309:3210:4310:4520:1620:0920:4920:4119:5220:54טורקיה, איסטנבול )ק(

6:296:349:159:189:5810:0011:1011:1220:3420:2721:0520:5820:1021:10יוון, אתונה )ק(

5:445:528:308:369:259:2910:4210:4420:3720:2821:1421:0420:1121:20מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת עקב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:126:148:528:539:259:2610:3210:3219:1219:0819:3619:3318:5119:43מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:487:409:269:2210:1010:0511:0010:5717:2417:3117:5818:0517:1218:18ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:275:308:108:128:468:489:569:5618:5318:4819:2019:1518:3119:25נפאל, קטמנדו )ח(

7:067:059:369:3610:0610:0611:0911:0919:1619:1519:3919:3818:5719:47סינגפור, סינגפור )ח(

4:585:077:367:468:488:5210:0710:1020:2620:1521:1020:5819:5921:16פולין, ורשא )ק(

6:276:258:488:479:199:1710:1910:1718:0318:0318:2618:2717:4518:36פרו, לימה )ח(

6:246:329:109:1610:0310:0711:1911:2121:0921:0021:4521:3620:4421:51צרפת, ליאון )ק(

6:256:339:099:1610:0910:1211:2611:2821:3021:2122:0821:5721:0422:13צרפת, פריז )ק(

5:535:538:268:268:568:569:599:5918:1218:1118:3518:3417:5318:43קולומביה, בוגוטה )ח(

6:076:148:548:589:439:4610:5811:0020:4220:3421:1421:0620:1821:19קנדה, טורונטו )ק(

5:395:468:258:309:189:2110:3310:3520:2320:1420:5820:4819:5821:03קנדה, מונטריאול )ק(

5:556:008:418:449:219:2310:3310:3419:4819:4220:1720:1119:2520:23קפריסין, לרנקה )ק(

5:075:177:347:509:029:0710:2310:2720:5720:4521:4621:3220:2921:52רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:364:476:527:158:338:399:559:5920:3920:2621:2621:1120:1021:32רוסיה, מוסקבה )ח(

5:005:087:467:528:428:459:5810:0019:5419:4520:3220:2219:2820:37רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:056:128:508:569:469:5011:0311:0521:0420:5521:3721:2720:3821:42שוויץ, ציריך )ק(

6:036:048:408:419:129:1210:1710:1718:4618:4419:1019:0718:2619:17תאילנד, בנגקוק )ח(



רטו לוח זמנים לשבוע פרשת עקב בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:126:148:528:539:259:2610:3210:3219:1219:0819:3619:3318:5119:43מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:487:409:269:2210:1010:0511:0010:5717:2417:3117:5818:0517:1218:18ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:275:308:108:128:468:489:569:5618:5318:4819:2019:1518:3119:25נפאל, קטמנדו )ח(

7:067:059:369:3610:0610:0611:0911:0919:1619:1519:3919:3818:5719:47סינגפור, סינגפור )ח(

4:585:077:367:468:488:5210:0710:1020:2620:1521:1020:5819:5921:16פולין, ורשא )ק(

6:276:258:488:479:199:1710:1910:1718:0318:0318:2618:2717:4518:36פרו, לימה )ח(

6:246:329:109:1610:0310:0711:1911:2121:0921:0021:4521:3620:4421:51צרפת, ליאון )ק(

6:256:339:099:1610:0910:1211:2611:2821:3021:2122:0821:5721:0422:13צרפת, פריז )ק(

5:535:538:268:268:568:569:599:5918:1218:1118:3518:3417:5318:43קולומביה, בוגוטה )ח(

6:076:148:548:589:439:4610:5811:0020:4220:3421:1421:0620:1821:19קנדה, טורונטו )ק(

5:395:468:258:309:189:2110:3310:3520:2320:1420:5820:4819:5821:03קנדה, מונטריאול )ק(

5:556:008:418:449:219:2310:3310:3419:4819:4220:1720:1119:2520:23קפריסין, לרנקה )ק(

5:075:177:347:509:029:0710:2310:2720:5720:4521:4621:3220:2921:52רוסיה, ליובאוויטש )ח(

4:364:476:527:158:338:399:559:5920:3920:2621:2621:1120:1021:32רוסיה, מוסקבה )ח(

5:005:087:467:528:428:459:5810:0019:5419:4520:3220:2219:2820:37רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:056:128:508:569:469:5011:0311:0521:0420:5521:3721:2720:3821:42שוויץ, ציריך )ק(

6:036:048:408:419:129:1210:1710:1718:4618:4419:1019:0718:2619:17תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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