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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

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

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

mildz

.æè÷
ìë ìò åì áéùäì øùôà éàù åì íìùé ìåîâ äî òãåé åðéàå íéñéð äîë åì äùòù úåáåèä ìë ìò åúåà áåäàì àåä ïéãá øîà ãåã êàéäå àåä-êåøá-ùåã÷äì íéìåãâ íéçáù

:åîò äùòù ìåîâä

àk ézáäà:éðeðçz éìB÷-úà ýåýé | òîLé-éák:àø÷à éîéáe éì Bðæà ähä-éâúåî-éìáç | éðeôôà −¨©§¦¦«¦§©¬§Ÿ̈®¤¹¦À©«£¨«¦«¦¨´¨§´¦®§¨©¬¤§¨«£¨³¦¤§¥À̈¤
:àöîà ïBâéå äøö éðeàöî ìBàL éøöîeãà àø÷à ýåýé-íLáe:éLôð äèlî ýåýé äpäýåýé ïepç §¨¥´§´§¨®¦¨−̈§¨´¤§¨«§¥§Ÿ̈¬¤§®̈»̈¨¬¹§Ÿ̈À©§¨¬©§¦«©´§Ÿ̈´

:íçøî eðéýìàå ÷écöåå:òéLBäé éìå éúlc ýåýé íéàút øîLæk éëéçeðîì éLôð éáeLìîb ýåýé-é §©¦®¥−Ÿ¥´§©¥«Ÿ¥´§¨¦´§Ÿ̈®©¹Ÿ¦À§¦´§¦«©¦´−©§¦¦§®̈§¦¦«§¹Ÿ̈À¨©¬
:éëéìòç:éçcî éìâø-úà äòîc-ïî éðéò-úà úånî éLôð zölç ékèúBöøàa ýåýé éðôì Cläúà ¨¨«§¦¦³¦©¬§¨©§¦À¦Å¨¬¤¤¥¦¬¦¦§¨®¤©§¦¬¦¤«¦−¤§©¥¦§¥´§Ÿ̈®§¹©§À
:íéiçäé:ãàî éúéðò éðà øaãà ék ézðîàäàé:áæk íãàä-ìk éæôçá ézøîà éðàáéýåýéì áéLà-äî ©«©¦«−¤«¡©§¦¦´£©¥®£¹¦À¨¦¬¦§«Ÿ−£¦¨©´§¦§¨§¦®¨¨«¨¨¬Ÿ¥«¨¨¦¬©«Ÿ̈®

:éìò éäBìeîâz-ìkâé:àø÷à ýåýé íLáe àOà úBòeLé-ñBkãé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãð ¨©§¬¦¨¨«§¬¤¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«
åè:åéãéñçì äúånä ýåýé éðéòa ø÷éæèk ýåýé äpà:éøñBîì zçzt Eúîà-ïa Ecáò-éðà Ecáò éðà-é −¨¨§¥¥´§Ÿ̈®©¹¨« À§¨©«£¦¨«¨«¨´§Ÿ̈»¦«£¦¶©Å§¤¬£¦−©§§¤£¨¤®¦¹©À§¨§«¥¨«
æé:àø÷à ýåýé íLáe äãBz çáæ çaæà Eìçé:Bnò-ìëì àp-äãâð ílLà ýåýéì éøãðèé| úBøöça §´−¤§©¤©́¨®§¥−§Ÿ̈´¤§¨«−§¨©©«Ÿ̈´£©¥®¤§¨¹̈À§¨©«§©§³

a:déeììä íìLeøé éëëBúa ýåýé úé ¥Ä§Ÿ̈À§»¥³¦§«¨¨¦ À©«§¨«

.æé÷
:'ä íùá åàø÷é íìåë æà éë íìåë äéåììä ïëìå íúøàôúá ìàøùéå çéùîä úåîé ìò æîø íé÷åñô éðùî øåîæî

à:íénàä-ìk eäeçaL íéBb-ìk ýåýé-úà eììäá:déeììä íìBòì ýåýé-úîàå Bcñç | eðéìò øáâ ék ©«§´¤−§Ÿ̈¨¦®©¹§À¨¨«ª¦«¦¬»̈©³¨¥̧©§À¤«¡¤§Ÿ̈¬§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 eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

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

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

:äøBzä©¨
øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
e„ÓÚÂ הר ונבקע גֹו' הּזיתים הר על גֹו' רגליו ¿»¿ְְְִִֵַַַַַַָ

ּומׁש גֹו' ויּמה מזרחה מחציֹו ְְִִֵֵֶַָָָָָָהּזיתים

נגּבה  וחציֹו צפֹונה ההר מהּו1חצי להבין וצרי . ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָ

ונבקע  הּזיתים הר על רגליו ועמדּו ּבענין ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהעּלּוי

ונגּבה, צפֹונה ּומׁש ויּמה מזרחה הּזיתים ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָהר

העתידים  והּגּלּויים הּיעּודים ּבין זה נכלל ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּלכן

עלֿידי  ּבימינּו ּבמהרה האמּתית ּבּגאּלה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻלהיֹות

הּזיתים, הר ּבענין להבין צרי ּגם צדקנּו. ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָמׁשיח

הר  ּדהּנה, הפכּיים. ענינים ב' ּבזה ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָׁשּמצינּו

לג' חּוץ ׁשהיה הּמׁשחה הר הּוא ְְִִֵֶַַַָָָהּזיתים

אּלא 2מחנֹות  ׁשכינה, למחנה חּוץ רק לא היינּו, , ְְְֲֲִֵֶַַַַָָֹ

למחנה  חּוץ ואפילּו לוּיה, למחנה חּוץ ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָּגם

רּבנּו אמנם, טהֹור. ּבמקֹום ׁשהיה אּלא ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָיׂשראל,

ּפרׁש נעלית 3הּזקן מדרגה ׁשּזהּו הּזיתים הר ענין ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

חכמה  ּבחינת הּוא ּדזיתֿׁשמן והר 4ּבקדּׁשה, , ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֻ

ׁשהּוא  היינּו, הּזיתֿׁשמן, מקֹור הּוא ְְִֵֵֶֶֶַַַהּזיתים

ב' ּבזה ׁשּיׁש ונמצא, החכמה. מּבחינת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָלמעלה

ענין  הּזקן רּבנּו לפרּוׁש ׁשהרי הפכּיים. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָקצוֹות

ּולפי  ּבקדּׁשה, נעלית ּבחינה הּוא הּזיתים ְְְֲִִִֵֵַַַַָָֻהר

מחנֹות, לג' חּוץ הּוא הּזיתים הר הּנה ְְֲִִֵֵַַַּפׁשּוטֹו

יׂשראל  למחנה חּוץ להבין 2אפּלּו צרי ועֹוד . ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָ

הּזיתים, הר על נעׂשית היתה אדּמה ּׁשּפרה ְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֻמה

ׁשּׁשנינּו היה 5ּכפי הּפרה את הּׂשֹורף ׁשהּכהן ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
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הסוכות.1) דחג א' יום הפטרת – ד יד, החקירה 2)זכרי ' לספר הוספות ואילך). תקכג (ע' עה"פ (ח"א) נ"ך אוה"ת גם ראה

ואילך. 273 ע' הנ"ל 3)להצ"צ ד"ה ואילך. רנח ע' נביאים ואילך; נז ע' תקע"א אדה"ז במאמרי רגליו ועמדו ד"ה ראה

ואילך). שכ ע' תר"ל (סה"מ הרח"ו 4)תרל"א ובהגהות ב פח, א. לט, שם. מלך ובמקדש ב ז, ח"ג ב. פז, ח"ב זהר ראה

ועוד. רפ"ג.5)שם. אדומה פרה הל' רמב"ם ג. יט, חקת עה"פ ספרי מ"ו. פ"ג פרה מ"ד. פ"ב מדות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הראשון  ליום ההפטרה שהם (בפסוקים המשיח ימות על מתנבא זכריה הנביא

ואומר: הסוכות) חג של

ÂÈÏ‚¯ e„ÓÚÂ כביכול הקדושֿברוךֿהוא, ‚B'של ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ÏÚ 'B‚ ¿»¿«¿»«««≈ƒ
BÈˆÁÓ ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ Ú˜·Âבאמצעו‰nÈÂ ‰Á¯ÊÓ למערב מהמזרח ¿ƒ¿«««≈ƒ≈∆¿ƒ¿»»»»»
‰BÙˆ ¯‰‰ ÈˆÁ LÓe 'B‚ חציו »¬ƒ»»»»

צפון לצד ממקומו יזוז ¿∆¿BÈˆÁÂהצפוני
‰a‚ לצד ממקומו יזוז הדרומי ∆¿»

1e‰Óדרום  ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .¿»ƒ¿»ƒ«
ÈelÚ‰ הרוחנית והמשמעות היתרון »ƒ

¯‰ ÏÚ ÂÈÏ‚¯ e„ÓÚÂ ÔÈÚa¿ƒ¿«¿»¿«¿»««
ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ Ú˜·Â ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ¿ƒ¿«««≈ƒ
‰BÙˆ LÓe ‰nÈÂ ‰Á¯ÊÓƒ¿»»¿»»»»»

ÔÎlL ,‰a‚Â עילוי אותו בגלל »∆¿»∆»≈
ה ÏÏÎויתרון  שהר Ê‰היעוד ƒ¿»∆

הנביא  בדברי לשניים, ייחצה הזיתים

ÌÈÈelb‰Â ÌÈ„eÚi‰ ÔÈa≈«ƒƒ¿«ƒƒ
האלוקיים  ÌÈ„È˙Ú‰»¬ƒƒהרוחניים

˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿À»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ eÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«¿≈¿ƒ«

.e˜„ƒ̂¿≈
¯‰ ÔÈÚa ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««

ÌÈ˙Èf‰ הבקיעה עניין (מלבד עצמו «≈ƒ
המשיח) בימות לעתידֿלבוא ,שתהיה

‰Êa eÈˆnL הרוחנית במהותו ∆»ƒ»∆
הזיתים הר של ÌÈÈÚהפנימית '·ƒ¿»ƒ

‰p‰c .ÌÈiÎÙ‰ אחד ‰¯מצד , »¿ƒƒ¿ƒ≈«
‰ÁLn‰ ¯‰ ‡e‰ ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ««ƒ¿»
שגדלו  שמהזיתים שם על כך שנקרא

המשחה" "שמן את עושים היו עליו

כהנים  בו ומקומו למשוח ומלכים,

אלא  והעזרה המקדש בית בתוך איננו

˙BÁÓ '‚Ï ıeÁ ‰È‰L2 כאשר ∆»»¿«¬
התחלקו  הם במדבר היו ישראל בני

למי  קובעת והתורה (קבוצות) ל'מחנות'

למשל, מחנה. לכל להיכנס מותר

למקומות  להיכנס אסור לישראלים

רק  מותרת אליהם שהכניסה קדושים

חמורה, בטומאה הטמאים וכן לכהנים

המחנות  לשלושת מחוץ לצאת ,עליהם
‰ÁÓÏ ıeÁ ˜¯ ‡Ï ,eÈÈ‰«¿…«¿«¬≈

‰ÈÎL מותרת אליו שהכניסה המקדש בית של והעזרה במדבר המשכן חצר ¿ƒ»

בלבד  iÂÏ‰לכהנים ‰ÁÓÏ ıeÁ Ìb ‡l‡ אסורה , אליו שהכניסה ∆»«¿«¬≈¿ƒ»
ללויים  מותרת אך Ï‡¯NÈלישראלים ‰ÁÓÏ ıeÁ eÏÈÙ‡Â וכאמור , , «¬ƒ¿«¬≈ƒ¿»≈

ישראל  במחנה אפילו להיות להם שאסור טמאים È‰L‰ישנם ‡l‡ הר , ∆»∆»»
המשחה) (הר B‰Ë¯הזיתים ÌB˜Óa נחות מקום הוא הזיתים הר זה ולפי ¿»»

מחנה  כמו קדושים למקומות ביחס

ומחנה  לוויה מחנה וכלֿשכן ישראל,

-‡ÌÓשכינה. שני ¯eaמצד , »¿»«≈
L¯t Ô˜f‰3ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ÔÈÚ «»≈≈≈ƒ¿«««≈ƒ

,‰M„˜a ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Ó e‰fL∆∆«¿≈»«¬≈«¿À»
˙ÈÁa ‡e‰ ÔÓLŒ˙ÈÊc¿≈∆∆¿ƒ«

‰ÓÎÁ4 קבלה ובספרי בזוהר כמובא , »¿»
ÌÈ˙Èf‰ ¯‰Â עצי יש שבו המקום ¿««≈ƒ

השמן  בא שמהם B˜Ó¯זית ‡e‰¿
‡e‰L ,eÈÈ‰ ,ÔÓLŒ˙Èf‰«≈∆∆«¿∆

‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ שהרי ¿«¿»ƒ¿ƒ««»¿»
נעלה  דבר, לכל והשורש שהמקור מובן

על  מורה שמן ואם עצמו מהדבר יותר

בחינה  על מורה הזיתים הר הרי חכמה,

מהחכמה. יותר הנעלית גבוהה, יותר

˙BÂˆ˜ '· ‰Êa LiL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆≈»∆¿»
ea¯ Le¯ÙÏ È¯‰L .ÌÈiÎÙ‰»¿ƒƒ∆¬≈¿≈«≈
‡e‰ ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ÔÈÚ Ô˜f‰«»≈ƒ¿«««≈ƒ

‰M„˜a ˙ÈÏÚ ‰ÈÁa למעלה ¿ƒ»«¬≈«¿À»
כנ"ל  החכמה, ÈÙÏeמבחינת ,¿ƒ

BËeLt מחוץ הגשמי מיקומו לפי ¿
כי  (אם והעזרה המקדש בית לשטח

לשם) ‰ÌÈ˙Èfסמוך ¯‰ ‰p‰ƒ≈««≈ƒ
elÙ‡ ,˙BÁÓ '‚Ï ıeÁ ‡e‰¿«¬¬ƒ

¯NÈ ‰ÁÓÏ ıeÁÏ‡2. ¿«¬≈ƒ¿»≈
‰¯tM ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ „BÚÂ¿»ƒ¿»ƒ«∆»»
¯‰ ÏÚ ˙ÈNÚ ‰˙È‰ ‰n„‡¬À»»¿»«¬≈««

eÈML ÈÙk ,ÌÈ˙Èf‰5 במשנה «≈ƒ¿ƒ∆»ƒ
פרה  ‡˙במסכת Û¯BO‰ Ô‰k‰L∆«…≈«≈∆

¯‰ L‡¯a „ÓBÚ ‰È‰ ‰¯t‰«»»»»≈¿…«
‰ÁLn‰ וכבש המשנה: לשון (וזה «ƒ¿»

להר  הבית מהר עושים היו גשר) (מעין

הפרה  את השורף כהן שבו המשחה...

להר  יוצאין (עוזריה) מסעדיה וכל

ÌbLהמשחה") ,Ô·eÓ ‰fnL ,∆ƒ∆»∆«
CiL ‰¯t‰ ˙iNÚ ÔÈÚƒ¿«¬ƒ««»»«»

ÌÈÈelb‰Ï האלוקיים ÌÈÈelb‰nLהרוחניים ÔÂÈÎc ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ¿«ƒƒƒ¿»ƒ»…¿≈»∆≈«ƒƒ
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ועמדּו ענין הּוא ּדלעתידֿלבא ׁשּמהּגּלּויים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹּדכיון

היתה  הּזיתים ּובהר גֹו', הּזיתים הר על ְְְִִֵֵַַַַַַָָָרגליו

הּפרה  עׂשּית ׁשענין מּובן, הרי הּפרה, ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָנעׂשית

ּדלעתידֿלבא. להּגּלּויים ְְִִִִַַָָָֹׁשּי

ּתחּלה Ô·eÈÂב) ּבהקּדים זה הר 6ּכל ענין  ¿»ְְְְִִִֶַַַָָ

למעלּיּותא  זה הר ׁשּנׁשּתּנה ּכפׁשּוטֹו, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָהּזיתים

ּבֹו ׁשּגדלים מקֹום ׁשהּוא הּמקֹומֹות, ְְְִִֵֶֶַָָמּׁשאר

עֹוׂשים  מהּזיתים ּדהּנה, ּבזה, והענין זית. ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאילני

ּגם  מצינּו ולכן החכמה. על רֹומז וׁשמן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשמן,

מצּויה  זית ׁשמן  מצּוי  ׁשּבֹו ׁשהּמקֹום ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָּבגׁשמּיּות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו החכמה, ּתקֹועה 7ּבֹו יֹואב וּיׁשלח ְְְְִֶַַַָָָָָ

ׁשּתקֹוע  לפי והינּו, חכמה, אּׁשה מּׁשם ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָוּיּקח

זית  ּבׁשמן ׁשרגילין ּומּתֹו לׁשמן, אלפא ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָהיתה

ּביניהם  מצּויה החכמה ׁשּׁשמן 8היתה לפי והינּו , ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

חכמה. ּבחינת ְְִַָָהּוא

˙eiË¯Ù·e רֹומז 'מים' ׁשּגם מצינּו הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒִִִֵֵֵֶַַָ

וכּידּוע  החכמה, ּבין 9על ההפרׁש ְְְֵֵֶַַַַַָָָ

נּסּו היה הּׁשנה ׁשּבכל הּמים, לנּסּו הּיין ְְִִִִִֶַַַַַָָָָָנּסּו

ויין  הּבינה, על ׁשּמֹורה טעם, ּבֹו יׁש ׁשּיין ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָהּיין,

ואנׁשים  אלקים ּכתיב 10מׂשּמח ּבבינה וגם אם 11, ְְְְֱֲִִִִֵֵַַַַָָֹ

הּׁשנה  ּכל ׁשעבֹודת ּדכיון והינּו, ׂשמחה, ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָהּבנים

לכן  ודעת, טעם ׁשעלּֿפי העבֹודה היא ְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָּכללּותּה

ּבסּכֹות  אמנם ּבינה, מּבחינת היא ההמׁשכה ְְְְִִִִַַַַָָָָָֻּגם

טעם  להם אין ׁשּמים הּמים, נּסּו ּגם ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָנתוּסף

מבר לצמאֹו מים הּׁשֹותה רק לפי 12(ולכן , ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

החכמה  על ורֹומז טעם), ּבהם אין ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּמים

ׁשּבחג  הּמים ונּסּו והּׂשגה, מהבנה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּלמעלה
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הללו 6) ד"ה .3 בהערה שצויינו מקומות וראה ואילך). מ ע' תרס"ט (סה"מ תרס"ט דעת למען ד"ה ראה – לקמן בהבא

ואילך). קפח ע' תשרי סה"מ (תו"מ ב.7)תשל"א יד, ב ב.8)שמואל פה, סה"מ 9)מנחות ואילך. ד עט, סוכות לקו"ת ראה

ואילך. נה ע' תרח"ץ ואילך. יט ע' תרנ"ד ואילך. תקלט ע' ח"ב יג.10)תרל"ג ט, שופטים וראה 11)ספר ט. קיג, תהלים

ובכ"מ. ד. פח, שמע"צ א.12)לקו"ת מד, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'B‚ ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ÏÚ ÂÈÏ‚¯ e„ÓÚÂ ÔÈÚ ‡e‰ ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…ƒ¿«¿»¿«¿»«««≈ƒ
˙iNÚ ÔÈÚL ,Ô·eÓ È¯‰ ,‰¯t‰ ˙ÈNÚ ‰˙È‰ ÌÈ˙Èf‰ ¯‰·e¿««≈ƒ»¿»«¬≈«»»¬≈»∆ƒ¿«¬ƒ«

‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰Ï CiL ‰¯t‰ על האמור והיעוד מאחר שכן «»»«»¿«ƒƒƒ¿»ƒ»…
הפרה  לשריפת שגם מובן לעתידֿלבוא, שיהיו ה'גילוים' בין נימנה הזיתים הר

הזיתים, הר היה לכך הקבוע שהמקום

 ֿ שלעתיד ל'גילויים' ושייכות קשר יש

את  אפוא, להבין, וצריך לבוא.

הדברים. של הרוחנית המשמעות

ÌÈc˜‰a ‰Ê Ïk Ô·eÈÂ (·¿»»∆¿«¿ƒ
‰lÁz6ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ÔÈÚ ¿ƒ»ƒ¿«««≈ƒ

‰pzLpL ,BËeLÙk התייחד=] ƒ¿∆ƒ¿«»
eiÏÚÓÏ˙‡ונבדל] ‰Ê לשבח ‰¯ «∆¿«¬ƒ»
‰BÓB˜n˙,ומעלה  ¯‡MÓƒ¿»«¿

Ba ÌÈÏ„bL ÌB˜Ó ‡e‰L∆»∆¿≈ƒ
.˙ÈÊ ÈÏÈ‡ƒ»≈«ƒ

‰Êa ÔÈÚ‰Â הרוחנית המשמעות ¿»ƒ¿»»∆
זיתים  גדלים שבו ההר של ,הפנימית
,ÔÓL ÌÈNBÚ ÌÈ˙Èf‰Ó ,‰p‰c¿ƒ≈≈«≈ƒƒ∆∆
ÔÎÏÂ .‰ÓÎÁ‰ ÏÚ ÊÓB¯ ÔÓLÂ¿∆∆≈««»¿»¿»≈
ÌB˜n‰L ˙eiÓL‚a Ìb eÈˆÓ»ƒ«¿«¿ƒ∆«»
Ba ‰ÈeˆÓ ˙ÈÊ ÔÓL ÈeˆÓ BaL∆»∆∆«ƒ¿»

·e˙kL BÓk ,‰ÓÎÁ‰7ÁÏLiÂ «»¿»¿∆»«ƒ¿«
‰M‡ ÌMÓ ÁwiÂ ‰ÚB˜z ·‡BÈ»¿»«ƒ«ƒ»ƒ»
ÚB˜zL ÈÙÏ ,eÈ‰Â ,‰ÓÎÁ¬»»¿«¿¿ƒ∆¿«

‡ÙÏ‡ ‰˙È‰ רגילה מאולפת, »¿»«¿»
ÔÓLa ÔÈÏÈ‚¯L CBzÓe ,ÔÓLÏ¿∆∆ƒ∆¿ƒƒ¿∆∆

˙ÈÊ כפשוטו‰ÓÎÁ‰ ‰˙È‰ «ƒ»¿»«»¿»
Ì‰ÈÈaכפשוטה  ‰ÈeˆÓ8eÈ‰Â , ¿»≈≈∆¿«¿

‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡e‰ ÔÓML ÈÙÏ¿ƒ∆∆∆¿ƒ«»¿»
נובע  גשמי דבר וכל ברוחניות

העליון. הרוחני משרשו ומשתלשל

eÈˆÓ ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈»ƒ
'ÌÈÓ' ÌbL(לשמן ¯ÊÓB(בנוסף ∆««ƒ≈

Úe„iÎÂ ,‰ÓÎÁ‰ ÏÚ9L¯Ù‰‰ ««»¿»¿«»««∆¿≈
ÔÈi‰ Ceq ÔÈa המקדש בבית שהיה ≈ƒ««ƒ

השנה  ימות ‰ÌÈnכל CeqÏ שהיה ¿ƒ««ƒ
הסוכות  בחג המקדש ÏÎaLבבית ,∆¿»

ÔÈiL ,ÔÈi‰ Ceq ‰È‰ ‰M‰«»»»»ƒ««ƒ∆«ƒ
‰Èa‰ ÏÚ ‰¯BnL ,ÌÚË Ba LÈ והשגה שבהבנה בחסידות מבואר ≈««∆∆««ƒ»

רעיון. של וגרעין נקודה הוא הראשון השלב שלבים. כמה יש שכלי רעיון של

אבל  הרעיון והבהרת ליישוב קצהֿחוט בידו שיש האדם חש כבר זה בשלב

וההברקה  וההארה הדברים, פרטי את יודע לא עדיין הוא הזה הראשוני בשלב

דבר  שרואה לאדם בדומה מה") "כח (אותיות "חכמה" נקראת הזו הראשונית

האדם  מתבונן שבו השלב הוא השני השלב זה". "מה ושואל כללי באופן

פרטים  ופרטי לפרטים הראשוני הגרעין את ומפרט ו'מפרק' הרעיון בנקודת

של  לעומקם היטב מובן שהרעיון עד

בינה. נקרא השני, הזה, והשלב דברים.

הבנה  המסמל טעם בו שיש יין לכן,

הבינה  (כוח) על מורה ועמוקה טובה

הבינה  ספירת ועל האדם (שבשכל

מתבטא  שבו נוסף דבר ויש העליונה)

- לבינה היין של ÔÈÈÂהקשר ,¿«ƒ
ÌÈL‡Â ÌÈ˜Ï‡ ÁnNÓ10, ¿«≈«¡…ƒ«¬»ƒ

·È˙k ‰È·a Ì‚Â11ÌÈa‰ Ì‡ ¿«¿ƒ»¿ƒ≈«»ƒ
‰ÁÓN וחסידות בקבלה כמבואר ¿≈»

השכל  כוחות שהם והבינה, שהחכמה

המידות  את ומעוררים הגורמים

נקראים  שבלב, הרגשות את ו'מולידים'

וזו  בינה. – ו'אם' חכמה, – 'אב'

"אם  הכתוב של הפנימית המשמעות

שמחה" קשורה הבנים שמחה כי

בדרך  בשרֿודם שמלך (כשם בגילוי

בעת  אבל חדרים בחדרי יושב כלל

וכיוון  כל) לעין מתגלה הוא שמחה

מתגלה  שבאמצעותו הכוח היא שבינה

באמצעות  (כי השכלי הרעיון

מקבל  הוא הבינה בכוח ההתבוננות

היטב), ומובן ונקלט והרחבה עומק

היין  כמו לשמחה, מקור היא ,הבינה
Ïk ˙„B·ÚL ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â¿«¿¿≈»∆¬«»
‰„B·Ú‰ ‡È‰ d˙eÏÏk ‰M‰«»»¿»»ƒ»¬»
Ìb ÔÎÏ ,˙Ú„Â ÌÚË ÈtŒÏÚL∆«ƒ««»««»≈«
‰Èa ˙ÈÁaÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒƒ¿ƒ«ƒ»

ולהשיג  להבין הכוח ‡ÌÓשהיא ,»¿»
,ÌÈn‰ Ceq Ìb ÛqÂ˙ ˙BkÒa¿Àƒ¿«≈«ƒ««ƒ

ÌÈnL ליין Ì‰Ïבניגוד ÔÈ‡ ∆«ƒ≈»∆
ÌÈÓ ‰˙BM‰ ˜¯ ÔÎÏÂ) ÌÚË««¿»≈««∆«ƒ

C¯·Ó B‡ÓˆÏ נהיה "שהכל ƒ¿»¿»≈
12Ì‰aבדברו" ÔÈ‡ ÌÈnL ÈÙÏ ,¿ƒ∆«ƒ≈»∆

ÌÚË שיש הנאה נחשבת שלו השתייה אין לצמאו, שלא מים ששותה ומי ««
עליה) O‰Â‚‰לברך ‰·‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÓÎÁ‰ ÏÚ ÊÓB¯Â ,¿≈««»¿»∆¿«¿»≈¬»»¿«»»

לא  עדיין האדם כאשר הרעיון, של הראשונית הנקודה היא שחכמה כאמור
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ז i"gyz'd ,zekeqd bgc 'a mei

החכמה  ּבחינת המׁשכת ענין הּוא ְְְְִִַַַַַַָָָֻהּסּכֹות

ׁשעלֿידי  והינּו, והּׂשגה. מהבנה ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּלמעלה

ימי  עׂשרת  ּדראׁשֿהּׁשנה העבֹודה ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָֹהקּדמת

ׁשּלמעלה  עבֹודה ׁשהיא הּכּפּורים ויֹום ְְְְֲִִִֶֶַַָָָּתׁשּובה

החכמה  ּבחינת הּסּכֹות ּבחג נמׁש ודעת, ְְְְִִִַַַַַַַַָָָָֻמּטעם

החכמה  ּבענין אמנם, ודעת. מּטעם ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָׁשּלמעלה

וחכמה  הּגלּויה חכמה מדרגֹות, ב' יׁש ְְְְְֵֵַַָָָָָָּגּופא

ׁשּמים  לׁשמן, מים ּבין ההפרׁש וזהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּנעלמה.

ּבחינת  הּוא וׁשמן הּגלּויה, חכמה ּבחינת ְְְְְִִֶֶַַַָָָהּוא

הּוא  הּנפׁש ּבכחֹות וענינֹו הּנעלמה. ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָֹחכמה

הּגלּוי, הׂשכל נמצא ׁשּמּמּנּו הּמׂשּכיל, ּכח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבחינת

חכמה  ּבחינת הּוא עצמֹו הּמׂשּכיל ּכח ְְְְֲִִַַַַַָָָֹאבל

למעלה  הּספירֹות ּבענין מּזה והּדגמא ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֻהּנעלמה.

ּומקֹור  ׁשרׁש ׁשהיא סתימאה, חכמה ּבחינת ְְְִִִֶֶַָָָָָֹהּוא

היא  עצמ ּה היא אבל הּגלּויה, חכמה ְְְְֲִִִִַַַָָָָָלבחינת

ּבחינת  ּכאׁשר ּדגם והינּו, והעלם. ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַּבסתימּות

לחכמה  וׁשרׁש מקֹור נעׂשית סתימאה ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹחכמה

סתימאה  חכמה ׁשּבחינת ּבאפן זה אין ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהּגלּויה,

נמצאת  ׁשּמּמּנּה רק אּלא ּגּלּוי, לכלל ּבאה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָעצמּה

נׁשארת  עצמּה היא אבל הּגלּויה, ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָחכמה

הּנ"ל  הּמׁשל עלּֿפי זה ויּובן והעלם. ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבסתימּות

נעׂשה  הּמׂשּכיל ּכח ּכאׁשר ׁשּגם הּמׂשּכיל, ְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַַַַֹֹמּכח

הּמׂשּכיל  ׁשּמּכח הּגלּויה, לחכמה ּומקֹור ְְְִִֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשרׁש

זה  אין הרי ּבגּלּוי, חדׁשה הׂשּכלה לֹו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָנֹופלת
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מפני  אלא החכמה של החיסרון מפני זה אין אך הדברים בפרטי להבנה הגיע

והשגה, מהבנה למעלה היא ‰Bkq˙שהחכמה ‚ÁaL ÌÈn‰ CeqÂ¿ƒ««ƒ∆¿««À
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰ והתגלות‰·‰Ó ‰ÏÚÓlL ‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ƒ¿««¿»«¿ƒ««»¿»∆¿«¿»≈¬»»

‰‚O‰Â מנסכים (כאשר השנה ימות בכל נמשכת שאיננה נעלית דרגה שהיא ¿«»»
מים). ולא יין המזבח על

˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈«¿»«
˙¯NÚ ‰M‰ŒL‡¯c ‰„B·Ú‰»¬»¿…«»»¬∆∆
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰·eLz ÈÓÈ¿≈¿»¿«ƒƒ
‰ÏÚÓlL ‰„B·Ú ‡È‰L∆ƒ¬»∆¿«¿»
‚Áa CLÓ ,˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««»««ƒ¿»¿«
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ˙Bkq‰«À¿ƒ««»¿»

˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL כדי כי ∆¿«¿»ƒ««»««
צורך  יש מסויימת המשכה לפעול

שגורם  מהסוג למטה, רוחנית בעבודה

(כמבואר  במיוחד הזו ההמשכה את

כדכוד  "ושמתי ד"ה במאמר

ראה,שמשותייך", פרשת שבת

ה'תשט"ז: אלול, החודש מברכים

האור  המשכת שתהיה "ובכדי

צריכה  השתלשלות מסדר שלמעלה

ההמשכה, אופן לפי העבודה להיות

להיות  צריכה העבודה שגם היינו

שבנפש  השתלשלות מסדר למעלה

לחכמה  רומז שמן שגם נמצא האדם").

האישה  לגבי ז"ל חכמינו (כדברי

רומזים  מים וגם מתקוע) החכמה

ניסוך  בין ההבדל לגבי (כנ"ל לחכמה

חכמה) – המים לניסוך בינה, – היין

בוודאי  והרי הדברים, פשר ומהו

בגשמיות  ושמן יין בין שההבדלים

ברוחניות? ביניהם מהבדלים נובעים

,ÌÓ‡ השמן גם שאכן הוא ההסבר »¿»
שעם  אלא חכמה בחינת הם המים וגם

כי  שונות בחינות בשתי מדובר זאת

'· LÈ ‡Ùeb ‰ÓÎÁ‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««»¿»»≈
‰ÓÏÚp‰ ‰ÓÎÁÂ ‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ ,˙B‚¯„Ó להלן שיבואר .כפי «¿≈»¿»«¿»¿»¿»«∆¿»»

‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡e‰ ÌÈnL ,ÔÓLÏ ÌÈÓ ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰ÊÂ¿∆«∆¿≈≈«ƒ¿∆∆∆«ƒ¿ƒ«»¿»
BÈÚÂ .‰ÓÏÚp‰ ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡e‰ ÔÓLÂ ,‰ÈeÏb‰,השמן של «¿»¿∆∆¿ƒ«»¿»«∆¿»»¿ƒ¿»

הנעלמה  החכמה ‰ÏÈkNnבחינת Ák ˙ÈÁa ‡e‰ LÙp‰ ˙BÁÎa¿…«∆∆¿ƒ«…«««¿ƒ
הנפש  בתוך ונעלמים עמוקים רבדים של והתפשטות גילוי הם הנפש כוחות

('כוחות  ומורגשת גלויה בצורה הפועלים הנפש חלקי בין להבחין ויש

('כוחות  גילוי לידי באים ולא הנפש בעמקי שנמצאים הנפש לכוחות הגלויים')

'כוח  – ובענייננו הכוחות, כל לגבי כללי באופן נכונים הדברים נעלמים').

הנפש  בעמקי אבל שכליים רעיונות ולקלוט להבין הכוח הוא הגלוי השכל'

וההבנה  ההשכלה כוח מאחורי עומד שבעצם ונעלם פנימי יותר כוח מצוי

המשכיל' 'כח והוא אותו ומפעיל אותו ומניע Óˆ‡בפועל epnnL ,∆ƒ∆ƒ¿»

ÈeÏb‰ ÏÎN‰ באות שממנו הנפש) (בעמקי המקור הוא המשכיל' 'כח «≈≈«»
בפועל  המובנים השכליים הרעיונות היינו ‰ÏÈkNnההשכלות, Ák Ï·‡ ,¬»…«««¿ƒ

‰ÓÏÚp‰ ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡e‰ BÓˆÚ הם השמן וגם המים גם וכאמור «¿¿ƒ«»¿»«∆¿»»
יקר  השמן בגשמיות (כשם יותר נעלה שהשמן אלא שבנפש החכמה כנגד

את  מסמל והוא מהמים) יותר ונחשב

המשכיל'. 'כוח היא הנעלמת, החכמה

הגלויה  החכמה את מסמלים והמים

המבין. השכל היא

˙B¯ÈÙq‰ ÔÈÚa ‰fÓ ‡Ó‚c‰Â¿«À¿»ƒ∆¿ƒ¿««¿ƒ
‰ÏÚÓÏ שתי כביכול, יש, בהם שגם ¿«¿»

המשכיל', ו'כח חכמה של בחינות

‡e‰ העליונה הנעלמה החכמה

‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa חכמה ¿ƒ«»¿»¿ƒ»»
מתגלית  שלא È‰L‡סתומה אמנם , ∆ƒ

‰ÓÎÁ ˙ÈÁ·Ï ¯B˜Óe L¯L…∆»ƒ¿ƒ«»¿»
Ï·‡ ,‰ÈeÏb‰ זאת ‰È‡עם «¿»¬»ƒ

.ÌÏÚ‰Â ˙eÓÈ˙Òa ‡È‰ dÓˆÚ«¿»ƒƒ¿ƒ¿∆¿≈
˙ÈÁa ¯L‡k Ì‚c ,eÈ‰Â¿«¿¿««¬∆¿ƒ«
¯B˜Ó ˙ÈNÚ ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ»¿»¿ƒ»»«¬≈»
ÔÈ‡ ,‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁÏ L¯LÂ¿…∆«»¿»«¿»≈
‰ÓÎÁ ˙ÈÁaL ÔÙ‡a ‰Ê∆¿…∆∆¿ƒ«»¿»
ÏÏÎÏ ‰‡a dÓˆÚ ‰‡ÓÈ˙Ò¿ƒ»»«¿»»»ƒ¿»
dpnnL ˜¯ ‡l‡ ,Èelbƒ∆»«∆ƒ∆»
Ï·‡ ,‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ ˙‡ˆÓƒ¿≈»¿»«¿»¬»
˙eÓÈ˙Òa ˙¯‡L dÓˆÚ ‡È‰ƒ«¿»ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ

ÌÏÚ‰Â התגלות למשל, יש, כאשר ¿∆¿≈
אור  של ממקור אורות של והתפשטות

העליונים  הרבדים שגם ייתכן

באמצעות  יתגלו ביותר והעמוקים

הרבדים  בתוך כי החיצוניים. הרבדים

את  בהעלם, כי אם יש, החיצוניים

שלהם  שההתגלות כך ומקורם, שורשם

נעלים  רבדים גם גילוי לידי מביאה

גם  ייתכן אבל יותר, ועמוקים

יהיו  והפנימיים העמוקים שהרבדים

יתגלו  לא עצמם והמקור השורש זאת ובכל הגלויים לרבדים ומקור שורש

נובעת  העליונה הגלויה שהחכמה העובדה – ובענייננו כך. ידי על כלל

תהיה  הגלויה החכמה שבהתגלות מחייבת לא והנעלמת הסתומה מהחכמה

היא  והנעלמת הסתומה שהחכמה ולמרות הסתומה, החכמה התגלות גם

חכמה  תמיד נשארת הסתומה החכמה עצמה, היא הגלויה, לחכמה השורש

נעלמה.

¯L‡k ÌbL ,ÏÈkNn‰ ÁkÓ Ï"p‰ ÏLn‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ¿»∆«ƒ«»»««ƒ…«««¿ƒ∆««¬∆
ÁknL ,‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁÏ ¯B˜Óe L¯L ‰NÚ ÏÈkNn‰ Ák…«««¿ƒ«¬∆…∆»«»¿»«¿»∆ƒ…«

,Èel‚a ‰L„Á ‰ÏkN‰ BÏ ˙ÏÙB ÏÈkNn‰ כח' בין היחס ««¿ƒ∆∆«¿»»¬»»¿ƒ
ש'כח  כך וקרוב ישיר יחס הוא האדם בנפש הגלויה לחכמה המשכיל'

הגלויה. החכמה את למעשה שמפעיל זה הוא הנפש שבעמקי המשכיל'
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ּבּׂשכל  ּומתּגּלה לגּלּוי ּבא הּמׂשּכיל ׁשּכח ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹּבאפן

נמצא  הּמׂשּכיל  ּכח ׁשעלֿידי  ּכיֿאם ְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹהּגלּוי,

נׁשאר  עצמֹו הּמׂשּכיל ּכח אבל הּגלּוי, ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹהּׂשכל

חכמה  ּבענין למעלה יּובן כן ּוכמֹו ְְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָּבהעלם.

סתימאה  חכמה מּבחינת ּכאׁשר ּדגם ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָסתימאה,

סתימא  החכמה הּנה הּגלּויה, חכמה ה נמׁשכת ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבענין  ּגם ׁשּמצינּו ּוכמֹו ּבסתימּות. נׁשארת ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָעצמּה

ּבחׁשאי  ׁשּיֹוצא ּבגׁשמּיּות ׁשּגם 13הּׁשמן והינּו, , ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַ

הּנה  ּגּלּויים, ׁשל ענין נעׂשה מהּׁשמן ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּכאׁשר

ּובהעלם. ּבסתימּות ּבחׁשאי, הּוא עצמֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַהּׁשמן

‰Ê·e ֿ על ׁשּצף ׁשמן ּבענין ׁשּמצינּו מה יּובן »∆ְְִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּפלּוגּתא  ׁשּיׁש הּיין, חּבּור 14ּגּבי הוי אם ְְִִִֵֵֵֶַַַָָ

ּבחינת  הּוא ׁשּׁשמן מאחר ּדלכאֹורה, לזה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָזה

וידּוע  ּכּנ"ל, ּבינה ּבחינת הּוא ויין 15חכמה ְְְְִִִַַַַַָָָָ

מתּפרׁשין, ּדלא רעין ּתרין הם ּובינה ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָׁשחכמה

הּספירֹות  ּכמֹו זה ׁשאין והינּו, ּתדיר, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָוזיוּוגייהּו

אּלא  מזּדּוגים, הם ׁשּלפעמים מהם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּלמּטה

ה'קסלקאּֿדעּתא' מהּו ּכן אם ּתדיר, ְְִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּזיוּוגייהּו

א חּבּור. יהיה לא הּיין עלּֿגּבי ׁשּצף ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשּׁשמן

ּתמיד  מזּדּוגת הּגלּויה חכמה ׁשּדוקא הּוא, ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָהענין

מתּפרׁשין, ּדלא רעין ּדתרין ּבאפן הּבינה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָֹעם

ּתֹופסת  ההתּבֹוננּות ׁשעלֿידי רֹואים ׁשאנּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָּוכמֹו

נקּדת  את ׁשּמביאה ההׂשּכלה, ּבנקּדת ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֻֻהּבינה

והינּו, כּו', ורחב ּבאר הּׂשכל ּבפרטי ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹההׂשּכלה
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א.13) לט, זח"ג וראה א. קלז, דא"ח) (עם וש"נ.14)סידור ב. ה, שבת מ"ה. פ"ב יום זח"ג ר 15)טבול א. נו, זח"ב אה

ועוד. שם. החמה ובאור א ד,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המשכיל  מהכוח נובע שהדבר ברור חדש, רעיון נופל הגלויה בחכמה וכאשר

זאת עם ‰ÏÈkNnאך ÁkL ÔÙ‡a ‰Ê ÔÈ‡ È¯‰ בעמקי עצמו המצוי , ¬≈≈∆¿…∆∆…«««¿ƒ
Ákהנפש  È„ÈŒÏÚL Ì‡ŒÈk ,ÈeÏb‰ ÏÎOa ‰lb˙Óe Èel‚Ï ‡a»¿ƒƒ¿«∆«≈∆«»ƒƒ∆«¿≈…«

ÏÈkNn‰ ובאמצעותו והתגלהÓˆ‡בכוחו ‰ÈeÏb,והתחדש ÏÎO‰ ««¿ƒƒ¿»«≈∆«»
BÓˆÚ ÏÈkNn‰ Ák Ï·‡¬»…«««¿ƒ«¿

ÌÏÚ‰a ¯‡L לפני כמו בדיוק ƒ¿»¿∆¿≈
החדש. הרעיון התגלות

ÔÈÚa ‰ÏÚÓÏ Ô·eÈ ÔÎ BÓÎe¿≈»¿«¿»¿ƒ¿«
‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ הנעלמת ,החכמה »¿»¿ƒ»»

‰ÓÎÁ ˙ÈÁaÓ ¯L‡k Ì‚c¿««¬∆ƒ¿ƒ«»¿»
‰ÓÎÁ ˙ÎLÓ ‰‡ÓÈ˙Ò¿ƒ»»ƒ¿∆∆»¿»

‰p‰ ,‰ÈeÏb‰ שהמשכת שברור אף «¿»ƒ≈
נובעת  הגלויה החכמה והתגלות

זאת  בכל הסתומה, מהחכמה

dÓˆÚ ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿ƒ»»«¿»
˙eÓÈ˙Òa ˙¯‡L ובהעלם. ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ

ÔÈÚa Ìb eÈˆnL BÓÎe¿∆»ƒ«¿ƒ¿«
˙eiÓL‚a ÔÓM‰ את מסמל שהוא «∆∆¿«¿ƒ

שלמעלה  סתימאה ≈∆BiLˆ‡החכמה
È‡LÁa13 לצאת השמן של טבעו «¬«

ובשקט  לאט  ÌbLמהזיתים ,eÈ‰Â ,¿«¿∆«
ÔÈÚ ‰NÚ ÔÓM‰Ó ¯L‡k«¬∆≈«∆∆«¬∆ƒ¿»
BÓˆÚ ÔÓM‰ ‰p‰ ,ÌÈÈelb ÏL∆ƒƒƒ≈«∆∆«¿
˙eÓÈ˙Òa ,È‡LÁa ‡e‰«¬«ƒ¿ƒ

.ÌÏÚ‰·e¿∆¿≈
ÔÈÚa eÈˆnL ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«∆»ƒ¿ƒ¿«
LiL ,ÔÈi‰ ÈabŒÏÚ ÛvL ÔÓL∆∆∆»««≈««ƒ∆≈

‡z‚eÏt14(במשנה) ‡Ìמחלוקת ¿¿»ƒ
‰ÊÏ ‰Ê ¯eaÁ ÈÂ‰ לשון וזה »≈ƒ∆»∆

על  ׁשצף תרומה) (של "שמן ֶָהמשנה:

יום  טבול ונגע תרומה (של יין גבי

להמתין  ועליו טבל שכבר טמא ַָ(אדם

לטהור  שיהפוך כדי היום סוף עד

את  פוסלת בתרומה נגיעתו ובינתיים

השמן  (כי בלבד השמן את אלא ּפסל לא הראשונה) הדעה לפי הרי ַָהתרומה.

ו) (חולק נורי בן יוחנן ורבי היין). את פוסל ואיננו ליין כמחובר נחשב לא

גם  פוסלת בשמן יום הטבול של (והנגיעה לזה" זה מחוברים ששניהם אומר

היין  השאלה .את ÈÁa˙ונשאלת ‡e‰ ÔÓML ¯Á‡Ó ,‰¯B‡ÎÏc :¿ƒ¿»≈««∆∆∆¿ƒ«
Úe„ÈÂ ,Ï"pk ‰Èa ˙ÈÁa ‡e‰ ÔÈÈÂ ‰ÓÎÁ15‰È·e ‰ÓÎÁL »¿»¿«ƒ¿ƒ«ƒ»««¿»«∆»¿»ƒ»

¯È„z e‰ÈÈ‚eÂÈÊÂ ,ÔÈL¯t˙Ó ‡Ïc ÔÈÚ¯ ÔÈ¯z Ì‰ בספרי מובא ≈¿≈≈ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«»ƒ
לשני  נמשל העליונות הבינה לספירת החכמה ספירת בין והיחס שהקשר קבלה

ל'יחוד' נמשלה לבינה החכמה של וההשפעה לעולם נפרדים שאינם חברים

נשא  פרשת תורה, בלקוטי הזקן רבינו שמבאר (וכפי הפסק לו שאין ו'זיווג'

נפסק  ואינו תדירי הוא ובינה חכמה "שהזיווג חיים': עץ ה'פרי דברי לפי

ההשתלשלות  הנה כי העולמות, כל יתבטלו אחד רגע יתבטל אם כי לעולם,

אלא  בלבד גשמי ליש מאין ולא תמיד להיות צריכה ליש מאין וההתהוות

תמצא  מאין החכמה כי ובינה, חכמה יחוד עניין וזהו רוחניים, ויש באין אפילו

אין  ולכן ביטול, מ"ה, כוח היא וחכמה

בחכמה... אלא שֹורה האיןֿסוף ֶאור

סוף  אין אור שורה אינו בבינה ואפילו

וחכמה  בחכמה, התלבשות ידי על אלא

בינה  כי והיינו, בבינה, מתלבשת

היינו  ובינה חכמה ויחוד יש, נקראת

להיות  וצריכה כו'. ליש מאין ההמשכה

ממש") תדיר זו ¿»¿eÈ‰Â,המשכה
˙B¯ÈÙq‰ BÓk ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆¿«¿ƒ
Ì‰ ÌÈÓÚÙlL Ì‰Ó ‰hÓlL∆¿«»≈∆∆ƒ¿»ƒ≈

ÌÈ‚ecÊÓ בהמשך שכתוב כמו ƒ¿«¿ƒ
יחוד  ..." תורה: בלקוטי הנ"ל המאמר

לזמנים" שמתחברים ומלכות ,תפארת
e‰ÈÈ‚eÂÈfL ‡l‡ ובינה חכמה של ∆»∆ƒ«

¯È„z נביעת בין ההבדל (כמו »ƒ
ללא  תמידית, שהיא מהשכל המחשבה

בדיבור  השכל המשכת ואילו הפסק.

ועת  לחשות 'עת אלא תמידית איננה

‰'˜Œ‡˜ÏÒלדבר') e‰Ó Ôk Ì‡ ,ƒ≈««»«¿»
'‡zÚc הדעת על יעלה ÔÓMLאיך «¿»∆∆∆

‰È‰È ‡Ï ÔÈi‰ ÈabŒÏÚ ÛvL∆»««≈««ƒ…ƒ¿∆
¯eaÁ חכמה בחינת הוא שמן והרי ƒ

בין  והחיבור בינה, בחינת הוא ויין

ותמידי? הכרחי הוא ובינה חכמה

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ לשאלה התשובה «»ƒ¿»
ובינה  חכמה בין החיבור אכן היא: זו

אמורים  לא הדברים אבל תמידי הוא

אלא  החכמה בחינות ÂcL˜‡בכל ,∆«¿»
„ÈÓz ˙‚ecÊÓ ‰ÈeÏb‰ ‰ÓÎÁ»¿»«¿»ƒ¿«∆∆»ƒ
ÔÈÚ¯ ÔÈ¯˙c ÔÙ‡a ‰Èa‰ ÌÚƒ«ƒ»¿…∆ƒ¿≈≈ƒ

ÔÈL¯t˙Ó ‡Ïc בספירות ובינה חכמה חיבור על דובר שלעיל ובעוד ¿»ƒ¿»¿ƒ
ליש, האין המשכת שגורם היחוד (שהוא ומבאר העליונות הולך כעת כנ"ל)

השכל  בכוחות שהוא כפי ובינה חכמה בין החיבור משמעות BÓÎeאת ,¿
˙eBa˙‰‰ È„ÈŒÏÚL ÌÈ‡B¯ e‡L הבינה כוח של פעולתו שהיא ∆»ƒ∆«¿≈«ƒ¿¿

c˜˙שבשכל ˙‡ ‰‡È·nL ,‰ÏkN‰‰ ˙c˜a ‰Èa‰ ˙ÒÙBz∆∆«ƒ»ƒ¿À«««¿»»∆¿ƒ»∆¿À«
'eÎ ·Á¯Â C¯‡a ÏÎO‰ ÈË¯Ùa ‰ÏkN‰‰ השני השלב כאמור, ««¿»»ƒ¿»≈«≈∆¿…∆¿…«

את  האדם קיבל החכמה כוח שבאמצעות לאחר כאשר הוא השכל בהתפתחות

ו'להוריד' זו בנקודה להתבונן כדי הבינה בכוח משתמש הוא הרעיון נקודת

ורוחב, אורך בה ומוצא בה ומתעמק פרטים לפרטי שאין eÈ‰Âאותה , ¿«¿

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 i"gyz'd ,zekeqd bgc 'a mei

ּומתּפרטת  ּגּלּוי לידי ּבאה עצמּה החכמה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנקּדת

נקּדה  ענין ׁשּזהּו ורחב, ּבאר הּׂשכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבפרטי

ּבהיכל 16ּבהיכלא  ּבאה עצמּה החכמה ׁשּנקּדת , ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

ּובינה  החכמה הּנה הּגלּויה ּבחכמה ולכן ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָהּבינה,

ׁשּיׁשנּה ועד מתּפרׁשין, ּדלא רעין ּתרין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָהם

מּזה, זה ׁשּכלּולים ּובינה ּדחכמה ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָההתּכּללּות

יצירה  ּבספר הּידּוע וחּכם 17וכּלׁשֹון ּבחכמה הבן ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

אף  סתימאה, ּבחכמה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבבינה.

אחרּֿכ ׁשּנתּפס ההׂשּכלה ּגּלּוי נמׁש ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמּמּנה

ׁשּבחינת  ּכיון מּכלֿמקֹום , הּבינה, ְְִִִִִֵֶַַַָָָָּבספירת

לכן  ּבסתימּותּה, נׁשארת עצמּה סתימאה ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָחכמה

מאןּֿדא  חּבּור,יׁש אינֹו הּיין עלּֿגּבי ׁשּׁשמן מר ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

נׁשארת  עצמּה סתימאה חכמה ׁשּבחינת ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָלפי

חּבּור, ּדהוי סביראֿליּה ואיד ּכּנ"ל. ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּבהעלם

סתימאה  חכמה מּבחינת ׁשּסֹוףּֿכלֿסֹוף ְְְְִִִֵֶַָָָָָָּדכיון

לכן  ּבהּׂשגה, ׁשּנתּפסת הּגלּויה החכמה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָנמׁשכת

הּגלּוי. ׂשכל ּגדר ּבכלל היא סתימאה חכמה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּגם

ׁשהּזיתים p‰Â‰ג) אף מהּזיתים, נעׂשה הּׁשמן ¿ƒ≈ֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַ

הּוא  הּזית ׁשהרי מהּׁשמן, הפכּיים ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָהם

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר מר, הּפסּוק 18ּדבר 19על ְֲֵַַַַַַַָָָ

מזֹונֹותי  יהיּו הּיֹונה אמרה ּבפיה, טרף זית ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָעלה

הּוא  וׁשמן הּקּב"ה. ּביד ּומסּורין ּכּזית ְְְְִִִֶֶַַַַָָמרֹורין

ז הּוא ׁשאֹורֹו זית ׁשמן ּובפרט הּמאיר, ְִִִֵֶֶֶַַַָָָּדבר

ּביֹותר  ּבנֹוגע 20וצלּול הפכּיים הם כן ּוכמֹו . ְְְְְִִֵֵֵֵַָָ

חכמה), ּבחינת הּוא ׁשּׁשמן (ּכּנ"ל הּׂשכל ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָלענין
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וש"נ.16) ב. יח, ראה פ' לקו"ת רע"א. ו, זח"א מ"ד.17)ראה ב.18)פ"א יח, יא.19)עירובין ח, כג,20)נח שבת ראה

ובכ"מ. א.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אלא  חדשים רעיונות וממציא מחדש הבינה שכוח c˜pL˙הכוונה ְֵַ∆¿À«

ÏÎO‰ ÈË¯Ùa ˙Ë¯t˙Óe Èelb È„ÈÏ ‰‡a dÓˆÚ ‰ÓÎÁ‰«»¿»«¿»»»ƒ≈ƒƒ¿»∆∆ƒ¿»≈«≈∆
e‰fL ,·Á¯Â C¯‡aהזהר ÏÎÈ‰a‡כלשון ‰c˜ ÔÈÚ16 החכמה , ¿…∆¿…«∆∆ƒ¿«¿À»¿≈»»

שמעניק  הבינה וכוח 'נקודה', נקראת הרעיון של ראשונית כהברקה שבאה

והסברים  ורוחב אורך לנקודה

נקודת  וכאשר 'היכל', נקרא מפורטים

זו  הרי בבינה ומאירה נמשכת החכמה

בהיכלא' ‰ÓÎÁ‰'נקודה ˙c˜pL∆¿À««»¿»
‰Èa‰ ÏÎÈ‰a ‰‡a dÓˆÚ«¿»»»¿≈««ƒ»
פרשת  תורה, בלקוטי שמבואר (וכפי

חכמה  בין החיבור כמה עד ראה,

חיוני  (ההיכל) ובינה (הנקודה)

בחינות  "ב' ה': בגדולת בהתבוננות

האדם  אצל תמיד להיות צריכות אלו

להתבונן  פירוד... בלי ה' בעבודת

וליבטל  [בינה] ובינתו שכלו ולהעמיק

ממש  נפש במסירת בו ולדבקה אליו

לו  יהיה לא שאם חכמה... בבחינת

אם  אפילו אזי הנ"ל ביטול בחינת

כוחו  כפי בהרחבה ה' בגדולת יתבונן

להם  יהיה לא ויראה אהבה מזה ויוליד

נקודה  ונקרא תחיה החכמה קיום...

ההיכל  את מחיה שהנקודה בהיכלא...

ההיכל  אין (חכמה) נקודה אין שאם

לו  יהיה אם וגם כלום, משמש (בינה)

אינו  היכל אין אם זו, נקודה בחינת

שתיהן  להיות צריך ולפיכך כלום,

מתפרשין  דלא ריעין תרין והם כאחד

למעלה  כמו האדם) (בנפש למטה

העליונות)" ובינה חכמה ,(בספירות
‰ÓÎÁa ÔÎÏÂ‰p‰ ‰ÈeÏb‰ ¿»≈«»¿»«¿»ƒ≈

ÔÈÚ¯ ÔÈ¯z Ì‰ ‰È·e ‰ÓÎÁ‰«»¿»ƒ»≈¿≈≈ƒ
dLiL „ÚÂ ,ÔÈL¯t˙Ó ‡Ïc¿»ƒ¿»¿ƒ¿«∆∆¿»
‰È·e ‰ÓÎÁc ˙eÏlk˙‰‰«ƒ¿«¿¿»¿»ƒ»

‰fÓ ‰Ê ÌÈÏeÏkL שיש כך ∆¿ƒ∆ƒ∆
בחכמה  בינה ויש בבינה ÈˆÈ¯‰חכמה ¯ÙÒa Úe„i‰ ÔBLlÎÂ ,17 ¿«»«»«¿≈∆¿ƒ»
‰È·a ÌkÁÂ ‰ÓÎÁa Ô·‰ הבינה ובתוך בינה יש החכמה שבתוך הרי »≈¿»¿»«¬≈¿ƒ»

הוא  ביניהם שהחיבור באדם) כוחות שני (וכן ספירות שתי הן כי חכמה יש

חסד  של 'התכללות' יש בהן שגם הספירות בשאר מאשר (יותר במינו יחיד

חברים  לשני הדימוי אמור בהם ודווקא למשל) בחסד, גבורה ושל בגבורה

הגלויה בחכמה הוא זה כל ואולם לעולם. נפרדים ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óשאינם
‰ÏkN‰‰ Èelb CLÓ ‰pnnL Û‡ ,‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁa¿»¿»¿ƒ»»«∆ƒ∆»ƒ¿»ƒ««¿»»

‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒa CkŒ¯Á‡ Òt˙pL החכמה סוף שסוף ומאחר ∆ƒ¿»««»ƒ¿ƒ««ƒ»

בחכמה  כך אחר ומתגלה שנמשך למה המקור היא היא והנעלמת הסתומה

לבינה  חכמה בין שהחיבור לכאורה לומר מקום היה בבינה, וממנה הגלויה

סתימאה' ל'חכמה גם ÓÎÁ‰מתייחס ˙ÈÁaL ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ƒ»»≈»∆¿ƒ«»¿»
d˙eÓÈ˙Òa ˙¯‡L dÓˆÚ ‰‡ÓÈ˙Ò גילוי לידי באה ÔÎÏואיננה , ¿ƒ»»«¿»ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»»≈

¯Ó‡cŒÔ‡Ó LÈ הראשונה הדעה ≈«¿»«
כנ"ל  ÈabŒÏÚבמשנה, ÔÓML∆∆∆««≈

ÈÙÏ ,¯eaÁ BÈ‡ ÔÈi‰««ƒ≈ƒ¿ƒ
‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«»¿»¿ƒ»»
.Ï"pk ÌÏÚ‰a ˙¯‡L dÓˆÚ«¿»ƒ¿∆∆¿∆¿≈««

dÈÏŒ‡¯È·Ò C„È‡Â רבי – והשני ¿ƒ»¿ƒ»≈
וסובר  חולק – נורי בן ≈«¿ÈÂ‰cיוחנן

¯eaÁ(בינה) היין בין שהחיבור ƒ
נחשב  כן סתימאה) (חכמה והשמן

ÛBÒŒÏkŒÛBqLחיבור  ÔÂÈÎc ,¿≈»∆»
‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ»»

‰ÓÎÁ‰(שמן) ˙ÎLÓƒ¿∆∆«»¿»
‰‚O‰a ˙Òt˙pL ‰ÈeÏb‰«¿»∆ƒ¿∆∆¿«»»

(יין) ÓÎÁ‰בבינה Ìb ÔÎÏ ,»≈«»¿»
‰‡ÓÈ˙Ò(שמן)ÏÏÎa ‡È‰ ¿ƒ»»ƒƒ¿»

ÈeÏb‰ ÏÎN ¯„b שהוסבר וכפי ∆∆≈∆«»
יש  הגלוי בשכל הרי בהרחבה לעיל

בין מאד הדוק וקשר חכמה 'חיבור'

ובינה.

‰NÚ ÔÓM‰ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈«∆∆«¬∆
Ì‰ ÌÈ˙Èf‰L Û‡ ,ÌÈ˙Èf‰Ó≈«≈ƒ«∆«≈ƒ≈
˙Èf‰ È¯‰L ,ÔÓM‰Ó ÌÈiÎÙ‰»¿ƒƒ≈«∆∆∆¬≈««ƒ
¯Ó‡ÓÎe ,¯Ó ¯·c ‡e‰»»«¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯18˜eÒt‰ ÏÚ19 «≈«««»
חומש  על רש"י בפירוש (הובא

יא) פסוק ח פרק נח פרשת בראשית

Û¯Ë ˙ÈÊŒ‰ÏÚ ‰p‰Â"¿ƒ≈¬≈«ƒ»»
eÈ‰È ‰Bi‰ ‰¯Ó‡ "...‰ÈÙa¿ƒ»»¿»«»ƒ¿
ÔÈ¯eÒÓe ˙Èfk ÔÈ¯B¯Ó È˙BBÊÓ¿«¿ƒ««ƒ¿ƒ

‰"aw‰ „Èa כדבש מתוקין [ולא ¿««»»
ודם]. בשר הזית ÔÓLÂביד לעומת ¿∆∆

השמן הרי טעים ולא מר דבר ‰È‡n¯שהוא ¯·c ‡e‰ שהאור וברור »»«≈ƒ
וחיובי  טוב דבר ÈÊ˙הוא ÔÓL Ë¯Ù·e משאר , יותר משובח שהוא ƒ¿»∆∆«ƒ

כיוון BÈa˙¯השמנים ÏeÏˆÂ CÊ ‡e‰ B¯B‡L שהדלקת בתורה כמפורש ∆«¿»¿≈
לגבי  ז"ל חכמינו שאמרו וכמו זך" זית ב"שמן הייתה המקדש בבית המנורה

המובחר" מן זית ושמן לנר יפין כולן השמנים "כל שבת נר ובכל 20הדלקת .

שלהם  הטבעיות התכונות מבחינת כאמור, הפכים, שני הם והשמן הזית אופן,

Ú‚Ba ÌÈiÎÙ‰ Ì‰ ÔÎ BÓÎe שלהם ולהשפעה ÔÈÚÏלפעולה ¿≈≈»¿ƒƒ¿≈«¿ƒ¿«
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók ,(‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ‡e‰ ÔÓML Ï"pk) ÏÎO‰«≈∆««∆∆∆¿ƒ«»¿»¿«¬««≈
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ז"ל  רּבֹותינּו ּתלמּודֹו21ּכמאמר מׁשּכח ׁשהּזית ְְְֲִֵֵֶַַַַַַַַַ

הּזית  היֹות ועם ּתלמּודֹו. מחזיר הּׁשמן ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַַָואחרּֿכ

נמׁש מּכלֿמקֹום, הּׁשמן, והפ מר ּדבר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָעצמֹו

ּדוקא. הּזית מן ְִִֶֶַַַַָהּׁשמן

¯e‡·e ּבחינת המׁשכת ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְְִִִֵַַַָָָ

הּכתר, מּבחינת הּוא סתימאה ְְְִִִֶֶַַָָָָחכמה

נאמר  וסדר 22ׁשעלֿזה ּתּמצא, מאין והחכמה ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

חׁשֹוכא  ּבריׁשא עֹולם ׁשל ּכברּיתֹו הּוא ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָההמׁשכה

נהֹורא  סתימאה 23והדר חכמה ׁשהמׁשכת היינּו, , ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָ

ּכמאמר  אּוכם, ּבׁשם ׁשּנקרא מהּכתר ּכתר 24היא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

הּוא  אּוכם כּו' צח אֹור ּדאיהּו אףֿעלּֿגב ְְִֶַַַַָעליֹון

,חׁש ּבחינת ׁשהּוא היינּו, העּלֹות, עּלת ְְִִִֶֶַַַָָָֹקדם

ׁשּכתּוב  ּבׁשם 25ּכמֹו נקרא ולכן סתרֹו, חׁש יׁשת ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹ

לגּבי  מר ּדבר ּבׁשם ׁשּנקרא לזה ונֹוסף מר. ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּדבר

ׁשּנקרא  הּוא הענין מׁשמעּות הרי העּלֹות, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָעּלת

והענין  מּמּנּו. ׁשּנמׁש הּנהֹורא לגּבי ּגם מר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבׁשם

סתימאה  חכמה ׁשהמׁשכת זאת ׁשּמּלבד ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹּבזה,

ּבׁשם  ׁשּנקראת הּתחּתֹונה מּבחינה היא ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמהאין

ׁשאפן  זאת, עֹוד הּנה העּלֹות, עּלת לגּבי ְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹאּוכם

ּכּידּוע  ּדוקא, הּפרסא עלֿידי הּוא ְְְְֵַַַַַַַַָָָָָההמׁשכה

עלֿידי  ודוקא לחכמה, ּכתר ּבין ּפרסא ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיׁש

סתימאה. חכמה ּבחינת התהּוּות נעׂשה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָהּפרסא
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יי i"gyz'd ,zekeqd bgc 'a mei

חכמה  ּבחינת ׁשהמׁשכת ּבזה, ענין ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָועֹוד

הּברּורים, עבֹודת עלֿידי היא מהאין ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָסתימאה

צּדיק  אין ּדהּנה, מרה. עבֹודה ּבׁשם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשּנקראת

יחטא  ולא טֹוב יעׂשה אׁשר ּדבר 26ּבארץ  ׁשּבכל , ְְֱֲֲֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ

להיֹות  צריכה ועלֿזה רע, ּתערבת יׁש ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹוענין

ועבֹודה  כּו', הרע מן הּטֹוב את לברר ְֲֲִֵֶַַַָָָָָהעבֹודה

טעמים, ב' מּצד מרה, עבֹודה ּבׁשם נקראת ְְְֲִִִֵֵַָָָָזֹו

מרה, עבֹודה היא העבֹודה ׁשעצם לפי הא', ְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָטעם

להתלּבׁש צרי הּברּורים עבֹודת ׁשּבׁשביל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָּדכיון

כּו' מּׁשהּו' ּבֹו 'נדּבק עלֿידיֿזה הרי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּבהּמתּברר ,

עבֹודה  זֹו הרי ולכן צּו), עּפעס זי קלעּפט ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶָָ(עס

מרה, עבֹודה ּבׁשם ׁשּנקראת הּב' וטעם ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָמרה.

להיֹות  צריכה ּברּורים לברר ׁשּיּוכל ׁשּבכדי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָלפי

ּבכּמה  ּכּמבאר ׁשּבנפׁשֹו, הּמרירּות ְְְְְְִֶַַַַַַָָָֹהקּדמת

עבֹודת  עלֿידי ודוקא ּבאריכּות. ְְְְֲֲִֵַַַַָמקֹומֹות

סתימאה, חכמה ּבחינת המׁשכת נעׂשה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָהּברּורים 

הּׁשמן  ׁשּיציאת ּבגׁשמּיּות, ּגם ׁשהּוא ְְְְִִֶֶֶֶַַַַּוכמֹו

וענינֹו ּדוקא, הּכתיׁשה עלֿידי הּוא ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָמהּזית

ואז  כּו', עצמֹו את לכּתׁש ׁשּצרי ְְְֲִִֶֶַָָָָֹּבעבֹודה,

למאֹור" "ּכתית נעׂשה 27נעׂשה ׁשהּׁשמן וזהּו . ְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשהמׁשכת מהּזי  היינּו, מר, ּדבר ׁשהּוא ּדוקא ת ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ענין  אחרי היא סתימאה, חכמה ּבחינת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשמן,

(ּכּנ"ל), ענינים ב' ּבזה ׁשּיׁש ּדוקא, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּמרירּות

ׁשהמׁשכת  עצמּה, ההמׁשכה ּבענין הּוא ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָהא'

עלֿידי  וגם צמצּום עלֿידי היא סתימאה ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָחכמה

אינּה ׁשההמׁשכה היינּו הּצמצּום (ּדענין ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּפרסא

ּבלבד  אחרֹונה מּבחינה ּכיֿאם האין, ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָמעצם
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כ.26) ז, ואילך.27)קהלת ג פא, תצוה תו"א וראה ב. כד, אמור ב. כז, תצוה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מאיר  איננו כי החכמה, לעומת ושחרות חושך היינו 'אוכם', נקרא הכתר

ממנה  ומכוסה נעלם אלא בגלוי .בחכמה
‰Êa ÔÈÚ „BÚÂ הכתר נחשב החכמה שלעומת לכך נוספת סיבה והוא ¿ƒ¿»»∆

ומרירות  ÔÈ‡‰Óל'חושך' ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰L ,∆«¿»«¿ƒ«»¿»¿ƒ»»≈»«ƒ
 ֿ אין היא לחכמה שביחס הכתר בחינת

מושג  ובלתי מוגדר בלתי ו'אין' ,סוף
,ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈¬««≈ƒ
‰¯Ó ‰„B·Ú ÌLa ˙‡¯˜pL∆ƒ¿≈¿≈¬»»»
היא  האדם ידי על ה' שעבודת כיוון

בריאת  של הכוונה בכל מרכזי חלק

 ֿ הקדושֿברוך ברא העולמות, והתהוות

האור  שמלבד כך העולם את הוא

בעולם  השופעת האלוקית והחיות

לצורך  ההכרחית וקיום התהוות במידה

שיומשך  כדי אך ויתגלה העולמות,

האדם  בעבודת צורך יש נוסף, אור

ההשפעה  את והמעוררת הגורמת שהיא

ועבודת  כביכול. מלמעלה, הנוספת

ואופנים  בסוגים להיות יכולה האדם

והחשובות  המרכזיות שאחת רבים

הבירורים' 'עבודת היא .שבהם
¯L‡ ı¯‡a ˜Ècˆ ÔÈ‡ ,‰p‰c¿ƒ≈≈«ƒ»»∆¬∆

‡ËÁÈ ‡ÏÂ ·BË ‰NÚÈ26 ומכאן «¬∆¿…∆¡»
אחד  כל על מוטלת הבירורים שעבודת

צדיק  שהוא מי אפילו כיוון ,ואחד,

ÔÈÚÂ ¯·c ÏÎaL הזה LÈבעולם ∆¿»»»¿ƒ¿»≈
‰ÎÈ¯ˆ ‰ÊŒÏÚÂ ,Ú¯ ˙·¯Úz«¬…∆«¿«∆¿ƒ»

‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ïהאדם Ï·¯¯של ƒ¿»¬»¿»≈
·Bh‰ ‰¯Úהקדושה‡˙ ÔÓ ∆«ƒ»«

והסטראֿאחרא  להפריד eÎ'הטומאה

הטוב  את ולהעלות והרע הטוב בין

הטוב  בממלכת למקורו בחזרה

BÊוהקדושה  ‰„B·ÚÂ בירור , של «¬»
והעלאתו  הרע מן ≈¿ƒ˜¯‡˙הטוב

'· „vÓ ,‰¯Ó ‰„B·Ú ÌLa¿≈¬»»»ƒ«
ÈÙÏ ,'‡‰ ÌÚË ,ÌÈÓÚË¿»ƒ««»¿ƒ
‰„B·Ú ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ÌˆÚL∆∆∆»¬»ƒ¬»

‰¯Ó נעימה ˆ¯CÈולא ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú ÏÈ·LaL ÔÂÈÎc , »»¿≈»∆ƒ¿ƒ¬««≈ƒ»ƒ
¯¯a˙n‰a LaÏ˙‰Ï עם קרובה התעסקות מחייבת הבירורים עבודת כי ¿ƒ¿«≈¿«ƒ¿»≈

זאת  לעשות שכדי שבמאכלים הקדושה ניצוצות בבירור למשל כמו המתברר,

התניא) בספר (כמבואר שמים לשם בכוונה הגשמי המזון את לאכול צריך

שהמברר  כך וחומרי גשמי מזון עם קרוב במגע לבוא האדם נאלץ כך ולשם

לבו) תאוות אחרי להימשך לא להיזהר כך (ובתוך במתברר 'להתלבש' ,צריך
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ È¯‰ עם אמצעי הבלתי והעיסוק הקרוב המגע בעקבות ¬≈«¿≈∆

Baהגשמיות  ˜a„'במברר'e‰MÓ הוא שאיתה והחומריות מהגשמיות ƒ¿»«∆
B·Ú„‰מתעסק  BÊ È¯‰ ÔÎÏÂ ,(eˆ ÒÚtÚ CÈÊ ËtÚÏ˜ ÒÚ) 'eÎ∆¿∆¿ƒ∆∆¿»≈¬≈¬»

È„ÎaL ÈÙÏ ,‰¯Ó ‰„B·Ú ÌLa ˙‡¯˜pL 'a‰ ÌÚËÂ .‰¯Ó»»¿«««∆ƒ¿≈¿≈¬»»»¿ƒ∆ƒ¿≈
‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÌÈ¯e¯a ¯¯·Ï ÏÎeiL˙e¯È¯n‰ ˙Óc˜‰ ˙BÈ ∆«¿»≈≈ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿»««¿ƒ

‰nÎa ¯‡·nk ,BLÙaL∆¿«¿«¿…»¿«»
˙eÎÈ¯‡a ˙BÓB˜Ó ונקודת ¿«¬ƒ

בעבודת  לעסוק שהכוח היא הדברים

המרירות  מתחושת נובע של הבירורים

בריחוקו  מהתבוננות כתוצאה האדם

במעמדו  שלימות וחוסר מאלוקות

שגורמת  מרירות הרוחני, ומצבו

לאלוקות  להתקרב צימאון .ומעוררת
˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â¿«¿»«¿≈¬«
˙ÎLÓ‰ ‰NÚ ÌÈ¯e¯a‰«≈ƒ«¬∆«¿»«
BÓÎe ,‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»¿ƒ»»¿
˙‡ÈˆiL ,˙eiÓL‚a Ìb ‡e‰L∆«¿«¿ƒ∆¿ƒ«
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ˙Èf‰Ó ÔÓM‰«∆∆≈««ƒ«¿≈

‡˜Âc ‰LÈ˙k‰ הזית וכתישת «¿ƒ»«¿»
הצער  ואת המרירות את מסמלת

מתחושת  כתוצאה האדם של הרוחניים

לתקן  בצורך והכרה מאלוקות ריחוק

הרוחני, מצבו B·Úa„‰,את BÈÚÂ¿ƒ¿»»¬»
'eÎ BÓˆÚ ˙‡ LzÎÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ¿…∆«¿
העצמית  והגאווה הישות את ,ולבטל
"¯B‡ÓÏ ˙È˙k" ‰NÚ Ê‡Â¿»«¬∆»ƒ«»
בו  מאירה נפשו הביטול, ובעקבות

תצוה: פרשת אור' ב'תורה (כמבואר

מרירות... בו שיש הוא הזית "עניין

זו  כתישה ועניין הבהמית... ונפש הגוף

 ֿ סטרא אתכפייא בבחינת להיות היינו

כשיריים, עצמו שמשים אחרא...

הרצונות  כל המכנעת היא זו שבחינה

חפץ  לו יהיה שלא זה' לעומת שב'זה

ולהתענג  ליהנות לעצמו אחר ורצון

ואין  הזה... בעולם אדם בני בתענוגי

שבטל  במי אלא שורה אורֿאיןֿסוף

בחינת  הוא חכמה בחינת והיינו כו'.

הזית") כתישת ידי על הנעשה Èf‰Ó˙27שמן ‰NÚ ÔÓM‰L e‰ÊÂ .¿∆∆«∆∆«¬∆≈««ƒ
˙ÈÁa ,ÔÓM‰ ˙ÎLÓ‰L ,eÈÈ‰ ,¯Ó ¯·c ‡e‰L ‡˜Âc«¿»∆»»««¿∆«¿»««∆∆¿ƒ«
‰Êa LiL ,‡˜Âc ˙e¯È¯n‰ ÔÈÚ È¯Á‡ ‡È‰ ,‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ»¿»¿ƒ»»ƒ«¬≈ƒ¿««¿ƒ«¿»∆≈»∆
,dÓˆÚ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚa ‡e‰ '‡‰ ,(Ï"pk) ÌÈÈÚ '·ƒ¿»ƒ««»¿ƒ¿«««¿»»«¿»

ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙ÎLÓ‰L שכאמור והסתר ∆«¿»«»¿»¿ƒ»»ƒ«¿≈ƒ¿
ומרירות  לחושך ‰eÈÈנמשל ÌeˆÓv‰ ÔÈÚc) ‡Ò¯t È„ÈŒÏÚ Ì‚Â¿««¿≈«¿»¿ƒ¿««ƒ¿«¿

Ó dÈ‡ ‰ÎLÓ‰‰L‰B¯Á‡ ‰ÈÁaÓ Ì‡ŒÈk ,ÔÈ‡‰ ÌˆÚ ∆««¿»»≈»≈∆∆»«ƒƒƒƒ¿ƒ»«¬»
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ּבזה  וגם העּלֹות , עּלת לגּבי אּוכם ּבׁשם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנקראת

הּוא  והּב' הּפרסא). הפסק להיֹות צרי ְְְְִִֵֶַַַָָָּגּופא

עבֹודת  עלֿידי היא ׁשההמׁשכה ההמׁשכה, ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹּבאפן

 ֿ ועל ּדוקא. מרירּות ׁשל ּבאפן ׁשהיא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹהּברּורים

 ֿ סטרא אתּכפיא ענין ׁשהּוא הּזית, ּכתיׁשת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָידי

ׁשעלֿידיֿזה  סטראֿאחרא, ואתהּפכא ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָאחרא

כּו'. הּׁשמן יֹוצא אזי מתֹוק, מּמר ֲִִֵֶֶַַַָעֹוׂשים

ׁשהּוא p‰Â‰ד) הּזיתים, מהר נמׁשכים הּזיתים ¿ƒ≈ְִִִִֵֵֵֶַַַָ

והענין  זית. אילני ּבֹו ׁשּגדלים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָהּמקֹום

וידּוע  ּדֹומם, ּבחינת הּוא עצמֹו ההר ּדהּנה ְְְְִִֵֵַַַָָָהּוא,

הּסּוגים  ּבד' נעלה הּיֹותר הּסּוג הּוא ְְְֲִֵֶֶַַַַָׁשּבׁשרׁשֹו

הּסּוגים  ׁשאר  וכל ֿ חיֿמדּבר, ְְְִֵֵֵַַַַָָּדֹומםֿצֹומח

הּכל  ׁשּזהּו ּבּדֹומם, ּכלּולים ֿ מדּבר ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַֹּדצֹומחֿחי

העפר  מן סּוג 28היה הּוא ׁשּבׁשרׁשֹו לפי והינּו , ְְְְְִִֶֶַָָָָָ

למעלה  הּוא עצמֹו הּדֹומם והּנה, נעלה. ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָהּיֹותר

ּכח  ּכן ּגם ּכלּול ׁשּבדֹומם ּכיון אבל ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמהתחּלקּות,

הּצֹומח  ּכח התּכּללּות מּצד הּנה ְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹהּצמיחה,

מקֹום  ׁשּיׁש ּבּדֹומם, התחּלקּות נעׂשה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּבּדֹומם

ׁשּמצמיח  מקֹום ויׁשנֹו אּלּו אילנֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּמצמיח

ּכח  ּבּדֹומם ּׁשּיׁש מה אמנם, אחרים. ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹאילנֹות

רק  זה הרי הארץ, מן הּצֹומח ּכאילן ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּצמיחה

ּבגּוף  ּובטל ׁשּנכלל ׁשּבּדֹומם, הּצֹומח ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּבחינת

ּבֹורא  העץ ּפרֹות על ּבר" ׁשּלכן הּדֹומם, ֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָעצם

(ּבדיעבד) יצא" האדמה ונמצא,29ּפרי . ְְְְֲֲִִִַָָָָָָ

מּבחינה  היא הּזיתים והתּגּלּות ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָׁשהמׁשכת

אינּה ׁשההמׁשכה היינּו הּזיתים, ׁשּבהר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאחרֹונה

ׁשּבֹו, הּצֹומח ּכח מּבחינת ּכיֿאם עצמֹו, ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַֹמהּדֹומם

ּדכללּות  וכּנ"ל ׁשּבּדֹומם, אחרֹונה ּבחינה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָׁשהּוא
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כ.28) ג, (במשנה).29)קהלת א מ, ברכות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌLa ˙‡¯˜pL „·ÏaÌÎe‡‰Êa Ì‚Â ,˙BlÚ‰ ˙lÚ Èa‚Ï ƒ¿«∆ƒ¿≈¿≈»¿«≈ƒ«»ƒ¿«»∆

‡Ò¯t‰ ˜ÒÙ‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‡Ùeb חכמה של ההמשכה כלומר: »»ƒƒ¿∆¿≈««¿»
לא  היא ההמשכה ראשית, כפול. והסתר בהעלם כרוכה מהכתר סתימאה

מדרגה מהפנימיות  אלא העליון ה'אין' של בכתר והעצמיות שלעומת תחתונה

ושחרות. לחושך נחשבת היא מקורה

העלם  יש הצמצום מלבד ושנית,

– מבדיל מסך של נוסף והסתר

ÔÙ‡aה'פרסא') ‡e‰ 'a‰Â .¿«¿…∆
‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L ,‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆««¿»»ƒ
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ«¿≈¬««≈ƒ
˙e¯È¯Ó ÏL ÔÙ‡a ‡È‰L∆ƒ¿…∆∆¿ƒ
,˙Èf‰ ˙LÈ˙k È„ÈŒÏÚÂ .‡˜Âc«¿»¿«¿≈¿ƒ«««ƒ
Œ‡¯ËÒ ‡ÈÙk˙‡ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿»

‡¯Á‡ וביטול כפיית - ראשון בשלב «¬»
והרע), הטומאה (צד האחר הצד

שני  Œ‡¯ËÒ–ובשלב ‡Ît‰˙‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿»
‡¯Á‡ מרע האחר הצד הפיכת «¬»

ÌÈNBÚלטוב  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,∆«¿≈∆ƒ
ÔÓM‰ ‡ˆBÈ ÈÊ‡ ,˜B˙Ó ¯nÓƒ«»¬«≈«∆∆

'eÎ לאור הופכים והמרירות .והחושך
ÌÈÎLÓ ÌÈ˙Èf‰ ‰p‰Â („¿ƒ≈«≈ƒƒ¿»ƒ
ÌB˜n‰ ‡e‰L ,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰Ó≈««≈ƒ∆«»
ÔÈÚ‰Â .˙ÈÊ ÈÏÈ‡ Ba ÌÈÏ„bL∆¿≈ƒƒ»≈«ƒ¿»ƒ¿»
‡e‰ BÓˆÚ ¯‰‰ ‰p‰c ,‡e‰¿ƒ≈»»«¿
BL¯LaL Úe„ÈÂ ,ÌÓBc ˙ÈÁa¿ƒ«≈¿»«∆¿»¿

ÏÚ‰הדומם  ¯˙Bi‰ ‚eq‰ ‡e‰««≈«¬∆
ŒÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBc ÌÈ‚eq‰ '„a¿«ƒ≈≈««

¯a„Ó החיות שבפועל למרות ¿«≈
כל  מבין ביותר הפחותה היא שבדומם

ש'כל  הכלל לפי הרי הסוגים, ארבעת

יותר', למטה יורד ביותר, הגבוה

מכל  ביותר הנעלה הוא בשורשו

גם  בחסידות שמבואר (כפי הסוגים

מבין  הנעלה שהאדם, לעובדה ביחס

מהחי  ניזון הסוגים, ארבעת כל

העובדה  פשר מה ולכאורה, ומהצומח.

למי  ותזונה כוח מספק שהתחתון

לכך  שהסיבה אלא ממנו? שלמעלה

אכן  האדם הזה בעולם שבפועל היא

בשורש  אבל ומהצומח מהחי שיעור לאין החי נעלה הדברים, של הרוחני

מהאדם) נעלים יותר a„ÓŒÈÁŒÁÓBˆc¯והצומח ÌÈ‚eq‰ ¯‡L ÏÎÂ ,¿»¿»«ƒ¿≈««¿«≈
¯ÙÚ‰ ÔÓ ‰È‰ Ïk‰ e‰fL ,ÌÓBca ÌÈÏeÏk28 אחד שכל לפני ¿ƒ«≈∆∆«…»»ƒ∆»»

בעפר  כלולים היו כולם לו, המיוחדת ותבניתו דמותו את קיבל מהנבראים

הדומם  את ÏÚ‰.המסמל ¯˙Bi‰ ‚eÒ ‡e‰ BL¯LaL ÈÙÏ eÈ‰Â ,¿«¿¿ƒ∆¿»¿«≈«¬∆

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ BÓˆÚ ÌÓBc‰ ,‰p‰Â הדרגות בסולם ¿ƒ≈«≈«¿¿«¿»≈ƒ¿«¿
ב'ציור' מוגדרת פחות היא כך יותר גבוהה שדרגה ככל העליונות, הרוחניות

האצילות  מעולם שלמעלה הכתר למשל, להתחלקות. שייכת ופחות מסוים

שבעולם  העליונות הספירות עשר לעומת מוגדר ולא 'פשוט' אור נחשב

הגדרה  יש מהם אחת שלכל האצילות

בעקבות  וכד', חסד או חכמה משלה,

והוגדר. נחלק שבהן שהאור העובדה

נעלה  משורש נובע שהדומם וכיוון

שורש  החי, משורש (למעלה ביותר

המדבר) האדם שורש ואפילו הצומח

למעלה  הוא עצמו מצד הרי

זה  ובכלל ובאדמה, מהתחלקות.

היה  לא דומם בבחינת שהם ההרים,

שונים, סוגים בין הבדל להיות אמור

Ìb ÏeÏk ÌÓB„aL ÔÂÈk Ï·‡¬»≈»∆«≈»«
‰ÁÈÓv‰ Ák Ôk ֿ שהקדוש הכוח ≈…««¿ƒ»

סוגים  להצמיח באדמה טבע ַָברוךֿהוא

צמחים, של vÓ„שונים ‰p‰ƒ≈ƒ«
˙eÏlk˙‰והתאחדות Ákהתחברות ƒ¿«¿…«

ÌÓBcaL ÁÓBv‰ הכוח והרי «≈«∆«≈
ששורשו  הצומח בסוג קשור להצמיח

כן  ובו הדומם משורש נמוך יותר

לכן  התחלקות, ∆¬»NÚ‰שייכת
˙e˜lÁ˙‰ סוגים בין והבדלים ƒ¿«¿

גם ÌB˜Óשונים LiL ,ÌÓBca«≈∆≈»
הדומם  בסוג »ÁÈÓˆnL∆«¿ƒבקרקע,

ÌB˜Ó BLÈÂ el‡ ˙BÏÈ‡ƒ»≈¿∆¿»
.ÌÈ¯Á‡ ˙BÏÈ‡ ÁÈÓˆnL∆«¿ƒ«ƒ»¬≈ƒ

ÌÓ‡'התכללות' שקיימת למרות »¿»
זאת  בכל והדומם, להצמיח הכוח ,בין
‰ÁÈÓv‰ Ák ÌÓBca LiM ‰Ó«∆≈«≈…««¿ƒ»
È¯‰ ,ı¯‡‰ ÔÓ ÁÓBv‰ ÔÏÈ‡k¿ƒ»«≈«ƒ»»∆¬≈
ÁÓBv‰ ˙ÈÁa ˜¯ ‰Ê∆«¿ƒ««≈«
Ûe‚a ÏË·e ÏÏÎpL ,ÌÓBcaL∆«≈∆ƒ¿»»≈¿
ÏÚ C¯a" ÔÎlL ,ÌÓBc‰ ÌˆÚ∆∆«≈∆»≈≈≈«
‰Ó„‡‰ È¯t ‡¯Ba ıÚ‰ ˙B¯t≈»≈≈¿ƒ»¬»»

(„·ÚÈ„a) "‡ˆÈ סוף 29- סוף כי »»¿ƒ¬«
שנמצא  הצמיחה מ(כוח יוצא העץ גם

האדמה  ÓÂˆ‡,בתוך) .¿ƒ¿»
ÌÈ˙Èf‰ ˙elb˙‰Â ˙ÎLÓ‰L עצי אל הזיתים הר של הקרקע מהדומם, ∆«¿»«¿ƒ¿««≈ƒ

‰eÈÈהזית  ,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰aL ‰B¯Á‡ ‰ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ»«¬»∆¿««≈ƒ«¿
BÓˆÚ ÌÓBc‰Ó dÈ‡ ‰ÎLÓ‰‰L ביותר עליון משורש הנובע ∆««¿»»≈»≈«≈«¿

כנ"ל  מהתחלקות, BaL,ולמעלה ÁÓBv‰ Ák ˙ÈÁaÓ Ì‡ŒÈk ,ƒƒƒ¿ƒ«…««≈«∆
‰B¯Á‡ ‰ÈÁa ‡e‰L תחתונה eÏÏÎc˙והכי Ï"pÎÂ ,ÌÓBcaL ∆¿ƒ»«¬»∆«≈¿««ƒ¿»
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יג i"gyz'd ,zekeqd bgc 'a mei

מּבחינה  הּוא סתימאה חכמה המׁשכת ְְְְְִִִִַַַָָָָָָענין

ּוכמאמר  עצמֹו, מהאין ולא האין ׁשל 30אחרֹונה ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ּד"תחּלה" ּבתחּלתן, וסֹופן ּבסֹופן ּתחּלתן ְְְְְִִִִִָָָָָָָָנעּוץ

ההׁשּתלׁשלּות, ראׁשית ׁשהיא החכמה ּבחינת ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָהּוא

סתימאה  חכמה ּבחינת הּוא יֹותר ְְְְִִִִֵַָָָָָּובפרטּיּות

 ֿ ועל ההׁשּתלׁשלּות, ּכל וראׁשית התחלת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָׁשהיא

ׁשּתחּלת  ּבסֹופן, ּתחּלתן נעּוץ נאמר ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָזה

האחרֹונה  ּובחינה מ"ּסֹוף" נמׁש ְְְְְֲִִִִַַַָָָָההׁשּתלׁשלּות

ּבהעלם. הּוא האין עצם אבל האין, ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשל

לעתידֿלבא Ê·e‰ה) ּׁשּנאמר ּבמה העּלּוי יּובן »∆ְֱִִֶֶֶַַָָָָֹ

הר  על ההּוא ּבּיֹום רגליו ְְְַַַַַָָ"ועמדּו

הּיֹותר  ּבחינה הם רגלים ּדהּנה, ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָהּזיתים",

הם  ׁשהאֹותּיֹות האֹותּיֹות, ּבחינת והּוא ְְֲִִִֵֶַַָָָאחרֹונה,

הם  רגלים הּנה למעלה כן ּוכמֹו ׁשּבּנפׁש, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּדֹומם

הּיֹותר  ּבּמדרגה מׁשרׁשֹות ׁשהם אֹותּיֹות, ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֻּבחינת

הּקּב"ה) (ׁשל רגליו ועמדּו נאמר ועלֿזה ְְְְֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָָנעלית.

לא  ההמׁשכה ׁשּלעתידֿלבא הּזיתים, הר ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹעל

ׁשל  ּבלבד ּתחּתֹונה ּובחינה סֹוף מּבחינת ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָּתהיה

ענין  ׁשּזהּו האין, עצם ׁשּימׁש ּכיֿאם ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻהאין,

ּבבחינה  ׁשהם האֹותּיֹות, ענין רגליו", ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָ"ועמדּו

נעלית. ֲֵֵַַהּיֹותר

e‰ÊÂ ׁשהרי הּזיתים, הר ונבקע ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָ

אחרֹונה  מּבחינה רק היא ההמׁשכה ְְְֲִִִַַַַַָָָָָעכׁשו

הּצמצּום, עלֿידי היא ׁשההמׁשכה ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבלבד,

היא  ּגּופא הּצמצּום ׁשּלאחרי ההמׁשכה ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָוגם

ּתהיה  לעתידֿלבא אמנם הּפרסא, העלם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעלֿידי

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּוא הּבקיעה ואפן הּפרסא, ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹּבקיעת

ּב ּתהיה ׁשהּבקיעה היינּו, הּזיתים, הר הר ונבקע  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ

ּכּמה  יׁש הּבקיעה ּבענין ּדהּנה, עצמֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָהּזיתים

נאמר  ׁשעליה ּבקיעה יׁש יּבקע 31אֹופּנים. אז ְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּבחג  נמׁש זה ׁשענין ּכּידּוע ,אֹור ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָּכּׁשחר

ׁשהאֹור 32הּסּכֹות  ּבאפן היא זֹו ׁשּבקיעה , ְְִִֶֶֶַָָֹֻ

את  ּבֹוקע הּוא הרב ּובכחֹו ּבהּפרסא ְְְְִֵֵֶַַַַַָָֹמתלּבׁש
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מ"ז.30) פ"א יצירה ח.31)ספר נח, א.32)ישעי' קד, זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏL ‰B¯Á‡ ‰ÈÁaÓ ‡e‰ ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚƒ¿««¿»«»¿»¿ƒ»»ƒ¿ƒ»«¬»∆

ÔÈ‡‰ הכתר Ó‡ÓÎe¯בחינת ,BÓˆÚ ÔÈ‡‰Ó ‡ÏÂ30Ô˙lÁz ıeÚ »«ƒ¿…≈»«ƒ«¿¿«¬«»¿ƒ»»
‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa ‡e‰ "‰lÁ˙"c ,Ô˙lÁ˙a ÔÙBÒÂ ÔÙBÒa¿»¿»ƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ»¿ƒ««»¿»
˙ÈÁa ‡e‰ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e ,˙eÏLÏzL‰‰ ˙ÈL‡¯ ‡È‰L∆ƒ≈ƒ«ƒ¿«¿¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«

‡È‰L ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ»¿»¿ƒ»»∆ƒ
Ïk ˙ÈL‡¯Â ˙ÏÁ˙‰«¿»«¿≈ƒ»
¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ ,˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿«∆∆¡«
˙lÁzL ,ÔÙBÒa Ô˙lÁz ıeÚ»¿ƒ»»¿»∆¿ƒ«

˙eÏLÏzL‰‰ החכמה בחינת «ƒ¿«¿¿
ÛBq"Ó"(סתימאה) CLÓƒ¿»ƒ

ÔÈ‡‰ ÏL ‰B¯Á‡‰ ‰ÈÁ·e¿ƒ»»«¬»∆»«ƒ
שלמעלה  הכתר של והשחרות (הסוף

שבהר  הצומח כוח וכן מהחכמה,

‰‡ÔÈהדומם)הזיתים  ÌˆÚ Ï·‡ ,¬»∆∆»«ƒ
שבכתר, האיןֿסוף ועצמיות (פנימיות

עצמו) הזיתים הר שורש ‰e‡וכן
ÌÏÚ‰a.מתגלה ואינו ¿∆¿≈

‰Óa ÈelÚ‰ Ô·eÈ ‰Ê·e (‰»∆»»ƒ¿«
e„ÓÚÂ" ‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ¯Ó‡pM∆∆¡«∆»ƒ»…¿»¿

ÂÈÏ‚¯ כביכול הקדושֿברוךֿהוא, של «¿»
‡e‰‰ ÌBia הגאולה ‰¯בבוא ÏÚ ««««

Ì‰ ÌÈÏ‚¯ ,‰p‰c ."ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ¿ƒ≈«¿«ƒ≈
‰B¯Á‡ ¯˙Bi‰ ‰ÈÁa,באלקות ¿ƒ»«≈«¬»

,˙Bi˙B‡‰ ˙ÈÁa ‡e‰Â¿¿ƒ«»ƒ
LÙpaL ÌÓBc Ì‰ ˙Bi˙B‡‰L∆»ƒ≈≈∆«∆∆
נמשלו  שהאותיות בחסידות כמבואר

תוכן  אין עצמן באותיות כי לדומם

לשכל  וכלי לבוש רק והן משלהן

באמצעותן  ומתבטא המתגלה ,ולרגש
ÌÈÏ‚¯ ‰p‰ ‰ÏÚÓÏ ÔÎ BÓÎe¿≈¿«¿»ƒ≈«¿«ƒ

L ,˙Bi˙B‡ ˙ÈÁa Ì‰Ì‰ ≈¿ƒ«ƒ∆≈
¯˙Bi‰ ‰‚¯„na ˙BL¯LÓÀ¿»««¿≈»«≈

˙ÈÏÚ למרות שהדומם, כשם «¬≈
הוא  והמדבר החי הצומח, שלעומת

הוא  שלו השורש זאת בכל חיות, חסר

שבהן  אף האותיות כך משורשם, נעלה

הוא  שורשם ואור, תוכן אין עצמן

ביותר. עליונה אלוקית בדרגה

ÂÈÏ‚¯ e„ÓÚÂ ¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆∆¡«¿»¿«¿»
,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ÏÚ (‰"aw‰ ÏL)∆«»»«««≈ƒ
‡Ï ‰ÎLÓ‰‰ ‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆¿»ƒ»…««¿»»…
‰ÈÁ·e ÛBÒ ˙ÈÁaÓ ‰È‰zƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»

ÔÈ‡‰ ÏL „·Ïa ‰BzÁz כפי «¿»ƒ¿«∆»«ƒ
בתחילתן", סופן ("נעוץ עכשיו שהיא

"e„ÓÚÂכנ"ל), ÔÈÚ e‰fL ,ÔÈ‡‰ ÌˆÚ CLÓiL Ì‡ŒÈkƒƒ∆À¿«∆∆»«ƒ∆∆ƒ¿«¿»¿
.˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ ‰ÈÁ·a Ì‰L ,˙Bi˙B‡‰ ÔÈÚ ,"ÂÈÏ‚«̄¿»ƒ¿«»ƒ∆≈ƒ¿ƒ»«≈«¬≈

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ הפסוק È¯‰Lבהמשך ,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ Ú˜·Â ¿∆««∆»¿ƒ¿«««≈ƒ∆¬≈
e‰fL ,„·Ïa ‰B¯Á‡ ‰ÈÁaÓ ˜¯ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ ÂLÎÚ«¿»««¿»»ƒ«ƒ¿ƒ»«¬»ƒ¿«∆∆
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒ«¿≈
‰ÎLÓ‰‰ Ì‚Â ,ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿«««¿»»
‡È‰ ‡Ùeb ÌeˆÓv‰ È¯Á‡lL∆¿«¬≈«ƒ¿»ƒ

,‡Ò¯t‰ ÌÏÚ‰ È„ÈŒÏÚ כנ"ל «¿≈∆¿≈««¿»
ÏŒ„È˙ÚÏ·‡באריכות  ÌÓ‡ ,»¿»∆»ƒ»…

‡Ò¯t‰ ˙ÚÈ˜a ‰È‰z ֿ לעתיד כי ƒ¿∆¿ƒ«««¿»
הצמצומים  כל יתבטלו לבוא

הצמצום  הן וההסתרים, וההעלמות

ידי  שעל הנוסף ההסתר והן עצמו

כנ"ל  מבדיל, כמסך המשמשת ,הפרסא
‰ÚÈ˜a‰ ÔÙ‡Â שתהיה ההתגלות ¿…∆«¿ƒ»

ההעלמות  כל ביטול בעקבות

e˙kL·וההסתרים  BÓk ‡e‰¿∆»
,eÈÈ‰ ,"ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ Ú˜·Â"¿ƒ¿«««≈ƒ«¿
ÌÈ˙Èf‰ ¯‰a ‰È‰z ‰ÚÈ˜a‰L∆«¿ƒ»ƒ¿∆¿««≈ƒ

BÓˆÚ.להלן שיוסבר כפי , «¿
‰ÚÈ˜a‰ ÔÈÚa ,‰p‰c שמשמעו ¿ƒ≈¿ƒ¿««¿ƒ»

וההסתרים  הצמצומים ביטול הוא

כשם  אשר בחסידות שמבואר (וכפי

בקיעה  הייתה תורה מתן שלפני

ים  בקריעת גדולה אלוקית והתגלות

פנימיות  התגלות לפני גם כך סוף,

של  בקיעה תהיה המשיח בימות התורה

והעלם, צמצום ומסמלים המכסים מים

ידו  "והניף במשיח הנהר ככתוב על

זו  ובבקיעה נחלים") לשבעה והכהו

וגורמת  והסתרים צמצומים המבטלת

אלוקות  nkגילוי LÈ.ÌÈpÙB‡ ‰ ≈«»«ƒ
¯Ó‡ ‰ÈÏÚL ‰ÚÈ˜a LÈ31 ≈¿ƒ»∆»∆»∆¡«

Úe„ik ,E¯B‡ ¯ÁMk Ú˜aÈ Ê‡»ƒ»««««∆«»«
‚Áa CLÓ ‰Ê ÔÈÚL∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿«

˙Bkq‰32‡È‰ BÊ ‰ÚÈ˜aL , «À∆¿ƒ»ƒ
LaÏ˙Ó ¯B‡‰L ÔÙ‡a¿…∆∆»ƒ¿«≈
‡e‰ ·¯‰ BÁÎ·e ‡Ò¯t‰a¿««¿»¿…»«

,‡Ò¯t‰ ˙‡ Ú˜Ba הפרסא כאמור ≈«∆««¿»
הפרסא  ובקיעת מבדיל מסך מעין היא

אור  של הארה בדוגמת להיות יכולה

בוקע  עוצמתו שבגלל ביותר חזק

היינו  עבה, ומסך וילון דרך גם ועובר

הוא  שכאשר וחזק נעלה אלוקי אור
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עלֿידי  היא זֹו ׁשּבקיעה וכיון ְְְְִִֵֵֶַַַָָָהּפרסא,

ׁשּנבקע  אף הּנה ּבהּפרסא, האֹור ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָהתלּבׁשּות

עלֿידי  היא ׁשהּבקיעה ּכיון מּכלֿמקֹום, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּפרסא,

הּפרסא  ּפֹועלת ּבהּפרסא, האֹור ְְְְְִֶֶַַַַַָָָהתלּבׁשּות

ׁשּלאחרי  ועד ּומׁשּתּנה, מתעּבה ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָּבהאֹור

ׁשהיה  מּכמֹו הּמהּות ּבׁשּנּוי הּוא הרי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּבקיעה

ּבּבקיעה, יֹותר נעלה אפן ויׁשנֹו הּבקיעה. ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹקדם

הּסֹובב. מאֹור הּממּלא אֹור המׁשכת ענין ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָׁשהּוא

ׁשּתהיה  הּזיתים, הר ונבקע ּכתיב לעתיד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאמנם

ׁשעצם  היינּו עצמֹו, הּזיתים הר ּבבחינת  ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּבקיעה

(לא  ׁשהּוא ּכמֹו הּדֹומם עצם ּבחינת הּזיתים, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַֹהר

ּבחינה  ׁשהּוא ׁשּבֹו, הּצֹומח ּכח ּבחינת ְְִִֵֶֶַַַַַָֹרק

ּכמֹו האין עצם ּכיֿאם ׁשּבאין, ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָהּתחּתֹונה

למּטה. ויתּגּלה ימׁש ְְְְִֶֶַַַָֻׁשהּוא),

e‰ÊÂמחציֹו הּזיתים הר ונבקע ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָ

ענין  הּוא ויּמה" ּד"מזרחה ויּמה, ְְְְִִִַָָָָָָָָָָמזרחה

הּׁשמׁש" ּובא הּׁשמׁש התחלת 33"וזרח ּדהינּו , ְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָ

וידּוע  ,האר ענין ׁשּזהּו הּגּלּוי, וסֹוף ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹהּגּלּוי

כּו', לסֹופ ֹו ראׁשֹו ּבין חּלּוקים  יׁש האר ְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹׁשּבענין

ׁשּמתקּצר  הּקו המׁשכת ּכללּות ׁשל ּבאר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהן

ּכל  ׁשל ּבאר ּבפרטּיּות והן ּומתעּלם, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּומתמעט

הּוא  והּגּלּוי ההמׁשכה ׁשהתחלת ספירֹות, ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָהעׂשר

חּלּוק  ּבזה ׁשּיׁש ּבמלכּות, הּוא והּסֹוף ְְְְִֵֶֶַַַָָָּבחכמה,

נתצמצם  והמׁשכה המׁשכה ׁשּבכל לפי ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָרב,

ׁש ּדכיון והינּו, החכמה האֹור, מּספירת  ההמׁשכה ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ

הּבינה  ספירת עלֿידי היא הּמלכּות ְְְְִִִִִֵַַַַַַָלספירת

ׁשהּוא  ּכמֹו האֹור ּדֹומה אינֹו הרי ֿ אנּפין', ְְְֲִֵֵֵֶֶַָּו'זעיר

ׁשהּוא  ּוכמֹו ּבּבינה, ׁשהּוא ּכמֹו להאֹור ְְְְִֶֶַַָָָָּבחכמה

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

ה.33) א, קהלת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ולא  תיבקע אכן שהפרסא כדי אמנם ומסתירה, מעלימה הפרסא אין מאיר

האור  של 'התלבשות' קרוב, ומגע חיבור להיות צריך האור על ותסתיר תעלים

‰‡B¯בפרסא  ˙eLaÏ˙‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ BÊ ‰ÚÈ˜aL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿ƒ»ƒ«¿≈ƒ¿«¿»
‡Ò¯t‰ Ú˜·pL Û‡ ‰p‰ ,‡Ò¯t‰a של המטרה הושגה ולמעשה ¿««¿»ƒ≈«∆ƒ¿«««¿»

אור  לגלות כדי והצמצום המסך הסרת

לעבור  יכול היה לא לכן שקודם נעלה

ÔÂÈkולהאיר  ,ÌB˜ÓŒÏkÓ ,ƒ»»≈»
È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ‰ÚÈ˜a‰L∆«¿ƒ»ƒ«¿≈
,‡Ò¯t‰a ¯B‡‰ ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿»¿««¿»
‡e‰L ¯B‡‰a ‡Ò¯t‰ ˙ÏÚBt∆∆««¿»¿»∆
„ÚÂ ,‰pzLÓe ‰aÚ˙Óƒ¿«∆ƒ¿«∆¿«
‡e‰ È¯‰ ‰ÚÈ˜a‰ È¯Á‡lL∆¿«¬≈«¿ƒ»¬≈
‰È‰L BÓkÓ ˙e‰n‰ ÈepLa¿ƒ««ƒ¿∆»»

.‰ÚÈ˜a‰ Ì„˜ שבבקיעה ונמצא …∆«¿ƒ»
לא  מסוים, חסרון יש כזה באופן

והסרת  הפרסא בקיעת מבחינת

לאחר  כי האור, מבחינת אלא הצמצום

שזו  (אף בפרסא ה'התלבשות'

חל  כנ"ל) הבקיעה, לצורך התלבשות

מדרגתו  ירד הוא מהותו, שינוי בו

יותר. 'עבה' ונהיה

¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙ‡ BLÈÂ¿∆¿…∆«¬∆≈
˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,‰ÚÈ˜aa«¿ƒ»∆ƒ¿««¿»«
'··Bq‰ ¯B‡'Ó '‡lÓn‰ ¯B‡'«¿«≈≈«≈
כל  הממלא 'אור בין העיקרי ההבדל

הוא  עלמין' כל הסובב ל'אור עלמין'

ולכל  דרגא לכל נמשך הממלא שאור

המיוחד  עניינו לפי נברא ולכל עולם

בדרך  היא שלו ההארה ולכן

על  מאיר הסובב אור ואילו 'התלבשות'

כללי  באופן הנבראים וכל העולמות כל

בפרט. מהם אחד בכל 'התלבשות' ללא

את  בוקע האור כאשר – ולענייננו

בו הפרסא  חל 'התלבשות' באמצעות

כאשר  אבל ממדרגתו, יורד והוא שינוי

נמ  הממלא מאור אור ישירות שך

הממלא, אור שזהו למרות אזי הסובב

מהתלבשות  שלמעלה אור עדיין הוא

שהדבר  מבלי הפרסא את בוקע והוא

מהותי  ושינוי ירידה בו ‡ÌÓיגרום בקיעה . של יותר עוד נעלה אופן ישנו »¿»
יהיה והוא והסתר ההעלם ‰ÌÈ˙Èf,והסרת ¯‰ Ú˜·Â ·È˙k „È˙ÚÏ∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«««≈ƒ

BÓˆÚ ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ˙ÈÁ·a ‰ÚÈ˜a‰ ‰È‰zL אור רק לא ויאיר ∆ƒ¿∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ«««≈ƒ«¿
אלא  בו מאיר הסובב שאור כפי הממלא אור רק ולא ‰eÈÈהממלא, ,«¿
‡e‰L BÓk ÌÓBc‰ ÌˆÚ ˙ÈÁa ,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ÌˆÚL עצמו מצד ∆∆∆««≈ƒ¿ƒ«∆∆«≈¿∆

‰BzÁz‰ ‰ÈÁa ‡e‰L ,BaL ÁÓBv‰ Ák ˙ÈÁa ˜¯ ‡Ï)…«¿ƒ«…««≈«∆∆¿ƒ»««¿»
‰lb˙ÈÂ CLÓÈ ,(‡e‰L BÓk ÔÈ‡‰ ÌˆÚ Ì‡ŒÈk ,ÔÈ‡aL∆»«ƒƒƒ∆∆»«ƒ¿∆À¿«¿ƒ¿«∆

‰hÓÏ ההסתרים וכל נבקעת שהפרסא בוודאי מאיר, העצם וכאשר ¿«»
באור) מהותי שינוי כל לגרום (מבלי לחלוטין .מתבטלים

Ú˜·Â ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿ƒ¿«
‰Á¯ÊÓ BÈˆÁÓ ÌÈ˙Èf‰ ¯‰««≈ƒ≈∆¿ƒ¿»»
‡e‰ "‰nÈÂ ‰Á¯ÊÓ"c ,‰nÈÂ»»»¿ƒ¿»»»»»

LÓM‰ Á¯ÊÂ ÔÈÚ השמש (והרי ƒ¿«¿»««∆∆
"מזרחה") – מהמזרח «e·‡זורחת

LÓM‰33 בצד שוקעת השמש (והרי «∆∆
"וימה") – ‰˙ÏÁ˙מערב eÈ‰c ,¿«¿«¿»«

Èelb‰ ÛBÒÂ Èelb‰ הזריחה «ƒ¿«ƒ
והשקיעה  הגילוי, תחילת את מסמלת

הגילוי  סוף את ÔÈÚמסמלת e‰fL ,∆∆ƒ¿«
C¯‡‰ וחסידות בקבלה כמבואר »…∆

שעשה  הראשון הצמצום שלאחר

באורו  כביכול, הקדושֿברוךֿהוא,

ונבראים  עולמות לברוא כדי הגדול

הקו  אור והאיר חזר ומוגבלים, מדודים

מדרגות  היינו רב, באורך שנמשך

נמוכות  דרגות ועד מאד ונעלות גבוהות

מאד  ÔÈÚaLותחתונות Úe„ÈÂ ,¿»«∆¿ƒ¿«
BL‡¯ ÔÈa ÌÈ˜elÁ LÈ C¯‡‰»…∆≈ƒƒ≈…
ÏL C¯‡a Ô‰ ,'eÎ BÙBÒÏ¿≈»…∆∆
Âw‰ ˙ÎLÓ‰ ˙eÏÏk¿»«¿»«««
ÌlÚ˙Óe ËÚÓ˙Óe ¯v˜˙nL∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿«≈
לגילוי  הקו בראשית הגילוי דומה ואינו

הקו  C¯‡aבסוף ˙eiË¯Ùa Ô‰Â ,¿≈ƒ¿»ƒ»…∆
NÚ‰ Ïk ÏL˙B¯ÈÙÒ ,עצמן ¯ ∆»»∆∆¿ƒ

Èelb‰Â ‰ÎLÓ‰‰ ˙ÏÁ˙‰L∆«¿»«««¿»»¿«ƒ
‡e‰ ÛBq‰Â ,‰ÓÎÁa ‡e‰«»¿»¿«
·¯ ˜elÁ ‰Êa LiL ,˙eÎÏÓa¿«¿∆≈»∆ƒ«
(ראשית  בחכמה המאיר הקו ואור

מהאור  מאד בהרבה נעלה הספירות)

הספירות)המאיר  (סיום ,במלכות
‰ÎLÓ‰Â ‰ÎLÓ‰ ÏÎaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿»«¿»»¿«¿»»

שוב  ונמשך הולך הקו אור ושוב של

ודרגה בכל  ‰‡B¯דרגה ÌˆÓˆ˙ƒ¿«¿≈»
ויותר  ÔÂÈÎcיותר ,eÈ‰Â ,¿«¿¿≈»

È„ÈŒÏÚ ‡È‰ ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏ ‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙqÓ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒ¿ƒ««»¿»ƒ¿ƒ«««¿ƒ«¿≈
'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'e ‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒ המידות לששת כינוי – קטנות [פנים ¿ƒ««ƒ»¿≈«¿ƒ

הקו  מאור נמשך לא והאור יסוד] הוד נצח, תפארת, גבורה, חסד, העליונות

לספירה, ומספירה לדרגה מדרגה ויורד הולך אלא ישירות ספירה ≈¬‰¯Èלכל
‡e‰L BÓk ¯B‡‰Ï ‰ÓÎÁa ‡e‰L BÓk ¯B‡‰ ‰ÓBc BÈ‡≈∆»¿∆«»¿»¿»¿∆
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אמנם  ּב'מלכּות'. ׁשהּוא לכמֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָָּב'זעירֿאנּפין'

מזרחה  מחציֹו הּזיתים הר ונבקע ּכתיב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלעתיד

,האר ּדבחינת הּצמצּומים ׁשּיתּבּטלּו ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹויּמה,

למּטה  יהיה הּזיתים הר עצם ׁשּבחינת לפי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָוהינּו

ההר  חצי ּומׁש ּבּכתּוב ּוממׁשי למעלה. ְְְְֲִִַַַָָָָָּכמֹו

ב' הם ונגּבה צפֹונה ּדענין נגּבה, וחציֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָצפֹונה

 ֿ ׁשאֹורֿאין ענין ׁשהּוא והעלם, ּדהמׁשכה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּקּוין

עד  מּטה ּולמּטה קץ אין עד מעלה למעלה ְְְְֵֵַַַַַַָָָָסֹוף

ּתכלית  ּוגבּורֹות 34אין ּדחסדים הּקּוין ב' ׁשהם , ְְֲִִִֵֵֶַַַַָ

הּצמצּום, ׁשּלפני ּבאֹורֿאיןֿסֹוף ׁשהם ְְְְִִֵֵֵֶֶַּכמֹו

אחד  קו מּזה, זה מחּלקים קּוין ב' הם ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשעכׁשו

הּוא  ׁשני וקו כּו', מעלה למעלה ּבבחינת ְְְְְִִִֵַַַַָָהּוא

יהיה  לעתיד אמנם כּו', מּטה למּטה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָּבבחינת

אֹו ּבקּוין ּבּטּול ׁשּיהיה ונגּבה, צפֹונה גֹו' ְְִִִֶֶֶַַָָָָָּומׁש

לאחדים. ְְֲִִֶַַָׁשּיתּכּללּו

ולא e‰ÊÂו) ּדלעתיד ּבּגּלּויים ּׁשּכתּוב מה ּגם ¿∆ְְִִִִֶַַַָָֹ

ּכּלם  ּכי גֹו' רעהּו את איׁש עֹוד ְְִִֵֵֶַָֻילמדּו

ּגדֹולם  ועד למקטּנם אֹותי עכׁשו 35ידעּו ּדהּנה, , ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָ

והינּו לקטּנים, מלּמדים ׁשהּגדֹולים הּלּמּוד ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַיׁשנֹו

לקטּנים  מלּמדים יׂשראל ּוגדֹולי יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשחכמי

הּלּמּוד, ּבאפן וידּוע ּבאלקּות. ּדעת להם ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּיהיה

ער לפי ׂשכלֹו לׁשער צרי הּמׁשּפיע ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהרב

ׂשכלֹו לסּלק צרי ׁשּבתחּלה היינּו ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָהּמקּבלים,

ׁשּזהּו ּבלבד, נקּדה ּבחינת רק ׁשּיּׁשאר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻהרב

להיֹות  צרי ּגּופא ּובזה הּצמצּום, ְְִִִֶֶֶַַָָָעלּֿדר

ּדקטן  הּלּמּוד אפן ׁשּזהּו הּפרסא, העלם ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעלּֿדר
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סע"ג.34) לד, יתרו ז"ח ב). מ, – יט תיקון שם (וראה נז תיקון סוף תקו"ז לג.35)ראה לא, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
.'˙eÎÏÓ'a ‡e‰L BÓÎÏ 'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'a ‡e‰L BÓÎe ,‰Èaa«ƒ»¿∆ƒ¿≈«¿ƒƒ¿∆««¿
‰nÈÂ ‰Á¯ÊÓ BÈˆÁÓ ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ Ú˜·Â ·È˙k „È˙ÚÏ ÌÓ‡»¿»∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«««≈ƒ≈∆¿ƒ¿»»»»»
- הדבר של הרוחנית ובמשמעות מערב ועד ממזרח האורך לכל ,היינו

ÈÙÏ eÈ‰Â ,C¯‡‰ ˙ÈÁ·c ÌÈÓeˆÓv‰ eÏha˙iL שהאור ∆ƒ¿«¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ«»…∆¿«¿¿ƒ
ידי  על ויתגלה יומשך לא האלוקי

לאורך  לדרגה מדרגה ומיעוט צמצום

אלא  השונות »ÈÁaL∆¿ƒ˙הדרגות
ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ÌˆÚ'ה'אין שהוא ∆∆««≈ƒ

כנ"ל, BÓkעצמו, ‰hÓÏ ‰È‰Èƒ¿∆¿«»¿
‰ÏÚÓÏ מיעוט ומבלי צמצום .מבלי ¿«¿»

·e˙ka CÈLÓÓe בבד שבד ואומר «¿ƒ«»
למערב, ממזרח ההר לבקיעת וכהמשך

ההארה, לאורך הצמצום ביטול היינו

של  נוסף עניין לעתידֿלבוא יהיה

שקיימים  והגדרים המחיצות ביטול

כעת  האלוקי ÈˆÁ–באור LÓe»¬ƒ
,‰a‚ BÈˆÁÂ ‰BÙˆ ¯‰‰»»»»¿∆¿∆¿»

a‚Â ‰BÙˆ ÔÈÚc'· Ì‰ ‰ ¿ƒ¿«»»»∆¿»≈
,ÌÏÚ‰Â ‰ÎLÓ‰c ÔÈew‰««ƒ¿«¿»»¿∆¿≈
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡L ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿»∆≈
ı˜ ÔÈ‡ „Ú ‰ÏÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«¿»«≈≈
ÔÈ‡ „Ú ‰hÓ ‰hÓÏe¿«»«»«≈

˙ÈÏÎz34 ובחסידות בקבלה כמבואר «¿ƒ
תכלית  הוא שהקדושֿברוךֿהוא,

שאינו  הבליֿגבול בכוח הן השלימות

גם  ולכן הגבלה בשום הוא מוגבל אורו

סוף  ואין גבול "המשכה",–בלי

מוגבל  בלתי והיותו משלימותו וכחלק

בכוחו  גם מושלם הוא להגביל הרי

"העלם", – הדברים ולצמצם ובשני

שגם  כך גבול ללא היא הפעולה

גבול  ללא מטה" "למטה היא ההמשכה

ההעלם  וגם תכלית" אין "עד וסוף,

– החסידות ובלשון סוף, ללא הוא

אחר  ובעילוי העלם אחר "בהעלם

הקדושֿברוךֿהוא  כאשר (שהרי עילוי"

במקורו  ונעלם עולה אלא נמשך לא אור אותו מסויים, אור ומעלים מצמצם

Ì‰Lלמעלה) וההעלם, ÌÈ„ÒÁcההמשכה ÔÈew‰ החסד ·' מידת ∆≈««ƒ«¬»ƒ
גבול  ללא חסד היא ולגלות להשפיע הגבורה B¯e·‚e˙שעניינה ומידת ¿

תכלית" אין "עד וההעלם וההמשכה גבול, בלי מעלימה להעלים שעניינה

הם  קץ" אין Ì‰Lו"עד BÓkהגבורה וקו החסד ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡aקו ¿∆≈¿≈
Â˜ ,‰fÓ ‰Ê ÌÈ˜lÁÓ ÔÈe˜ '· Ì‰ ÂLÎÚL ,ÌeˆÓv‰ ÈÙlL∆ƒ¿≈«ƒ¿∆«¿»≈«ƒ¿À»ƒ∆ƒ∆«

„Á‡ ולהגביל להעלים הכוח הגבורה, ÏÚÓÏ‰קו ˙ÈÁ·a ‡e‰ ∆»ƒ¿ƒ«¿«¿»
ÈL Â˜Â ,'eÎ ‰ÏÚÓ ולגלות להמשיך והכוח החסד ÈÁ·a˙קו ‡e‰ «¿»¿«≈ƒƒ¿ƒ«

‰BÙˆ 'B‚ LÓe ‰È‰È „È˙ÚÏ ÌÓ‡ ,'eÎ ‰hÓ ‰hÓÏ¿«»«»»¿»∆»ƒƒ¿∆»»»
ÌÈ„Á‡Ï eÏlk˙iL B‡ ÔÈe˜a Ïeha ‰È‰iL ,‰a‚Â משמעות »∆¿»∆ƒ¿∆ƒ««ƒ∆ƒ¿«¿«¬»ƒ

שלעתיד  היא ולדרום לצפון ממקומו יזוז הזיתים הר הבקיעה שלאחר העובדה

יהיה  לא המחיצות לבוא שכל לאחר כי ההעלם, וקו ההמשכה קו בין הבדל

יאבדו  הקוין יתבטלו, ההסתרים וכל

יתכללו  או כיום שלהם התכונות את

ללא  יהיה הגילוי אופן ובכל ויתאחדו,

והסתר. העלם כל וללא גבול

·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (Â¿∆««∆»
e„ÓÏÈ ‡ÏÂ „È˙ÚÏc ÌÈÈelba«ƒƒƒ¿»ƒ¿…¿«¿
Èk 'B‚ e‰Ú¯ ˙‡ LÈ‡ „BÚƒ∆≈≈ƒ
„ÚÂ ÌpË˜ÓÏ È˙B‡ eÚ„È ÌlkÀ»≈¿ƒ¿ƒ¿«»¿«

ÌÏB„b35, ֿ שלעתיד לעיל האמור ¿»
וההסתרים  המחיצות יתבטלו לבוא

ההבדלה  גם תתבטל זאת ובעקבות

הגבורה, וקו החסד קו בין והחלוקה

 ֿ לעתיד שיתקיים נוסף ליעוד קשור

ומלמדים  במורים צורך יהיה לא לבוא:

לאחרים  ה' את ודעה תורה כי שילמדו

שלמעשה  כך ה' יודעי יהיו הקטנים גם

לגדולים  קטנים בין הבדל יהיה לא

„enl‰ BLÈ ÂLÎÚ ,‰p‰c¿ƒ≈«¿»∆¿«ƒ
,ÌÈpË˜Ï ÌÈ„nÏÓ ÌÈÏB„b‰L∆«¿ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ
ÈÏB„‚e Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁL eÈ‰Â¿«¿∆«¿≈ƒ¿»≈¿≈
ÌÈpË˜Ï ÌÈ„nÏÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿ƒ«¿«ƒ
.˙e˜Ï‡a ˙Úc Ì‰Ï ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆««∆¡…
·¯‰L ,„enl‰ ÔÙ‡a Úe„ÈÂ¿»«¿…∆«ƒ∆»«

ÚÈtLn‰ והדעת התורה דברי את ««¿ƒ«
ÚLÏ¯לתלמידיו  CÈ¯ˆ למדוד »ƒ¿«≈

את  C¯Úולהגביל ÈÙÏ BÏÎNƒ¿¿ƒ∆∆
ÌÈÏa˜n‰ ויכולת לכוח בהתאם «¿«¿ƒ

שלהם  lÁ˙aL‰הקליטה eÈÈ‰ ,«¿∆ƒ¿ƒ»
הדברים  להרצאת והקדמה כהכנה

lÒÏ˜המורה ˆ¯CÈלתלמידים  »ƒ¿«≈
·¯‰ BÏÎN יותר ונעלה גדול שהוא ƒ¿»«

של  הקליטה מיכולת שיעור לאין

C¯cŒÏÚהתלמידים  e‰fL ,„·Ïa ‰c˜ ˙ÈÁa ˜¯ ¯‡MiL∆ƒ»≈«¿ƒ«¿À»ƒ¿«∆∆«∆∆
ÌeˆÓv‰ ובלי סוף אין שהוא הקדושֿברוךֿהוא ברא שבה לצורה בדומה «ƒ¿

את  והעלים צמצם הבריאה, שלפני מוגבלים, ונבראים עולמות אמיתי, גבול

ביותר  מועט אור רק ממנו שיישאר כך  הגדול Ùeb‡אורו ‰Ê·e זו , לא »∆»
הצמצום  שמלבד אלא שכלו את ולהעלים לצמצם המורה הרב שעל בלבד

במוחו  המאירים העמוקים הרעיונות בין מבדיל מסך מעין להציב צורך יש

כי  לקלוט מסוגלים שהתלמידים המצומצמים הדברים BÈ‰Ï˙ˆובין CÈ¯»ƒƒ¿
ÔË˜c „enl‰ ÔÙ‡ e‰fL ,‡Ò¯t‰ ÌÏÚ‰ C¯cŒÏÚ«∆∆∆¿≈««¿»∆∆…∆«ƒ¿»»
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ּגדֹולם  ועד למקטּנם יהיה לעתיד אמנם ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָמּגדֹול.

הרב  ׁשעכׁשו מה ּכי הּוא, הּדבר וטעם ְְְִֶֶַַַַַַָָָָָּבׁשוה.

מׁשּפ ׁשהּוא אינֹו ּכמֹו ׂשכלֹו עצם את לּתלמיד יע ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַ

ּגּלּוי  סדר הּנה ּבעצמֹו ׁשּגם לפי זה הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַלעצמֹו,

ּגּלּוי  ּבענין וכּנ"ל צמצּום, עלֿידי הּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַהּׂשכל

ׁשאפן  יֹותר), (ּולמעלה הּמׂשּכיל מּכח ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהחכמה

הּוא  ּובכללּות צמצּום, עלֿידי הּוא ְְְְִִֵַַָָָהמׁשכתֹו

הּוא  ׁשענינם הוי', ׁשם אֹותּיֹות ּדד' ְְְֲִִִֵֶַָָָָהּצמצּום

והתּפּׁשטּות  המׁשכה התּפּׁשטּות וזהּו36צמצּום . ְְְְְְְְִִִֶַַַָָ

ּבינה  אאּלפ חכמה אאּלפ "אאּלפ"37ענין , ְְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָָ

היא  החכמה ׁשהמׁשכת היינּו, אל"ף, ְְְִִֶֶַַַַָָָָאֹותּיֹות

למעלה  יּו"ד ׁשהּוא אל"ף, אֹות ּדצּיּור ְְְְִֶֶֶַָָֹּבאפן

ויּו"ד  למעלה ּדיּו"ד ּבאמצע, וקו למּטה ְְְְְְְְֶַַַַָָָויּו"ד

ּתּתאה, וחכמה עּלאה חכמה ענין הּוא ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָלמּטה

ההמׁשכה  ׁשּכללּות והינּו, ּומלכּות, חכמה ְְְְְְְֶַַַַַָָָָָהיינּו

ׁשּבתחּלה  ּבאפן היא ּבעצמֹו ּבֹו לּסֹוף ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹמראׁש

ּבלבד, נקּדה רק ונׁשאר האֹור ּכל ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֻנתצמצם

 ֿ על נמׁש ואחרּֿכ למעלה, יּו"ד ענין ְְְְְִִֶַַַַַָָָׁשהּוא

כּו', האֹור מתצמצם עלֿידיֿזה ׁשּגם הּקו, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָידי

וכיון  למּטה. נקּדה ּבבחינת  נמׁש ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָֻואחרּֿכ

הּנה  ּבעצמ ֹו, ּבֹו הּׂשכל המׁשכת סדר הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּכן

ּכזה, ּבאפן ּכן ּגם הּוא לּתלמידים הׁשּפעתֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאפן

ּבלבד  נקּדה ּבבחינת ונׁשאר האֹור ּכל ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֻׁשּמסּתּלק

ּבֹו הּגּלּוי ׁשאפן לעתידֿלבֹוא, אמנם, ְְִִֶֶֶַָָָָֹוכּו'.

הּזיתים, הר ׁשּנבקע עלֿידיֿזה יהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַּבעצמֹו

ּגם  הּנה למּטה, ימׁש עצמֹו הּזיתים הר ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָֻׁשּבחינת

להם  ׁשּימׁש ּבאפן ּתהיה לתלמידיו ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻההׁשּפעה

את  איׁש עֹוד ילמדּו לא ולכן הּׂשכל, עצם ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכל

ׁשּמצינּו ּומה ּגדֹולם. ועד למקטּנם גֹו' ְְְְִִֵֵֶַַַָָָרעהּו
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ובכ"מ.36) א. א, בשלח א.)37לקו"ת קד, שבת לג. לג, איוב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏB„bÓ,הקטן לתלמיד הגדול המורה בין הערך ריחוק בגלל המתחייב ƒ»

כנ"ל.

‰È‰È „È˙ÚÏ ÌÓ‡ אותי ידעו כולם – הכתוב ÚÂ„כלשון ÌpË˜ÓÏ »¿»∆»ƒƒ¿∆¿ƒ¿«»¿«
BÈ‡ ·¯‰ ÂLÎÚL ‰Ó Èk ,‡e‰ ¯·c‰ ÌÚËÂ .‰ÂLa ÌÏB„b¿»¿»∆¿«««»»ƒ«∆«¿»»«≈

ÌˆÚ ˙‡ „ÈÓÏzÏ ÚÈtLÓ«¿ƒ«««¿ƒ∆∆∆
,BÓˆÚÏ ‡e‰L BÓk BÏÎNƒ¿¿∆¿«¿

‰Ê È¯‰ קטן שהתלמיד בגלל רק לא ¬≈∆
אלא  מועטת שלו הקליטה ויכולת ממנו

¯„Ò ‰p‰ BÓˆÚa ÌbL ÈÙÏ¿ƒ∆«¿«¿ƒ≈≈∆
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ÏÎO‰ Èelbƒ«≈∆«¿≈
Èelb ÔÈÚa Ï"pÎÂ ,ÌeˆÓƒ̂¿¿««¿ƒ¿«ƒ
ÏÈkNn‰ ÁkÓ ‰ÓÎÁ‰«»¿»ƒ…«««¿ƒ
ÔÙ‡L ,(¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe)¿«¿»≈∆…∆
ÌeˆÓˆ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ B˙ÎLÓ‰«¿»»«¿≈ƒ¿
שכל  של וההתגלות שההמשכה וכיוון

היא  עצמו לו הרב אין צמצום, ידי על

ללא  עצמו האור את לגלות הכוח את

האור  מהותו שמעצם מאחר כי צמצום,

וההשפעה  ההעברה צורת גם מצומצם,

שלמעלה  כשם ומוגבלת, מדודה שלו

ביטול  לפני הזה בזמן ברוחניות,

המחיצות  והסרת הצמצומים

במידה  רק נמשך האור והפרסאות,

על  נמשך שמלכתחילה מאחר מוגבלת,

רבים צמצומים ‰e‡ידי ˙eÏÏÎ·eƒ¿»
ÌL ˙Bi˙B‡ '„c ÌeˆÓv‰«ƒ¿¿ƒ≈
ÌeˆÓˆ ‡e‰ ÌÈÚL ,'ÈÂ‰¬»»∆ƒ¿»»ƒ¿
‰ÎLÓ‰ ˙eËMt˙‰ƒ¿«¿«¿»»

˙eËMt˙‰Â לעיל שהוסבר כפי ¿ƒ¿«¿
עד  ולמטה קץ אין עד "למעלה בעניין

של  וההתגלות ההמשכה תכלית", אין

מאפיינים  שני כוללת האלוקי האור

גבול) (בלי גילוי גם – לכאורה הפכיים

ללא  המשכה שכן (גבול) העלם וגם

מוגבלת, המשכה תהיה לא העלם

הגילוי  את ימנע המשכה ללא והעלם

בעצם  נועד צמצום שכל כך לחלוטין,

ומאחר  צמצום. מחייב גילוי וכל לגלות

הוי', שם באמצעות היא שההתהוות

רומזות  הוי' שם של האותיות ארבעת

מארבעה  מורכבת והעלם גילוי המחבר בתהליך שהיא שההתהוות לכך

הראשון  (הצמצום צמצום ממנ שלבים: שנותר עד מאד האור את ו שצמצם

הנרמזת  (והארה התפשטות קטנה); כנקודה שהיא יו"ד אות בדוגמת מעט רק

דומה  שצורתה ו' באות (הנרמזת המשכה ורוחב); אורך לה שיש ה' באות

ה' באות (הנרמזת נוספת והתפשטות למטה); מלמעלה הנמשך לקו

.36השניה)
המורכב  דומה בתהליך היא בנפש ממקורו השכל והתגלות המשכת וגם

שני  מצד והתפשטות והתגלות אחד מצד והעלם ÔÈÚמצמצום e‰ÊÂ .¿∆ƒ¿«
EÙl‡‡ אותך ÓÎÁ‰אלמד ¬«∆¿»¿»

‰Èa EÙl‡‡37, שהתגלות כלומר ¬«∆¿ƒ»
של  בדרך היא השכל והמשכת

,Û"Ï‡ ˙Bi˙B‡ "EÙl‡‡"¬«∆¿ƒ»∆
‡È‰ ‰ÓÎÁ‰ ˙ÎLÓ‰L eÈÈ‰«¿∆«¿»««»¿»ƒ
,Û"Ï‡ ˙B‡ ¯eiˆc ÔÙ‡a¿…∆¿ƒ»∆
„"eÈÂ ‰ÏÚÓÏ „"eÈ ‡e‰L∆¿«¿»¿
„"eÈc ,ÚˆÓ‡a Â˜Â ‰hÓÏ¿«»¿«»∆¿«¿
‡e‰ ‰hÓÏ „"eÈÂ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿¿«»
‰ÓÎÁÂ ‰‡lÚ ‰ÓÎÁ ÔÈÚƒ¿«»¿»ƒ»»¿»¿»
,˙eÎÏÓe ‰ÓÎÁ eÈÈ‰ ,‰‡zz«»»«¿»¿»«¿

לעיל שנתבאר eÏÏkL˙כפי ,eÈ‰Â¿«¿∆¿»
L‡¯Ó ‰ÎLÓ‰‰ חכמהÛBqÏ ««¿»»≈…«

הרב Baמלכות  של ¿»¿BÓˆÚaבשכלו
ÌˆÓˆ˙ ‰lÁ˙aL ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿≈
‰c˜ ˜¯ ¯‡LÂ ¯B‡‰ Ïk»»¿ƒ¿««¿À»
„"eÈ ÔÈÚ ‡e‰L ,„·Ïaƒ¿«∆ƒ¿«

‰ÏÚÓÏ הראשון לצמצום (בדומה ¿«¿»
התהוות  לצורך האלוקי באור

CLÓהעולמות) CkŒ¯Á‡Â ,¿««»ƒ¿»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ÌbL ,Âw‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈««∆««¿≈∆

'eÎ ¯B‡‰ ÌˆÓˆ˙Ó שהוסבר כפי ƒ¿«¿≈»
ההעלם  שילוב ידי על היא שההמשכה

ביחד  CLÓוהגילוי CkŒ¯Á‡Â ,¿««»ƒ¿»
.‰hÓÏ ‰c˜ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿À»¿«»

˙ÎLÓ‰ ¯„Ò ‡e‰ ÔkL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆≈≈∆«¿»«
ÔÙ‡ ‰p‰ ,BÓˆÚa Ba ÏÎO‰«≈∆¿«¿ƒ≈…∆
Ìb ‡e‰ ÌÈ„ÈÓÏzÏ B˙ÚtL‰«¿»»««¿ƒƒ«
Ïk ˜lzÒnL ,‰Êk ÔÙ‡a Ôk≈¿…∆»∆∆ƒ¿«≈»
‰c˜ ˙ÈÁ·a ¯‡LÂ ¯B‡‰»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿À»

'eÎÂ „·Ïa בין ההבדל נובע ומכאן ƒ¿«¿
ל"גדולים" ‡ÌÓ,"קטנים" .»¿»

Èelb‰ ÔÙ‡L ,‡B·ÏŒ„È˙ÚÏ∆»ƒ»∆…∆«ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‰È‰È BÓˆÚa Ba¿«¿ƒ¿∆«¿≈∆
˙ÈÁaL ,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ Ú˜·pL∆ƒ¿«««≈ƒ∆¿ƒ«

BÓˆÚ ÌÈ˙Èf‰ השמן ‰¯ מקור ««≈ƒ«¿
È‰z‰והחכמה  ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï ‰ÚtL‰‰ Ìb ‰p‰ ,‰hÓÏ CLÓÈÀ¿«¿«»ƒ≈«««¿»»¿«¿ƒ»ƒ¿∆

ÏÎO‰ ÌˆÚ Ïk Ì‰Ï CLÓiL ÔÙ‡a ולא צמצומים יהיו לא שהרי ¿…∆∆À¿«»∆»∆∆«≈∆
מבדילות  ומחיצות מסכים ¯e‰Úיהיו ˙‡ LÈ‡ „BÚ e„ÓÏÈ ‡Ï ÔÎÏÂ ,¿»≈…¿«¿ƒ∆≈≈

.ÌÏB„b „ÚÂ ÌpË˜ÓÏ 'B‚¿ƒ¿«»¿«¿»
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יז i"gyz'd ,zekeqd bgc 'a mei

יׂשראל  ּכל עם ילמד ּבאפן 38ׁשּמׁשיח זה אין , ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּכּנ"ל, צמצּום עלֿידי ׁשּזהּו והׁשּפעה לּמּוד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשל

את  להם יראה ׁשּמׁשיח ּבאפן יהיה הּלּמּוד ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאּלא

ַַהּמהּות.

ּתלּויים p‰Â‰ז) ּדלעתיד הּגּלּויים ׁשּכל ידּוע ¿ƒ≈ְְִִִִִֶַַָָָ

מׁש זמן ּכל ועבֹודתינּו ְְֲֲֵֵֶֶַַַָָּבמעׂשינּו

ּבמּתן 39הּגלּות  נּתן העבֹודה ענין ׁשּכל וכיון , ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ

הּגּלּוי  מעין היה ּתֹורה ּבמּתן ּגם הּנה לכן ְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּתֹורה,

הר 40ּדלעתיד  על הוי' וּירד ּכתיב ּתֹורה ּדבמּתן , ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָ

אלקי41סיני  הוי' אנכי ׁשאנכי 42, מי אנכי ,43, ֱֲִִִִִֶֶַָָָָָֹֹֹֹ

הּדּברֹות, את ׁשמעּו יׂשראל ׁשּכל ּבאפן זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹוהיה

ו"לא  "אנכי" הראׁשֹונֹות הּדּברֹות ב' ְְְִִִִַָָָֹֹּובפרט

ׁשמענּו הּגבּורה ׁשּמּפי "ל והינּו,44יהיה , ְְְְְְִִִֶֶַַַָָ

ולכן  ,יתּבר עצמּותֹו ּגּלּוי היה ּתֹורה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבמּתן

ּכל  אּלא ּוקטּנים, ּדגדֹולים חּלּוקים אז היּו ְְִִִִִֶַָָָָֹלא

לעתידֿלבא, יהיה כן ּוכמֹו ּבׁשוה. ׁשמעּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹיׂשראל

מּסדר  ׁשּלמעלה יתּבר עצמּותֹו ּגּלּוי יהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשאז

למקטּנם  אֹותי ידעּו "ּכּלם ולכן ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָֻהׁשּתלׁשלּות,

ּׁשּכתּוב  מה ּכן ּגם וזהּו ּגדֹולם". אׁשּפ45ועד ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹ

ּובנֹותיכם. ּבניכם ונּבאּו ּבׂשר ּכל על רּוחי ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָאת

והינּו ּבּנביאים, מדרגֹות חּלּוקי יׁש עכׁשו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָּדהּנה,

ּבדר הּוא הּנבּואה ענין ׁשּכללּות ְְְְְִִֶֶֶַַָָלפי

ועֹוד  מדרגֹות. חּלּוקי ּבזה יׁש ולכן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָהׁשּתלׁשלּות,

צרי היה הּנבּואה ּגּלּוי לקּבל ׁשּבכדי ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹזאת,

מׁשה  (מּלבד ּכּידּוע הּגׁשמּיּות התּפּׁשטּות ְְְְְִִִִֶַַַַַַָֹלהיֹות

,ז היה ׁשּגּופֹו לפי עמדֹו, על ׁשעמד ְְִֵֶֶַַַַָָָָרּבנּו

האלקּות) להמׁשכת ּכלי זה 46ׁשהיה ענין ׁשּגם , ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֹ

הׁשּתלׁשלּות. ּבדר הּוא הּנבּואה ׁשּגּלּוי לפי ְְְְְְִִִֶֶֶַַָהּוא

ּבניכם  ונּבא ּו ּכתיב ֿ לבא לעתיד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹמהּֿׁשאיןּֿכן
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אֿב.38) יז, צו לקו"ת ה"ב. פ"ט תשובה הל' רפל"ז.39)רמב"ם פל"ו.40)תניא תניא כ.41)ראה יט, כ,42)יתרו שם

ב.43)א. רנז, זח"ג וראה ב. פ, פינחס א.44)לקו"ת כד, א.45)מכות ג, ה"ו.46)יואל פ"ז יסוה"ת הל' רמב"ם ראה

א. קנו, קו"א תניא כד. יט, שמואלֿא ורלב"ג רד"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יהיו  ה' את והדעה האלוקות לעתידֿלבוא אם השאלה: נשאלת ולכאורה,

שמשיח גלויים  ז"ל חכמינו דברי פשר מה מורה, ברב צורך מבלי אחד לכל

והביאור: ישראל? עם את תורה ÓÏÈ„ילמד ÁÈLnL eÈˆnL ‰Óe«∆»ƒ∆»ƒ«ƒ¿«
Ï‡¯NÈ Ïk ÌÚ38‰ÚtL‰Â „enÏ ÏL ÔÙ‡a ‰Ê ÔÈ‡ בצורה , ƒ»ƒ¿»≈≈∆¿…∆∆ƒ¿«¿»»

רעיונות  כלל בדרך מוסרים שבה

ˆÌeˆÓשכליים  È„ÈŒÏÚ e‰fL∆∆«¿≈ƒ¿
‰È‰È „enl‰ ‡l‡ ,Ï"pk««∆»«ƒƒ¿∆
˙‡ Ì‰Ï ‰‡¯È ÁÈLnL ÔÙ‡a¿…∆∆»ƒ««¿∆»∆∆

˙e‰n‰ הוא זה מסוג ו'לימוד' ««
שונה  שבה בצורה מהדרך לחלוטין

זה  (ולפי שכליים רעיונות מוסרים

שמשיח, יתכן איך גם בחסידות מוסבר

אלפים? לאלפי תורה ילמד אחד, אדם

בדיבור  שכלי רעיון במסירת כי –

ועוד  פרט מעבירים בשמיעה וקליטתו

לקלוט  ניתן בראייה ואילו וכו' פרט

בכל  יגלה ומשיח אחת, בבת הכול

שתהיה  כך הנשמה עצם את ואחד אחד

ראיה). של בדרך 'ללמוד' יכולת

ÌÈÈelb‰ ÏkL Úe„È ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈»«∆»«ƒƒ
eÈNÚÓa ÌÈÈeÏz „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¬≈
CLÓ ÔÓÊ Ïk eÈ˙„B·ÚÂ«¬»≈»¿«∆∆

˙eÏb‰39ÔÈÚ ÏkL ÔÂÈÎÂ , «»¿≈»∆»ƒ¿«
ÔÎÏ ,‰¯Bz ÔzÓa Ôz ‰„B·Ú‰»¬»ƒ«¿««»»≈
ÔÈÚÓ ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓa Ìb ‰p‰ƒ≈«¿««»»»≈≈

„È˙ÚÏc Èelb‰40ÔzÓ·c , «ƒƒ¿»ƒƒ¿««
¯‰ ÏÚ 'ÈÂ‰ „¯iÂ ·È˙k ‰¯Bz»¿ƒ«≈∆¬»»««

ÈÈÒ41EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡ ,42, ƒ«»…ƒ¬»»¡…∆
ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡43 של התגלות »…ƒƒ∆»…ƒ

המשכה  ולא בעצמו הקדושֿברוךֿהוא

ומצומצמת  ÔÙ‡aמוגבלת ‰Ê ‰È‰Â ,¿»»∆¿…∆
Ï‡¯NÈ ÏkL דרגות הבדלי בלי ∆»ƒ¿»≈

'· Ë¯Ù·e ,˙B¯ac‰ ˙‡ eÚÓL»¿∆«ƒ¿ƒ¿»
"ÈÎ‡" ˙BBL‡¯‰ ˙B¯ac‰«ƒ¿»ƒ»…ƒ
ÈtnL "EÏ ‰È‰È ‡Ï"Â¿…ƒ¿∆¿∆ƒƒ

eÚÓL ‰¯e·b‰44 חכמינו כדברי «¿»»«¿
הראשונות  הדברות שתי שאת ז"ל

בני  שמעו לך") יהיה ו"לא ("אנכי"

בעצמו  מהקדושֿברוךֿהוא ישראל

בפני  לעמוד מסוגלים היו שלא (וכיוון

רבנו) משה מפי הבאות הדברות את שמעו נשמתן", ו"פרחה הגילוי ,עוצמת

eÈ‰ ‡Ï ÔÎÏÂ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚ Èelb ‰È‰ ‰¯Bz ÔzÓaL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿««»»»ƒ«¿ƒ¿»≈¿»≈…»
‰ÂLa eÚÓL Ï‡¯NÈ Ïk ‡l‡ ,ÌÈpË˜e ÌÈÏB„‚c ÌÈ˜elÁ Ê‡»ƒƒƒ¿ƒ¿«ƒ∆»»ƒ¿»≈»¿¿»∆
(של  השפע והמשכת שהתגלות מכך נובעים וקטנים גדולים בין ההבדלים שהרי

והסתרים, צמצומים ידי על מלכתחילה באים מהרב) השכל או האלוקי האור

העצם  של גילוי יש כאשר אבל

גם  מתבטלים, ההבדלים והצמצומים

נעלמים. לגדולים קטנים בין

,‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰È‰È ÔÎ BÓÎe¿≈ƒ¿∆∆»ƒ»…
B˙eÓˆÚ Èelb ‰È‰È Ê‡L∆»ƒ¿∆ƒ«¿
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL C¯a˙Èƒ¿»≈∆¿«¿»ƒ≈∆
eÚ„È Ìlk" ÔÎÏÂ ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿»≈À»≈¿
."ÌÏB„b „ÚÂ ÌpË˜ÓÏ È˙B‡ƒ¿ƒ¿«»¿«¿»
·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ45 ¿∆«≈«∆»

¯Na Ïk ÏÚ ÈÁe¯ ˙‡ CtL‡∆¿…∆ƒ«»»»
.ÌÎÈ˙B·e ÌÎÈa e‡aÂ¿ƒ¿¿≈∆¿≈∆
È˜elÁ LÈ ÂLÎÚ ,‰p‰c¿ƒ≈«¿»≈ƒ≈

˙B‚¯„Ó וקטנים גדולים בין רק לא «¿≈
גם  eÈ‰Âעצמם ÌÈ‡È·paאלא , «¿ƒƒ¿«¿

‰‡e·p‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL ÈÙÏ¿ƒ∆¿»ƒ¿««¿»
˙eÏLÏzL‰ C¯„a ‡e‰ היינו ¿∆∆ƒ¿«¿¿

לדרגה  מדרגה מסודרת התגלות

וההתגלות  האור של צמצום ,שמחייבת
.˙B‚¯„Ó È˜elÁ ‰Êa LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈»∆ƒ≈«¿≈

˙‡Ê „BÚÂ ֿ שלעתיד לכך נוספת סיבה ¿…
וילדות, ילדים גם כולם, יהיו לבוא

היא  לנבואה Ïa˜Ïשייכים È„ÎaL ,∆ƒ¿≈¿«≈
e·p‰ Èelb˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‰‡ ƒ«¿»»»»ƒƒ¿

Úe„ik ˙eiÓLb‰ ˙eËMt˙‰ƒ¿«¿««¿ƒ«»«
הרמב"ם  –:ובלשון "כשמתנבאים

כושל  הגוף וכח מזדעזעים אבריהם

מתטרפות" »¿lÓ)ƒ·„ועשתנותיהם
,B„ÓÚ ÏÚ „ÓÚL ea¯ ‰LÓ…∆«≈∆»««»¿
ÈÏk ‰È‰L ,CÊ ‰È‰ BÙebL ÈÙÏ¿ƒ∆»»«∆»»¿ƒ

˙e˜Ï‡‰ ˙ÎLÓ‰Ï ממנו מנע ולא ¿«¿»«»¡…
‰e‡46להתנבא) ‰Ê ÔÈÚ ÌbL ,∆«ƒ¿»∆

C¯„a ‡e‰ ‰‡e·p‰ ÈelbL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ«¿»¿∆∆
˙eÏLÏzL‰ למרות הנבואה, וגם ƒ¿«¿¿

באה  ומופלאה, נעלית התגלות היותה

ומצבו  שלמעמדו כך והגבלה במדידה

הבדלי  (ויש רבה חשיבות יש הנביא של

הנביאים). בין e‡aÂדרגות ·È˙k ‡·Ï „È˙ÚÏ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰ÓÌÎÈa «∆≈≈∆»ƒ»…¿ƒ¿ƒ¿¿≈∆
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ויהיּוּובנֹו יתנּבאּו, וילדֹות ילדים ׁשּגם תיכם, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ

ּתהיה  לא ׁשאז זאת, ועֹוד ּגדֹולים. ּכמֹו ְְְְְִִִֶֶַָֹֹקטּנים

ּדכׁשם  טבעי, ענין ּכמֹו אּלא ּפלא, ּבדר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָהּנבּואה

ּכמֹו ּכּלם, אֹותם רֹואים הּטבעּיים הענינים ְְְִִִִִִֶַָָָָָֻׁשּכל

לפי  זה וכל לעתידֿלבא. הּנבּואה ענין יהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹכן

ּבדר ּתהיה לא לעתיד הּנבּואה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהמׁשכת

גֹו', "ּד"אׁשּפ ּבאפן ּכיֿאם ְְְְְְִִִֶֶַֹֹהׁשּתלׁשלּות,

העצם  המׁשכת והינּו רב, ׁשפע ענינּה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּדשפיכה

וגם  ּבׁשוה, לכּלם הּגּלּוי יהיה ולכן ׁשהּוא, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻּכמֹו

ּוכמֹו טבעי. ענין ּכמֹו אּלא ּפלא, ּבדר יהיה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶָָֹלא

ּדתֹורה  ּגליא ּבּה ׁשּיׁש הּתֹורה, ּבענין ּגם הּוא ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָכן

ׁשעֹוסקים  אּלּו ּגם עכׁשו, הּנה הּתֹורה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָּופנימּיּות

נפלא, ענין אצלם זה הרי הּתֹורה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָּבפנימּיּות

ׁשּכתּוב  נפלאֹות 47ּוכמֹו ואּביטה עיני ּגל ְְְִִֵֶַַַָָָ

ּפנימּיּות  לֹו נתּגּלה ּכאׁשר ׁשּגם והינּו, ,ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָמּתֹורת

ענין  ּוכמֹו נפלאֹות, ּבׁשם לּה קֹורא ְְְְִִֵֵַַָָָהּתֹורה

להיֹות  הצר הּנביאים אצל ׁשּגם ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֻהּנבּואה,

לעתידֿלבא  מהּֿׁשאיןּֿכן הּגׁשמּיּות. ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹהתּפּׁשטּות

הּגּלּוי  ואפן לכּלם, הּתֹורה ּפנימּיּות ּגּלּוי ְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֻיהיה

ּבדר יהיה ׁשּלא והינּו, ּפׁשיטּות, ּבדר ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹיהיה

ּבגּלּוי  זה יהיה אּלא עכׁשו, ּכמֹו ְְְְְִִִֶֶֶַָָָ"נפלאֹות"

ּדאֹורייתא. ּגליא ּבחינת ּכמֹו והּׂשגה ְְְְְְֲִַַַַַָָָָָָּובהבנה

הּמׁשחה e‰ÊÂח) הר הּוא הּזיתים ׁשהר מה ּגם ¿∆ְִִֵֶַַַַַַָ

ּגם  ּכי הּפרה, נעׂשית היתה ְֲִֵֶַַַָָָָָָׁשעליו

ענין  ּדהּנה, ּדלעתיד. להּגּלּוי ׁשּי הּפרה ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָענין

עבֹודת  לענין רֹומז ּבחּוץ, נעׂשית ׁשהיתה ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָהּפרה

ּוכמֹו סטראֿאחרא. ואתהּפכא ְְְְְֲִִִֵַַַָָָהּברּורים

ּדבר  ׁשּבכל והינּו, ּדוקא, הּברּורים עלֿידי היא ׁשההמׁשכה לעיל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּנתּבאר

וזהּו לדחֹות, צרי הרע ואת ּבֹו, אׁשר הּטֹוב את ּולהעלֹות ּולזּכ לברר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָצרי

ה  ענין ּבחּוץ ּגם ׁשּנעׂשים הּברּורים ענין ׁשהּוא ׁשאפר 48ּפרה, מה ּכן ּגם וזהּו . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

ּביֹותר, הּתחּתֹונֹות ּבמדרגֹות הּברּור ענין ׁשּזהּו מת, מּטמאת מטהר ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֻהּפרה

אפר  ענין הּוא זה ועל והּקדּׁשה, החּיּות הפ ׁשהּוא הּמיתה ּבענין ּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֻהיינּו

הּוא  ּובעבֹודה ּביֹותר. ּתחּתֹונֹות ּבמדרגֹות ׁשּנמצאים הּנּצֹוצֹות את לברר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּפרה,
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יח.47) קיט, 48.2)תהלים שבהערה אוה"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÓk ÌÈpË˜ eÈ‰ÈÂ ,e‡a˙È ˙B„ÏÈÂ ÌÈ„ÏÈ ÌbL ,ÌÎÈ˙B·e¿≈∆∆«¿»ƒƒ»ƒ¿«¿¿ƒ¿¿«ƒ¿
,‡Ït C¯„a ‰‡e·p‰ ‰È‰z ‡Ï Ê‡L ,˙‡Ê „BÚÂ .ÌÈÏB„b¿ƒ¿…∆»…ƒ¿∆«¿»¿∆∆∆∆
ÌÈ‡B¯ ÌÈiÚ·h‰ ÌÈÈÚ‰ ÏkL ÌLÎc ,ÈÚ·Ë ÔÈÚ BÓk ‡l‡∆»¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿≈∆»»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒƒƒ

Ìlk Ì˙B‡ מיוחדת התפעלות מעורר לא ÔÈÚוהדבר ‰È‰È ÔÎ BÓk , »À»¿≈ƒ¿∆ƒ¿«
‰Ê ÏÎÂ .‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ‰‡e·p‰«¿»∆»ƒ»…¿»∆
‰‡e·p‰ ˙ÎLÓ‰L ÈÙÏ¿ƒ∆«¿»««¿»
C¯„a ‰È‰z ‡Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ…ƒ¿∆¿∆∆

˙eÏLÏzL‰,הדרגתית בצורה ƒ¿«¿¿
לשלב  ÔÙ‡aמשלב Ì‡ŒÈk ,ƒƒ¿…∆

‰ÎÈÙ˘c ,'B‚ "CtL‡"c¿∆¿…ƒ¿ƒ»
ומצומצם  דק לטפטוף ««¿dÈÚƒבניגוד

˙ÎLÓ‰ eÈ‰Â ,·¯ ÚÙL∆««¿«¿«¿»«
‰È‰È ÔÎÏÂ ,‡e‰L BÓk ÌˆÚ‰»∆∆¿∆¿»≈ƒ¿∆
‡Ï Ì‚Â ,‰ÂLa ÌlÎÏ Èelb‰«ƒ¿À»¿»∆¿«…
BÓk ‡l‡ ,‡Ït C¯„a ‰È‰Èƒ¿∆¿∆∆∆∆∆»¿

.ÈÚ·Ë ÔÈÚƒ¿»ƒ¿ƒ
ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓÎe¿≈«¿ƒ¿«
‡ÈÏb da LiL ,‰¯Bz‰«»∆≈»«¿»
‰p‰ ,‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙe ‰¯B˙c¿»¿ƒƒ«»ƒ≈
ÌÈ˜ÒBÚL el‡ Ìb ,ÂLÎÚ«¿»«≈∆¿ƒ
‰Ê È¯‰ ‰¯Bz‰ ˙eiÓÈÙaƒ¿ƒƒ«»¬≈∆

‡ÏÙ ÔÈÚ ÌÏˆ‡ בלתי וחידוש ∆¿»ƒ¿»ƒ¿»
התפעלות  המעורר BÓÎeרגיל ,¿

·e˙kL47‰ËÈa‡Â ÈÈÚ Ïb ∆»«≈«¿«ƒ»
ÌbL ,eÈ‰Â ,E˙¯BzÓ ˙B‡ÏÙƒ¿»ƒ»∆¿«¿∆«
˙eiÓÈt BÏ ‰lb˙ ¯L‡k«¬∆ƒ¿«»¿ƒƒ
ÌLa dÏ ‡¯B˜ ‰¯Bz‰«»≈»¿≈
,‰‡e·p‰ ÔÈÚ BÓÎe ,˙B‡ÏÙƒ¿»¿ƒ¿««¿»
C¯ˆ‰ ÌÈ‡È·p‰ Ïˆ‡ ÌbL∆«≈∆«¿ƒƒÀ¿«
˙eiÓLb‰ ˙eËMt˙‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿«¿««¿ƒ

Œ„È˙ÚÏכנ"ל  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .«∆≈≈∆»ƒ
˙eiÓÈt Èelb ‰È‰È ‡·Ï»…ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ
Èelb‰ ÔÙ‡Â ,ÌlÎÏ ‰¯Bz‰«»¿À»¿…∆«ƒ
,eÈ‰Â ,˙eËÈLt C¯„a ‰È‰Èƒ¿∆¿∆∆¿ƒ¿«¿
"˙B‡ÏÙ" C¯„a ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»
‰Ê ‰È‰È ‡l‡ ,ÂLÎÚ BÓk¿«¿»∆»ƒ¿∆∆
BÓk ‰‚O‰Â ‰·‰·e Èel‚a¿ƒ«¬»»¿«»»¿

‡˙ÈÈ¯B‡c ‡ÈÏb ˙ÈÁa אמנם כי ¿ƒ««¿»¿«¿»
בפנימיות  לעסוק וצריך אפשר כיום גם

החסידות, ותורת הסוד תורת התורה,

הבדל  יש עדיין אבל והשגה, בהבנה

שבתורה  הנגלה חלק לימוד בין מהותי

הם  הנידונים והנושאים המושגים בו

לחלק  בו מוחשיים שבתורה הפנימיות

וענייני  ומאחר מופשטים. נשארים והנושאים מהמושגים רבים דבר, של בסופו

הוא  בהם העיסוק מהאדם, ומופלאים רחוקים מהותם, מעצם התורה, פנימיות

בגילוי, יהיו אלוקות ענייני כאשר לעתידֿלבוא אבל התפעלות, המעורר פלא

מאליו. ומובן טבעי כדבר אליהם יתייחסו

ÌÈ˙Èf‰ ¯‰L ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (Á¿∆««∆««≈ƒ
ÂÈÏÚL ‰ÁLn‰ ¯‰ ‡e‰««ƒ¿»∆»»

‰¯t‰ ˙ÈNÚ ‰˙È‰ האדומה »¿»«¬≈«»»
לטהר  ניתן שלה האפר ידי שעל

מת  ‰t¯‰טומאת ÔÈÚ Ìb Èk ,ƒ«ƒ¿««»»
,‰p‰c .„È˙ÚÏc Èelb‰Ï CiL«»¿«ƒƒ¿»ƒ¿ƒ≈
˙ÈNÚ ‰˙È‰L ‰¯t‰ ÔÈÚƒ¿««»»∆»¿»«¬≈

ıeÁa שנעשו הקרבנות משאר בשונה «
המקדש  בבית ÔÈÚÏדווקא ÊÓB¯ ,≈¿ƒ¿«
ÌÈ¯e¯a‰ ˙„B·Ú הפרדה שעניינה ¬««≈ƒ

לרע  הטוב Œ‡¯ËÒבין ‡Ît‰˙‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿»
‡¯Á‡ הטומאה) האחר הצד הפיכת «¬»

לקדושה  BÓÎeוהקליפות) .¿
‰ÎLÓ‰‰L ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈∆««¿»»
,‡˜Âc ÌÈ¯e¯a‰ È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«≈ƒ«¿»
¯¯·Ï CÈ¯ˆ ¯·c ÏÎaL ,eÈ‰Â¿«¿∆¿»»»»ƒ¿»≈
·Bh‰ ˙‡ ˙BÏÚ‰Ïe CkÊÏe¿«≈¿«¬∆«
CÈ¯ˆ Ú¯‰ ˙‡Â ,Ba ¯L‡¬∆¿∆»«»ƒ
,‰¯t‰ ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ ,˙BÁ„Ïƒ¿¿∆«ƒ¿««»»
ÌÈ¯e¯a‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««≈ƒ

ıeÁa ÌÈNÚpL48. ∆«¬ƒ«
‡L ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ‰¯t‰ ¯Ù ¿∆«≈«∆≈∆«»»

e‰fL ,˙Ó ˙‡ÓhÓ ¯‰ËÓ¿«≈ƒÀ¿«≈∆∆
˙B‚¯„Óa ¯e¯a‰ ÔÈÚƒ¿««≈¿«¿≈
Ìb eÈÈ‰ ,¯˙BÈa ˙BBzÁz‰««¿¿≈«¿«
CÙ‰ ‡e‰L ‰˙Èn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ»∆≈∆

‰M„w‰Â ˙eiÁ‰ מת טומאת ולכן ««¿«¿À»
חמורה  טומאה ‰e‡היא ‰Ê ÏÚÂ ,¿«∆

˙‡ ¯¯·Ï ,‰¯t‰ ¯Ù‡ ÔÈÚƒ¿«≈∆«»»¿»≈∆
˙B‚¯„Óa ÌÈ‡ˆÓpL ˙BˆBvp‰«ƒ∆ƒ¿»ƒ¿«¿≈
‰„B·Ú·e .¯˙BÈa ˙BBzÁz«¿¿≈«¬»
,‰·eLz‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¬««¿»
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יט i"gyz'd ,zekeqd bgc 'a mei

הּזדֹונֹות  את ּגם ׁשּמהּפ הּתׁשּובה, עבֹודת ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָענין

ׁשעלֿידי  סטראֿאחרא, אתהּפכא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻלזכּיֹות,

ׁשהּוא  יתּבר לעצמּותֹו מּגיע הּוא הרי זֹו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָעבֹודה

ּבּמדרׁש וכדאיתא הׁשּתלׁשלּות. מּסדר 49למעלה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

חּקת  זאת ּבּה ׁשּנאמר  ּפרה, ּפרׁשת ְְֱִֶֶַַַַָָָָָֹֻּבענין

(ּפרׁשת 50הּתֹורה  לכם הּזה החדׁש ּופרׁשת , ֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

הּפסח  חּקת זאת ּבּה ׁשּנאמר אּתה 51הּגאּלה) אי , ְֱִֶֶֶַַַַַַָָָֹֻֻ

מטרֹונֹות  לב' מׁשל מּזֹו, ּגדֹולה חּקה איזה ְְְִֵֵֶַַָָָָֻיֹודע

ּפסח  ׁשאֹוכלי הּפרה, ּגדֹולה, ּומי ּומסּים, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָכּו'.

הּגדֹול. על נסמ ׁשהּקטן עלּֿדר לּה, ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָצריכין

גֹו' הוי' וידּבר ּכתיב ּפרה ׁשּבפרׁשת ּגם ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָוזהּו

ּפעמים  ב' הוי', צּוה אׁשר הּתֹורה חּקת ְֲֲִִֶַַָָָָָֹֻזאת

לבחינת  מּגיעים הּפרה אפר ׁשעלֿידי היינּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהוי',

הׁשּתלׁשלּות  מּסדר ׁשּלמעלה ּדלעילא .52הוי' ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

עֹוׂשים  היּו ׁשעליו הּזיתים להר הּׁשּיכּות ְְִִִֵֶַַַַָָָָוזֹוהי

יהיה  זֹו עבֹודה עלֿידי ׁשּדוקא ּכיון הּפרה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאפר

הר  על רגליו ׁש"עמדּו ּבאפן ּדלעתידֿלבא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹהּגּלּוי

ׁשּלמעלה  העצם התּגּלּות ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּזיתים",

ּכן  ּגם הּוא ועלּֿדרֿזה ּכּנ"ל. ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַמהׁשּתלׁשלּות

עבֹודת  ׁשּלאחרי הּסּכֹות, ּדחג הּגּלּוי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַֻּבענין

ימי  עׂשרת ראׁשֿהּׁשנה אלּול ׁשּבחדׁש ְְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהּתׁשּובה

הּסּכֹות  ּבחג מתּגּלה אזי הּכּפּורים, ויֹום ְְְְֲִִִַַַַַָָֻּתׁשּובה

היא  זֹו ּובקיעה ,"אֹור ּכּׁשחר יּבקע "אז ְְִִִִֶַַַַַָָָּבחינת

להּבקיע  ּכן הכנה ּגם יּובן ּובזה ּדלעתידֿלבא. ה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹ

אפּלּו מחנֹות, לג' מחּוץ היה הּזיתים ׁשהר ְֲֲִִִֵֶַַַַָָמה

נעלית  ּבחינה הּוא הּזיתים הר ׁשל ענינֹו ּומּכלֿמקֹום יׂשראל, למחנה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָחּוץ

ּבחּוץ, הּנעׂשֹות העבֹודֹות עלֿידי ׁשּדוקא הּנֹותנת', ׁש'היא ּכּנ"ל, ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֻּבקדּׁשה

ׁשּזהּו מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה העצם ּגּלּוי הּזיתים, הר עצם לגּלּוי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָמּגיעים

היינּו עצמֹו, הּזיתים ּבהר הּבקיעה ׁשּתהיה הּזיתים, הר ונבקע ּׁשּכתּוב ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָמה

,האר ּבחינת ׁשּיתּבּטל היינּו ויּמה, מזרחה מחציֹו ׁשהּוא, ּכמֹו העצם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּיתּגּלה

האֹור  מתצמצם ׁשעלֿידיֿזה אר ּבחינת יׁשנֹו ׁשעכׁשו לעיל ׁשּנתּבאר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכמֹו

להֹוריד  ׁשּיּוכל ׁשּבכדי לתלמידיו, ׂשכל הּמׁשּפיע ּברב ועלּֿדרֿמׁשל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָוהּגּלּוי,

מתצמצם  ׁשּבהם ּומׁשלים הּצעֹות ּכּמה להּציע צרי יֹותר למּטה ׂשכלֹו אֹור ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָאת
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ב.49) פי"ט, ב.50)שמו"ר יט, מג.51)חוקת יב, ג.52)בא נז, חוקת לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‡¯Á‡Œ‡¯ËÒ ‡Ît‰˙‡ ,˙BiÎÊÏ ˙BB„f‰ ˙‡ Ìb Ct‰nL∆¿«≈«∆«¿ƒ¿Àƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
‡e‰L C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ ÚÈbÓ ‡e‰ È¯‰ BÊ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬»¬≈«ƒ«¿«¿ƒ¿»≈∆

.˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
L¯„na ‡˙È‡„ÎÂ49˙‡Ê da ¯Ó‡pL ,‰¯t ˙L¯t ÔÈÚa ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»¿ƒ¿«»»«»»∆∆¡«»…

‰¯Bz‰ ˙wÁ50˙L¯Ùe , À««»»»«
˙L¯t) ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰«…∆«∆»∆»»«
˙‡Ê da ¯Ó‡pL (‰l‡b‰«¿À»∆∆¡«»…

ÁÒt‰ ˙wÁ51 שבשני וכיוון À««∆«
וגם  פסח קרבן בפרשת גם המקומות,

אותה  נאמרה אדומה, פרה בפרשת

חוקת") ("זאת ‡z‰לשון È‡ ,ƒ«»
,BfÓ ‰ÏB„b ‰wÁ ‰ÊÈ‡ Ú„BÈ≈«≈∆À»¿»ƒ

] 'eÎ ˙BB¯ËÓ '·Ï ÏLÓ דומות »»¿«¿
נראות  כאחת שתיהן מהלכות שהיו

שחברתה  אותה מזו גדולה מי שוות,

אחריה  והולכת ביתה עד אותה מלוה

בפסח  כך וחשובה). גדולה היותר (היא

חוקה] נאמר ובפרה חוקה בו .נאמר
,‰¯t‰ ,‰ÏB„b ÈÓe ,ÌiÒÓe¿«≈ƒ¿»«»»

dÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÁÒt ÈÏÎB‡L והיא ∆¿≈∆«¿ƒƒ»
הולכת  שחברתה הזו למטרוניתא דומה

ÔËw‰Lאחריה  C¯cŒÏÚ (הפסח), «∆∆∆«»»
ÏB„b‰ ÏÚ CÓÒ(הפרה). ƒ¿»««»

·È˙k ‰¯t ˙L¯ÙaL Ìb e‰ÊÂ¿∆«∆¿»»«»»¿ƒ
˙wÁ ˙‡Ê 'B‚ 'ÈÂ‰ ¯a„ÈÂ«¿«≈¬»»…À«
'· ,'ÈÂ‰ ‰eˆ ¯L‡ ‰¯Bz‰«»¬∆ƒ»¬»»
È„ÈŒÏÚL eÈÈ‰ ,'ÈÂ‰ ÌÈÓÚt¿»ƒ¬»»«¿∆«¿≈
˙ÈÁ·Ï ÌÈÚÈbÓ ‰¯t‰ ¯Ù‡≈∆«»»«ƒƒƒ¿ƒ«

c 'ÈÂ‰¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ‡ÏÈÚÏ ¬»»ƒ¿≈»∆¿«¿»ƒ≈∆
˙eÏLÏzL‰52˙eÎiM‰ È‰BÊÂ . ƒ¿«¿¿¿ƒ««»

eÈ‰ ÂÈÏÚL ÌÈ˙Èf‰ ¯‰Ï¿««≈ƒ∆»»»
ÔÂÈk ,‰¯t‰ ¯Ù‡ ÌÈNBÚƒ≈∆«»»≈»

BÊ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL של ∆«¿»«¿≈¬»
הטומאה  ‰Èelbטהרת ‰È‰Èƒ¿∆«ƒ

e„ÓÚ"L ÔÙ‡a ‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…¿…∆∆»¿
‡e‰L ,"ÌÈ˙Èf‰ ¯‰ ÏÚ ÂÈÏ‚«̄¿»«««≈ƒ∆
‰ÏÚÓlL ÌˆÚ‰ ˙elb˙‰ ÔÈÚƒ¿«ƒ¿«»∆∆∆¿«¿»

.Ï"pk ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿««
Ôk Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«≈
,˙Bkq‰ ‚Ác Èelb‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ¿««À
‰·eLz‰ ˙„B·Ú È¯Á‡lL∆¿«¬≈¬««¿»
‰M‰ŒL‡¯ ÏeÏ‡ L„ÁaL∆¿…∆¡…«»»
ÌBÈÂ ‰·eLz ÈÓÈ ˙¯NÚ¬∆∆¿≈¿»¿

ÌÈ¯etk‰ חטאים על התשובה והרי «ƒƒ

מטומאה  כטהרה היא "‡Êועוונות ˙ÈÁa ˙Bkq‰ ‚Áa ‰lb˙Ó ÈÊ‡ ,¬«ƒ¿«»¿««À¿ƒ«»
BÊ ‰ÚÈ˜·e ,"E¯B‡ ¯ÁMk Ú˜aÈ בזמן גם הסוכות בחג המתגלית ƒ»««««∆¿ƒ»

ÏŒ„È˙ÚÏc·‡.הגלות  ‰ÚÈ˜a‰Ï ‰Î‰ ‡È‰ƒ¬»»¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ»…
,˙BÁÓ '‚Ï ıeÁÓ ‰È‰ ÌÈ˙Èf‰ ¯‰L ‰Ó Ôk Ìb Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«≈«∆««≈ƒ»»ƒ¿«¬
,Ï‡¯NÈ ‰ÁÓÏ ıeÁ elÙ‡¬ƒ¿«¬≈ƒ¿»≈
¯‰ ÏL BÈÚ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ¿»∆«
˙ÈÏÚ ‰ÈÁa ‡e‰ ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ¿ƒ»«¬≈

Ï"pk ‰M„˜a שעלתה וכפי «¿À»««
שלכאורה  המאמר בתחילת השאלה

והתשובה  כאחד, הפכים בשני מדובר

‰˙Bp˙',היא  ‡È‰'L -¿ƒ«∆∆
˙B„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈»¬

,ıeÁa ˙BNÚp‰ הבירורים עבודת ««¬«
הטהרה  ועבודת הגשמיים הדברים של

ÌˆÚמהטומאה Èel‚Ï ÌÈÚÈbÓ«ƒƒ¿ƒ∆∆
ÌˆÚ‰ Èelb ,ÌÈ˙Èf‰ ¯‰««≈ƒƒ»∆∆
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
¯‰ Ú˜·Â ·e˙kM ‰Ó e‰fL∆∆«∆»¿ƒ¿««
‰ÚÈ˜a‰ ‰È‰zL ,ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ∆ƒ¿∆«¿ƒ»
eÈÈ‰ ,BÓˆÚ ÌÈ˙Èf‰ ¯‰a¿««≈ƒ«¿«¿
,‡e‰L BÓk ÌˆÚ‰ ‰lb˙iL∆ƒ¿«∆»∆∆¿∆
eÈÈ‰ ,‰nÈÂ ‰Á¯ÊÓ BÈˆÁÓ≈∆¿ƒ¿»»»»»«¿
BÓk ,C¯‡‰ ˙ÈÁa Ïha˙iL∆ƒ¿«≈¿ƒ«»…∆¿
BLÈ ÂLÎÚL ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈∆«¿»∆¿
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL C¯‡ ˙ÈÁa¿ƒ«…∆∆«¿≈∆
ŒÏÚÂ ,Èelb‰Â ¯B‡‰ ÌˆÓˆ˙Óƒ¿«¿≈»¿«ƒ¿«
ÚÈtLn‰ ·¯a ÏLÓŒC¯c∆∆»»¿«««¿ƒ«
È„ÎaL ,ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï ÏÎN≈∆¿«¿ƒ»∆ƒ¿≈
BÏÎN ¯B‡ ˙‡ „È¯B‰Ï ÏÎeiL∆«¿ƒ∆ƒ¿
ÚÈv‰Ï CÈ¯ˆ ¯˙BÈ ‰hÓÏ¿«»≈»ƒ¿«ƒ«
Ì‰aL ÌÈÏLÓe ˙BÚv‰ ‰nk«»«»¿»ƒ∆»∆

ÏÎO‰ ÌˆÓˆ˙Ó בנוסף כלומר, ƒ¿«¿≈«≈∆
האור  שהמשכת לעיל המבואר על
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האר ׁשעלֿידי למעלה יּובן כן ּוכמֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּׂשכל,

ּבחינת  יתּבּטל ּולעתידֿלבא האֹור, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹמתצמצם

וחציֹו צפֹונה ההר חצי "ּומׁש כן ּוכמֹו .ְְְֲִֵֶֶָָָָָָֹהאר

אם  ּכי והעלם, ּדגּלּוי  קּוין ב' יהיּו ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָֹנגּבה",

לפי  יתּכּללּו, אֹו יתּבּטלּו אּלּו קּוין שּב' ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַֹּבאפן

ּדירה  יתּבר לֹו ׁשּיהיה הּכּונה ּתׁשלם ועלֿידיֿזה ׁשהּוא. ּכמֹו העצם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּיתּגּלה

ׁשענין 53ּבתחּתֹונים  למעלה, ּכמֹו למּטה מּמׁש יתּבר עצמּותֹו ׁשּיתּגּלה היינּו , ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי ּבימינּו ּבמהרה ׁשּיהיּו ּבּגּלּויים יתקּים ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָזה
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ובכ"מ.53) 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
שבעצם  כאן מודגש דרגות, להבדלי גורמת תכלית") אין ("עד רב באורך

אמנם הוא עצמו עקב האורך והעלם צמצום גם אבל השפעה אחרי השפעה

המשלים  שכל שבהשפעת כשם מהמקור, ונמשכת ההולכת ההתרחקות

קליטה  כלי עם לתלמיד גם הדברים והעברת למסירת אמצעי הם וההסברים

והסתר  העלם הם בבד ובד מוגבלים

עצמו  השכל Ô·eÈעל ÔÎ BÓÎe ,¿≈»
C¯‡‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆«¿≈»…∆
Œ„È˙ÚÏe ,¯B‡‰ ÌˆÓˆ˙Óƒ¿«¿≈»¿»ƒ

Ïha˙È ‡·Ï על שנגרם הצמצום »…ƒ¿«≈
ÔÎידי  BÓÎe .C¯‡‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»…∆¿≈

‰BÙˆ ¯‰‰ ÈˆÁ LÓe"»¬ƒ»»»»
'· eÈ‰È ‡lL ,"‰a‚ BÈˆÁÂ¿∆¿∆¿»∆…ƒ¿
Ì‡ŒÈk ,ÌÏÚ‰Â Èel‚c ÔÈe«̃ƒ¿ƒ¿∆¿≈ƒƒ
eÏha˙È el‡ ÔÈe˜ 'a˘ ÔÙ‡a¿…∆∆«ƒ≈ƒ¿«¿

,‡e‰L BÓk ÌˆÚ‰ ‰lb˙iL ÈÙÏ ,eÏlk˙È B‡ שהוסבר כפי ƒ¿«¿¿ƒ∆ƒ¿«∆»∆∆¿∆
בהרחבה  .לעיל

‰¯Èc C¯a˙È BÏ ‰È‰iL ‰ek‰ ÌÏLz ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆À¿«««»»∆ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ»
ÌÈBzÁ˙a53‰hÓÏ LnÓ C¯a˙È B˙eÓˆÚ ‰lb˙iL eÈÈ‰ , ¿«¿ƒ«¿∆ƒ¿«∆«¿ƒ¿»≈«»¿«»

‰ÏÚÓÏ BÓk,דרגות הבדלי מבלי ¿¿«¿»
מהצמצומים  נובעים שההבדלים כיון

ומהפרסאות  שיתבטלו וההסתרים

Ìi˜˙Èשיתבקעו  ‰Ê ÔÈÚL ,∆ƒ¿»∆ƒ¿«≈
‰¯‰Óa eÈ‰iL ÌÈÈelba«ƒƒ∆ƒ¿ƒ¿≈»
.e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ eÈÓÈa¿»≈«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

האברך נפתלי צבי שי'

שלום וברכה!

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הק'  הציון  על  רצון  בעת  שיקרא  תשרי,  מה'  הפ"נ  קבלת  מאשרים 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

במ"ש אודות המנהג לומר בסיום תפלת שמו"ע פסוק של השם וכו'

כמה מהחסידים נהגו לומר לפני יהי רצון הפסוק השייך לשמם וכן הפסוק השייך לשם כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

של  וביחוד  עצמו  של  בחוצה  חוצה,  גם(  שיפוצו  )ועד  המעינות  הפצת  בעבודת  מוסיף  בודאי 

הזולת, ואין לך דבר העומד בפני הרצון ובפרט בענין הנ"ל שהוא דרישת והכרח השעה וחובת גברא.

בברכה לחג שמח ולבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



כי

.i"gyz'd zekeqd bgc 'a mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

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

גו'.‡. רגליו ועמדו המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה

***

זה ·. ביום "יבקע"1האושפיזא אותיות – יעקב שכתוב 2הוא כמו שענין 3, אורך", כשחר יבקע "אז
הסוכות  בחג נמשך הפרסא.4זה את לבקוע שבכוחו עליון כח עלֿידי שנעשה הבקיעה ענין והוא ,

שכתוב  כמו דלעתידֿלבוא, הבקיעה כמו אינה זו שבקיעה בהמאמר 5ואף (כמדובר גו'" הר )6"ונבקע
בקיעה. של ענין זאת בכל זה הרי –

גדר  פורץ ושמחה בשמחה, להיות צריכים זה –7ומצד הפרסא שבוקע הכח היא שהשמחה היינו, ,
דלעתידֿלבוא. להבקיעה ההכנה וזוהי אורך", כשחר "יבקע

פעם ‚. אמר אדמו"ר מו"ח הרביים,8כ"ק כל את ומנה שלנו, האושפיזין ישנם שאצלנו
– הוא זה דיום האושפיזא כן, ואם נשמתוֿעדן. (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו, עד מהבעלֿשםֿטוב

בשמחה. להיות יש בוודאי – זה ומצד הזקן. אדמו"ר
חדשה  נשמה היה הזקן שאדמו"ר פעמים וכמה כמה אמר אדמו"ר מו"ח נשמה 9כ"ק שהיה וכיון .

חדשה), בנשמה צורך אין חדש, דבר בשביל לא אם (שהרי בעולם "התחדשות" פעל – חדשה
חב"ד. חסידות תורת של ענינה שזהו והשגה, בהבנה אלקות שהמשיך – היא וההתחדשות

כידוע  יתברך, ומהותו עצמותו – לחדש שביכלתו מי את ו'לוקחים' מתקשרים זו התחדשות ועלֿידי
יתברך  עצמותו בכח רק הוא ליש מאין לחדש .10שהכח

ש"נבאו  דלעתידֿלבוא ומצב המעמד מעין שזהו לומר אנו שיכולים זכינו, האחרון, בדור עכשיו,
לה  הכנה וזוהי חסידות, של ענינים מדברים קטנים ילדים שאפילו ובנותיכם", דלעתידֿלבוא בניכם יעוד

ובנותיכם" בניכם ונבאו בשר כל על רוחי את "אשפוך –11.

בשמחה. להיות צריכים שכן, וכיון

השואבה, בית דשמחת הלילות ובכל בלילה, ומחר ביום מחר בלילה, היום התוועדות איפוא יערכו
כולה. השנה כל על השמחה את וימשיכו תורה, ושמחת עצרת לשמיני עד

***

ברכה". של מ"כוס מהנאספים ואחד אחד לכל הקדושה בידו נתן המזון, ברכת אחרי
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דחג 1) ג' יום – השבת כניסת לאחרי נמשכה ההתוועדות
) ).l"endהסוכות

פ"י.2) הכללים שער ע"ח הבאה. שבהערה לזהר הרקיע זהר
ספ"א. של"ב שם

א.3) קד, זח"ג וראה ח. נח, ישעי'
ואילך.4) סע"ד רנז, הסוכות שער דא"ח) (עם סידור ראה
ד.5) יד, זכרי'

ואילך).6) טז ע' (לעיל פ"ה
ואילך.7) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
(8.(161 ע' תרצ"ז (סה"ש ס"ד תרצ"ז דחה"ס א' ליל שיחת

וש"נ. .81 ע' ריש חי"ח תו"מ גם וראה
וש"נ.9) .22 ע' ריש תש"ו ואילך. 127 ע' תש"ה סה"ש ראה

ואילך).10) סע"א (קל, ס"כ אגה"ק תניא ראה
א.11) ג, יואל
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.i"gyz'd da`eyd zia zgny ,zekeq crend legc 'b lil zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הרמב"ם ‡. כותב השואבה בית שמחת שירצה,1אודות מי וכל הארץ עמי אותה עושין היו ש"לא
מרקדין  שהיו הם מעשה ואנשי והזקנים והחסידים והסנהדרין הישיבות וראשי ישראל חכמי גדולי אלא

ולשמוע". לראות באין כולן והנשים האנשים העם כל אבל כו',
המקדש. בבית השואבה בית שמחת חוגגים והיו קיים, היה המקדש שבית בזמן היה זה סדר והנה,

ירדו  קדושה של ענינים שכמה המקדש, בית שחרב לאחרי שדוקא ענינים, בכמה מצינו אמנם,
שייכות  להם היתה לא קיים היה המקדש שבית שבזמן אלו אפילו אליהם שייכים נעשו אזי ממדריגתם,

אלו. לענינים

יכולים  פרטים בכמה הנה באיכות, נעלה שהוא לענין להגיע צריכים שכאשר בפשטות, גם ומובן
שמוסיפים עלֿידיֿזה זאת zenka.למלא ieaix

בית  היה שהרי יותר, נעלית ודרגה במעלה העבודה היתה קיים, היה המקדש שבית בזמן כלומר:
המקדש" בבית לאבותינו נעשו נסים "עשרה – זמן בכל נסים רואים היו שבו –2המקדש עתה ואילו ;

מה" עד יודע אתנו ולא גו' ראינו לא .3"אותותינו

לא  עתה שעד אלו על גם זו עבודה הוטלה לכן יותר, נמוכה בדרגה נעשתה שהעבודה כיון אמנם,
ישראל  בגדולי או הקרבנות), עבודת (כמו כהנים עלֿידי נעשית שהיתה כיון זו, לעבודה שייכים היו

השואבה). בית שמחת (כמו המצוות וקיום התורה לימוד מצד

תקנום" תמידים ש"כנגד התפילות בענין – עלֿידי 4ולדוגמא היתה המקדש בבית התמידים שהקרבת ,
המקדש  שבית בזמן שגם שאף זאת, ועוד מישראל. ואחד אחד כל עלֿידי הוא התפילה ענין ואילו כהנים,

מדרבנ  או התורה מן התפילה, חיוב היה קיים ובריבוי 5ן היה כזו באריכות התפילה היתה לא מכלֿמקום, ,
המקדש  בית משחרב כמו .6פרטים

ההגבלה  שבטלה – ענין נוסף המקדש בית משחרב שדוקא השואבה, בית לשמחת בנוגע ועלֿדרךֿזה
וכו' מעשה ואנשי חסידים סגולה, ליחידי רק שייך זה שענין קיים, היה המקדש שבית בזמן שהיתה
באיכות, העילוי שחסר כיון שכן, ולשמוע, לראות רק באים העם כל ואילו הרמב"ם), מדברי (כנ"ל
המקדש  שבית שבזמן לאלו גם שייך נעשה זה שענין בכמות, הריבוי עלֿידי גדולה במדה זאת ממלאים

ולשמוע. לראות רק באים היו קיים היה

קטן  חלק שרק באופן השואבה בית שמחת היתה קיים היה המקדש שבית שבזמן למרות כלומר:
עתה, הנה ולשמוע, לראות רק באים היו בכמות גדול היותר החלק ואילו בפועל, שמחים היו בכמות
אלא  וכו'", הישיבות וראשי  ישראל חכמי מ"גדולי רק לא בריבוי , השמחה ענין נדרש החורבן, ענין מצד

ולשמוע  לראות רק באים שהיו אלו מכל .7גם

.·– סגולה מיחידי רק זאת תבעו שלפניֿזה שבזמנים בעבודה, תוספת מהם שתובעים שכיון ומובן,
הנוספת. העבודה את למלא כדי כחות להם ליתן גם צריכים

גדר  פורצת שמחה שהרי השמחה, עלֿידי ניתן זה .8וכח

להתגבר  כדי רוח מצב ויותר כח יותר מקבלים השמחה שעלֿידי ובמוחש, בגשמיות שרואים וכפי
מתוך  תהיה  המצוות , וקיום התורה לימוד עצמה, שהעבודה זאת, ועוד ועיכובים. ומניעות הנסיונות על

לבב. וטוב שמחה
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הי"ד.1) פ"ח לולב הל'
מ"ה.2) פ"ה אבות
ט.3) עד, תהלים
ב.4) כו, ברכות
וש"נ.5) ואילך. 280 ע' חי"ח תו"מ ראה

ע'6) חט"ו (תו"מ סי"ט תשט"ז ביה"ש שמחת שיחת ראה
וש"נ. .(70

חי"ג 7) (תו"מ בתחלתה תשט"ו ביה"ש שמחת שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 16 ע'

ואילך.8) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
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אותה ‚. שמלבישים ושמחתֿתורה, דשמיניֿעצרת לשמחה אחרֿכך באים השואבה בית ומשמחת
ומצוותיה, דתורה ב"כלים"

המצוות  וקיום התורה בלימוד מבורכת שנה שתהיה – כולה השנה כל על השמחה את וממשיכים
לבב, ובטוב בשמחה

בעתם" גשמיכם ונתתי וגו' תשמרו מצוותי ואת תלכו בחוקותי "אם הבטחתו: הקב"ה מקיים ,9ואז
בפרשה. המנויות הברכות כל עם

***

שעוד [ניגנו„. כזו, הנהגה בבתֿשחוק:] שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ואחרֿכך בריקוד. שמחה ניגון
הסדר. שינוי היא – בריקוד כבר  התחילו "לחיים" אמירת לפני

כן, ואם המים, ניסוך עם אלא) היין, ניסוך עם (לא קשור השואבה בית שמחת ענין כללות אמנם,
מ" בשמחה להיות יכולים ידיעה minאם מתוך "לחיים", אמירת קודם עוד בשמחה להיות גם יכולים ,"

"לחיים". יאמרו שתיכף

***

החסידות ‰. טוב 10בתורת יום במוצאי מתחיל השואבה בית דשמחת שהענין לכך הטעם מבואר
הראשון.

השמחה  להיות יכולה לאחריֿזה ורק מינים, ד' מצות לקיים צריכים שתחילה – בזה הטעמים ואחד
בגמרא  אמרו עליה השואבה", בית "שמחת ראה 11שנקראת לא השואבה בית שמחת ראה שלא "מי

מימיו". שמחה

בזה  הלב 12ומבואר כנגד החזה אל ולהמשיכם בידו ליטלם שצריכים – מינים ד' מצות שענין ,13–
לאופנים  ועד האופנים, בכל ה' ידיעת עם הקשורים הענינים את בלב וקובעים שממשיכים להורות הוא

גדולם" ועד למקטנם אותי ידעו ש"כולם באופן עמוקים, .14הכי

הראשונה  מהפעם החל נעשה זה על והכח ההתחלה אבל לבוא, לעתיד זה יהיה ובפועל בגלוי –
לכם" "ולקחתם המצוה מינים.15שמקיימים ד' נטילת ,

.Â בגמרא איתא דוקא, אלו מינים ד' שנוטלים בטעם במדרש 16והנה, יותר מינים 17ובארוכה שד' ,
ישראל, בבני שישנם הסוגים כל על רומזים אלו

ומצוו  תורה על דקאי אתרוג, כמו ריח", בו ויש טעם בו "יש המעלות, כל בו שיש מהסוג ת החל
ותענוג  ("געשמאק") עריבות בו שיש והשגה, הבנה של ענין הוא התורה לימוד וריח: לטעם ַשנמשלו

מלפני" היא "גזירה הקב"ה, ציווי מצד להיות צריך שקיומן ומצוות טעם. גזירה 18– חקקתי "חוקה ,
ניחוח"19גזרתי" "ריח ריח, כיֿאם טעם, בהם אין רצוני"20– ונעשה שאמרתי לפני רוח "נחת ,21,

שהם  תורה, ופחות מצוות יותר או מצוות, ופחות תורה יותר בהם שיש סוג ישראל בבני יש כן וכמו
בה  שאין ערבה בדוגמת שהם פשוטים לאנשים ועד ריח), (מצוות, והדס טעם) (תורה, דלולב המינים ב'
לג' מצרפים אותם וגם המצוות, בקיום והן התורה בלימוד הן פשוטים שהם היינו, ריח, ולא טעם לא

אחת. מצוה נעשית יחד ומכולם והדס, לולב אתרוג המינים:
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בחוקותי.9) ר"פ
לקו"ש 10) גם וראה ואילך. פצ"ז תרל"ז וככה המשך ראה

וש"נ. ואילך. 246 ע' חכ"ד
אֿב.11) נא, סוכה
דא 12) (עם סידור ואילך.ראה סע"ג רסג, הלולב שער "ח)

ועוד. ואילך. פפ"ד הנ"ל וככה המשך
מ"ג.13) פ"ה וסוכה מצוה ימי מס' מ"ח ראה
לג.14) לא, ירמי'

מ.15) כג, אמור
א.16) כז, מנחות
יב.17) פ"ל, ויק"ר
חוקת.18) ר"פ פרש"י
ועוד.19) רפי"ט. במדב"ר
ט.20) א, ויקרא
עה"פ.21) ופרש"י תו"כ
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– הסוגים מד' אחד מכל שלמעלה חמישי, ענין נעשה אזי הנ"ל, הסוגים ד' כל את מקשרים וכאשר
לכם  ד"ולקחתם המצוה עלֿידו לקיים איֿאפשר מעלותיו, על הבט מבלי המינים, מד' אחד כל שהרי

מינים. ד' נטילת מצות – כולנה על העולה חמישי, ענין נעשה המינים ד' כל בצירוף ורק גו'",

למעלה  מגיע זה אין – מבניֿישראל סוג כל אצל שישנן המעלות על הבט מבלי בנמשל: ועלֿדרךֿזה
בלבב  רצונך לעשות אחת אגודה כולם "ויעשו יחד, כולם מצטרפים כאשר ישראל בני אצל שנעשית

לבדו,22שלם" אחד סוג עלֿידי להשיג שאיֿאפשר שמה – כולנה על העולה חמישי, ענין נוסף שאז ,
יחד. כולם צירוף עלֿידי משיגים דאתרוג, הסוג אפילו

אחת", "אגודה מהם ועושים ישראל, שבבני הסוגים כל את ומאחדים שמקשרים זאת, פועלים וכאשר
הסוגים  מכל למעלה כולנה, על העולה לענין מגיעים שעלֿידיֿזה הקב"ה, של רצונו רצונך", "לעשות
שמחה  ראה לא . . ראה שלא "מי אמרו עליה גלויה, בשמחה הדבר בא לאחריֿזה הנה – ישראל שבבני

מימיו".

.Ê:בזה והענין
הנה  בשניהם, או המצוות בקיום או התורה בלימוד ומצבו מעמדו על הבט מבלי מישראל, אחד כל

נע  הוא שגם דסוכות הענין לערבה,בידעו גם זקוקים כך לאתרוג, שזקוקים וכשם ישראל, מכלל חלק שה ָ
הפשוט  אצל גדולה שמחה נעשית אזי – בערך שלא לעילוי האתרוג גם מגיע יחד כולם ובצירוף
אין  עתה, עד בה שעמד הדרגה מעלת על הבט מבלי שכן, שבגדולים. הגדול אצל כן וכמו שבפשוטים,
רצונך". לעשות אחת "אגודה מינים, ד' ממצות חלק שנעשה עלֿידיֿזה אליה שמגיע לדרגה דומה זה

השואבה. בית שמחת – ביותר גדולה שמחה ממשיכים מינים ד' מצות עלֿידי ולכן,

והשינויים  ההפכים כל על מתגברים – ישראל בני אצל שישנם ההפכים כל את שמאחדים ועלֿידיֿזה
כולה. השנה כל על השמחה את וממשיכים הזמנים, ובכל המקומות בכל שישנם

.Á(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים
ומה  ערבה, או הדס או לולב, או אתרוג, הנ"ל, הסוגים מד' אחד הוא כאן מהנמצאים אחד שכל כיון

בסוכה  המינים ד' ליטול המובחר מן  שמצוה לכך בהתאם בסוכה, שנמצאים ,23גם

"בלבב  שלימות, של ובאופן רצונך", לעשות אחת "אגודה באמת שאנו בגלוי להראות יכולים אזי
ממש, בקרוב לבוא העתידה בגאולה צדקנו, משיח עלֿידי – בעולם שלימות ממשיכים ועלֿידיֿזה שלם",

בימינו. במהרה

***

.Ë נאמר עליו ל"יין", שייך השמחה שענין כיון הרי – השואבה בית לשמחת "המשמח 24בנוגע
של ענין מוזכר להיות צריך לכאורה היה ואנשים", שלoiiאלקים ענין או ;min דחג לחידוש בהתאם –

בששון" מים "ושאבתם המים, ניסוך בענין שמחה.25הסוכות של ענין יהיה במים שגם ,
המשנה  כאשר שמחה 26אמנם, שהיתה אמנם מסופר השואבה, בית שמחת אודות בפרטיות מספרת

ענין בנוגע הוא התיאור עיקר אבל ביותר, של :xe`dגדולה ספלים וארבעה שם, היו זהב של "מנורות
אמה" חמישים מנורה של ש"גובהה (כיון ואחד אחד לכל סולמות וארבעה בראשיהם, וארבעה 27זהב ,(

מכנסי  מבלאי וספל, ספל לכל מטילין שהן לוג ועשרים מאה של כדים ובידיהם כהונה מפרחי ילדים
שאינה  בירושלים חצר היה ולא מדליקין, היו ובהן פתילות), (לעשות מפקיעין היו מהן ומהמייניהן כהנים

השואבה" בית של לאור חול) (מלאכת חטים בוררת היתה ש"אשה ועד השואבה", בית מאור .28מאירה
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הנוראים.22) ימים תפלת נוסח
לקו"ש 23) וראה הלל). (לפני הלולב" ב"דיני אדה"ז סידור

וש"נ. .124 ע' חכ"ב
וש"נ.24) א. לה, ברכות וראה יג. ט, שופטים ס'

ב.25) נ, סוכה וראה ג. יב, ישעי'
(ובפרש"י).26) סע"א נא, שם
ב.27) נב, שם
א.28) נג, שם
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חידוש  דבר נוסף שבה המקדש, בבית המים דניסוך העבודה בין הקשר מה מובן: אינו ולכאורה
מאור  מאירה שאינה בירושלים חצר היה "לא זה שבגלל – דוקא בשמחה להיות צריכה מים ששאיבת

השואבה"? בית

") זה השואבה `xeוענין בית שמחת שעיקר השואבה, בית דשמחת הזמן עם גם קשור השואבה") בית
בברייתא dlilaהיתה כדאיתא השואבה"28, בית לשמחת ואילך מכאן הערביים, בין של לתמיד "משם :

ביאור: דורש זה שגם –

שחר  של תמיד הקרבת בעת היה המים דוקא 29ניסוך היתה המים) ניסוך עם (הקשורה השמחה ואילו ,
לקבוע  צריכים היו – לילה עם שקשור ענין זהו אם ממהֿנפשך: ולכאורה, הערביים. בין של תמיד לאחרי 
שחר  של תמיד עם קשור המים ניסוך ואם הערביים; בין של תמיד הקרבת בעת יהיה המים ניסוך שגם

שחר? של לתמיד הסמוך בזמן תהיה השמחה שגם לקבוע צריכים היו –

של ענין עם קשורה להיות צריכה השמחה היתה אופן, ענין minובכל עם גם וקשור שנמשך וכפי ,
המים oiiשל מנסכים היו שבהם שהספלים כך, כדי ועד היין, ניסוך גם היה המים ניסוך בשעת שהרי –

אחת" בבת כלים שניהם שיהיו כדי  דק ואחד מעובה אחד . . "מנוקבין היו השייכות 30והיין מהי אבל ;
?xe`dלענין

.È:בהקדמה – הענין וביאור
שטבע  הגוף, מבנה עם הקשור ענין להיותו בשכל, המובן דבר הוא – יין שעלֿידי השמחה ענין

אנשים". . . "משמח שמחה, לידי אותו מביאה יין ששתיית הוא האדם גוף מבנה

היין: בענין גם מרומזת לשמחה והשייכות

בחוץ. גילוי של באופן האדם של הפנימיים הענינים באים שעלֿידה – הוא השמחה ענין

בתחילה שהרי – היין ענין גם ולא oenhוזהו אוכל של דין לו שיש ועד הענבים, בתוך בהעלם היין
צורך ויש משקה, zelbleשל `ivedl שנעשה למעליותא, שינוי בו נעשה ואז בענבים, מההעלם היין את

מיוחדת. ברכה עליו שמברכים חשוב משקה

בגילוי, באים בלבד, ובכח בהעלם אצלו שנמצאים שהענינים – באדם היין פעולת היא כזו ובדוגמא
הם  הרגיל דרך שעל הענינים גם האדם אצל מתגלים השמחה שבשעת שרואים כפי השמחה, ענין וזהו

בהעלם.

מצד התורה שפועלת החידוש lerאמנם, zlawאודות מדובר כאשר שגם – עצמם minהוא שמצד ,
בידעו  הנה המים), את מוזגים שבו הכלי מצד רק נעשה זה שענין וצורה, גוון בהם (ואין טעם בהם ָאין
גדולה  שמחה אצלו מעורר זה הרי בששון, תהיה המים ששאיבת וצוה המים, ניסוך על צוה שהקב"ה
בני  שאצל כיון מכלֿמקום, לשמחה, מים בין שייכות אין הגוף טבע שמצד אףֿעלֿפי שכן, ביותר,
שמחה  של ענין נעשה הבהמית, נפש על האלקית נפש והגברת החומר, על הצורה הגברת ישנה ישראל

שמחה שזוהי אלא עוד ולא למים, בשייכות xzeiגם dlecb טבע שמצד יין, עם הקשורה השמחה מאשר
דוקא. הבהמית ונפש הגוף

גם  אלא המים), (ניסוך הטבע מן שלמעלה השמחה רק לא ישנה האלקית נפש שמצד הדבר וטעם
שכתוב  כמו הקב"ה, עלֿידי נברא הטבע שגם לפי – היין) (ניסוך טבע שעלֿפי ברא 31שמחה "בראשית

הוא  הטבעיים מהחוקים ואחד טבעיים, חוקים בו קבע כך העולם, את ברא שהקב"ה וכשם אלקים",
שמחה. גורם שיין

היינו, שכל, עלֿפי ה' עבודת (א) סדרים: שני בה שיש – לקונו האדם בעבודת גם משתקף זה וענין
בשמחה היא העבודה שאז – כן ועושה לעשות, צריך שכך בשכלו envrשמתקבל cvn כזו עבודה (ב) ,
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ה"ו.29) פ"י ומוספין תמידין הל' רמב"ם ב. כו, יומא
ואילך.30) סע"א מח, סוכה

א.31) א, בראשית
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בשמחה, היא זו עבודה גם ואףֿעלֿפיֿכן, עול, קבלת מתוך זאת ועושה שכלו, עלֿפי מקום לה שאין
יותר  עוד ביותר, גדולה היא השמחה אזי – הקב"ה של רצונו מצד רק זאת שעושה בידעו מזה: ָויתירה

שכלית. בעבודה לו שיש השמחה מאשר

.‡È:למעלה הענינים שורש מצד זה הרי – אלו ענינים ב' ישנם יהודי שאצל הדבר וטעם
בזהר  שכתוב מה בחסידות 32ובהקדים בארוכה ישנן 33ונתבאר הבריאה ובסדר ההשתלשלות שבסדר ,

ורקיע. מים אור שנקראים: ענינים, ג'

כעין "רקיע הלשון בתנ"ך מצינו – ל"רקיע" כבר 34הנורא"gxwdבנוגע לו שיש דבר שזהו היינו, ,
דאגלידו" "מיא היא שמציאותו הקרח בדוגמת ומדידה, הגבלה מסויימת, צורה 35צורה בהם נעשית שאז ,

ומדידה. הגבלה מסויימת,

מציאות ישנה כן, לפני רק mindאמנם, שישנה והיינו, מסויימת, והגבלה מדידה צורה, להם שאין
תלויzenkהגבלת שזה – כו' קצוות צורה, של הגבלה אין עדיין אבל המים,ilkaהמים, את מוזגים שבו

צורה  של הגבלה בהם אין עצמם מצד המים אבל  הכלי, וגוון דצורת וההגבלה המדידה במים נקנה שאז
כו'.

נמוכה למדריגה ירידה להיות צריכה כו', ציור של ומדידה בהגבלה יבוא שהדבר שכדי יותר,והיינו,
קרח. שנעשים המים דקפאון הענין תוכן שזהו

כמה  בו להיות שיכולים מופשט באופן הדבר מציאות ישנה שתחילה – הבריאה בכללות ודוגמתו
מסויימת. צורה בו נעשית אזי ממנו שלמטה לעולם הירידה ועלֿידי שינויים,

.·È ז"ל רבותינו כמאמר בעולם, גם נמשך שמזה – בתורה דוגמתו שמצינו ממה "אסתכל 36ויובן
עלמא": וברא באורייתא

לפטור. או לחיוב הפסקֿדין, יהיה כיצד עדיין ברור לא שבה כזו, שכלית סברא בתורה יש

ואבטליון  משמעיה קבלו ושמאי הלל וסברות 37ולדוגמא: שכליים ענינים קבלו ששניהם היינו, ,
ותלמידיהם,mze`nשכליות ושמאי להלל ואבטליון משמעיה הסברא כשנמשכה ואףֿעלֿפיֿכן, רביים,

נתקבלה  ותלמידיו שמאי אצל ואילו מקילין), (ביתֿהלל להקל הסברא נתקבלה ותלמידיו הלל אצל הנה
מחמירין). (ביתֿשמאי להחמיר הסברא

הרי  כו', הצורה הגבלת ואילו בלבד; "בכמות" הענין הגבלת היתה ואבטליון שמעיה שאצל והיינו,
וקולא, חסד לבן, בגוון הדין בא אזי ותלמידיו, להלל נמשך שכאשר – הדבר יומשך שבו בכלי תלוי זה

וחומרא. גבורה של בגוון הדין בא אזי ותלמידיו, לשמאי נמשך וכאשר

נעלה  ומקור שרש להם יש ואבטליון, שמעיה אצל שהם  כפי השכלית והסברא השכלי הענין גם והנה,
כו'" ומסרה מסיני תורה קיבל "משה – ה"כמות"38יותר מהגבלת אפילו יותר נעלה באופן זה הרי ששם –

ואבטליון. דשמעיה בשכל

מים. כמו וישות כמות של ענין שאינו האור בדוגמת – "אור" בשם נקרא זה וענין

ורקיע: מים אור, הענינים: ג' בתורה שיש ונמצא,

נאמר  שעלֿזה למעלה, שהיא כפי התורה על קאי – במסכת `xe"תורה39"אור" בגמרא וכדאיתא ,"
המשתמש40כתובות  כו'".xe`a"כל תורה
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ואילך.32) סע"א קסז, ח"ב
(ע'33) רקיע מים אור ערך ג) (כרך חב"ד הערכים ספר ראה

וש"נ. ואילך). תב
כב.34) א, יחזקאל
עה"פ.35) ומצו"צ ופרש"י ת"י ראה

רע"ב.36) קסא, זח"ב
מי"ב.37) פ"א אבות
מ"א.38) שם
כג.39) ו, משלי
ב.40) קיא,
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ז"ל  רבותינו (כמאמר ה' דבר ולומד המקבל לאדם למטה, נמשך התורה אור תלמיד 41וכאשר "כל
– ושכלו במוחו התורה אור את קולט שהאדם באופן כנגדו"), ושונה קורא הקב"ה ושונה שקורא חכם
המים. שבענין והכמות הישות בדוגמת היא האנושי השכל של ההגבלה כי "מים", בשם נקרא זה הרי

ביחס  בה ולדון בתורה, שלמד השכלית בסברא להתבונן מתחיל הלומד האדם כאשר ואחרֿכך,
נעשה  שאז דאגלידו", "מיא "רקיע", בשם נקרא זה הרי – העולם לעניני בנוגע לידו שבאה לשאלה

לגבורה. או לחסד דפסקֿדין הציור

.‚È:כזה באופן העולם בריאת גם נעשית – ורקיע מים דאור הענינים ג' ישנם שבתורה וכיון
של 42כתיב  ענין בזה שייך שלא הוי'", "דבר ישנו לראש שלכל והיינו נעשו", שמים הוי' "בדבר

בתניא  בארוכה וכמבואר אחד, הכל ודיבורו הוא שהרי אלא 43ישות, נפרד, ענין אינו למעלה שהדיבור
הקב"ה. עם בהתאחדות הוא

"אור": בשם נקרא זה וענין

ענין  שזהו בהתגלות, בא אלקות כאשר ולכן, המאיר. דבר כיֿאם, וישות, כמות של ענין אינו – אור
"אור". בשם נקרא זה הרי – לזולת בגילוי בא שאלקות אלקים", "ויאמר

אור" "יהי היה שמלמעלה הראשון שהדיבור הטעם והגילויים 44וזהו הענינים כל שכללות כיון –
של ענין כיֿאם וכמות, ישות של ענין זה שאין "אור", בשם נקראים מלמעלה `zewlשבאים ielib כרצון ,

אותו. יכיר – העולם – שהזולת האלקות

הארץ". ואת השמים את אלקים "ברא יהיה זה שמגילוי הוא הקב"ה של רצונו אמנם,

הרמב"ם  (כלשון הנבראים כל של ה"יסודות" נבראו לראש שלכל באופן היה הבריאה יסודות 45וסדר ,(
ח  ומדידה פשוטים, צורה לו אין שעדיין באופן הוא היש אבל היש, בריאת שנעשה היינו, פשוט, ומר

ה"מים", ענין עלֿדרך – מסויימת והגבלה

עלֿדרך  – מסויים נברא של צורה בעצמו מקבל הפשוט שהחומר עד יותר, למטה נשתלשל ואחרֿכך
ה"רקיע". ענין

שלאחריֿזה: הימים בחמשה לבריאה ראשון דיום הבריאה שבין החילוק כללות וזהו

ז"ל  חכמינו דרשו הארץ", ואת השמים את אלקים ברא "בראשית הפסוק לרבות 46על  – השמים "את :
ועלֿזה  ראשון", מיום נבראו וארץ שמים תולדות ש"כל תולדותיה", לרבות – הארץ ואת תולדותיהם,

ז"ל  חכמינו הוא".47אמרו מאמר נמי "בראשית

וארץ  שמים של המציאות הראשון ביום כבר ישנה ד"בראשית" המאמר שמצד כיון השאלה: ונשאלת
שלאחריֿזה? ימים בחמשה נפעל מה – צבאם וכל

נכללים  שהיו פשיטות, של באופן הנבראים כל נבראו ד"בראשית" המאמר שעלֿידי – בזה והביאור
החילוק  עלֿדרך (שזהו הפועל אל הכח מן נמשכו הבריאה, ימי ששת במשך ואחרֿכך, וארץ, בשמים

ל"רקיע"). "מים" שבין

.„È:המוקדם אל המאוחר מן הוא בבריאה, שישנם הענינים את להכיר מגיע שהאדם הסדר והנה,
החושים. בשאר להכרה בא – המישוש חוש עלֿידי מההכרה

שהם  ענינים רק תופס המישוש חוש והרי המישוש, חוש עלֿידי הדבר את תופס – לראש לכל
"רקיע"). (עלֿדרך מסויים באופן ומצוייר ומוגבל מדוד שהחומר כפי היינו, קצוות, בששה מוגבלים
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תתרלד.41) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר
ו.42) לג, תהלים
פ"כֿכא.43)
ג.44) א, בראשית

רפ"ד.45) יסוה"ת הל'
יד.46) שם, פרש"י
א.47) לב, ר"ה
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שישנם  הכרה לידי מגיע אזי בשכלו, מתבונן כאשר הנה המישוש, בחוש הדבר את שתופס ולאחרי
"מים"). (עלֿדרך הפשוט החומר הפשוטים, היסודות גם

מובן, הרי מנהיג, בלי לבירה שאיֿאפשר שכיון להכרה מגיע אזי יותר, בעומק מתבונן וכאשר
הוא  שענינו "אור", בשם שנקרא לזה מקור שישנו מפני היא ד"מים" והמציאות ד"רקיע" שהמציאות

יתברך. ועצמותו מהותו – המאור גילוי

חודש  שהוא אלול, בחודש ההכנה (לאחרי תשרי חודש  במשך עבודתו עובד יהודי כאשר אמנם,
העבר  על גמורה חרטה התשובה, לעבודת בא שמזה שעברה, השנה על להבא),החשבון על טובה וקבלה

והסליחה  המחילה את הוא פועל הכיפורים, ויום תשובה ימי עשרת בראשֿהשנה, העבודה שעלֿידי
כדברך" "סלחתי אומר שהקב"ה עוונות"48והכפרה לחשבון "ראשון הראשון", ל"ביום שבא ועד ,49,

עבודתו מתחילה שבה חדשה, שנה של חשבון חדש,ycgnשמתחיל בנין ,

טלאי  לעשות תיתי, מהיכי שינוי, איזה בעשיית להסתפק שיכולים שנתקלקל, בית ועלֿדרךֿמשל –
הקלקול, קודם שהיה כמו חזק בית שיהיה רוצים אם אבל שבו; פרטיים ענינים ולתקן צולאטען") ַ("עּפעס 
מן  ולבנותו לחזור היא העצה אזי החטא), (קודם הקלקול קודם מכמו יותר חזק שיהיה אלא עוד ולא

– היסוד גבי על שבנויים הענינים בכל ולהמשיך מהיסוד להתחיל הטפחות, עד המסד

זה jetdהרי xcqa ולאחריֿזה ה"מים", ענין בא ולאחריֿזה ה"אור", ענין שישנו יודעים לראש לכל :
ה"רקיע". ענין בא

" – האור  ענין לראש לכל מודגש השואבה בית שבשמחת שההתחלה `xeוזהו היינו, השואבה", בית
ה  דניסוך הענין אחרֿכך נמשך זה ומאור אור", "תורה ה', מאור באופן minהיא העבודה על שמורה –

פשיטות, של באופן עדיין שהיא עול, קבלת של

ה  דניסוך הענין אחרֿכך נמשך המים טעם oiiומניסוך של בענינים גם העבודה המשכת על שמורה –
ד"רקיע"). הציור (בדוגמת ושכל

לתפילה, משם שחר, של תמיד ראשונה "שעה הגמרא: כפירוט – היום עבודת יהודי פועל כזה ובאופן
מכאן  הערביים, בין של לתמיד משם . . המדרש לבית משם המוספין, לתפילת משם מוסף, לקרבן משם
ומעשה, דיבור דמחשבה והלבושים נפשו, כחות עשר ביתו, את ובונה – השואבה" בית לשמחת ואילך
אפילו  שיאיר אלא המקדש, ובבית הבית בהר בירושלים, קדוש, במקום רק לא יאיר ה' שאור באופן

המקדש לבית מחוץ ואפילו היתה בלילה, ש"אשה ועד שלו, המקדש לבית  מסביב שבונה העיר בכל –
עובדין  חולין, בעניני גם ומאיר חודר המקדש דבית שהאור היינו, השואבה", בית של לאור חטים בוררת

המקדש. לבית שמחוץ עמהם), שייכות לו היתה (אילו דחול

.ÂË נצחית היא שהתורה הזמנים:50וכיון כל ועל המקומות כל על זאת מספרת שהגמרא מובן הרי ,
וכבר  מה", עד יודע אתנו ולא גו' ראינו לא ש"אותותינו ומצב במעמד בגלות, נמצאים כאשר אפילו
בביתו, רק לא להאיר התשובה, עבודת עלֿידי יהודי, של בכחו – המקדש בית מחורבן שנים ריבוי עברו

נאמר  ואחד"51שעלֿזה אחד כל "בתוך בתוכם", "מקדש 52"ושכנתי וביתֿהמדרש, ב'ישיבה' רק ולא ,
עלֿידי 53מעט" שמדליק מהמנורה מואר יהיה הבית" ל"הר ומחוץ מעט" לה"מקדש מחוץ שאפילו אלא ,

אור", ותורה מצוה ב"נר ומאירים חדורים נעשים שלו החולין עניני כל שגם היינו, ה', בעבודת שמחתו
דעהו" דרכיך .54"בכל

בגילוי. אלקות שרואה התורה, אור של ל"מאור" שמגיע ועד

***
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כ.48) יד, שלח
כב.49) אמור תנחומא
ובכ"מ.50) רפי"ז. תניא
ח.51) כה, תרומה

ועוד.52) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
א.53) כט, מגילה וראה טז. יא, יחזקאל
ספ"ג.54) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי
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.ÊË שאינה בירושלים חצר היה ש"לא עד מנורות, מדליקים שהיו השואבה, בית דשמחת לסדר בנוגע
מסופר  – השואבה" בית שמחת של לאור  חטים בוררת היתה ש"אשה ועד השואבה", בית מאור מאירה
מפרחי  (בחורים) ילדים "ארבעה ממש: בפועל המנורות את מדליקים שהיו אלו הם מי ובגמרא במשנה
ועשרים  מאה כולם שהם לוג, שלשים שלשים של שמן (כדי לוג ועשרים מאה של כדים ובידיהם כהונה
בסולמו  ועולה לוג, שלשים של שמן כד נושא היה אחד שכל היינו, וספל", ספל לכל מטילין שהן לוג),

כו'.
ענין 56ברמב"ם 55מבואר  זהו הרי הוי', לפני לשרת ולעמוד להבדל רוחו שנדבה מי כל הכהן.אשר

באור  ישראל בני בתי את להאיר – כו' רוחם שנדבה  אלו והם  זו, עבודה ישנה עכשיו וגם  ישראל ובכל
בית  שמחת של לאור חטים בוררת היתה "אשה אשר עד במושבותם, אור שיהיה והמצוה, התורה

חטים  בירור (כמו דחול ועובדין הרשות עניני גם אשר היינו התורה.57השואבה", באור מוארים יהיו (

רש"י  ופירש כהונה, מפרחי הילדים אשר הבית בזמן שהיה וכמו ביחוד, הצעירים על היא זו וחובה
להם  ישלם עלֿידיֿזה בסביבתם, אור יאירו שהצעירים ועלֿידי המנורות. את מדליקים היו הם בחורים,

הגשמיים. עניניהם בכל וגם הרוחניים עניניהם בכל אור שיהיה ככה, פעמים כמה השםֿיתברך

.ÊÈ של גבורתו מאשר יותר גדולה היתה כהונה פרחי הבחורים של גבורתם אשר שם בגמרא מסופר
המשא  מאשר יותר היה הבחורים נושאים שהיו המשא כובד א) דברים: בב' והוא שבכהנים. הגבור

שבכהנים  הגבור נושא היו 58שהיה כהונה פרחי והבחורים בשיפוע, שהיה בכבש עולה היה הוא ב) .
טובא. דזקיפי בסולמות עולים

הרמב"ם  ביאור ועלֿפי הענינים בפנימיות אשר שבכהנים, הגבור אשר הבט בלי אשר אומרת זאת
היותר  למקום נכנס היה ולכן ישראל, שבכל מקודש והיותר המובחר שהוא גדול, כהן מדריגת היינו הנ"ל

הנ"ל. ענינים בב' כהונה, פרחי בבחורים  מעלה ישנה מכלֿמקום, הקדשים, קודש מקום הוא מקודש

ישראל  כל עבור וכפרה ומחילה סליחה לפעול – היתה גדול כהן שעבודת הגם אשר אומרת 59זאת

כל  (כי  העולם עניני כל את לתקן הגבורה, תכלית זוהי הרי כן ואם השנה, במשך שעשו מה כל על
כמאמר  ישראל, בשביל נברא העולם 60העולם עניני כל ולזאת ראשית, שנקראים ישראל בשביל בראשית

ישנה  השואבה בית שמחת בענין הנה מכלֿמקום, שלימה, שנה במשך ישראל) עם עניני אופן לפי ַהם
כהונה. פרחי בבחורים מעלה

גדול  כהן במדריגת נעלית הכי במדריגה להיות שזכה עד עבודתו עבד שכבר זה הוא הגדול .61הכהן
א  שלו המשא א) כי ולזאת: היצר, עם כך כל כבידה מלחמה לו אין אשר זאתֿאומרת כך, כל כבד ינו

בתניא  שנתבאר ועלֿדרך תאוותיו, כל ביטל עבודת 62כבר לגמרי גמר "שכבר הוי', עבד בפירוש
צערא  (שלפום האגרא גם הנה לזאת כך, כל כבד אינו המשא אשר והואיל עבד, ונעשה )63המלחמה"

תחלת  בין כך כל וריחוק הפרש אין אשר זאתֿאומרת זקיף, שאינו בכבש עולה ב) כך. כל גדול אינו
הוא  הרי גדול) כהן כבר שנעשה (אחרי ויום יום בכל עבודתו בתחילת גם כי עלייתו, לסוף עלייתו

נעלית  הכי .64במדריגה
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שליט"א,55) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – השיחה סיום עד מכאן
זו  במהדורא ואילך. 1365 ע' ח"ד ללקו"ש בהוספות ונדפס
מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו

בסופן.56) ויובל שמיטה הל'
א.57) סג, יבמות עיין
משא 58) לישא דהנ"ל כחו אשר משמע הגמרא שמדברי הגם

ע' (לקמן ואילך (סל"א שמח"ת ליל בשיחת נת' כבר יותר, כבד
כבד  הבחורים משא הי' דבפועל בפנים, כמ"ש ראי' ואילך)) 106

יותר.
היום 59) שמצות – דיוהכ"פ העבודה בסדר שרואים כפי

וביתי", "אני תחלה – וש"נ) סע"ב. לב, יומא (ראה גדול בכהן
בלתי  (מהנחה ישראל" בית "עמך ואח"כ משרתך", "שבט ואח"כ

מוגה).

ובכ"מ.60) בראשית. ר"פ פרש"י
שנעשה 61) באופן נפשו בכחות עבודתו שעבד והיינו,

"קודש  נעשה גופא שב"קודש" ועד בנ"י, בין "קודש" במדריגת
קודש  להקדישו אהרן "ויבדל יג) כג, (דה"א כמ"ש קדשים",

מוגה). בלתי (מהנחה קדשים"
פט"ו.62)
מכ"א.63) פ"ה אבות
הפסק 64) שהי' שכיון אלא גדול, כהן הי' אתמול שגם והיינו,

מתחילתה, העבודה את הפעם עוד להתחיל צריך הלילה,
אם  – הלילה הפסק שמצד ביהמ"ק, בעבודת שמצינו וע"ד
(רמב"ם  מחדש טבילה צ"ל – הדעת היסח מצד או השינה מצד
הטבילה  על רמז הוא הטבילה ענין והרי פ"ה), המקדש ביאת הל'
היינו, מקוואות), הל' בסוף הרמב"ם (כמ"ש הטהור הדעת במי
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מצבו  אבל יותר, עליונה למעלה לעלות צריך ויום יום שבכל תמידית עבודה ישנו אצלו גם אשר מובן
לזה. זה בערך הם העליה ושאחרי העליה שקודם

כהונה  פרחי הבחורים לענינים 65אמנם, ושייכים הבהמית, ונפשם גופם את לגמרי עדיין זיככו שלא ,
גדולה  מלחמה להם יש ביותר, כבד משא הוא שלהם המשא הרי חומריים, לענינים גם ולפעמים גשמיים

יצרם. עם

זאתֿאומרת  והדרגה, סדר בלי עבודתם להיות צריכה נמוכה, במדריגה הם נמצאים אשר הבט ובלי
עילוי  אחרי בעילוי לעלות בכדי יכולתם כל את ורגע רגע כל דלנצל באופן להיות צריכה עלייתם אשר

טפי  .66דזקיף

שאינה  אבידה היא הזמן א) בשתים: היא ורגע רגע כל ולייקר הזמן ניצול של זו בתנועה המעלה
וכתיב  שבהם 67חוזרת, קצובים ורגעים ימים ניתנו ואחד אחד לכל אשר בהם", אחד ולא יוצרו "ימים

עבודתו  עלֿידי ב) חוזרת. שאינה אבידה זו הרי אחד יום מחסר וכאשר עליו, המוטל את לעשות צריך
שאמרו  ועלֿדרך יותר. נעלה באופן היא השני ביום עבודתו גם הרי זה רוצה 68ביום מנה לו שיש מי

שנתעלה  הראשון ביום עבודתו עלֿידי דידן: בנידון כן וכמו מאות. ד' רוצה מאתים לו שיש ומי מאתים
יותר. נעלית היא השני ביום עבודתו ואופן ומטרת תאוותו הרי ֿ ידיֿזה על במדריגתו,

דזקיפי  בסולמות עולים ב) ביותר. כבד משא הוא שלהם המשא א) כהונה: פרחי הבחורים מעלת וזוהי
עבודתם. למטרת עד עבודתם מתחילת גדול עילוי ישנו אשר זאתֿאומרת טובא,

בריותיו" עם בטרוניא בא הקב"ה "אין אשר מכיון מלמעלה 69אמנם, כח להם נותנים אשר ברור הרי ,
"לפני  וכפרה סליחה מחילה והמשיך הכיפורים ביום שעבד הגדול הכהן של עבודתו אחרי ובפרט זה, על

כהונה 70ה'" פרחי לבחורים הכח עלֿידו וניתן שמחתינו, זמן שיהיה עלֿידו נמשך הרי ישראל, לכל
לבב  ובטוב בשמחה עליהם המוטל את שיעשו זאת ועוד בעבודתם, .71שיצליחו

שהם  עליהם שאומרים באמרו, שמחה, ניגון שינגנו מּפאריז להאורחים צוה שליט"א אדמו"ר ַ[כ"ק
"מנגנים"].

***

.ÁÈ להזהר שצריך ולהבהיר, להוסיף יש כהונה, פרחי הבחורים של היגיעה אודות להמדובר בהמשך
לאחרים. ששייכת עבודה על יתייגעו שלא היינו, התוהו", ב"עולם יהיו שלא

להעשות  שצריכה בעבודה הם עוסקים שלהם, בעבודה לעסוק שבמקום כאלו שישנם – ובהקדמה
אחר. מישהו עלֿידי

רצונו  הדבר, לו שקשה וכיון ובנשמתו, בגופו צדקה ליתן שצריך מי ישנו לצדקה: בנוגע – ולדוגמא
וכיון  בממונו, צדקה ליתן שצריך מי שישנו לאידך, ועלֿדרךֿזה בממונו; צדקה עלֿידי ידיֿחובתו לצאת

בנשמתו. או בגופו בצדקה זאת להחליף רצונו הרע, היצר אותו מעכב שלפעמים
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חדשה, מציאות ונעשה הקודמת מציאותו שמתבטלת
הרבה  פחותה אינה הקודמת המציאות גם אעפ"כ, אבל
זה, יום במשך עבודתו ע"י מגיע שאלי' החדשה מהמציאות
לעומק  תחת מעומק שאינו כ"כ, גדול אינו שה"שיפוע" והיינו,

מוגה). בלתי (מהנחה רום
העבודה,65) בתחילת הבחרות, בימי שנמצאים היינו,

אמות  וד' תורה של אמות בד' שנמצאים בכך רק היא ומעלתם
אותם  שאלו לא ואפילו העליונה, ההשגחה מצד תפלה, של

מוגה). בלתי (מהנחה בכך! רצונם אם תחילה
שבו 66) תחת מהעומק לצאת רק לא מהם שתובעים והיינו,

ואח"כ  לנוח, יכולים ואז יותר, נעלית לדרגא ולעלות נמצאים
למדריגה ממדריגה ללכת אפשר h`lh`lלהמשיך אי שאז –

הנדרש  ומצב להמעמד סוכ"ס שיגיעו עד ימשך זמן כמה לדעת
של באופן להיות צריכה עבודתם אלא שמצינו dvixמהם; ע"ד ,

הכהנים היו העבודה חביבות שמצד ביהמ"ק בכבש oivxבעבודת
ביותר, גדול בשיפוע שעולים ובאופן ועוד), רע"א. כב, (יומא
שצריכים  למטרה העבודה התחלת בין הערך ריחוק על שמורה

מוגה). בלתי (מהנחה להשיג
וש"נ.67) .273 ע' חט"ז לקו"ש וראה טז. קלט, תהלים
חיי 68) ס"פ ובחיי רמב"ן יו"ד. פ"ג, יג. פ"א, קה"ר ראה

ועוד. שרה.
סע"א.69) ג, ע"ז
ופ"ח.70) פ"ב אגה"ת תניא אחרי. פ' לקו"ת עיין
יא.71) פ"י אגה"ת תניא עיין
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המצוות" כל כנגד ש"שקולה צדקה במצות שמצינו המצוות:72וכשם בכל גם הוא עלֿדרךֿזה –

לאֿתעשה  מצוות ושס"ה מצוותֿעשה רמ"ח שהרי המצוות, בכל חייבים ישראל בני שכל לכך נוסף
גידים  ושס"ה אברים רמ"ח כנגד הוא 73הם שבה המיוחדת עבודתו אחד לכל יש – אדם כל אצל שישנם

בגמרא  שמצינו עלֿדרך מיוחדת, בהשתדלות לעסוק שהיתה 74צריך היינו, טפי", זהיר הוי במאי "אבוך
מסוי  וביותר.מצוה ביחוד לפעול צריך היה שבה ימת

הדס  או לולב או אתרוג בבחינת הוא אם ומצבו, מעמדו לפי אחד לכל בנוגע בכללות, ועלֿדרךֿזה
אחת  כללית ממצוה חלקים הם כולם הרי מינים ד' שבמצות זאת מלבד הנה – ערבה אחד 75או לכל יש ,

"מנהג  שהיא מיוחדת מצוה בה שיש  לערבה, בנוגע אפילו שמצינו ועלֿדרך מיוחדים, ענינים מהם
בגמרא 76נביאים" כדאיתא להדס, בנוגע ועלֿדרךֿזה שבת,77, ערב בכל הדס בדי שני נוטלים שהיו

וכמו  ואתרוג; לולב בתור לפעול צריך מהם אחד שכל מיוחדים ענינים ואתרוג בלולב יש ועלֿדרךֿזה
מיוחדת. בהשתדלות לעסוק צריך שבה מיוחדת עבודה ומצבו, מעמדו לפי מישראל אחד לכל יש כן

וכסיל" זקן "מלך הרע, שהיצר שלא 78וכיון דרכים מחפש לכן – המיוחדת עבודתו שזוהי יודע ,
שמפתה  באופן היא בכך דרכו הרי ישראל, בני אודות שמדובר ובידעו זו, מיוחדת בעבודה לעסוק ָלהניחו

שלו  העבודה זו שאין אלא קדושה, עניני כן גם שהם אחרים בענינים לעסוק .79אותו

לעשותה  שאפשר למצוה אחרים עלֿידי לעשותה שאיֿאפשר מצוה בין לדינא החילוק ועלֿדרך
שאם  – תמידית מצוה שהיא עד ביותר ארוך שזמנה למצוה גרמא שהזמן מצוה בין וכן  אחרים, עלֿידי 

שזמנה מצוה מצוהxaerדוחים לעשות מצוהzicinzכדי שמקיימים או ,xyt`y אחרים עלֿידי לעשותה
מצוה מקיימים לא זה ערוך'xyt`Îi`yובגלל ה'שולחן היפך זה הרי אחרים, עלֿידי וענין 80לעשותה ,

עבירה! זה הרי ערוך' ה'שולחן היפך שהוא

.ËÈ שנמצא כהונה, פרחי לבחורים בנוגע במיוחד של ועלֿדרךֿזה אמות וד' תורה של אמות בד' ים
קדושה, של ענינים עלֿידי שלהם, העבודה מדרך להסירם ומנסה הרע היצר מתחפש שלפעמים – תפילה

אליהם. השייכים ענינים שאינם אלא
והפצת  היהדות הפצת ציבורית, עסקנות של בענינים – האחרון בזמן נפוץ שנעשה בענין – ובפרט
כמה  להנהיג  בישראל, מנהיג שנעשה זאגן"...), צו שייכות ("ניט ביותר מעלתו גדלה שאז ָהמעיינות,
זמן  על שעובר או הישיבה, סדרי שומר אינו ובינתיים, בו, תלויה הרבים וזכות מישראל, נפשות וכמה
שאיֿאפשר  מצוה בגדר זה הרי שלכן המיוחדת, עבודתם שהם הענינים לכל בנוגע ועלֿדרךֿזה תפילה,

אחרים. עלֿידי לעשותה

זמן  "לכל אףֿעלֿפיֿכן, אבל ביותר, נעלים ענינים הם המעיינות והפצת היהדות שהפצת אמת הן
שלכל 81ועת" לידע, צריך תפילה, של אמות וד' תורה של אמות ד' של במסגרת נמצא שהוא וכיון ,

לרשותו, שישארו בזמנים כן, ולאחרי זו, מסגרת מצד בהם שמחוייב הענינים להעשות צריכים לראש
לפעול  יכול שהוא אלא אחרים", עלֿידי לעשותה שאפשר "מצוה בגדר הם שאצלו במצוות לעסוק יכול

יותר. בטוב זאת

כל את ינצלו ieptdהלואי onfd יותר הרבה יפעלו ואז אחרים, עלֿידי לעשותם שאפשר הענינים עבור
אמות  ד' ברשות אלא ברשותם, שאינם מהזמנים שמפחיתים באופן זאת עושים כאשר שפועלים ממה

תפילה. של אמות וד' תורה של
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ב).72) (מח, פל"ז תניא וראה א. ט, ב"ב
ב.73) קע, זח"א ראה
סוס"ז.74) אגה"ק תניא וראה סע"ב. קיח, שבת
יא.75) שורש להרמב"ם סהמ"צ ראה
הכ"ב.76) פ"ז לולב הל' רמב"ם ואילך. א מד, סוכה

ב.77) לג, שבת
ובפרש"י.78) יג ד, קהלת
וש"נ.79) .129 ע' ח"כ תו"מ גם ראה
וש"נ.80) ואילך. ה"ג פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ראה
א.81) ג, שם
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בזה: והענין

לו" קונה אדם של ש"חצירו לנפשו 82כשם בנוגע כן כמו שלו, שיהיה שלו שאינו ענין שקונה היינו, ,
לייחדך" ד"יחידה והנקודה של 83האלקית, ה"חצר" הנה הקב"ה, רצון לעשות אלא אינו רצונה שכל ,

האלקית. נפש של ברשותה יהיו הם שגם שמסביבו, הענינים כל את קונה האלקית דנפש היחידה נקודת

בחורֿישיבה, על המוטלים הענינים כל תחילה להעשות צריכים ערוך' 'שולחן עלֿפי הרי שכן, וכיון
יצליח  ועלֿידיֿזה כו'; בהם להתייגע שצריך תפילה, של אמות וד' תורה של אמות בד' שנמצא יהודי על

המעיינו  והפצת היהדות בהפצת עליו שהוטלה השליחות את למלא מספיק גם ברשותו שישאר לאחרי ת,
לכך. הדרוש זמן

.Î:הדברים ונקודת
בבית  ענינים עוד היו כן וכמו כהונה, פרחי הבחורים עלֿידי היתה המנורות שהדלקת אףֿעלֿפי

כהונה  ופרחי כהונה רובי עלֿידי שנעשו עבודתו 84המקדש על איש ד"איש באופן היה בזה הסדר הרי –
משאו" אחד,85ועל כל את מעמיד היה יום כל של אב" בית ו"ראש השבוע כל של המשמר" ש"ראש ,

המקדש  בבית בעבודתו לעשות עליו מה לו ענינים 86ומורה גם לעשות יכול היה הפנויים ובזמנים ,
נוספים.

אלו  הם זה ובכלל ומשאו, עבודתו אחד לכל שמורה ערוך' ה'שולחן ישנו עתה, גם ועלֿדרךֿזה
מסיני  למשה שנאמר מה לחדש שעתיד ותיק" ד"תלמיד בדרגא ועומדים ערוך' 'שולחן –87שלומדים

שאפשר  ענינים גם לעשות הפנויים, בזמנים כן, ולאחרי שלו, וה"עיר" ה"חצר" את ולהאיר להדליק
העיקרית. עבודתו שאינם אחרים, עלֿידי לעשותם

הסדר  עלֿפי הקבוע בזמן בערך שלא שמצליחים – בזמן הצלחה ישנה אזי זה, סדר קובעים וכאשר
ובלשון  שלאחריֿזה, בזמן מופלגה הצלחה כן וכמו אחרים", על ֿידי לעשותה ש"איֿאפשר במצוה לעסוק

כזו 88הכתוב  במדה לפעול יכול וה"צעיר" שה"קטן" היינו, עצום", לגוי והצעיר לאלף יהיה "הקטן :
עצום", ו"גוי "אלף" לזה צריכים רגילים שבזמנים

ה'שולחןֿערוך' עלֿידי מתקשרים כאשר ולכן, האיכות, אלא הכמות, ענין נוגע לא ישראל בני אצל כי,
הקב"ה  נותן זמן של קטנה בכמות גם הרי גבול, בלי שהוא הקב"ה, דהיינו השולחןֿערוך' 'נותן עם

עצום". "גוי של באופן בזה שמצליחים הצלחה, ריבוי

ניגון]. שינגנו עירֿהקודש מירושלים להאורחים צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.‡Î המי לניסוך בגמרא בנוגע איתא – היין וניסוך :89ם
(שני  ריעים שני קול מימיך, נובע) נחל (לשון אבע לחבירו אומר תהום בחג, המים את "כשמנסכין
עבה  אחד חוטמין כשני ומנוקבין יין, של ואחד מים של אחד ספלים בשני דהיינו המזבח שתחת שיתין

שנאמר  שומע, אני אחת) בבת כלים שיהיו כדי דק תחתונים)90ואחד ומים עליונים (מים תהום אל תהום
ספלים). שני (אותן צינוריך" לקול קורא

תחתונים", "מים עם זיך") רעדן ("צוזאמען יתדברו עליונים" ש"מים פועל המים שניסוך ַוהיינו,
ברכה. גשמי יורדים שאז – הענין ופשטות
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וש"נ.82) א. יא, ב"מ
דחה"ס.83) ג' ליום הושענות נוסח
בתחלתה.84) תמיד ראה
יט.85) ד, במדבר
ואילך.86) ה"ט פ"ג המקדש כלי הל' רמב"ם ראה

שמו"ר 87) ה"ד. פ"ב פאה ירושלמי ב. יט, מגילה ראה
.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ועוד. רפמ"ז.

כב.88) ס, ישעי'
(ובפרש"י).89) ב כה, תענית
ח.90) מב, תהלים
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.·Î:הענינים בפנימיות והביאור
בחומש  מסופר תחתונים ומים עליונים למים אשר 91בנוגע המים בין ויבדל הרקיע את אלקים "ויעש :

במדרש  ז"ל חכמינו ואמרו לרקיע". מעל אשר המים ובין לרקיע תחתונים 92מתחת "מים הנה שמאז
במדרש  איתא ועוד לרקיע". "מעל להיות שזכו עליונים מים כמו מלכא", קדם למהוי בעינן אנן בוכין

אחר) תחתונים 93(במקום מים לוקחים שכאשר היינו, המים, ניסוך עלֿידי הוא התחתונים דמים שהתיקון
מלכא". קדם למהוי בעינן "אנן התחתונים מים בקשת מתמלאת אזי המזבח, גבי על אותם ומנסכים

בזה: והענין

כו'; הבדלות של ענין שייך לא שמצדה הקב"ה, של הפשוטה אחדותו היתה העולם שנברא קודם
הבדלה  דהיינו, תחתונים, למים עליונים מים בין המבדיל לרקיע עד הבדלה, של ענין נעשה ואחרֿכך
בין  – עצמה בנפש ועלֿדרךֿזה לגוף, נפש בין גשמיים, לענינים רוחניים ענינים בין לתחתון, עליון בין

הבהמית. לנפש האלקית נפש

עול, קבלת של באופן ההליכה על שמורה המים, דניסוך העבודה ישנה שאז הסוכות, בחג אמנם,
שהענין  שמורה היין, דניסוך העבודה גם וישנה טעם), להם שאין המים (בדוגמת הקב"ה ציווי מצד
שבבית  קדושה לעניני השכל את מנצל שיהודי והיינו, טעם), לו שיש היין (בדוגמת בשכל גם מונח נעשה
שירה  אומרים ש"אין המקדש, בבית השירה אמירת ענין (שזהו אלקים ש"משמח יין שנעשה המקדש,

ב  היין (כטבע ואנשים" היין") על פשטות),אלא

המים, מניסוך אלא היין, מניסוך אינה אצלו השמחה שעיקר ובאופן יחד, שניהם מצטרפים כאשר הנה
את  שמבטלים היינו, צינוריך", לקול קורא תהום אל "תהום אזי – עול קבלת מצד העבודה ענין שהוא

אחד" ושמו אחד "ה' ונעשה לרוחניות, גשמיות בין עליונים, למים תחתונים מים שבין כך,94המחיצה ,
ממנו  עושה שעלֿידיֿזה הבורא, ציווי מצד שזהו רואים שעושה, ענין ובכל הולך שיהודי מקום שבכל

לקדושה. כלי

***

.‚Î שאומרים כפי הסוכות, חג בימי שהקריבו לקרבנות נסכים בתור בא היין הרי – היין לניסוך בנוגע
בתורה  שנתפרש (כפי כמדובר" ונסכיהם "ומנחתם התפילה: לאיל),95בנוסח או לשור הנסכים שיעור

לקרבנות. טפל דבר הוא שהיין כך ,
מלח" תקריב קרבנך כל ד"על לחיוב בנוגע שמצינו שטעון 96וזהו ל"קרבן" בנוגע גדרים כמה שיש ,

בגמרא  כדאיתא עצמו, בפני קרבן שאינו כיון – מלח טעון אינו הנסכים יין ואילו סברות:97מלח, ב'
בהדי "נסכים כפרה `oixeni(א) "אדרבה, (ב) (יין)", ושתיה (אימורים) אכילה טעמא, מאי דאתו, הוא

"לצורך רש"י: כפירוש היין mcושמחה", בא החטא, על  שכיפר  דם כפרת לאחר אורחא, דהכי אתו,
שמח". חטאו, שנתכפר דמי ואנשים, אלקים המשמח

.„Î:הרמב"ם בדברי לכאורה סתירה מצינו זה ובענין
הרמב"ם  אחר 98כתב ובמקום כו'". הנסכים מיין חוץ . . הקרבנות כל למלוח "מצותֿעשה כתב:99:

ומנסכו"? מלח עליו נותן . . "יין

נוספת: וקושיא

כו  הנסכים ליין הרמב"ם בנוגע לשיתין".100תב יורד והוא היסוד על יוצק . . המזבח על היין "ויתנסך :
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ז.91) א, בראשית
שם.92) בראשית הרא"ש תוס' סע"ב). (יט, ת"ה תקו"ז ראה
וראה 93) יג. ב, ויקרא בחיי ורבינו ורמב"ן בפרש"י הובא

וש"נ. .(60 ע' חט"ו (תו"מ ס"ח תשט"ז ביה"ש שמחת שיחת
וש"נ.94) א. נ, פסחים וראה ט. יד, זכרי'
ואילך.95) יד כט, פינחס

שם.96) ויקרא
א.97) כ, מנחות
הי"א.98) פ"ה המזבח איסורי הל'
שם.99) ולח"מ כס"מ וראה הי"ד. פט"ז הקרבנות מעשה הל'

רפ"ב.100) שם
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במשנה 101ולכאורה  מפורש הרי המזבח,102: של דרומית מערבית בקרן שהיה בספל היין יוצק שהיה
לשיתין? יורד היה ומשם

יחד  הסוכות בחג שהיה היין לניסוך כולה השנה שבכל היין ניסוך בין חילוק שיש – בזה והביאור
המים: ניסוך עם

שופך  היה הדם ש"שירי כשם ולכן, הדם, לזריקת ושיריים טפל היה – כולה השנה שבכל היין ניסוך
המזבח" יסוד היין 103על היה לא כן וכמו בספל). (ולא היסוד על יוצק שהיה היין, של דינו גם כך ,

הקרבן. שיירי רק אלא עצמו, בפני קרבן שאינו כיון מלח, טעון

שכתוב  ממה שלמדים כפי – המים ניסוך עם יחד הסוכות בחג שהיה היין ניסוך נסך 104אבל "הסך
היין" ניסוך ואחד המים ניסוך אחד מדבר, הכתוב ניסוכין "בשני לה'", לזריקת 105שכר טפל רק אינו –

עצמו, בפני קרבן של דין גם לו יש אלא הדם), (כשיירי הדם

בגמרא  וכדאיתא המזבח 106– שבראש הנקב (את השיתין את פוקקין מזבח גבי על יין שמנסכין "בזמן
שנאמר  מה לקיים ושבע), מלא כגרון עליו  היין שיראה לשיתין, בו יורדין נסך 104שהנסכים הסך בקדש

אכילה, של ענין במזבח  שיש שכשם והיינו, שכרות", לשון שביעה, לשון שתיה, לשון שכר . . לה' שכר
בחג  היין ניסוך וכן הדם, לזריקת בנוגע שתיה, של ענין גם בו יש כן כמו ואימוריו, הקרבן לבשר בנוגע

– הסוכות

המזבח, יסוד על (לא אותו ויוצקים מלח, טעון הוא הרי – עצמו בפני קרבן של דין לו שיש וכיון
המזבח. של דרומית מערבית בקרן שהיה בספל אלא) הדם, כשיירי

.‰Î:האדם בעבודת מזה הנמשל וביאור
שזוהי  והשגה, הבנה טעם, לאדם שיש באופן עבודה על מורה – ואנשים" אלקים "המשמח יין,

י). סעיף (כנ"ל מגעת שכלו שיד כמה עד ומצוות בתורה העבודה כללות

שי  כזה ומצב אצל ובמעמד בגילוי אינו הקבלתֿעול שענין היינו, המים, ענין ללא היין, ענין רק שנו
איֿאפשר  – המים) ניסוך ללא היין, ניסוך רק היה שבו כולה, השנה שבכל ומצב המעמד (שזהו האדם
זה  יהיה שלכתחילה אף הנה בשכל, כולו מונח יהיה אם כי עיקרית, עבודה השכל) (ענין מהיין לעשות

כו', הדרך מן לסור אחרֿכך יוכל מכלֿמקום דקדושה, שכל

במשנה  וכדאיתא שמים 107– מלכות עול עליו שיקבל כדי שמוע, אם לוהיה שמע פרשת קדמה "למה
שמים, מלכות עול דקבלת ההקדמה שחסרה בשעה כי מצוות", עול עליו מקבל ואחרֿכך תחילה

– כולו היום כל במשך ומצוות התורה בקיום עמדו על שיעמוד האדם על לסמוך איֿאפשר

המזבח  גבי על הדם זריקת שענין – הדם לזריקת טפל בתור אלא בפניֿעצמו, כענין היין בא לא ולכן
חטא  כי אלה כל בעשותו אדם "שיחשוב הקרבנות: לענין בנוגע הרמב"ן דברי יסוד (על האדם בעבודת
שלו  וההתלהבות החיּות כל את מוסר שהאדם הוא, וכו'") דמו שישפך לו וראוי ובנפשו, בגופו לאלקיו

הדם". "שיירי לזה, טפל כענין השכל עבודת באה ואז לקדושה,

ישנו  שאז הכיפורים, ויום תשובה ימי עשרת השנה, דראש העבודה לאחרי שבא – הסוכות בחג אבל
הקב"ה, רצון ורק אך לעשות להבא על עצמו על ומקבל העבר, כל על שמתחרט התשובה, ענין בגלוי

לקבל  שצריך ובמחזורים בסידורים כדאיתא ישראל", "שמע בהכרזה תשובה ימי עשרת לסיום ועד
כולה, השנה כל על הכיפורים מיום שיוצאים לאחרי הנדרשת במדה דמסירותֿנפש, הענין עצמו על
אומרים  שלכן בעולם, אפילו אצלו בגלוי הוא המסירותֿנפש שענין ומצב במעמד נמצא שיהודי והיינו,
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שם.101) ולח"מ כס"מ ראה
סע"א 102) סג, מזבחים – ובפרש"י ואילך סע"א מח, סוכה

ואילך.
פ"ה.103) זבחים

ז.104) כח, פינחס
רע"א.105) ג, תענית
(ובפרש"י).106) ב מט, סוכה
א.107) יג, ברכות
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העולמות: ג' בכל זה ענין שממשיכים פעמים, ג' ועד" לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך רם בקול אחרֿכך
התחתון, לעולם ועד הגלגלים, עולם והמלאכים, הנשמות עולם

לעצמו, מציאות שאינו איבער ֿגעארבעטער"), א ("אינגאנצן לגמרי מזוכך נעשה יהודי כאשר ַַַהנה
המקיפים, הכוחות עם שלימה עבודה שישנה כשם הרי – להקב"ה לגמרי עצמו את שמסר כיון
השכל  הוא שראשיתם הפנימיים, הכוחות עם שלם וקרבן שלימה עבודה ישנה כן כמו חיהֿיחידה,

נמש  (שממנו עניןשבמוח בא ואז שבלב), במדות אחרֿכך עצמו.oiidך בפני קרבן בתור

.ÂÎ:הדברים ונקודת
חגינו" "ליום בגלוי נמשכים תשובה ימי דעשרת העבודה עניני כל אזי 108כאשר – שמחתנו" ב"זמן ,

והן  בלבד, עול קבלת מצד כיֿאם ודעת, טעם בזה שאין המים, דניסוך לעבודה הן אחת בבת באים
ובמחשבה  שבלב, במדות שפועלים כפי השכליים, הכחות מצד גם שלימה עבודה היין, דניסוך לעבודה

ומעשה. דיבור

צינוריך", לקול קורא תהום אל "תהום אזי בשלימות, אצלו ישנם הנ"ל העבודה עניני ב' וכאשר
שלום  ונעשה כב), סעיף  (כנ"ל תחתונים ומים עליונים מים שבין המחיצה אצלו שמתבטלת היינו,

מטה  של ובפמליא מעלה של הבהמית 109בפמליא ונפשו האלקית נפשו בין ובין 110, לגופו, נפשו בין ,
יתברך, לו דירה מקום בכל שעושה בעולם, וחלקו אמותיו ד'

"ישמח  – האמיתית השמחה נעשית ו"ישמח 111ואז במעשיו" בעושיו"112הוי' .113ישראל

אחרֿכך  ספרדי. ניגון שינגן הספרדים ישראל בני מאחינו המסובים לאחד צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
"מנגנים"]. הם גם שאולי באמרו, משלהם, ניגון שינגנו ממאנטרעאל להאורחים ַָצוה

***

.ÊÎהיה ש"לא לכך נוסף הנה – השואבה" בית שמחת "אור של לענינים milyexiaבנוגע xvg שאינה
במקום  גם הרי השואבה", בית של לאור חטים בוררת היתה ש"אשה ועד השואבה", בית מאור מאירה
בפניהם  מרקדין היו מעשה ואנשי ש"חסידים במשנה כמסופר – חדש דבר פעלו המקדש) (בבית גופא זה

xe` ly zewea`a בגמרא ומבואר נ 114שבידיהן", ש"היה באופן היה אור" של ה"אבוקות עם וטל שהריקוד
השניה). (בידו אחת" ומקבל אחת וזורק  מעלה כלפי וזורקן אחת בידו . .

מובן  אינו :115ולכאורה

למטה, ונופלת חוזרת שאז למעלה, האבוקה את לזרוק הצורך מהו – אור של באבוקות רוקדים כאשר
השניה?! שבידו אלא ולתופסה, לחזור וצריך

כו' השניה ביד ולתופסה אחת ביד אבוקה לזרוק בידיו, לשחק שיכול "קונץ", להראות כדי רק ואם
ענינים  לעשיית מתאימים אינם השואבה', בית ד'שמחת והמאורע דביתֿהמקדש, שהמקום מובן הרי –
"חסידים  אודות מדובר כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  פשוטים, אנשים עלֿידי אפילו ראש, וקלות שחוק של

מעשה"! ואנשי

.ÁÎ:בזה הביאור לומר ויש
הוא ה"אור" שענין יג) (סעיף לעיל "בדבר zewl`dנתבאר שהרי – שבבריאה ודבר ענין בכל שישנו

שמהווה  הוי'" "דבר ישנו בבריאה שישנו דבר שבכל והיינו, צבאם", כל פיו וברוח נעשו שמים הוי'
הפסוק  על תהלים במדרש כדאיתא אותו, ומחיה מה 116ומקיים "על בשמים", נצב דברך ה' "לעולם
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ואילך.108) סע"ג נד, ר"ה דרושי לקו"ת וראה ד. פא, תהלים
ובכמ.

ב.109) צט, סנהדרין
ובכ"מ.110) ד. פו, מטות לקו"ת ראה
לא.111) קד, שם

ב.112) קמט, שם
ובכ"מ.113) ואילך. ד פח, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה
הע"י.114) ובגירסת א נג, סוכה
שם.115) סוכה לע"י ענף יפה פי' גם ראה
סע"ג.116) כה, אחרי בלקו"ת הובא פט. קיט, תהלים
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עומדים  הם בו אותן שברא הדבר ובאותו כו' המים בתוך רקיע יהי שאמרתי דבר אותו על עומדים השמים
בשם  נקרא הבריאה, עניני לכל וחיּות קיום שנותן זה, וענין שבעולם. הנבראים בכל ועלֿדרךֿזה לעולם",

"אור".

יגורך  ש"לא ובאופן הפשוטה, אחדות בלבד, קדושה הוא עצמו מצד שאלקות אףֿעלֿפי והנה,
טומאה"117רע" מקבלין תורה דברי ש"אין מזה ובמכלֿשכן עצמו,118, אלקות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,

טומאתם" בתוך אתם "השוכן להיות הקב"ה רצה של 119מכלֿמקום, ומצב מעמד להיות שיכול כך, ,
אתם". "שוכן הקב"ה יהיה ואףֿעלֿפיֿכן טומאתם", "בתוך

נותן  לאלקות, בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה טומאה", מקבלין תורה דברי ש"אין אףֿעלֿפי כלומר:
חסֿוש  לומד התורה, אל מהתורה המקבל, אל האור להמשכת בנוגע מכלֿמקום, כזה. ענין לומר לום

פעולה  לו יש אזי טהור, בכלי נמצא האלקי האור כאשר בטהרה, הוא התורה לימוד כאשר הנה התורה,
טמא  כלי או מלוכלך כלי הוא אם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה זך, אינו הכלי כאשר מהֿשאיןֿכן ביותר, גדולה
האדם  על התורה לפעולת בנוגע הרי טומאה, מקבלים אינם תורה שדברי אףֿעלֿפי הרי חסֿושלום,

ז"ל  חכמינו שצריך 120אמרו האלקי לאור בנוגע ועלֿדרךֿזה חיים), סם (היפך כו'" לו נעשית זכה "לא
זה  מצד הנה – הוי' דבר עלֿידי אלא אינו וקיומו שהתהוותו ניכר שיהיה שבבריאה, דבר בכל להאיר

פעולתו. פועל האור אין מזה, ולמטה מלוכלך וחומרי, גשמי עכור, אלא זך אינו שהכלי

במראה  משתקף השמש אור שכאשר הקב"ה, של ממשמשיו אחד לשמש, בנוגע שרואים ועלֿדרך
ביותר, עכור דבר ובפרט מזוכך, שאינו בדבר משתקף כאשר מהֿשאיןֿכן האור, תוקף כל נראה אזי נקיה,

השמש. אור בו ניכר שלא לגמרי, שחור לדבר ועד

זּכּות  של ענין בו שאין היינו, לגמרי, שחור הוא האור את המקבל הדבר שכאשר ַוהיינו,
היתה  לא כאילו ומכופל, כפול חושך של ומצב במעמד להשאר הוא יכול – ורוחניות ("איידלקייט")

עוד" ואפסי "אני שאומרת "קליפה" של מציאות להיות שיכולה ועד בעולם. האור מציאות ,121חסֿושלום
עשיתיני" ואני יאורי "לי כי מאומה, יודע אינו וחומריות גשמיות שמלבד עצמו,122היינו, את עשה הוא ,

אותו. ומחיה ומקיים שמהווה ענין ללא

טומאה, מקבלים אינם תורה שדברי דאףֿעלֿפי – המקבלים בכלים העבודה להיות צריכה זה ועל
בהכנה  צורך יש במקבל, הדבר שיפעל כדי מכלֿמקום, רע", יגורך ש"לא באלקות ֿ כמהֿוכמה ועלֿאחת

פעולתו. בו שיפעל באופן האור את לקבל שיוכל ומצוחצח זך "כלי" שיהיה הראויה

לדבר  מתוק דבר בין כלל חילוק אין היד לכף שבנוגע – הכלי בענין הצורך על המשל שמצינו וכפי
כשמגיע  ורק חריף; פלפל וזה מתוק דבר שזה כלל ומרגיש יודע אינו היד שכף כיון פלפלין, כמו מר

יטעם" (ש)אוכל צופים"123ל"חיך ונופת "דבש המתיקות, תכלית בין החילוק ניכר אזי ל"מרה 124– ,
הימנו.125כלענה" למטה שאין תחת' 'עומק שזהו ,

היינו, האור, את לקבל ומוכשר הראוי כלי שיהיה לפעול שצריך  – האור לענין בנוגע ועלֿדרךֿזה
הקב"ה  שרצה כיון שכלית, לטעות מקום יש זאת ולולי שבעולם, דבר שבכל האלקות נרגש שיהיה

יטעה" לטעות הרוצה ש"כל באופן תהיה אחיזה 126שהבריאה תהיה שלא בעצמו לפעול האדם צריך ולכן ,
הקב"ה. מלבד דבר איזה עוד שישנו חסֿושלום לטעות

במדרש  כדאיתא – המצוות בקיום חלדו ימי כל האדם עבודת היא ליה 127ובזה איכפת מה "וכי
את  בהם לצרף אלא המצוות ניתנו לא העורף, מן ששוחט מי או הצואר מן ששוחט למי להקב"ה
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וש"נ.117) סע"ג. ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, שם
בסופן.118) ק"ש הל' רמב"ם א. כב, ברכות
ובפרש"י.119) טז טז, אחרי
וש"נ.120) .276 ע' חי"ד תו"מ וראה ב. עב, יומא
ח.121) מז, ישעי'
ספכ"ב.122) תניא וראה ג. כט, יחזקאל

יא.123) יב, איוב
יא.124) יט, תהלים
ד.125) ה, משלי
ח.126) פ"ח, ב"ר
רפמ"ד.127) שם
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מהאיש  החל בעולם, שנבראו הענינים כל את ולזכך לברר היינו, וזיכוך, בירור מלשון "לצרף" הבריות",
המצוות, מקיימים שבהם הגשמיים הענינים את גם ועלֿידו מצוות, ומקיים תורה שלומד הישראלי
קדושה  דתשמישי הדינים פרטי ישנם נגלה עלֿפי גם שלכן – קדושים דברים שיהיו עד ויזדככו שיתבררו

מצוה  בעצמו.128ותשמישי אלקות זה הרי שאז קיומה בעת עצמה למצוה ועד ,

.ËÎ זמן כל הנה התחתון, בדבר האור מאיר שאז ונקי ומבורר מזוכך נעשה שהכלי לאחרי גם אמנם,
קודם  שהיה  כמו המקבל, מצד בטהרתו, האור להיות יכול לא למטה, שנמצא הכלי עם קשור שהאור

בכלים. התלבשותו
הקדוש  רבינו גבי שכתוב ממה מעט למטה היא מדריגתם אם – לצדיקים בנוגע אפילו שמצינו וזהו
הזה  בעולם נהניתי (ש)לא . . לפניך וידוע גלוי רבונוֿשלֿעולם אמר מעלה כלפי אצבעותיו עשר ש"זקף 

קטנה" באצבע העולם 129אפילו מעניני שנדבק והעפר האבק את לנער כדי הקבר לחיבוט שצריכים –130,
ימלט  בל וחומריים, גשמיים ענינים עם עסק יש כאשר כי חייהם, ימי כל במשך צדיקים שהיו אףֿעלֿפי

רושם.ש  איזה יעשה לא

אצלו  להיות הוצרך הנבואה, אור את מקבל היה שהנביא שבשעה לנביאים, בנוגע מצינו ועלֿדרךֿזה
הגשמיות  בשאול 131התפשטות שכתוב כמו הנבואה, בעת הלבושים הפשטת ענין כן גם "ויפשט 132(וזהו

עליו  שורה שהשכינה כך כל נעלית במדריגה שהוא צדיק של גופו אפילו כי – ויתנבא") בגדיו הוא גם
בגמרא  את 133(כדאיתא לקבל הוא מבלבל קומה"), ובעל ועשיר גבור חכם על אלא שורה השכינה "אין

שהוא; כמו הנבואה אור

בסגנון  ואחד אחד כל מתנבא הנשמה, עלֿידי הנבואה אור את מקבל שהנביא בשעה שגם זאת, ועוד
עלֿידו.134שלו  שנמשך הנבואה אור על רושם ומשאיר פועל שהגוף היינו, שלו, הכשרונות לפי ,

בתניא  כמבואר – בזה בתענוגים 135וההסברה רבה ואהבה ביראה ה' עובד גמור צדיק שיהיה ש"גם
נאמר  ועלֿזה העבודה, תכלית דביקותו 136(שזוהי למעלת יגיע לא כהונתכם"), את אתן מתנה "עבודת

שבהיותו  גם ומה כו'", לסבול יכול אינו שהגוף . . החומרי הזה לעולם ירידתו בטרם ורחימו בדחילו בה'
ואוהבו" ה' ירא עצמו בפני דבר הוא רק . . לגמרי במציאות בטלה "אינה הנשמה גם הרי ,137למטה

אוהב" שהוא מי .138"יש

.Ï:בגוף מקושר שהוא מכמו למעלה יתעלה לזמן שמזמן – לזה והעצה
התניא  מספר החל חסידות, וספרי מוסר הזהר 139בספרי מאמר מובא ממארי 140, להיות שצריך

לו ד"יזכיר ההתבוננות גם נכללת שבזה כו', dzindדחושבנא mei"141 בגמרא כדאיתא אחד 142, יום "שוב
ומצב  המעמד שזהו – למחר" ימות שמא היום ישוב . . ימות יום איזה יודע אדם וכי . . מיתתך לפני

שנה. ועשרים מאה שנה, שבעים במלאת  הגוף מן בצאתה הנשמה של

והישות  החומריות את מבטלת – דאס") איז אט ("אט זה ומצב מעמד יהיה מעט שעוד זו, ָָָוהתבוננות
הגוף  שמצב כך, היום, במשך בו שנדבקו מהענינים להתנתק ל"אור" ומאפשרת הבהמית, ונפש הגוף של

בתניא  (כמבואר הנפש לשמחת יבלבל ).143לא

.‡Ï:"אור של ב"אבוקות הריקוד ענין תוכן וזהו
" הלשון בדיוק הביאור ש"`zeweaובהקדם נזכר שלפניֿזה ובפרט אור", שם",zexepnשל היו זהב של

" היה מעשה ואנשי חסידים של הריקוד ואילו נר, עם הקשורה דוקא.zewea`aמנורה אור" של
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ב.128) כו, מגילה ראה
א.129) קד, כתובות
ועוד.130) א. עח, ח"א קונטרסים סה"מ ראה
וש"נ.131) .118 ע' ריש תש"י סה"מ ראה
כד.132) יט, ש"א
וש"נ.133) א. צב, שבת
(134.201 ע' ח"ז תו"מ גם וראה סע"א. פט, סנהדרין ראה
ואילך).135) סע"א (מח, פל"ז

פי"ד.136) תניא וראה ז. יח, קרח
ואילך).137) סע"א (מד, פל"ה שם
ד.138) קיד, (בהוספות) ויקהל תו"א
ב).139) (לו, פכ"ט
א.140) קעח, ח"ג
הע"י).141) (לגירסת רע"א ה, ברכות
א.142) קנג, שבת
ב).143) (מ, פל"א
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בזה: והענין

עבודת  שלאחרי – בעבודה וענינו ביחד. נרות משתי לכלֿהפחות שזורה שהיא – אבוקה של ענינה
על  שמורה "אבוקה", של באופן שמחתנו" ד"זמן העבודה להיות צריכה תשובה, ימי בעשרת התשובה

הבהמית, ונפש האלקית נפש והגוף, הנפש והתכללות eicgiהתאחדות mdipyy כמו ה', את עובדים
יצריך"144שכתוב  "בשני לבבך", .145"בכל

ה"אבוקה  את ליטול צריך לזמן מזמן הנה הגוף, עם מקושרת הנשמה כאשר שגם – הוא העבודה וסדר
מעלה, כלפי ולזורקה אור" מענינים dlrnlשל שעה לפי ולנתקו ה"אור" את להעלות היינו, מהגוף,

כו'. והעפר מהאבק אּפ") זיך טרייסלט ("ער מתנער שעה שלפי – שבזה והתועלת וחומריים, ָגשמיים

אור" של ה"אבוקה כאשר שלאחריֿזה, – היא שבה והמטרה השניה בידו אותה ומקבל למטה, חוזרת
אור" של "אבוקה בידו יש אזי דחול, בעובדין לעסוק ליכטיקייט"),zycegnצריך אּפגעפרישטע ַָ("אן

גשמיים, מענינים ואפילו חומריים מענינים מנוערת

הענינים  שיתמעטו באופן היום, כל במשך ומצוות התורה בעניני מחודשת לעבודה זאת ומנצל
במעמד  עדיין הוא אבל בתענוגים, באהבה ה' שעובד גמור צדיק אצל אפילו היום במשך שישנם הגשמיים 

שאוהב". מי ד"יש ומצב

במדרש  המבואר היינו,146[ועלֿדרך מלמעלה, חיים לה ושואבת למעלה הנשמה עולה השינה שבשעת
נשמתי  בי "שהחזרת בבוקר, למטה חוזרת הנשמה כאשר ואחרֿכך, הנשמה, בחיי התחדשות שנעשית
התחדשות  של באופן גשמיים, בדברים שנתלבשו ומצוות בתורה עבודתו לעבוד יכול רבה", בחמלה

וחיּות]. כח ובתוספת

.·Ï:"מעשה ואנשי "חסידים הראו – זאת לעשות כיצד והדרך
של  האבוקה מזריקת כתוצאה קצוות: שני להיות יכולים בזה, הענינים פרטי יודעים שאינם אלו אצל
גיסא, לאידך או הגוף; עם ולהתחבר לחזור ירצה ולא לגמרי, הנפש כליון לידי יבוא – מעלה כלפי אור
או  שנה שבעים שלאחרי ומצב במעמד ולהתבונן שעה לפי אפילו להתנתק יוכל לא – הגוף גשם שמצד

שנה. ועשרים מאה

מעשה": ואנשי "חסידים עלֿידי זה ענין נעשה ולכן

טעם  ולא ימיו, כל חטא שלא היינו, מעיקרו", חסיד הוי חסיד "כל רש"י מפרש – ל"חסידים" בנוגע
חטא. של לענין לא אבל גשמיים, לענינים רק שייכות לו יש הגוף מצד שגם כך, חטא, טעם כלל

הצדקה" על "מעשין כמו כפיה, מלשון "מעשה" – מעשה" בתנועה 147ו"אנשי ימיהם כל שעומדים –
אדונו. רצון שממלא עבד כמו הוא ענינם וכל עצמם, מצד רצון להם שאין היינו, כפיה, של

זריקת  להיות יוכל לא הגוף וחומר ישות שמצד לחשוש מקום אין מעשה" ואנשי "חסידים ואצל
כפיה, של לענין כבר והורגל חטא, טעם טעם שלא ומצב במעמד הוא שהגוף כיון – מעלה כלפי האור
כיון  – הנפש כלות של ענין יהיה מעלה כלפי האור זריקת שמצד  לחשוש אין כן וכמו עצמי; רצון ללא

עצ  מצד שהאור דאף הכפיה, ענין ישנו הנשמה מצד שלשגם בתנועה הוא למעלה,evx`מו לעלות
של בתנועה הוא עומד הקב"ה,aeyמכלֿמקום, של רצונו את למלא שרוצה כיון בגוף, הנשמה התקשרות ,

יצרה" לשבת (אלא) בראה תהו .148ש"לא

אור" של ה"אבוקות עם הריקוד לענין הדרך את שמראים אלו הם מעשה" ואנשי ה"חסידים ולכן,
למטה. להאיר כדי אחת" ומקבל אחת וזורק מעלה כלפי וזורקן אחת בידו . . נוטל ש"היה באופן
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ה.144) ו, ואתחנן
עה"פ.145) ופרש"י ספרי (במשנה). א נד, ברכות
פי"ב.146) פרדר"א וראה ט. פי"ד, ב"ר

א.147) מח, בחוקותי לקו"ת וראה סרמ"ח. לטיו"ד ב"י
ובכ"מ.

יח.148) מה, ישעי'
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.‚Ïמרקדים היו מעשה ואנשי "חסידים הלשון בדיוק להוסיף כו'":mdiptaויש אור של באבוקות
לפנימיותם" היינו ש"לפניהם נשיאינו רבותינו פירוש שהיו 149ידוע מעשה ואנשי שהחסידים והיינו, ,

זריקת  את ורואים מסביב עומדים שהיו אלו כל של בפנימיותם גם פעלו אור, של באבוקות מרקדים
זו, עבודה מעין יהיה אצלם שגם אור, של האבוקות

ב"תורה התחדשות שתהיה היינו, מלמעלה, חיים לה דשואבת הענין אצלם גם יהיה "`xeועלֿידיֿזה
אדם"xpוב" נשמת לעשות 150הוי' הקב"ה, של שליחותו את למלא מחודשת, בחיּות שיומשך שבגופם,

בתחתונים. דירה יתברך לו

***

.„Ï'הוי "נר האלקית, לנפש בנוגע שהוא כפי אור של אבוקות זריקת בענין לעיל להמדובר בהמשך
בדרגות  מטה למטה האדם בעבודת נמשך שהוא איך זה, בענין ולהבהיר להוסיף יש – אדם" נשמת

יותר. נמוכות בדרגות בהשתלשלות שבא ענין ככל יותר, נמוכות
ולפעול  הבהמית, לנפש מוסר להגיד לנצלם כדי תורה של ענינים לישראל שניתנו – ובהקדמה

ש  בלבד זו שלא שמצינו עלֿידיֿזה עלֿדרך לה, תסייע שגם אלא האלקית, דנפש לעבודה תבלבל לא
כנגדו"151בגמרא  "עזר שגם 152בפירוש באופן ה"זכה" יהיה כאן ואילו כנגדו", – זכה לא עזר, – "זכה ,

"עזר". עושים ש"כנגדו" מהענין

התוועדות, של במסגרת תהיה המוסר שאמירת – הרחמים בקו החסידות תורת העמידה זה וענין
כו'. פיוס דברי של ובאופן

את  לחזק היינו, מעלה, כלפי אור של האבוקה את לזרוק – היא האופנים בשני הכוונה ותכלית
שהרוחניות  באופן לא אבל החולין, מעניני למעלה ולהעלותם שבו אלקות ועניני הרוחניים הענינים
אור  של האבוקה ויטול  יחזור  כן שלאחרי  אלא למטה, ישארו החולין ועניני למעלה ישארו והאלקות

הגשמיים. עניניו את עלֿידה ויאיר בידו

מוסר  דברי אמירת הזולת, על להשפעה בנוגע אור של אבוקות זריקת אודות מדובר כאשר אמנם,
כדלקמן. המתאים, באופן זה שיהיה בזהירות צורך יש כו',

.‰Ï אבל חבירו, של ובמעלתו בטובתו שאינם בענינים דיבור עם אמנם קשורה מוסר דברי אמירת
צריכים  אלא קרים, מים מספיק לא להסירו שכדי בחוזק, הדבוק לכלוך רחיצת כמשל בדבר, הכרח יש

דוקא. חמים מים
נדבק  שבו המקום זהו אם להבחין מבלי אדם, על ושופכים חמים מים של סיר לוקחים כאשר אמנם,
החמים, המים את עליו ששופך האדם של מהותו כך כל לו נוגע שלא והעיקר, אחר, מקום שזהו או הבוץ
את  עליו ושופך זה יהודי  מצא "מקבל", ובחפשו משהו, עמהם לעשות ורצונו חמים מים לו יש אלא,

– החמים המים

הוא הרי – האור את ולהגדיל אור", של "אבוקה לזרוק שבמקום את daknנמצא, רחמנאֿליצלן
עלֿידה שגורם או אור", של dtixyeה"אבוקה dieek,דוקא הבריא בבשר אלא) בריא, שאינו בבשר (לא

בבריאים  פוגע רוב עלֿפי הנה שבידו, החמים המים את לשפוך היא הכוונה עיקר כאשר שכן, –
להם  גורם הלכלוך, את מהם לרחוץ במקום הנה לכך, הזקוקים באלו פוגע גם ואם לכך, זקוקים שאינם

– כוויה...

שמים  בידי רק שחיובו בעצמו", "חובל רק לא הוא הרי באחרים",153ובמילא "חובל הוא אלא ,
אדם  בידי גם .154שחיובו
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ובכ"מ.149) ג. עה, משפטים תו"א
פי"ט.150) תניא וראה כז. כ, משלי
עה"פ.151) בפרש"י הובא רע"א. סג, יבמות

יח.152) ב, בראשית
ספ"ט.153) ב"ק תוספתא
ב.154) פג, ב"ק
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.ÂÏ:"המצאה" לו נפלה – ענין כל על הסברה לו יש שה"קלוגינקער" וכיון
משיחותיו  באחת סיפר אדמו"ר וחמי מורי דברי 155כ"ק לאמירת בנוגע החסידים גדולי מאמר אודות

החולה. אצל כיֿאם הרופא, אצל לשאול שאין – אריינזאגן") ("יענעם ַָמוסר

סאּפאזשניק" "סאם לעצמו, מציאות הוא הרי החולה... בעצמו שהוא לשאול 156וכיון צריך ואינו , ַַָ
פוסק  ובמילא אחרון", ה"פוסק הוא שהוא בישראל נשיא הוראת בידו יש שהרי אחד, אף אצל דעות
רותחים... מים הוא מוסיף "אריינזאגן", סתם מספיק לא ואם זולתו, את להוכיח לו מותר אופן באיזה ַָהוא

בכפיה מסתפק שאינו – יותר בגסות להיות שיכול ועד בדקות, הוא זה גם mixacaוכל מוסיף אלא ,
בגמרא  שמצינו (כפי כפשוטה ויש 157כפיה כפיה, נקראת היא שגם "במילי", כפיה יש דרכים: שני שיש

כפיה כפשוטה), !miheyaכפיה

עצמו  את מכתיר – מעשה" ואנשי ל"חסידים נמסרה כו') תוכחה דברי אמירת (של זו שעבודה לאחרי
לשפוך הוא עלול – משהו לו יאמר מישהו אם שכן, תעשה... מה לו יאמר ומי זו, eilrבעטרה mb את

מאומה. לו שיאמר מי אין ובמילא, יּכוה, הוא וגם שבידו, החמים ִֶָהמים

.ÊÏ:בצדו שוברו – האמורה השיחה יסוד על ה"היתר" אמנם,
כיֿאם  הרופא אצל לשאול שאין הנ"ל, מאמר שאמרו שאלו אדמו"ר, מו"ח כ"ק מבהיר שיחה באותה

הכב  הדרת ומתוך ובחיבה, באהבה זאת עשו – כן ונהגו החולה, פנימית.אצל היותר וד

כו'. הכבוד והדרת ישראל אהבת במדת הנהגתו שתהיה להבטיח צריך לראש  לכל הרי שכן, וכיון

של  בענינים ההשתתפות מדת אודות דובר שבה באסיפה – אדמו"ר מו"ח כ"ק שאמר מה וכידוע
דאונא': 'בדרי שלא ווארט"), שארפן ("א חריף בסגנון שהתבטא הגבירים לאחד – וחסד צדקה ַַָתורה,

בגמרא  יכולה 158איתא לזה הגישה אבל, בשמינית". משמונה אחד בו שיהא צריך חכם ש"תלמיד
אופנים  בשני ומדקדק 159להיות חכם", כ"תלמיד גדלותו את לבחון עצמו את מודד לראש שלכל מי יש :

שום  בלי בעצמו בטוח וכאשר מאס"), די איבערכאּפן ניט זאל ("ער עצמו מעלת בערך להגזים שלא ַָָבזה
אבל  שבשמינית"; ה"שמינית להיות צריכה כמה עד למדוד מתחיל אזי חכם", "תלמיד אכן שהוא ספק
מדת  אם למדוד מתחיל ואחרֿכך שבשמינית", ב"שמינית מאומה יחסר שלא מבטיח לראש שלכל מי יש

שלו... החכמה במדת משהו עדיין שחסר  או שבשמינית", ה"שמינית למדת מתאימה חכם" ה"תלמיד

בפסוק  "ציווי" ישנו – הרבי סיים – לראש 160ועלֿדרךֿזה שלכל מי ישנו אבל, עזות". יענה "עשיר
כזה  גדול גביר אכן הוא אם השיקים", "פנקס את לבדוק מתחיל ואחרֿכך פנים"... ה"עזות את מבטיח
כך  כל גדול גביר שאינו אחרֿכך יתברר ואם כזו, גדולה במדה תהיה שלו פנים" ה"עזות שגם שמותר

אּפגעטאן")!... זיינס שוין האט ("ער שלו את עשה כבר הוא ("פארפאלן"), אבוד מקרה זה הרי –ַַָָָ

בעניננו: גם הוא וכן

ואחרֿכך  הכוויה, את הם גורמים לראש לכל הנה – לזולתם כוויה לגרום רצונם טבעם, שמצד אלו
נגיעה  כאן התערבה שלא להבטיח כדי בה שיש כזו במדה ישראל אהבת להם יש אם למדוד מתחילים
לד' נזדמן במקרה אם גם מישראל, איש של לכבודו הראויה הכבוד הדרת להם היתה ואם אחרת, ופניה
מעשה  אחר ש"אין הוא טוען – לאו ואם יותר; חמור באופן או בדיבורו בו לפגוע שיכול כך אמותיו,

כלום" וכן 161ביתֿדין וכך, כך באופן לזולתו להתייחס שעליו פסק והוא אחרון", ה"פוסק הוא שהרי ,
תעשה. מה לו יאמר ומי יקום,

וב  כזה, באופן זו בשיחה הנדפס היסוד על למצוא שיכולים ההיתרים לשאר בנוגע שיחה ועלֿדרךֿזה
בצדו"... "שוברו ישנו שיחה לכל בנוגע הנה – אחר באופן אחרת
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ואילך.155) 43 ע' ה'ש"ת קיץ סה"ש
(156202 ע' חי"ג תו"מ גם וראה .264 ע' תרח"צ סה"ש ראה

וש"נ. .44 הערה
סע"א.157) עז, כתובות

א.158) ה, סוטה
וש"נ.159) .60 הערה 315 ע' ח"ז תו"מ גם ראה
כג.160) יח, משלי
ואילך.161) סע"א יז, ב"מ – חז"ל לשון ע"פ
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טבע  נעשה הרגל הרי בזה שהורגל שכיון בחסידות 162והתירוץ שכתוב מה ידוע הרי בפירוש 163–
שעריה" . . "טבעו מלשון שזהו והרוחניות 164"טבע", האלקות שטּובעו ומצב במעמד שנמצא והיינו, ,

והדקות  הרוחניות על שמכסה כך כל כזו בגסות היא והחומריות חומריות, רק אצלו ונשאר שלו... ַוהזּכּות
למלא  "כלי" מהם לעשות אותם שמנצל כך, כדי עד ומצוותיה, תורה קדושה, עניני כל ועל והאלקות,

ביהודי!... לפגוע רצונו את

.ÁÏ:ולכן
" שזהו ("באווארענען") להבטיח צריכים אור", של "אבוקות זריקת אודות מדובר ולא `xeכאשר " ַָ

"y`"ש"אור – ביניהם שהחילוק ,"xi`n"אש" ואילו ,ztxey!

ישנם  כאשר שרק מעשה", ואנשי "חסידים תחילה להיות צריכים – "אור" שזהו בטוחים כאשר וגם
שעלֿידם  עצמו, וחומריות וישות כבוד פניות, של ענינים יתערבו שלא להבטיח יכולים אזי אלו מעלות
ורק  לעצמו, בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לזולתו, בנוגע התיקון היפך שהם הענינים לכל לגרום יכולים

פעולתו. ויפעל למטרתו ויגיע מאיר, ישאר שהאור אור, של האבוקות זריקת את להבטיח יכולים אז

ועוד: זאת

אלו  דברים לפלוני לומר רשות יש דין שעלֿפי למסקנא מגיעים הנ"ל ההבהרות כל לאחרי אם גם
צריך האם לשאלה מקום יש עדיין – אריינזאגן") להיות ed`("אים נאכיאגן") ("זיך ולרדוף להשתדל ַָָָ

לאלקאה"...165"רצועה 

– כזה בענין הכרח יש זאת בכל בנוגעואם זאת עצמו"envrlיעשה אצל קרוב "אדם שהרי ,166:
שאז  האל"ףֿבי"ת, סדר על שאינו חטא" ה"על את ואפילו הארוך, חטא" ה"על את ויאמר בחדר, יסתגר 

בעדו, יעכב לא אחד ואף טעות... לו תהיה לא בוודאי

נוסף?! ביהודי זיך") ("פארטשעּפען לפגוע – בסכנה עצמו את להעמיד לו ַולמה

אפים... אחת מנה לו ישיב שהלה יתכן שהרי למטרה, יקלע הוא אם לדעת אפשר שאי גם ומה

הסיפור  וכידוע לגוי 167– לקרוא שביכלתו לו אמר הזקן אדמו"ר שכאשר מונקעס, שמואל ר' ָאודות
– שלכם... מהגוי יותר גדול שלי הגוי רבי! שמואל: ר' לו השיב אותו, שיגרש

להוכיחו  ויכול אחרון", ה"פוסק שהוא לעצמו חושב הוא וגם ממנו, יותר חומרי הוא שהלה יתכן
לאמיתתם... שהם וכפי בו, שיש הענינים כל על אריינזאגן") ַָ("אים

לעצמו  בנוגע זאת יעשה שכאשר בשעה בה ספק, של ענין על עצמו את להעמיד לו למה כן, ואם
ויצליח. והלואי לו, יפריע לא אחד  ואף ודאי, של ענין זה הרי

ואנשי  "חסידים להיותם שכן אור", של באבוקות לפניהם מרקדים היו מעשה ואנשי ש"חסידים וזהו
של  האבוקה זורקים  כאשר וגם "אש", ולא "אור" זה שיהיה ובטוחים סמוכים להיות יכולים מעשה"
את  וימשיך הסביבה, ואת עצמו את ֿ ידו על להאיר  ויוכל לידו, ויומשך ויחזור  להאיר, האור ימשיך  אור,

כולה. השנה כל על עניניו, בכל שבתורה ו"מאור" אור" ותורה מצוה ד"נר האור

נפשי"]. לך "צמאה לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.ËÏ בזהר שנזכר האושפיזין לענין יום 168בנוגע בכל להזכיר בישראל קהילות בכמה המנהג ישנו ,
(ה' שני ליום דסוכות) (ד' ראשון יום שבין בלילה ובעמדנו זה. יום של האושפיזא את הסוכות מימי
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סל"ו.162) מפאנו הרמ"ע שו"ת ש"ב. נ"ד אמונה שבילי ראה
ב). (סג, פמ"ד א). (כא, פט"ו ספי"ד. תניא

וש"נ.163) קסז. ע' תרח"צ סה"מ ראה
ט.164) ב, איכה

ועוד.165) ב. יא, זח"א
וש"נ.166) ע"ב. ריש כה, יבמות
וש"נ.167) ואילך. 300 ע' חי"ט תו"מ גם ראה
ואילך.168) ב קג, ח"ג
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דיום  (האושפיזא ואהרן ראשון) דיום (האושפיזא משה הם: זה לזמן השייכים האושפיזין הרי דסוכות),
שני).

ז"ל  חכמינו אמרו – ואהרן למשה אומר 169בנוגע הוא אחד במקום לאהרן, משה הקדים מקום "בכל
ומשה הוא כזה".170אהרן זה ששקולין מלמד ,

בעבודתם  :171והחילוק

למטה  ישראל לבני ונתנם מלמעלה השפעות שקיבל – למטה מלמעלה בדרך היתה משה של עבודתו
ישראל. בני לכל כו'" ומסרה מסיני  תורה קיבל "משה –

בגמרא  כדאיתא – הגשמיים בענינים גם כן היה ה"באר"172ולכן וגם משה", "בזכות היה שה"מן"
ואהרן, מרים כשמתו שנסתלקו לאחרי הרי אהרן", "בזכות שהיו הכבוד" ו"ענני מרים" "בזכות שהיתה

שנאמר  כולן, נסתלקו משה, "מת וכאשר משה", בזכות שניהם בירח 173"חזרו הרועים שלשת את ואכחיד
אחד".

ומצב  במעמד היה גופו מצד שאפילו רבינו, משה כמו יהודי עלֿידי נמשכו אלו שענינים וכיון
כולו הבית נתמלא פסולת,dxe`"174ש"כשנולד בהם שאין באופן הגשמיים הצרכים אפילו נמשכו –

בלבד:`xeכיֿאם

פסולת  בו היה שלא אוכל היה – .175ה"מן"

במדרש  שמצינו כפי – מרים" של מ"בארה למים בנוגע לכך 176ועלֿדרךֿזה נוסף רפואה, שמביאים
חיים" "מים מעין, של דין להם שיש כיון טהרה, החיּות.177שמביאים היפך של ענין בזה שייך שלא ,

והגבעות  ההרים את ומיישרים ועקרבים נחשים הורגים שהיו – הכבוד לענני בנוגע ,178ועלֿדרךֿזה
ועד  השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני גו' אשר ל"ארץ ההליכה תהיה בגשמיות שאפילו שפעלו היינו,

שנה" אלקות,179אחרית של לענינים דהיינו ,dxyi jxca מצד שהם אלו אפילו ועיכובים, מניעות ללא ,
עולם. של טבעו

למעלה: מלמטה – הפכית בתנועה היתה אהרן של ועבודתו

הנרות" את "בהעלותך היא: – משלהם" גדולה "שלך נאמר שעליה – אהרן של היינו,180עבודתו ,
כולה" זהב "מנורת המנורה, נרות את ישראל 181להדליק בני על דקאי "עד 182, "בהעלותך", של באופן ,

מאליה" עולה שלהבת .183שתהא

התורה  את שקיבל משה כמו לא – לתורה" ומקרבן הבריות את "אוהב היתה אהרן של שמדתו וזהו
למעלה. מלמטה התורה, אל ישראל בני את שהעלה באופן אלא למטה), (מלמעלה לישראל ומסרה מסיני

הזהר  בני 184ובלשון על (דקאי דמטרוניתא שושבינא נקרא ואהרן דמלכא, שושבינא משה נקרא –
ישראל).

.Ó להיות צריכות לזולתו, בנוגע והן לעצמו בנוגע הן יהודי, של עבודתו שבכללות – בזה והענין
העבודות: שתי

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

עה"פ.169) בפרש"י הובא בסופה. כריתות תוספתא
כו.170) ו, וארא
ביחס 171) – אהרן ערך ב) (כרך חב"ד הערכים ספר ראה

וש"נ. ואילך). קמא (ע' למשה
א.172) ט, תענית
ח.173) יא, זכרי'
ב.174) ב, שמות עה"ת בפרש"י הובא א. יב, סוטה
סע"ב.175) עה, יומא ראה
אדה"ז 176) בשו"ע הובא כב. פי"ח, במדב"ר ד. פכ"ב, ויק"ר

ס"כ. סרצ"ט או"ח

ה"ח.177) פ"ט מקואות הל' רמב"ם ראה
לד.178) יו"ד, בהעלותך פרש"י
יב.179) יא, עקב
ובפרש"י.180) בהעלותך ר"פ
ב.181) ד, זכרי'
ובכ"מ.182) בהעלותך. ר"פ לקו"ת
שם.183) פרש"י
ב.184) נג, (ברע"מ). א כ, ח"ג ב. מט, ח"ב ב. רסו, ח"א
ב. ערה,
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את  לקיים כבר יכול הוא אם בכך להתחשב בלי ומצוותיה, התורה עניני כל את ליהודי למסור יש א)
לקיים. יתחיל זמן לאחרי ורק ישמע, רק שבינתיים או הכל,

מהגשמיות. ואפילו מהחומריות, להעלותם – הבהמית ונפש הגוף וזיכוך בבירור לפעול ב)

כזה": זה ש"שקולין אמרו זה ועל

יכולים  לפעמים שונים: מזמנים זמנים ישנם לזולתו, בנוגע והן לעצמו בנוגע הן לעבודה, בגישה
תורה; ועניני תורה אור השפעת עלֿידי אלא הגוף, זיכוך אודות הדיבור עלֿידי לא – יותר לפעול
הצורך  אודות עמו לדבר  – ומשה" אהרן ד"הוא בסדר כשמתחילים  יותר להשפיע יכולים ולפעמים

הגשמיים. הענינים את ולזכך חומריים מענינים להתרחק

בקבלה  שמצינו כפי – לישראל" אחד "רועה נעשה יחדיו האופנים אחד,185ומב' ענינם ואהרן שמשה
ה"חתונה" נעשית ועלֿידיֿזה שלם, גוף נעשה שניהם שבצירוף גופא" פלגי "תרי ישראל להיותם בין

את  לפעול – דמטרוניתא שושבינא ואהרן דמלכא, שושבינא משה – השושבינין עבודת שזוהי להקב"ה,
ישראל. וכנסת הקב"ה בין הנישואין

הקוין  בשני העבודה שזוהי האדם, בעבודת ואהרן דמשה החיבור שישנו עלֿידיֿזה נעשה זה וענין
האמורים.

.‡Óשנאמר ענין זה הרי – ומשה" אהרן "הוא למשה, בשוה שהוא אהרן מעלת גם ,dxezaאמנם,
אהרן של מעלתו את שגם dxezdוהיינו, dlbn תורה קיבל "משה רבינו, משה מעלת הוא שענינה דוקא,

מסיני".
שתחילת  באופן היא האנשים ובכל הזמנים בכל העבודה שכללות – בעבודה הוראה מהווה זה וענין

עלֿידי להיות צריכה iteyaהגישה xe`d zrtyd ולאחרי למטה), מלמעלה רבינו, משה של העבודה (דרך
הגוף. וזיכוך דבירור בעבודה לעסוק יותר נקל שיהיה החושך, את האור דוחה כן

חוצה: המעיינות הפצת בענין החסידות דרך וזוהי

את  רק לא לשם ומביאים ומצוות, תורה עניני לכל מבחוץ "חוצה", שנמצא ליהודי או למקום באים
"אלקים  עם שקשורים חיים", "מים – עצמו ה"מעיין" את אלא ממקורם, שפרשו לאחרי שהם כפי המים
ב"אור" שישנם הענינים וכל הבורא, גדלות אודות מיד לו שמספרים והיינו, ל"חוצה", מביאים – חיים"

שבתורה, וב"מאור" שבתורה

ועשה  מרע ב"סור עניניו וזיכוך וצירוף בירור אודות אחרֿכך עמו לדבר יותר נקל נעשה ועלֿידיֿזה
טוב".

.·Ó,תשובה ימי דעשרת מהעבודה יוצאים שכאשר – המקומות ולכל הזמנים לכל ההוראה וזוהי
נמשכת  שמזה עוונות", לחשבון "ראשון הראשון", ביום לכם "ולקחתם הסוכות, דחג לעבודה ונכנסים

של בענין היא העבודה התחלת אזי כולה, השנה כל של עםdgnyהעבודה בית `xeשקשור "אור –
השואבה",

קדושה: של ופתילה משמן נעשה שה"אור" ובאופן

חיוורא" ו"נהורא אוכמא" "נהורא יש שנלקח 186ב"אור" הפתילה, אל הסמוך האור – אוכמא נהורא :
לשמן, יותר ששייך זך, היותר האור – חיוורא ונהורא שב"נר"; גשמי יותר החלק שהיא מהפתילה, בעיקר 

שב"נר". זך היותר החלק שהוא

רק לא – השואבה" בית אפילוonydוב"אור אלא המקדש, בבית מכנסי dliztdהוא "מבלאי היא
קדושה. ונעשו בקודש בהם ששימשו כהונה" מ"בגדי היינו, ומהמייניהן", כהנים
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ואילך.185) ב כו, זח"ב ראה
מ,186) ואילך. סע"ב לג, מקץ תו"א וראה רע"א. נא, זח"א

ובכ"מ. ואילך. סע"ב
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בית  מאור מאירה שאינה בירושלים חצר היתה "לא – הסביבה בכל גם ומאיר משפיע זה ואור
אלקינו" "עיר "ירושלים", בבחינת נעשית כולה שהסביבה – את 187השואבה" מלינין "אין שבה ,

:188המת"

היום" כולכם חיים אלקיכם בה' הדבקים ד"אתם הענין היפך הוא – המיתה 189"מת" שענין והיינו, ,
המצוות. וקיום התורה בלימוד והחסרון ההעדר מצד מהקב"ה הפירוד עלֿידי נעשה

– להיות יכול המיתה ענין המת: את מלינין אין ששם וסביבה עיר – הוא "ירושלים" של וענינה
(אלקים)" הוי' (ומגן) "שמש שתשקע קודם אבל בירושלים, גם – המיתה lhazn,190רחמנאֿליצלן ענין

בירושלים. מקום לו אין לאו, ואם חי, שנעשה כיון בירושלים,

משמן  שנעשה "אור" השואבה", בית "מאור בירושלים חצר כל מאירה – החמה ששקעה לאחרי ואז,
קדושה. של ופתילה

שקלועה  "אבוקה" – מעלה כלפי אור" של "אבוקה שזורקים באופן השואבה בית שמחת את וחוגגים
אור". ותורה מצוה ב"נר מאירים יחדיו ושניהם הבהמית, ונפש האלקית נפש וגוף, מנפש

מעולם" נחמד כרך ראה לא בתפארתה ירושלים ראה שלא "מי – נחמד" "כרך בונים ,191ועלֿידיֿזה
מפואר  בנין ראה לא בבנינו המקדש בית ראה שלא "מי אמרו עליו מפואר" "בנין בו שיש לפי והיינו,

שמחה 191מעולם" ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא "מי – ביותר גדולה שמחה פועל זה וענין ,
.191מימיו"

.‚Ó:המקדש בית משחרב הגלות, בזמן גם שייכים אלו ענינים וכל
האבנים" ועל העצים "על רק שלט המקדש בית יהודי,192חורבן של הרוחני המעמד על אבל בלבד,

בעצמו. ליהודי מלבד אחד, לאף שליטה  אין הגשמיים, בחייו אפילו

בבנינו", המקדש ו"בית בתפארתה" "ירושלים להעמיד והחובה, הזכות האפשרּות, ישנה שכן, וכיון
כללית  ישועה ולפעול הישועה", ממעייני בששון מים "ושאבתם – ביותר גדולה שמחה שם ולערוך

ובגשמיות, ברוחניות

הענינים  בכל יאר") ליכטיקער ("א אורה שנת שתהיה כולה, השנה כל על גדולה שמחה מזה ַָולהמשיך
הגשמיים. הענינים בכל יאר") ליכטיקער ("א אורה שנה תהיה ובמילא ַָהרוחניים,

***

.„Ó,ניגון ולנגן "לחיים" לומר שרוצים אלו כל הרי – ההתוועדות סיום לקראת כבר שעומדים כיון
זאת. ולעשות ("אריינכאּפן") לחטוף ַַצריכים

"לחיים"]. לומר מהמסובים וכמה לכמה הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.‰Ó שעברו בשנים שהיה כפי הסדר אודות לעורר המקום :193כאן
והימים  המחר מיום (החל שבינתיים בימים וגם בלילות, – השואבה בית דשמחת הזמן את לנצל יש
לנסוע  להגיע; שיכולים מקום בכל אור" ותורה מצוה ד"נר השמחה את ולהמשיך להביא  – שלאחרי ֿזה)
שמסביב" "עיירות בבחינת שהם מחוזות ישנם שמסתמא עצמה, בניוֿיורק גם כולל שבסביבה, לעיירות

התוועדות. שם ולערוך זה, בפרט
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ב.187) מח, תהלים
סי"ח 188) תשי"ד ביה"ש שמחת שיחת וראה ב. פב, ב"ק

וש"נ. ואילך). 55 ע' ח"י (תו"מ
ספל"ד.189) דר"נ אבות וראה ד. ד, ואתחנן
ובכ"מ.190) רפ"ד. שעהיוה"א תניא וראה יב. פד, תהלים

ס"כ 191) דאשתקד ביה"ש שמחת שיחת וראה ב. נא, סוכה
וש"נ. ואילך). 45 ע' חי"ח (תו"מ ואילך

ועוד.192) עט. מזמור תהלים מדרש יד. פ"ד, איכ"ר ראה
חי"ח 193) (תו"מ ס"נ דאשתקד ביה"ש שמחת שיחת גם ראה
.(72 ע'
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וכך  שלשה, או שנים מכאן יסעו אתר, על אנ"ש שישנם ומקום מקום ולכל המקומות, את לחלק יש
מקומות. יותר לבקר יוכלו

על  תבוא – זה ענין עבור הושענאֿרבה ליל את גם ינצלו באופן ואם זאת יסדרו ובוודאי ברכה, יהם
המזג" יחסר חזרתם.194ש"אל בדרך או לשם הנסיעה בעת תהלים שיאמרו עלֿידיֿזה ,

פרס" לקבל מנת "על דוקא שיהיה צורך יש אם – ככה פעמים כמה להם ישלם –195והשםֿיתברך
הגשמיים. ובענינים הרוחניים בענינים עניניהם, בכל שמחה אצלם שתומשך

***

.ÂÓ אמורים לראש שלכל מובן הרי – כהונה פרחי הבחורים אודות טז) (סעיף לעיל להמדובר בנוגע
היום. שהתקיים חב"ד" אגודת "צעירי של לכינוס המשך בתור הדברים

(כמובא  היא התשובה דרך והרי שעברה, בשנה שנתקבלו ההחלטות כל את קיימו לא שעדיין וכיון
התשובה  רבה 196באגרת בויקרא והוא אליהו", דבי "תנא יקרא 197בשם אחד דף לקרות רגיל היה ש"אם (

בשנה  שנתקבלו ההחלטות על שנוסף השםֿיתברך יעזור – פרקים" ב' ישנה אחד פרק לשנות דפים, ב'
המבואר  ועלֿפי ד"כפלים", ובאופן שעברה, משנה להשלים שצריכים מה כל את גם ימלאו זו,

ריבוי198בחסידות  שנוסף אלא ככה, פעמים ב' רק אינו בכמות.zeki`aש"כפלים" ריבוי מאשר יותר עוד

אלו. בענינים גם ומבורכת מוצלחה שנה ותהיה בזה, יצליחו – באמת בכך ירצו וכאשר

***

.ÊÓ פוטר זה שאין מובן – נוספים יהודים לשמח שונים למקומות לנסוע שצריכים לעיל האמור
בבחינת  זולתו, על גם שתפעל כזה באופן להיות צריכה עצמו שמחת ואדרבה, עצמו, את לשמח מהחיוב

להטפיח" מנת על .199"טופח
ב'שולחן  הזקן רבינו שהעתיק כפי ערוך', ב'שולחן המבואר באופן להיות צריכה שהשמחה אלא,

יוםֿטוב  הלכות בסוף שלו, ב 200ערוך' שהם ענינים יהיו לא ובמילא, אלקות, עם הקשורה שמחה אופן –
אותם  וימלאו יתקנו השמחה עלֿידי הנה – "חוצה" בבחינת שהם הענינים ואדרבה, דופן", "יוצא של

עתה. עד בשלימות היו שלא הענינים בכל שלימות שתהיה באופן

יהיו  ש"כולם – יוםֿטוב הלכות וחותם שבסיום האחרונות בתיבות כמובא – ומצב המעמד יהיה ואז
.201קדושים"

אמר:] ואחרֿכך אלקינו". "דרכך עמך". אנו "כי מלכנו". "אבינו לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

התוועדויות  לערוך שיסעו שאףֿעלֿפי – בפירוש זאת לומר יש ואףֿעלֿפיֿכן – מובן מעצמו
ב'שולחן  המבואר עלֿפי זה שיהיה כאמור, אלא התוועדויות, לערוך כאן גם צריכים אחרים, במקומות

שלום. ובדרכי נועם ובדרכי הסביבה, ובכל בעצמו שבתורה ומאור אור תוספת שיביא ובאופן ערוך',

***

.ÁÓ(:"ה"שיריים לחטיפת בקשר שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר צאתו (טרם
פעם  אמר אדמו"ר מו"ח שכאשר 202כ"ק – פולין מחסידי היה הלה – מהשולחן שיריים שחטף לאחד

זה שדבר לידע צריכים בחב "ד, "שיריים" נפש!...aiignחוטפים במסירת עבודה של לענינים בנוגע
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ג.194) ז, שה"ש
מ"ג.195) פ"א אבות
ספ"ט.196)
רפכ"ה.197)
וש"נ.198) .105 ע' חי"ט תו"מ גם ראה

ועוד.199) רע"ב. כה, ברכות – חז"ל לשון
תקכט.200) סו"ס
(201.3 הערה רנה ס"ע ח"ה אג"ק גם ראה
(202.15 ס"ע תש"ד סה"ש
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לקהל:) בפנותו – שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים

בפועל! הנ"ל יקיים – ואחרֿכך אחד, כל יחטוף – ועתה

בזה, הקשורה המסירתֿנפש אודות להכריז החסידים מזקני לאחד צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
וברחמים  בחסד .203בהפטירו:

ובישיבה  אחרונה, ברכה אמירת אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר .204כ"ק

שליט"א:] אדמו"ר כ"ק אמר צאתו טרם

האדם" כל זה כי שמור מצוותיו ואת ירא האלקים "את הוא: המדובר מכל .205הסךֿהכל
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ובכ"מ.203) חשון. כ יום" "היום ראה
ח"י 204) (תו"מ בסופה תשי"ד ביה"ש שמחת שיחת גם ראה

וש"נ. .(82 ע'

סכ"ז 205) תשט"ז ביה"ש שמחת גם וראה יג. יב, קהלת
.(78 ע' חט"ו (תו"מ

 נוסח המברק ששלח כ״ק אדמו״ר שליט״א להקפות שניות 
בכפר חב״ד )נה״ח ועוד(, באה״ק תובב״א

 ב״ה,  ערחה״ס ה׳תשמ״ח 

ברוקלין. נ.י.

 כבוד המשתתפים בהקפות שמחת תורה בכפר 

 חב״ד אשר באה״ק תובב״א על-ידי משיח צדקנו, 

 בתוככי כל אחינו בני ישראל השמחים בשמחת

תורה בכל מקום שהם — שליט״א

תוקף ותוכן מיוחדים לשמחה זו בארצנו הקדושה בשלימותה, אשר תמיד עיני ה' אלקיך בה 

מרשית השנה ועד אחרית שנה.

ויהי רצון שתהיה הקדושה בגלוי, והשגחת השם עושה פלא בטוב הנראה והנגלה וראו כל עמי 

בשלימות התורה שלימות העם ושלימות הארץ, ונזכה בקרוב ממש   — הארץ כי בישראל גדול שמו 

ונראה בגאולתנו האמיתית והשלימה על-ידי משיח צדקנו, כי יקויים שמח נפש עבדך גו׳ כי חסדך גדול 

עלי.

המשתתף בשמחתכם — שמחתנו, וחותם בכבוד ובתפילה לשנת תורה ושמחה, והקהל.

ממש  בימינו  במהרה  תקויים   — והטף"  והנשים  האנשים  העם  את  "הקהל  שנת  ובהיותה 

ההבטחה קהל גדול ישובו הנה, ובאו ורננו במרום ציון ונהרו אל טוב השם.

/החתימה/

תמיד . . שנה: עקב יא, יב. וראה אגה״ק סי"ד.
עושה פלא: תהלים עז, טו.

בישראל . . שמו: תהלים עו, ב.
ואנחנו . . תהלתך: תהלים פו, ד. שם 

הקהל . . והטף: וילך לא, יב.
קהל . . השם: ירמי׳ לא, ח. שם, יא.



מז
 נוסח המברק ששלח כ״ק אדמו״ר שליט״א להקפות שניות

בירושלים עיה״ק, באה״ק תובב״א

 ב״ה,  ערחה״ס ה׳תשמ״ח 

ברוקלין, נ.י.

 כבוד המשתתפים בהקפות שמחת תורה 

 בירושלים עיר קדשנו תוב׳׳ב אמן, 

 בתוככי כל עמנו בני ישראל השמחים בשמחת 

תורה בכל מקום שהם — שליט״א 

בזמן שהשמחה הכפולה שמחת ישראל בתורה ושמחת התורה בישראל, מקפת ומאחדת את 

כל עמנו הקרובים והרחוקים )לעת עתה( גם יחד,

ירושלים  הנצחי  דעמנו  הנצחית  מלוכה  עיר  מלך  במקדש  זו  לשמחה  מיוחדים  ותוכן  תוקף 

השלימה עיר שחוברה לה יחדיו.

בתוככי כל ארצנו הקדושה, פלטרין של מלך, בשלימותה, 

שניתנו בנחלת עולם לעמנו גוי קדוש עם עולם מאלקי עולם ככתוב בתורתו הנצחית —

שלימות הארץ ושלימות העם ושלימות תורתנו הקדושה, 

ויהי רצון שתשוב ירושלים בקרוב ממש ליעודה ותפקידה וכהבטחת הנביא שממנה תצא תורה 

ודבר השם

ובמהרה בימינו נראה בגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו, כי יקויים שמח נפש 

עבדך גו׳ כי חסדך גדול עלי.

המשתתף בשמחתכם — שמחתנו וחותם בכבוד ובתפלה לשנת תורה ושמחה והקהל,

ובהיותה שנת הקהל את העם האנשים והנשים והטף — תקויים במהרה בימינו ממש ההבטחה 

קהל גדול ישובו הנה ובאו ורננו במרום ציון ונהרו אל טוב השם

/החתימה/

מקדש . . מלוכה: סיום לכה דודי.
עיר . . יחדיו  תהלים קכג, ג. וראה תענית )ה, א(. ובכ׳׳מ יהל אור להצ״צ עה״פ.

 תצא . . ה' : ישעי׳ ב. ג.
 שמח . . עלי: תהלים פו. ד. שם יג.

 הקהל . . והטף: וילך לא. יב.
 קהל . . השם. ירמי׳ לא. ח. שם יא

אגרות קודש

]ח"י תשרי, תש"כ[

במענה למכתבו מי"ג תשרי, הצעות מסחריות שקבל ב... וכו' ושואל דעתי בזה.

וכבר הראה הנסיון שאינו נכון )ניט קיין געזונטע זאך( כשמערבים שני הענינים צ"צ ועסקים 

פרטיים יחד במקום כמו... ובפרט שעד עתה התנהגו הענינים ב... במישור, ואין מקום להכנס לספיקות.

בברכה לבשו"ט ולחג שמח.



מח

.g"nyz'd ixyz b"i zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

טעמים ‡. כמה מפני תשרי, לי"ג באור התוועדות לקבוע השתדל דורנו, נשיא אדמו"ר, מו"ח כ"ק
של  ההילולא יום - זה ליום שפרסם המאמרים בכותרת שכתב כפי - הוא הגלוי והטעם בדבר, לו שהיו

הכתוב  לשון שעלֿפי ובפרט ממלאֿמקומו, הוא אדמו"ר מו"ח וכ"ק בדורו, נשיא שהיה "עטרת 1זקנו,
בגלוי. ביניהם מיוחד קשר יש בנים", בני זקנים

הכל" הוא "הנשיא אשר ישראל, בנשיאי שמדובר מכיון אחד 2והנה, לכל עניניהם של הקשר מובן ,
חיים', אלקים 'דברי מאמר בפרסום קשור שהענין לאחר ובפרט פעמים), כמה (כמדובר מאתנו ואחד

במתןֿתורה  לאנשים קדמו שהנשים כשם - ואדרבה והנשים, האנשים מישראל ואחת אחד לכל ,3ששייך
גרונו" מתוך מדברת "שכינה עלֿדרך זה הרי 'מאמר', אומר שהרבי בשעה שהרי בנידוןֿדידן, ובנוגע 4כך ,

שומעה" הגבורה מפי "כאילו.. - סיפור 5לשומע צדק', ה'צמח אדמו"ר חסידי אצל בזה הסיפור כידוע ,
בעצם, אשר לומר ויש פיקפוקים. שום ללא להזכירו, די אלא עליו, לחזור צורך ואין בפשטות שנתקבל
שהדבר  ועד אמת", "תורת בתור בפשטות, שאומרת שבתורה בנגלה אפילו פשוט וגם מובן הענין כללות
בסוד  והן ברמז הן בדרוש, והן בנגלה הן - לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה "כל אשר בדת, לעיקר נעשה

מסיני" למשה ניתן - .6שבתורה

זה  חז"ל במאמר הדיוק עלֿפי יותר חידוש 7ויובן שזהו אומרים אחד מצד תמוה: דלכאורה -
בדורו, ותיק תלמיד עלֿידי בסיני,שנתחדש למשה נאמר כבר שזה כיון כלל, חידוש זה אין - ומאידך

לכן? קודם שנים אלפי מתןֿתורה, בשעת

ניתן רבינו למשה אשר הלכה), עלֿפי גם (המתאים בזה הביאורים אחד של llkd,וידוע וענינו
הגילוי  באופן דרגות חילוקי יש ואמנם, הפרט. אל הכלל מן החידוש את להוציא הוא, ותיק' ה'תלמיד
קל  דבר - (ועלֿכלֿפנים קל דבר הוא הפרט אל הכלל מן הגילוי אם - ההתפעלות) באופן גם (וממילא
שלא  דהיינו ביותר, חריף מוח לזה שנצרך גדולה להשתדלות עד בהשתדלות, צורך שיש או ערך) לפי
מהֿשאיןֿכן  הגילוי, לאופן בנוגע זה כל אבל - שבותיקין ותיק להיות צריך אלא סתם, ותיק' ב'תלמיד די

מסיני. למשה ניתנו שכולם כיון כלל, חילוק אין שבדבר התוקף לגבי

במכלֿשכן  – ואדרבה בישראל, נשיא עלֿידי שניתן למאמר בנוגע - בנידוןֿדידן גם מובן ועלֿפיֿזה
וקלֿוחומר.

הרמב"ם  בפסקֿדין והיינו "הקהל", בענין דוגמתו שמצינו להוסיף בתורה,8ויש קורא כשהמלך אשר ,
התורה", כל שיודעים גדולים חכמים "אפילו ישראל, כל על ציווי וישנו בסיני" בו שניתנה "כיום זה הרי
ברעדה" וגילה ויראה "באימה שומעה", הגבורה ומפי בה נצטווה עתה "כאילו המלך אל לשמוע

ברמב"ם). המנויים הלשונות (בארבעה

הוזכרו · שכבר כיון תשרי, י"ג עניני על ולחזור לשוב בעצם, צורך, כל אין הנ"ל, כל עלֿפי .
זה  הרי ההילולא, ביום שבעמדנו אלא כנ"ל, הגבורה, מפי כשומע להיות צריך אליהם שהיחס במאמרים
פעמים  כמה זה על דובר שכבר אףֿעלֿפי ההילולא, בבעל הקשורים הענינים על שוב לחזור בעתו" "דבר

ז"ל  חכמינו מאמר עלֿפי והיינו שעברו), בשנים ההילולא בימי מעשה".9(ובפרט בשעת ומזרזין "חוזרין
ובגלוי. בדיבור פעם עוד לזרז כדאי ולכן
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טעמים ‡. כמה מפני תשרי, לי"ג באור התוועדות לקבוע השתדל דורנו, נשיא אדמו"ר, מו"ח כ"ק
של  ההילולא יום - זה ליום שפרסם המאמרים בכותרת שכתב כפי - הוא הגלוי והטעם בדבר, לו שהיו

הכתוב  לשון שעלֿפי ובפרט ממלאֿמקומו, הוא אדמו"ר מו"ח וכ"ק בדורו, נשיא שהיה "עטרת 1זקנו,
בגלוי. ביניהם מיוחד קשר יש בנים", בני זקנים

הכל" הוא "הנשיא אשר ישראל, בנשיאי שמדובר מכיון אחד 2והנה, לכל עניניהם של הקשר מובן ,
חיים', אלקים 'דברי מאמר בפרסום קשור שהענין לאחר ובפרט פעמים), כמה (כמדובר מאתנו ואחד

במתןֿתורה  לאנשים קדמו שהנשים כשם - ואדרבה והנשים, האנשים מישראל ואחת אחד לכל ,3ששייך
גרונו" מתוך מדברת "שכינה עלֿדרך זה הרי 'מאמר', אומר שהרבי בשעה שהרי בנידוןֿדידן, ובנוגע 4כך ,

שומעה" הגבורה מפי "כאילו.. - סיפור 5לשומע צדק', ה'צמח אדמו"ר חסידי אצל בזה הסיפור כידוע ,
בעצם, אשר לומר ויש פיקפוקים. שום ללא להזכירו, די אלא עליו, לחזור צורך ואין בפשטות שנתקבל
שהדבר  ועד אמת", "תורת בתור בפשטות, שאומרת שבתורה בנגלה אפילו פשוט וגם מובן הענין כללות
בסוד  והן ברמז הן בדרוש, והן בנגלה הן - לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה "כל אשר בדת, לעיקר נעשה

מסיני" למשה ניתן - .6שבתורה

זה  חז"ל במאמר הדיוק עלֿפי יותר חידוש 7ויובן שזהו אומרים אחד מצד תמוה: דלכאורה -
בדורו, ותיק תלמיד עלֿידי בסיני,שנתחדש למשה נאמר כבר שזה כיון כלל, חידוש זה אין - ומאידך

לכן? קודם שנים אלפי מתןֿתורה, בשעת

ניתן רבינו למשה אשר הלכה), עלֿפי גם (המתאים בזה הביאורים אחד של llkd,וידוע וענינו
הגילוי  באופן דרגות חילוקי יש ואמנם, הפרט. אל הכלל מן החידוש את להוציא הוא, ותיק' ה'תלמיד
קל  דבר - (ועלֿכלֿפנים קל דבר הוא הפרט אל הכלל מן הגילוי אם - ההתפעלות) באופן גם (וממילא
שלא  דהיינו ביותר, חריף מוח לזה שנצרך גדולה להשתדלות עד בהשתדלות, צורך שיש או ערך) לפי
מהֿשאיןֿכן  הגילוי, לאופן בנוגע זה כל אבל - שבותיקין ותיק להיות צריך אלא סתם, ותיק' ב'תלמיד די

מסיני. למשה ניתנו שכולם כיון כלל, חילוק אין שבדבר התוקף לגבי

במכלֿשכן  – ואדרבה בישראל, נשיא עלֿידי שניתן למאמר בנוגע - בנידוןֿדידן גם מובן ועלֿפיֿזה
וקלֿוחומר.

הרמב"ם  בפסקֿדין והיינו "הקהל", בענין דוגמתו שמצינו להוסיף בתורה,8ויש קורא כשהמלך אשר ,
התורה", כל שיודעים גדולים חכמים "אפילו ישראל, כל על ציווי וישנו בסיני" בו שניתנה "כיום זה הרי
ברעדה" וגילה ויראה "באימה שומעה", הגבורה ומפי בה נצטווה עתה "כאילו המלך אל לשמוע

ברמב"ם). המנויים הלשונות (בארבעה

הוזכרו · שכבר כיון תשרי, י"ג עניני על ולחזור לשוב בעצם, צורך, כל אין הנ"ל, כל עלֿפי .
זה  הרי ההילולא, ביום שבעמדנו אלא כנ"ל, הגבורה, מפי כשומע להיות צריך אליהם שהיחס במאמרים
פעמים  כמה זה על דובר שכבר אףֿעלֿפי ההילולא, בבעל הקשורים הענינים על שוב לחזור בעתו" "דבר

ז"ל  חכמינו מאמר עלֿפי והיינו שעברו), בשנים ההילולא בימי מעשה".9(ובפרט בשעת ומזרזין "חוזרין
ובגלוי. בדיבור פעם עוד לזרז כדאי ולכן
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g"nyz'd ixyz b"i zgiy

הידוע  עלֿפי בזה יתירה ונעשים"10והדגשה נזכרים האלה "והימים שאם 11בענין הבטחה זוהי אשר ,
בפעם  שהיו כפי וההמשכות ההצלחות הברכות, כל את נותן הקב"ה - "ונעשים" אזי כדרוש, "נזכרים"

קדושה עניני שבכל כיון - ואדרבה בקודש"הראשונה, ד"מעלין הציווי כמו 12ישנו רק זה שאין מובן ,
" אלא בכמות, הוספה רק ולא בהוספה, אלא הראשונה, הלשון oilrnבפעם (כדיוק באיכות עליה בקודש",

"oilrn הלשונות שמשינויי ועד בתכלית, מדוייקים הם התורה לשונות והרי "מוסיפין", ולא בקודש"
אחד  ברגע אפילו שהיה המצב לגבי הענינים בכל עילוי שפועלים והיינו - כו') להלכה דברים למדים

שלפניֿזה. בשנה ההילולא יום לגבי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לפניֿזה,

הדגשה ‚ ישנה זה על ונוסף התורה, עניני כל בתוככי ההילולא, בעל עניני לכל ביחס הוא הנ"ל כל .
(כדלקמן). ההילולא בעל שאמר פתגם לגבי מיוחדת

:13ובהקדים 

אבות  במסכת המשנה בדברי הדיוק דלכאורה,14ידוע וחשבון", דין ליתן עתיד אתה מי לפני "דע -
החשבון  את עורכים שבתחילה הרגיל, מהסדר הפוך הוא חשבון") ו(אחרֿכך) ("דין זו במשנה הסדר
שלשון  ובפרט השינוי, טעם מהו ביאור וצריך פסקֿדין, להיות יכול אחרֿכך ורק סךֿהכל, לידי ובאים

וברורה. צחה לשון היא המשנה

לפניו  שמתארים שאלה, האדם בפני מעמידים לכן וישר, צדיק הוא שהקב"ה כיון - בזה והביאור
שעונה, ולאחר כזה, בנידון הדין להיות צריך מה - דעתו לפי אותו: ושואלים מישהו של ומצב מעמד
שהוא  לו ומראים מעשיו, של ה"חשבון" את לו מראים אזי - ה"דין" מהו ואומר בדבר, נגיעה כל בלי

ל"חשבון". קודם שה"דין" ונמצא הדין, את פסק כבר עצמו

ישרה, בדרך שעובד לזה בנוגע רק "צדיק" (אפילו שצדיק שמוצאים בשעה אשר מובן, ומזה
צריכה  שההנהגה והודיע הכריז גבוהה) הכי לדרגה ועד יותר, נעלית בדרגה צדיק ֿ כמהֿוכמה ועלֿאחת

לעצמו. בנוגע "דין" בזה יש שלכלֿלראש מובן מסויים, באופן להיות

להורות  "דין" נקרא ואףֿעלֿפיֿכן זכות, כולו אלא ב"דין" שלילי ענין כל אין שבנידוןֿדידן [ולהעיר,
עלֿידי  או צדקה, בתור נוסף ענין זה התובע שאין מוכרח ענין אלא הדין", משורת "לפנים עלֿדרך בקשה

לו], שנותנים נעלים הכי הענינים כל את לקבל זוכה ועלֿידיֿזה תורה, דין עלֿפי לו המגיע דבר בזרוע

לעניננו: ובנוגע ד.

" - ההילולא בעל הודעת `xraixידועה dligzkl"15.

ללכת  כשאיֿאפשר אשר זאגט", וועלט "די - בזה 'העולם' דעת בהקדמת היתה שההכרזה ובהדגשה,
איך  ("און אומר" "ואני – הוסיף ואחרֿכך ("אריבער"), מלמעלה הולכים אזי ("ארונטער"), מלמטה

אריבער". "מלכתחילה - האלט")

בשופטני  לאו שהרי כשרים, לאנשים גם הכוונה זאגט" וועלט "די בדבריו מעצמו, כמובן והנה,
עסקינן 16עסקינן  ברשיעי אחרת,17ולא מסיבה (או כו' הרוח נפילת מצד הנה הם, שכשרים שלמרות אלא ,

הם  אומרים שבהם, ה"עולם" מפני וממילא והסתר, העלם של הסדר ע"פ היא הנהגתם שתהיה) איזו
מוכרחת  העבודה - ומאידך זו, בדרך להצליח שאיֿאפשר בשעה ורק "מלמטה", ללכת יש שמלכתחילה

הרגילות, לשנות ומוכרחים ברירה אין אזי להעשות,

" היא ההילולא בעל הכרזת אריבער".dligzklnאבל

"עטרת  דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק עלֿידי וכמה כמה פי ונתפשטה נתחדשה שההכרזה ולהוסיף,
ראשונה  שבהשקפה בענינים ואפילו ענינים, וכמה בכמה בהנהגתו בפועל שראו וכפי בנים", בני זקנים
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דוד 10) לב בס' ונת' והבא שובבים, תיקון בס' רמ"ז ראה
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כח.11) ט, אסתר
וש"נ.12) א. כח, ברכות
ע'13) ח"ו ואילך. 1207 ע' ח"ד לקו"ש ראה – לקמן בהבא

ואילך. 283
פ"ג.14) ריש
תריז.15) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
ועוד.16) א. פה, ב"ק ראה
ועוד.17) א ו, יומא ראה
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שמים" לשם יהיו מעשיך ד"כל באופן עניניו כל היו שבאמת, הגם - ביהדות קשורים שהיו דוקא ,18לאו
דעהו" דרכיך ד"בכל באופן גם מהם), הרבה (ועלֿכלֿפנים דרובא ברובא מזו שהיו 19ויתירה (ורק

הרשות, כדברי נחשבו בהנהגתו מסויימים ענינים אם - לדוגמא הדבר, והדגשת לגילוי בנוגע חילוקים
בזה). להאריך המקום כאן ואין בזה. וכיוצא אחרים דברים לדחיית ביחס

לפועל:‰ בנוגע מזה וההוראה .

ה  חזרת למטה מאז המשכתו - זה עם וביחד בדבר, עילוי שפועלת חזרה דורנו, נשיא עלֿידי פתגם
התחתון  בדרגת הוא אם אפילו הרי ליהודי, בנוגע מדובר עוד שכל (כיון הימנו למטה שאין לתחתון עד

הוא ש"הנשיא כיון הדור, לנשיא הוא שייך עדיין אחד lkdביותר לכל ההוראה נמסרה - וממילא) ,"
" הנהגתו תהיה יהדות עניני שבכל (כנ"ל), מישראל ".`dligzklnxraixואחד

Â,מישראל עשיריות כמה במעמד נמצאים כאשר שבאיןֿערוך, לעילוי עד עילוי, נוסף הנ"ל בכל .
ומחרת  יוםֿהכיפורים עבודת לאחר - רצון ובימי וביתֿהמדרש, בביתֿהכנסת – קדוש ובמקום

בזה) (וכיוצא ה'" "בשם הנקרא רוב 20יוםֿהכיפורים עברו כבר כאשר ימים, שלושה לאחר - גופא ובזה ,
פעמים). כמה (כמדובר הסוכות לחג יוםֿהכיפורים שבין הימים

הנשים  האנשים, ישראל, בכל ("אריבער") עילוי שפועלת "הקהל" בשנת עומדים - זה על ונוסף
בזמן  (אפילו מתאספים שבו המקום על גם שמשפיע ביחד, כולם קיבוץ עלֿידי קטנים, לקטני עד והטף,

מעט" "מקדש - ועלֿכלֿפנים קדוש, מקום שיהיה קיים), ביתֿהמקדש וקלֿוחומר 21שאין (במכלֿשכן
מישראל). עשרה אסיפת בכל שנפעל ממה

"מקדש  נעשה מישראל, עשיריות כמה אסיפת בגמרא lecb",ועלֿידי גדול"22כמפורש הוא 23ש"בית ,
פעמים). כמה (כמדובר כו' ותורה תפילה בו שמגדלין וביתֿהמדרש ביתֿהכנסת

Ê"ברחבה ד"ואתהלכה באופן ואחת אחד כל והנהגת אריבער"24. "מלכתחילה - הנשיא ובלשון ,,
מכל  שנעלה באדם מדובר כאשר כי צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את ומזרזת ממהרת
צריך  שאינו ועד בפשטות, לו, שמגיע  דבר היא הגאולה הרי וכו', לשקלאֿוטריא מקום אין אזי חשבונות,

עין" "כהרף של עיכוב ללא אפילו - ממש כרגע ממש, ומיד תיכף אלא גם 25לתבוע, כבר שסיימו כיון ,
הכפתורים" "צחצוח עבודת צדקנו,26את משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה אל מהגלות יוצאים -

ובבנותינו"" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו - ישראל בני כל את שתעמיד גדול"27גאולה "קהל ,28

לבב, וטוב שמחה של ומצב במעמד - ב"הקהל" המאוחד

טפחים. מעשרה למטה ממש, ובפשטות

***

Á הרי (כנ"ל), דורנו נשיא הוראת עלֿפי התפשט והענין ההילולא ביום ההתוועדות שיסוד מכיון .
שנה  חמישים לפני כזו בהתוועדות זה ביום שאמר תורתו על לחזור המקום המוזכר 29כאן (ועלֿדרך

ההם). בימים שנאמרו המאמרים אודות שלפניֿזה בהתוועדויות

יש  ולכן בדיוק, הרב לשון את לראות שאפשר כך וכו') (בקאפיר נתפרסם כבר שהמאמר ולהעיר,
והסיום. מההתחלה נקודות רק להזכיר

Ë.'גו שלום" שפתיים ניב "בורא דיבורֿהמתחיל מאמר .

***
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ספ"ג.18) דעות הל' רמב"ם וראה מי"ב. פ"ב אבות
סקנ"ו 19) או"ח אדה"ז שו"ע שם. רמב"ם וראה ו. ג, משלי

ועוד. ,932 ,907 ע' ח"ג לקו"ש וראה ס"ב.
וש"נ.20) סק"י. הוספות כש"ט ראה
א.21) כט, מגילה טז. יא, יחזקאל ראה
רע"א.22) כז, מגילה
ט.23) כה, מ"ב

מה.24) קיט, תהלים
מא.25) יב, בא ופירש"י מכילתא ראה
תרפ"ט.26) שמח"ת שיחת ראה
ט.27) יו"ד, בא
ז.28) לא, ירמי'
תרח"ץ.29) בשנת
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È תמוה ענין מצינו אלו, בימים בו לדבר שמרבים הענין ל"הקהל", בנוגע .30:

דרישה" דבעי מכלל לה, אין דורש היא "ציון - הכלל התורה 31ידוע עניני בריבוי תיקנו ועלֿפיֿזה .
כניסת  לפני היה הראשון שהפסח אףֿעלֿפי אשר הפסח, חג הראשון, ברגל שמצינו וכמו למקדש, זכר
למקדש, זכר שהם פרטים וכמה כמה בו יש מכלֿמקום מתןֿתורה, לפני ואפילו ישראל, לארץ ישראל בני

בפועל וכי  והלכה למנהגים ועד אחרים, בענינים בזה .32וצא

למקדש"! "זכר בתור דבר שום מצינו לא - ל"הקהל" בנוגע ואילו

השמיטה" שנת "במועד היא הקהל' ש'שנת בה 33ובפרט שיש בלבד זו לא הרי - לשמיטה ובנוגע ,
אלא  שאינה הפוסקים רוב לדעת וגם מדאורייתא, היא הזה בזמן שמיטה דעות שלכמה אלא למקדש, זכר

תורה"34מדרבנן  מדברי יותר סופרים דברי "חביבין הרי רק 35- היא ששמיטה הסברא - זה על ונוסף ,
ל'שנת  בנוגע ואףֿעלֿפיֿכן שבמשנה), והלכות סיפורים מכמה (כמובן שני בית בימי כבר היתה מדרבנן

"זכר"! מצינו לא - השמיטה שנת בסיום ומיד תיכף שבאה הקהל'

סיבה  (מאיזו הענין לחידוש בנוגע כו' ושקלאֿוטריא סברות היו שלפניֿזה שבדורות ידוע והנה
ובפלפולא  בהלכה הדבר וטעמי השקלאֿוטריא בפרטי להאריך ויש נתקבל, לא בפועל אבל שתהיה)
כל  בין לזה, "זכר" שום נתקבל שלא בשר, בעיני הנראית המציאות היא כך - אופן ובכל כו', דאורייתא
לאחר  מיד היה כן האם עיון, וצריך – ישראל בארץ והן בחוץֿלארץ הן הקודמים, בדורות ישראל גדולי
הענינים  - (כולל השקלאֿוטריא כל ולאחר - כו' ובגמרא בברייתא גם בזה מצינו שלא כיון החורבן,

היא! מילתא הלא - כו') נדפסו שכבר

‡È.למעשה שיבואו התוצאות לפי לנהוג יש לפועל בנוגע אבל דאורייתא, לפלפולא בנוגע - זה וכל .

ובפרטיות:

תוכן  על ובהדגשה, חוזרים אם בפרט בביתֿהמקדש, "הקהל" אודות הדיבור אשר במוחש רואים
"בכוונה  ושמעו עמדו ישראל שכל "הקהל", מעמד אופן את ומתארים קורא, המלך שהיה הפרשיות
התעוררות  ופועל רושם עושה זה הרי - שומעה" הגבורה ומפי בה נצטווה עתה כאילו יתירה.. גדולה

ה"' את "ליראה "הקהל", מצות לתוכן .36בנוגע

בי  (ש"כל מישראל עשרה ובמעמד הלב, מן היוצאים בדברים הוא הדיבור זה, על נוסף אם ובמיוחד
שריא" שכינתא מבלי 37עשרה אשר הראויה, ההדגשה ישנה אם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מעשרה, יותר או (

הנשים  "האנשים ישראל כל עמדו שבו ומצב מעמד בתיאור מדובר כו', ושקלאֿוטריא לבירורים להכנס
"כאילו.. מהמלך התורה לפרשיות והקשיבו itndrneyוהטף" dxeabd מביא הדיבור עצם שאזי - "

להתרגשות!

המלאכה, שנות מששת באחת חול, ביום גם מזה ויתעורר יתרגש כדבעי, שהוא יהודי שלב ואףֿעלֿפי
או  בסוכה, יושבים כאשר - "הקהל" אודות הדיבור עלֿידי שתבוא להתעוררות דומה אינו כמובן, אבל
תוכן  אודות הראויה ההדגשה שתהיה ובלבד כו', ובעשרה קדוש מקום וביתֿהמדרש, בביתֿהכנסת

גו"' ילמדו ולמען ישמעו "למען מהמצוה 38המצוה חלק נעשית שהכוונה מורה ("למען") זה )39(שלשון
ה'.. את "ליראה -minid lk,ובלילה ביום הן הימים", "כל נמשכת שתהיה ה' ביראת ועילוי תוספת ,"

בחוץֿלארץ. והן ישראל בארץ הן הימים, בשאר והן "הקהל" שנת השמינית, בשנה הן
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המשך 30) (ב) בראשית שבת שיחת ראה – לקמן בהבא
ואילך. סכ"ז לשמח"ת

וש"נ.31) א. ל, ר"ה
(ע'32) למקדש זכר – ביהמ"ק ערך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. רמֿרמא).
יו"ד.33) לא, וילך
פירש"י 34) ה"ג. פ"ד גיטין ה"ב. פ"י שביעית ירושלמי ראה

יו"ד  טור ה"ט. פ"י ויובל שמיטה הל' רמב"ם א. לו, גיטין ותוס'

(לרש"י  הלכה לאור ס' וראה ועוד. פד. מצוה חינוך סשל"א.
וש"נ. ואילך. קח ע' זעווין)

ע"ז 35) ה"ד. פי"א סנהדרין ה"ד. פ"א ברכות ירושלמי ראה
ה  "ז.פ"ב
יג.36) לא, וילך
א.37) לט, סנהדרין
יב.38) לא, וילך
ועוד.39) תרכ"ה. ר"ס או"ח ב"ח ראה
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·È:לפועל בנוגע ולכן, .

הסוכות  חג בימי ועלֿדרךֿזה בביתֿהמקדש, "הקהל" היה שבו הסוכות, לחג הסמוכים בימים בעמדנו
"האנשים  ישראל בני אל ולפנות גדול" "רעש להקים - ב"הקהל" לפעולה הזמן את לנצל יש עצמו,
פעולתם  שפועלים הלב, פנימיות מעומק גופא, [ובלב - הלב מן היוצאים בדברים והטף" הנשים
אם  ובלאוֿהכי דפנימיות, פנימיות לא אבל מפנימיות, או הלב מחיצוניות היוצאים מדברים במכלֿשכן
לכל  בארוכה, ופירוט ביאור (בתוספת להם ולומר כו'], להקפיד השומע עלול הלב מן יהיה לא הדיבור

כו'): בביתֿהמקדש נערך שבו והאופן "הקהל", של מהותו אודות ענינו, לפי ואחד אחד

ו  העם" את "הקהל להיות צריך שבהם זכאין" "יומין לכם ניתנו יהודים! ביראת הקשיבו הוספה להביא
הימים". כל "תמיד ה' יראת של במצב ומיד, תיכף עצמו, את להעמיד יכול מישראל ואחת אחד וכל ה',

‚È הנמשכת כזו יראה תהיה זה, ברגע ה' שיראת ומצב במעמד ומיד, תיכף להיות, שהכח להוסיף ויש .
minid lk.ומקום זמן של מהגבלה למעלה הם ישראל שבני מכיון מישראל, ואחת אחד לכל ניתן -

התשובה' ב'אגרת שכתוב מה עלֿפי – בזה לכסלה 40והביאור עוד ישוב "לבל התשובה למצות בנוגע
הרמב"ם  ובלשון חסֿושלום", המלך מצות עוד יעבור ולא יתברך, במלכותו יודע 41למרוד עליו "ויעיד -

החטא לזה ישוב שלא מובן:mlerlתעלומות אינו דלכאורה ,"

התשובה שאם - והביאור יחטא? לא ששוב ומנין בחירה', 'בעל הוא ואחת אחד כל היא dzrהרי
מחר  או שמחר, ומה לכסלה". "ישוב של האפשרות את מעצמו נטל בבחירתו, עצמו הוא הרי כדרוש,
בשעה  (או שלפניֿזה ביום שלו ההחלטה מתוקף גורע זה אין בבחירתו, שינוי להיות עלול זמן, לאחר
"הקהל", בענין מהתבוננות כתוצאה ה', ביראת שהתעוררות לעניננו, בנוגע ועלֿדרךֿזה כו'). שלפניֿזה

כזה באופן הימים".dzryהיא "כל נמשכת להיות ביכלתה

„È,מישראל ואחת אחד לכל יותר שייך ה"הקהל" ענין נעשה ביתֿהמקדש שחרב לאחר דוקא והנה, .
היתה  קיים היה שביתֿהמקדש בזמן אשר הקרבנות, ענין כללות בדוגמת והיינו והטף", הנשים "האנשים
ואילו  המזבח, ליד לעמוד אפילו לו אסור הישראל - מזו ויתירה הכהן, עלֿידי דוקא הקרבנות עבודת

תקנום" קרבנות במקום "תפילות הזה קטנים 42בזמן שגם כך כדי ועד ואחת, אחד לכל שייכים ונעשו
לתפילות מחנ  בנוגע היא) החינוך התחלת - (ואדרבה גם בזה, וכיוצא ואם אב  לכיבוד בנוסף אותם, כין

הקרבנות. שבמקום תפילות וביניהם כו',

הוא  התפילה שענין מוכח גופא מזה הרי החינוך, סדר שזהו קובעת אמת", "תורת שהתורה, ומכיון
האותיות  את למצוא שעליו במחנך, אלא תלוי הדבר ואין קטנים, קטני  ואפילו וקטנות, קטנים של ביכלתם

זו. בשעה הקטן של והבנתו שכלו לפי שיתאים והסגנון המתאימות

דוקא: הזה לזמן "הקהל" מצות בשייכות ענין ועוד

גם  אשר הטף, כולל לאחרים, והן לעצמו הן להדגיש, ואחת אחד כל צריך "הקהל", על כשמדברים
בתוכם" "ושכנתי הרוחני המקדש ישנו ביתֿהמקדש, שחרב ואחת 43לאחר אחד כל של הלב כל בתוך ,

שבראש, המוח כולל הגוף, לכל מתפשט - הלב ומן הגשמי, בביתֿהמקדש שהיה כמו בדיוק מישראל,
שייפין  לכל פליג ש"ליבא הנפש"44מכיון הוא ה"דם הימני,45עלֿידי החלל מלבד שישנו (אףֿעלֿפי

כו'). השמאלי החלל גם

לראש  ולכל ד"הקהל", בתוכן שחדור הלב הנה - זה" ואומר באצבעו ד"מראה באופן לפעולה ועד
שלו. באצבע מראה שעליו שלו ללב בנוגע -

ÂË וגודל זו, שבשנה המיוחד הענין את כדבעי לנצל הנחיצות גודל מובן לעיל, האמור מכל .
אחת, הזדמנות יחמיצו אם כי קודם", אחת שעה ו"יפה הזריזות גודל - וכן לפעול, יש שבו ה'שטורעם'
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א).40) (צא, פ"א
ה"ב.41) פ"ב תשובה הל'
ב.42) כו, ברכות

ח.43) כה, תרומה
ב.44) רכא, רע"ב. קסא, זח"ג ראה
כג.45) יב, ראה פ'
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תהיה  שלאחריה הפעולה אזי כדבעי, הזדמנות כל ינצלו אם - עיקר זה וגם ועוד תשוב, היא אם יודע מי
לתושיה" ד"כפליים מחדש 46באופן להתחיל יש הבאה בהזדמנות אזי האפשרות, את כשמחמיצים ואילו ,

כו'.

העיקר  הוא ישראל,47והמעשה כל אל ידבר ואחת אחד כל אשר - שבדיבור והתועלת הכוונה והוא ,
הקהל' ב'שנת במיוחד אבל כולם, השנים בכל כך על לספר ויש "הקהל", אודות וטף", נשים "אנשים

כו', עצמו הסוכות ובחג הסוכות לחג ובסמיכות

הוא  "המעשה לפועל, בנוגע היא שהכוונה ובהדגשה הלב, מן היוצאים בדברים יהיה והדיבור
עליו.העיקר  השפעה בעל שהוא מי וכל ביתו מבני החל זולתו את יעורר מהשומעים ואחת אחד שכל ,"

"ומצאת" אזי "יגעת", יהיה שאם הובטחנו היגיעה 48וכבר ערך לפי שלא מציאה של באופן הצלחה ,
אגרא" צערא "לפום מאשר יותר הרבה ל"מציאה"49(והיינו יתאחדו כולם ה"מציאות" כל אשר ועד ,(

עבדי" דוד "מצאתי ובביתֿהמקדש 50אחת, הקודש, עיר בירושלים הקודש, בארץ משיחא, מלכא דוד ,
ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש .51השלישי,

שמחה  ומתוך התורה, פרשיות את יקרא והמלך כפשוטו, "הקהל" יהיה תשמח, בשנת עוד ושם,
לשמוע אזנם ולהקשיב לבם להכין ש"חייבין ואףֿעלֿפי d`xie"גדולה, dni`a הרי הרמב"ם, שכתב כמו

" שלפניֿזה dlibeממשיך שבת (וכהפטרת שמחה מתוך בעצם, שהיא ראשֿהשנה עבודת בדוגמת ברעדה",
"גילו". - שמחה רצוף" "תוכו אףֿעלֿפיֿכן אבל "רעדה", ישנה שבגילוי ורק אשיש") "שוש

לגמרי  והגבלה ממדידה שלמעלה לשמחה ועד בגילוי) ("גילו" השמחה לגילוי באים ואחרֿכך
תשמח' שמח ב'המשך וגם52(כמבואר כו', בעונג מוסיפה עצמה שהיא שמחה - (d`xia.

טפחים, מעשרה למטה בפועל, ב"הקהל" יעסקו קטנים, קטני כולל ואחת, אחד שכל והעיקר
אותו" מסייעין ליטהר "הבא - (כנ"ל),53והובטחנו ומצאת" ו"יגעת ,

והגבלות. מדידות מכל שלמעלה גדולה שמחה אמיתית, שמחה ומתוך

***

ÊË הזקן אדמו"ר תורת עלֿפי ליום 54. ששייך השבוע בפרשת החלק עם הזמן", עם לחיות ש"צריך
[ולהעיר, הברכה" "וזאת בפרשת שלישי יום - ובנידוןֿדידן זה, על להתעכב נהוג במיוחד, זה
זה  אין ֿ מקום מכל (כנ"ל), הברכה" "וזאת בפרשת שלישי יום פעמים כמה יש זו שבשנה שאףֿעלֿפי

הקודמת]. הפעם לגבי כו' ועילוי הוספה ישנה פעם בכל - אדרבה אלא חסֿושלום, 'ישן' דבר

" - היא השיעור `xn"התחלת sqeile55.

את  שהתקין דורנו, נשיא ב"יוסף" מיד נזכרים הכתוב, בהמשך הדברים פרטי ביאור לפני והנה,
חזרת) (ועלֿכלֿפנים אמירת בה שיהיה תשרי בי"ג ההתוועדות ענין - כולל לעיל, האמורות התקנות

לפועל. בנוגע החלטות וקבלת חיים', אלקים 'דברי מאמר

נצחית  היא שהתורה וכאילו 56ומכיון נצחי, באופן הם אמר", "וליוסף אלו, שהוראות פועל זה הרי ,
בקודש". ש"מעלין מכיון תוקף, ביתר - ואדרבה ממש, עכשיו נאמרו

" - הכתוב להמשך באים `evxומזה 'd zkxean כמו) זה עם וביחד מקרא, של פשוטו רש"י, ופירש  ,"
הברית' לוחות 'שני בספר דורנו 57שכתוב נשיא עלֿידי גם ומבואר "שלא 58, - שבתורה "נפלאות" כולל (
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רפמ"ו.46) שמו"ר ראה
מי"ז.47) פ"א אבות
רע"ב.48) ו, מגילה
מכ"א.49) פ"ה אבות
כא.50) פט, תהלים
יז.51) טו, בשלח
ואילך.52) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ

וש"נ.53) א. קד, שבת
ואילך.54) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' – יום" "היום
יג.55) לג,
ובכ"מ.56) רפי"ז. תניא
א).57) (קפא, שלו שבועות במס'
שבט.58) כ"ט יום" "היום
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זו, לברכה זכה מה מפני - הדבר וטעם יוסף", של כארצו טוב כל מלאה ארץ השבטים בנחלת היתה
ועד  נפש, השבעים וכל ובניו ליעקב - ובעיקר הארץ, לכל בר ומשביר ומפרנס הזן היה שהוא מפני הוא

יוסף  שם על נקראו ישראל כל .59שלכן

" - הברכה את ומפרט גו',cbnnוממשיך שמשcbnneשמים גו'cbnneתבואות ירחים cbnneגרש
"מגד" בזה: והענין ד"מגד". באופן זה הרי הברכה, נמשכת שבהם הפרטים שבכל היינו עולם", גבעות
תענוג. של מתיקות אלא בזה, וכיוצא שמשביע טוב דבר רק לא היינו ביותר, נעלית מתיקות על מורה

הכתוב  והמשך הראשונה, בפעם "מגד" לכתוב אפשר היה הכתובים פשטות עלֿפי – זה על ונוסף
שנימנו  הענינים חמשה כל על קאי בתחילתו שנאמר שה"מגד" מרומז, או מובן שיהיה באופן יהיה
עם  זה לקשר ויש - "ממגד" שהם הברכות חמש בכל ומדגיש הכתוב חוזר ואףֿעלֿפיֿכן לאחריֿזה,

הכיפורים  יום לגבי וכמבואר השלימות, תכלית על מורה ענינים בכמה אשר חמש, מספר 60מעלת

חלה  שובה' 'שבת וכאשר הכיפורים, ליום בסמיכות לעולם נקראת הברכה" "וזאת שפרשת [ומכיון
שנהֿזו  בקביעות ובפרט הברכה", "וזאת פרשת בימי הוא עצמו הכיפורים יום אזי - "האזינו" בפרשת

חל הכיפורים חולֿהמועד zayaשיום בשבת יותר נעלה באופן - ולאחריֿזה הברכה", "וזאת פרשת של
זו, לפרשה שייכים שבינתיים הימים וכל בציבור, הפרשה כל שקורין עד שלאחריֿזה, בימים וכן סוכות,
של  השיעור - הכיפורים וביום חומשֿתהיליםֿתניא, שיעורי ללמוד נשיאינו רבותינו תקנת עלֿפי ובפרט

השבת] יום

בו שיש עלֿדרך yngיום  תפילות). ארבע או שלוש רק בהם שיש הימים, בשאר (מהֿשאיןֿכן תפילות
לפרעה" נהורין"61"חמישית כל מיניה ואתגליין "אתפריעו מלשון כמה 62- (כמדובר הענינים כל וגילוי

פעמים).

ÊÈ:"הקהל" עם השיעור תוכן את ולקשר  להוסיף ויש .

אין  ובסעודה, בבית צמצום שיש בשעה אשר במוחש, רואים והנה, כנ"ל. תענוג, על מורה "מגד"
מדובר  אלאֿאםֿכן "הקהל", רב, קהל הרגיל מזמינים דרך על הוא וכו' שהמזון בשעה ביותר. לב בנדיב

פעמים  חמש - ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מגד, של באופן הוא המאכל כאשר ואילו גדול, יותר קהל ישנו -
כל  את רואה אדם כאשר (שכן, מסובים של גדול הכי ריבוי ישנו אזי  - בתענוג השלימות תכלית "מגד",

כמובן). יותר, מתענג בעצמו הוא אזי ממנו, נהנה שהוא מאכל מאותו מתענגים סביבותיו

"לכל  בר משביר היה יוסף אם וקלֿוחומר: ובמכלֿשכן בפועל, ל"הקהל" בנוגע ללמוד יש ומזה
(כנ"ל), קהל לריבוי שגורם "מגד", של באופן פירנס כולם ואת ממש, כולו העולם כל היינו הארץ",

את "הקהל הציווי לקיים צריך ואחת אחד שכל "האנשים mrdעלֿאחתֿכמהֿוכמה ישראל, לבני בנוגע ,"
בהזדמנות  בפועל "הקהל" לעשות האפשרי ככל להשתדל - בפועל ובמעשה וגרך", והטף הנשים
ואפילו  סוכות. חולֿהמועד לימי ההכנה) (ימי הקודמים בימים ואפילו בחוץֿלארץ, ואפילו הראשונה,

ענינים. בכמה אפשר אם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אחד, בענין רק ב"הקהל" לפעול הזדמנות ישנה אם

ÁÈ:מקוואות בהלכות ברמב"ם, היומי לשיעור בנוגע .

הכתוב  ובלשון מים), עלֿידי (ודוקא מים עלֿידי היא שהטהרה מבאר אלו במים 63בהלכות "ורחץ -
שבדבר. והתנאים הפרטים את ומבאר ומוסיף וטהר",

אחד  מצד אשר אלו, הלכות בסיום הרמב"ם שכתב מה עלֿפי האדם, בעבודת מזה ההוראה לומר ויש
דוקא  גשמיים במים היא הטבילה

דורנו  נשיא של הידוע וכמכתבו בשעה 64- אשר ברוסיה, החסידים מגדולי אחד לשאלת במענה ,
טהרה, מסדר מסכת ללמוד לו והורה משניות, ילמד - למקוה ללכת יכול אינו שתהיה סיבה שמאיזו
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טו.59) ה, עמוס ב. פ, תהלים ומצו"ד פירש"י
וש"נ.60) פנחס. ס"פ לקו"ת
כד.61) מז, ויגש

א.62) רי, זח"א
ח.63) יד, מצורע
ואילך.64) קמב ס"ע ח"ב שלו אג"ק
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שהלימוד  אמורים, דברים במה אשר הוסיף, זה עם וביחד מקוואות, בעניני שעוסקים הפרקים - ובמיוחד 
צריך  הראשונה בהזדמנות אזי בפשטות, בטבילה כשחייבים אבל טהרה, לתוספת בטבילה דוקא מועיל,

- כו' משניות ללימוד מקום יש אחרֿכך ורק בפועל, לטבול

ל  ענינם) זהו אלא משל, רק (ולא משל הם המים xedhdולאידך, zrcd in65, בהם הטבילה שעלֿידי
ברוחניות. רצוי בלתי דבר מכל "טהור" נעשים

הרמב"ם  כתב גשמית לטבילה שבנוגע ממה וקלֿוחומר -66ובמכלֿשכן המקוה מי לשיעור בנוגע
כדי  בהן "מכוסה"zelrdl"שיהיה לשון נקט ולא דייקא, להעלות האדם", גוף לכל טבילה כדי בהן

בזה. וכיוצא

האמצעי  אדמו"ר בדרושי שכתוב מה עם זה לקשר שזהו 67ויש מכיון 'ביטול', אותיות היא שטבילה
שבו. הבלתיֿרצויים הענינים כל יתבטלו ועלֿידיֿזה אמיתי, בביטול יהיה הטובל שהאדם פעולתה, עיקר

ËÈ:"ל"הקהל בנוגע ללמוד יש ומזה .

איך  היתכן? - ולטעון לבוא עלולים כאחד, וטף" נשים ד"אנשים "הקהל" של הענין לכללות בנוגע
עלֿידי  הנקראת בפרשה פירושים לומר מסוגלים שאינם בדעת, קטנים כולל הטף, עם ביחד להקהל אפשר
יהודי?... סתם עם ביחד בןֿתורה להעמיד אפשר וכיצד התורה! כבוד היפך זה הרי לשמוע? רק אלא המלך,

"הקהל"! יהיה עלֿידיֿזה ודוקא בתורה... מידיעה הגמור ההיפך - קטנים קטני עם ביחד - ובפרט

הוא שענינה - במקוה הטבילה מענין מובן זה על כל lehiaוהמענה את "להעלות" - זה על ונוסף ,
עמים" יקהת "ולו עלֿדרך אסיפה, פירושו מקוה - וגם ברוחניות, עליה ביחד,68גופו, עמים אסיפת -

"הקהל". בדוגמת

יותר  ועוד שכלו כפי יוסיף ואחת אחד שכל מה בתוספת - המדובר שכל - העיקר והוא ויהיֿרצון,
שיעור  גם שזהו המקוה, כשיעור סאה ארבעים לשיעור עד מזה, יותר ועוד דיליה שיעורא וכפום מזה,

לענ  בנוגע כמבואר טומאה, לקבלת (בנוגע הכלי מציאות את טהרות שמבטל ממש,69יני בפועל יבוא - (
- ולאחריֿזה הנשים, עם והנשים האנשים, עם האנשים - רבים לשון "עמים" עמים", יקהת מ"ולו החל

כו'. קטנים וקטני הקטנים עם שניהם

משובח, זה הרי המקדים וכל משובח, זה הרי הזריז וכל משובח זה הרי המרבה שכל להוסיף, ולמותר
יצליח  בוודאי - לזה המסוגל בזמן ובמיוחד במיוחד, זה בענין להאיר" "נר ויהיה בפועל כן שיעשה ומי

יותר. וברוחב ובאורך ובעומק יותר, במהירות

עד  אחד, בלב אחד כאיש ויתאחדו כו' המחיצות וכל המדידות כל יתבטלו לבב וטוב שמחה ומתוך
אחד, ל"הקהל"

שבטי  ד"יחד ובאופן הנה", "ישובו יחיד, לשון - גדול" ד"קהל היעוד לקיום מתאימה הכנה תהיה וזו
הברכה") "וזאת פרשת (כהתחלת השלימות 70ישראל" (תכלית בישורון "ויהי עם ביחד - זה וכל .

ממש. ומיד ותיכף משיחא, למלכא עד מלך", בישראל)

***

Î'קמא 'בבא במסכת ארוכה וסוגיא מקומות, בכמה הגמרא לשון ידוע דאמרי 71. מילי, הני "מנא -
אינשי".

בזה: והענין

שיש  מוכיח זה הרי עם, וברוב זמן, במשך קיום לו שיש אינשי", "אמרי בעולם, דבר רואים כאשר
אףֿעלֿפי  ולכן ברֿקיימא, טוב דבר וכל נצחי, דבר לכל המקור היא שהתורה מכיון בתורה, יסוד לזה
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בסופן.65) מקואות הל' רמב"ם
ד.66) פרק ריש
סע"ד).67) (קנט, בסופו המקוה כונת דא"ח) (עם סידור
יו"ד.68) מט, ויחי

רפ"ג.69) כלים הל' רמב"ם רפט"ו. כלים
ה.70) לג,
ואילך.71) א צב,
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ב"אמרי אדם `iypiשמדובר בני של הנמוכים מהתוארים - בתורה,72" מקור לזה יש בוודאי מכלֿמקום ,
עלמא" וברא באורייתא שמצינו73"אסתכל וכפי .ieaix ובא אינשי" ש"אמרי דברים לגבי בגמרא דוגמאות

דתורה. נגלה הגמרא, מפשטות כמובן בתורה, פסוק - הוא הדבר שמקור  וגילה אמורא

בנוגע גם הוא שכן מובן הגמרא ibdpnlומזה כלשון דבר",74העולם, עמא מאי חזי -"פוק דא בכגון
וכיוצא  קיום לו שיש דבר כל אשר - יהודים דוקא לאו שהם לוד" "תגרי של למנהגים בנוגע ואפילו

מק  לו יש כו'.בזה, דתיים ומוסדות הקהילות בחיי שנקבע לדבר בנוגע ובפרט בתורה, ור

‡Î לזה ויתייחסו ובתוקף, בקביעות יהיה מסוים שדבר להביא כדי אשר ההנהגה ידועה והנה, .
אותו  לעשות נדר ) (בלי עצמו על קיבל פלוני בן שפלוני בכתב לרשום נוהגים  - כו' המתאימה ברצינות
רעהו  את ש"איש כדי זה, דבר עצמם על שקיבלו אלו מבין וכמה כמה ביחד לאסוף נהוג וכמוֿכן הדבר.

חזק" יאמר ולאחיו .75יעזורו

שהדיבור  לדאוג ויש הרף, ללא זה בענין מרעישים דהנה, - ל"הקהל" בנוגע ההצעה באה ועלֿפיֿזה
עדיין  אבל ומקשיבים, יושבים בליתֿברירה, הרי הדברים, לשמיעת בנוגע [שכן, ממש בפועל יבוא אמנם
אויר  לשאוף ההזדמנות את ינצלו אם אלו, אמות לארבע מחוץ יצאו כאשר יהיה מה לדעת איֿאפשר

המדוברים]. הענינים בכל חיות בתוספת ובהוספה, בפועל, יעסקו שאכן או ולנוח, צח

אףֿעלֿפי  - בזה שיתעסק מיוחד ואדם מרכזי מקום יסדרו ל"הקהל" בנוגע (גם) אשר מציעים, ולכן,
נדר) (בלי עצמו על מקבל שהוא להרשם בכך, הרוצה כל יוכל ושם - כספיות בהוצאות קשור שהדבר

ב"הקהל". לפעול

אותו  ולשאול  הנרשם עם להתקשר שיוכלו כדי הטלפון, מספר בתוספת תהיה שההרשמה - טוב ומה
בשרֿודם" "מורא גם יהיה שעלֿידיֿזה כיון נדר), (בלי עצמו על שקיבל מה את בפועל קיים אמנם האם

הגמרא  מלשון כמובן בזה, המעלה בתניא 76(וידועה "77(שהובא - (i`eld שמים מורא עליכם שיהיה
אודות גם ישאלו - כו' הדעת קירוב מתוך תהיה השאלה ואם בשרֿודם"), הפעולות.ihxtכמורא

שרשימת  מכיון - עצמם על שקיבלו אלו כל לאסיפת בנוגע - הנ"ל השניה להנהגה בנוגע ועלֿדרךֿזה
מני  אחד שהוא הידיעה עצם הרי אחד, מרכזי במקום  תהיה ביחד השמות ובפרט כל בזה, הפועלים רבים

אדם, בני בטבע שרואים כפי בדבר, ועילוי הוספה פועלת - אליהם מהצטרפותו ומרוצים שמחים שהם
וכו'. עידוד מוסיף דא, בכגון - עם" "ברוב - נוספים אנשים שצירוף

.·Î בעצמם שיבינו השומעים על שסומכים כיון כללי, באופן ההצעה באה דא, בכגון כרגיל והנה,
שבדבר, הפרטים כי את שמאל, לצד או ימין לצד להתעטש אם אפילו... ששואלים אלו כהנהגת [שלא

ועדיף  זמנו, ועל  זמני על חבל זו, מעין "התקשרות" על מוחל והריני "נפרד "... יהיה לדעתו, בלאוֿהכי,
יותר], נחוצים דברים זמן באותו לעשות

בזה  יבואו - [כנ"ל] צורך ללא שאלות למנוע וכדי כדבעי, מסודר בסדר לפועל שיבוא כדי אמנם,
כו'. באריכות שיבואו אףֿעלֿפי ערך, לפי כלליים - זה וגם פרטים, כמה

אמו  ושם הנרשם שם את רק לכתוב יש ההרשמה, בכרטיסי (כמו 78א) נוספים בפרטים צורך ואין ,
הממשלה...). עם להסתדר ויכול טוב" "ראש לו שיש מפני מרויח הוא וכמה המיסים... בתשלום מצבו מה
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תרגום 72) בלי אשר שיתכן ואע"פ תרגום. בל' - גופא ובזה
ביותר  הנמוכה הדרגה על דוקא מורה אינו "אינשי" התואר
להם  יש התרגום בלי התיבות שרוב ידוע הרי בלה"ק), (משא"כ
לשפות  ביחס משובח ל' הוא תרגום ל' ולכן בלה"ק. ודמיון מקור
גם  - ע"ז ונוסף ובהערות). 447 ע' חכ"א לקו"ש (ראה אחרות
של' ומכיון אדם, בני נקראו שבהם אחרות מילים יש תרגום בל'

בפנים. כנ"ל מוכח דוקא, "אינשי" הוא הגמ'
רע"ב.73) קסא, זח"ב
וש"נ.74) רע"א. מה, ברכות
ו.75) מא, ישעי'

ב.76) כח, ברכות
סע"א).77) (נז, פמ"א
היהודי 78) שמם עם משתמשים שלא לאלו בנוגע - אגב ודרך

גזירת  מפני שברך", "מי באמירת - ולבת הברית, בעת שניתן
כזו, גזירה היתה לא שמעולם זו במדינה וגם וכיו"ב. המלכות
מהשקו"ט  (ולהעיר היהודי בשם משתמשים שאינם כאלו ישנם
שם  לגבי ובנ"כ, סי"ח סקכ"ט אהע"ז טושו"ע (ראה בהלכה
ולאחרים) (להם יתגלה שעי"ז המעלה גם בזה יש - כו') שנשתקע
שמם  את שינו דלא המעלה במדחז"ל כמבואר היהודי, שמם

ה). פל"ב. (ויק"ר
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להתקשר  אפשרות שתהיה (ובלבד בידו הרשות - שמו את לרשום ולא לכת" "הצנע להיות שירצה ומי
בן  פלוני הראשון, פלוני בן פלוני לכתוב שאפשר כיון הרשימות לניהול יפריע לא והדבר כנ"ל), אתו

ממש. בפועל בפעולות שיתווסף והעיקר ריבוא, לששים עד שיתווספו והלואי וכו', השני פלוני

פעם  עלֿכלֿפנים ואחת אחד לכל יפנו והממונים הטלפון, מספר (כאמור) גם יצויין בכרטיסים ב)
בחדשו" חודש "עולת התחייבותו, אודות לו ויזכירו בחודש, הקהל',79אחת 'שנת חדשי י"ב במשך -

ואם  בחיוך:) הוסיף שליט"א אדמו"ר [(כ"ק השנה. בכל הוא "הקהל" זמן ברוחניות, אשר וכמדובר,
זו], שנה אודות מדובר לעתֿעתה אבל נעים. ומה טוב מה - השנה סיום לאחר גם להמשיך ירצו

בחולֿהמועד, מלרשום שימנעו שיש מפני - גם (כולל צורך ללא ועיכובים מניעות למנוע כדי ג)
הדברים  יודפסו שבהם שוה, בנוסח כרטיסים להכין כדאי מיד) הפעולות את להתחיל צריך - ולאידך
דרשות  העולם אויר כדרך אחר, למשהו מתכוונים שמא חשש יהיה שלא כדי - יותר [ולא לזה הנחוצים 

אוד  קצרים הסבר דברי להוסיף שכדאי מובן - ולאידך שיוכלו הרבים... כדי - הארגון ושם הענין תוכן ות
אלו], "ישרים" בענינים יעשה, בעיניו הישר ואיש אחר, ארגון עלֿידי להרשם או הארגון, עם להתקשר 

בעשרות  ונדפסים ליהודים המגיעים לשמם) (הראויים במכתביֿעתים הכרטיסים את להדפיס הנכון ומן
ולשלחו. הכרטיס את לגזור רק יצטרך להרשם שהרוצה כך עותקים, אלפי

כי  בזה, וכיוצא בספר השמות את לרשום אין מעצמו: המובן טכני פרט גם יוזכר הסדר , למען ד)
לסדר  יש ולכן הסדר, בלבול להיות עלול רבים, נרשמים עוד ויתוספו בעזרֿה' ויתפשט ילך הדבר כאשר
וכך  המתאים, במקום כרטיס כל להוסיף יוכלו ובנקל א"ב, סדר לפי כרטיסים, עלֿגבי הרשימות את

כו'. כפילות ימנעו

אחת  עיר אחת, שכונה אנשי של הרשימות כל את יקבצו שבו אחד, מרכזי מקום שיהיה הראוי מן ה)
מכיון  כדלקמן), חינוך, במוסדות ובפרט וארגונים, במוסדות שונות למחלקות בנוגע (וכן בזה וכיוצא
שעלֿידיֿזה  (בתנאי יותר בהצלחה יהיה בוודאי יותר, המרוכז וכל מסודר, יותר הדבר יהיה ֿ זה שעלֿידי
לעודד  - וגם הפעולות, את לבחון קל יותר יהיה עלֿידיֿזה שכן כמובן), החברים, מספר יופחת לא

כו'. וסיוע עצה לתת בדבר מומחים יהיו המרכזי שבמקום כיון אחרים, למקומות ולעזור

מלך" הדרת עם ב"רוב יוסיף ביחד כולם קיבוץ - זה על וגדול 80ונוסף האחד, מן השניים וטובים .
כו'. הציבור כח

גודל  אשר נוספת, הצעה באה התורה, בעניני קשורים יהיו פרטים, לפרטי ועד הפרטים, שכל כדי ו)
תורה' ב'לקוטי (כמבואר בתורה ענינים וכמה בכמה שיעור שהוא טפח, על טפח יהיה בענין 81הכרטיס

כו"" לולב סוכה כו' טפח שיעורן ).82"חמשה

דהיינו  טפח, עוד יוסיפו נוספת, בשפה כרטיס להדפיס ויש הקודש, בלשון בכרטיס די שלא ובמקום
טפחיים. על טפח

שבדבר. והפרטים טפח שיעור בדין הרואים יזכרו ועלֿידיֿזה

ז"ל  רבותינו וכמאמר ברכה, תוספת תומשך שעלֿידיֿזה מן 83ויהיֿרצון מגביהו ברכה של "כוס
לענינים gthהקרקע עד הברכות כל המשכת - בזה שהפירוש  שם), תורה' ב'לקוטי הענין (כהמשך "

רויחא, ומזונא חיי בני ynnגשמיים, mheytkנעשה - זה עם וביחד ,ddabde ielir,עצמם הגשמיים בענינים
טפח". הקרקע מן "מגביהו

.‚Î שאין כיון ממש, בפועל יתקבל שהדבר - והעיקר אלו, בכללים די אבל עוד, לפרט הראוי ומן
על  שמיוסדת הצעה אלא כו'), בינוני איש או קטן איש פרטי, שאינו איש (או פרטי איש של ענין זה
הוראה', 'מורה לרב ישאל בעצמו ימצא שלא ומי ואחת, אחד לכל פתוח ספר שהוא ערוך' ה'שולחן

גם המפורשים ענינים אלו הרי - דרובא שברובא ערוך'.xeviw'aובפרט שולחן
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יד.79) כח, פינחס – הכתוב ל'
וש"נ.80) בערכו. תלמודית אנציק' וראה כח. יד, משלי
ואילך.81) ג ס, ר"ה דרושי

א.82) כו, נדה
סע"א.83) נא, ברכות
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בדוגמת  - גו' עם" ראשי בהתאסף מלך בישורון "ויהי בכתוב השבוע, בפרשת - לזה רמז להוסיף [ויש
נאמר  זה וכתוב המלך. מפי התורה דברי את שומעים היו והטף" הנשים האנשים "העם כאשר "הקהל"
שניתנו  שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה על דקאי - יעקב" קהלת מורשה משה לנו צוה ל"תורה בסמיכות

בפועל]. לקיימה - ובעיקר ללמדה, יכול ואחד אחד וכל בסיני, למשה

פלאחו" דא "טאפארו בפועל, הדבר יבוא כו' והדרשה הדיבור אריכות שמכל ויקויים 84ויהיֿרצון ,
"z`fe בכל מבורך ישראל, כלל בתוך מישראל, ואחת אחד שכל זה", ואומר באצבעו "מראה הברכה",

המצטרכים. הענינים

שמחה  מתוך אלו, ימים עבודת שזוהי מינים, לארבעה וההכנות הסוכות לחג ההכנות את ומסיימים
שמחה. בתוספת שמחתנו, לזמן נכנסים ריקוד ומתוך לבב. וטוב

לבב, וטוב שמחה ומתוך האמורים, הענינים וכל ומצוות תורה עניני בכל להוסיף העיקר, והוא ועוד
האמיתית  גאולה - ממש ומיד ותיכף טפחים, מעשרה למטה בפשטות, הגלות גדרי את תפרוץ והשמחה

צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה

***

„Î:להוסיף יש - "הקהל" אודות לעיל  בהאמור .

כמוך" לרעך "ואהבת שמצות בתורה"85כיון גדול "כלל היא - ישראל לאחדות עד ישראל אהבת -86,
שונים. בארגונים חברים זו בפעולה לאחד הראוי מן

כלומר:

עובדי  חייטים, סנדלרים, של ארגון גם כולל שיהיה, איזה - שהוא כל בארגון חברים שיהודים בשעה
היינו  כעיקר, אלא טפל בדרך רק ולא התורה, בעניני גם להתאחד עליהם אזי - בזה וכיוצא אדמה

בזה. וכיוצא בצדקה בתורה, פעולות להיות צריכות הארגון שבמסגרת

- ל"הקהל" בנוגע לפעול כנ"ל) - (ובכתב עצמם על יקבלו ארגון כל שחברי כדאי - ובנידוןֿדידן
הימים. כל תמיד ה"' את ליראה ילמדו ולמען ישמעו "למען

ומה  תשרי, חודש ובכל לזה, קודם ועוד הסוכות, דחג סגולה בימי ומיד תיכף בזה להתחיל - וכאמור
הקהל'. 'שנת – השנה כל במשך בחודש פעם - טוב

הפצת  הוא ענינם שכל לאלו בנוגע עלֿאחתֿכמהֿוכמה – ארגון לכל בנוגע אמורים הדברים ואם
תורה  בעניני איגוד בכל בזה וכיוצא חב"ד", ובנות "נשי חב"ד", אגודת "צעירי בדוגמת - ועניניה התורה
שניתנה  בתורה מפורש אלא דוקא, לחב"ד השייך ענין זה אין שהרי - וכדומה גמילותֿחסדים כמו ומצוות

מישראל. ואחת אחד ולכל ליהושע מסרה והוא מסיני, למשה

גוררת  ש"מצוה כיון פעולותיהם בכל גם יוסיפו ועלֿידיֿזה העיקרי, תפקידם בכלל זה הרי וממילא,
לזכות 87מצוה" הקב"ה ש"רצה כיון - ומצוות" תורה להם ש"הרבה עד הלאה, וכך נוספת מצוה - וכן

ישראל" זיכוך 88את מלשון - "לזכות" וגם שפסק 89, וכמו יותר, מזככת נוספת טובה פעולה כל שכן ,
חייב",90הרמב"ם  וחציו זכאי חציו כולו, העולם כל וכן וכו' עצמו שיראה אדם כל ש"צריך להלכה

אחת" "מצוה כל ועלֿידי ואת עצמו את "הכריע - אחת מחשבה ואפילו אחד דיבור אחד, במעשה -
גאולה  - והפנימית העיקרית לתשועה ועד והצלה", תשועה ולהם לו וגרם זכות, לכף כולו העולם
ידיך". כוננו אד' ב"מקדש כפשוטה "הקהל" מצות יערכו כאשר - צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית 

‰Î הישיבות תלמידי של העיקרי ענינם בכלל): חינוך מוסדות (ושאר לישיבות בנוגע בזה מיוחד ענין .
חסֿושלום  יהא שלא במיוחד להשתדל - זה על [ונוסף ושקידה בהתמדה התורה לימוד לראש, לכל - הוא
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ועוד.84) .104 ע' תש"ד .84 ע' תש"ב סה"ש
יח.85) יט, קדושים
עה"פ.86) ופירש"י תו"כ
מ"ב.87) פ"ד אבות

במשנה.88) – רע"ב כג, מכות
ע'89) חי"ז לקו"ש רע"א). (סז, סרנ"ט להה"מ לקו"א ראה

וש"נ. .412
ה"ד.90) פ"ג תשובה הל'
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מרתחא  דקא הוא ש"אורייתא דמכיון אצלם, מוכרח (והדבר בכלל יהודים ובין ביניהם, הלבבות פירוד
מיוחדת 91ליה" זהירות להיות צריכה ואצלם רצויה)], בלתי יניקה תהא שמהרתיחה לחשוש מקום יש

לגרוע  שלא כדי רשות, בעניני אפילו אחרים, בענינים לעסוק ולא התורה, מלימוד ולהפסיק לנוח שלא
דין. עלֿפי ואפילו הדין משורת לפנים בהם שמחוייב ובענינים התורה, בלימוד כדרוש ביגיעה

אחד, למוסד שייכותם עלֿידי מאוחדים שכבר כיון הנה העיקרי, ענינם על נוסף זו בשנה אמנם,
אלו. בפעולות גםֿכן להשתתף עליהם

ובהצלחה  יותר טוב באופן הפעולה תהיה אזי יותר, מסודר יהיה והענין בדבר משמעת תהיה וכאשר
על  ימנה הישיבה) מלבד הארגונים שאר בכל - (ודוגמתו וכו' המשגיח ישיבה', שה'ראש כדאי ולכן כו',
נועם  בדרכי אמנם תהיה וההתעוררות לזמן, מזמן זה על ולבחון לעורר עצמו על יקח או מיוחד אדם זה

"טאפארוֿדאֿפלאחו". ממש, בפועל למעשה שתביא באופן אבל שלום, ובדרכי

לבנים  הן החינוך, מוסדות וכל ילדים גני תורה', 'תלמוד קטנה', 'ישיבה ישיבה, בכל ועלֿדרךֿזה
לבנות. והן

ÂÎ:להוסיף יש - התלמידים בין הפעולות - להכי דאתינן ואיידי .

הקטנים" על גדולים "להזהיר והמחנכים, ההורים על הילדים חינוך חובת מוטלת כלל, אמנם 92בדרך ,
חז"ל  מאמר לפרש מוסר, בספרי שכתוב מה והיינו הפוך, סדר ישנו דמשיחא 93לפעמים עיקבתא שמסימני

גו' באמה קמה "בת למעליות 94הוא רק - - (ואדרבה ומצוות בתורה האם על משפיעה שהבת היינו א,
מהן" -"נשתלשלו אחרֿכך שיבוא שייך בקדושה, ישנו שהדבר ההפכי).95כיון בצד -

שהבת  כדי רצונה את ומעלימה מסתירה האם לעתים אשר העולם, בעניני גם במוחש שרואים וכפי -
- עושה איננה כשהבת האם של הצער גודל - ולאידך מצדֿעצמה, הדרוש את לעשות תתעורר

אם. כיבוד מפני הנדרש ביותר הגדול בכבוד להיות צריך הדבר - מעצמו וכמובן

קטנה' ב'ישיבה הן בישיבה, (הן שלהם והמורים ישיבה' ה'ראשי לגבי לתלמידים בנוגע ועלֿדרךֿזה
ישפיעו  שלום ודרכי נועם דרכי ומתוך בזה לעסוק לעוררם התלמידים על אשר תורה'). ב'תלמוד והן

רז"ל  מאמר ועלֿפי וכך 96עליהם, כך ששמעו לומר יתביישו לא התלמידים - כו' למד" הביישן "לא
בפועל. לקיים (– (בנועם וידרשו

(והרי  כפשוטו שבאב כשם זה, על 'יישרֿכח' לו ויתן ישמח אלא יקפיד לא ישיבה' ה'ראש ובוודאי
בנים" קרויין אני"97"התלמידים גם לבי ישמח לבך חכם אם "בני נאמר הרי - (98,

יהדות. עניני בכל ומוסיף, הלוך שמוסיפה, הבת במעשי האם תשמח וסוףֿסוף

אבות  לב "והשיב ו(ב) הקטנים", על גדולים "להזהיר (א) - הדרכים שני בפועל שיקויימו ויהיֿרצון
בנים" (ידי) מרבן 99על אני מקובל יהושע, רבי "אמר עדיות: בסוף במשנה שכתוב מה בפועל שיקויים עד ,

ביניהם, שלום לעשות אלא.. בא אליהו שאין מסיני, למשה הלכה מרבו, ורבו מרבו, ששמע זכאי בן יוחנן
אבותם", על בנים ולב בנים על אבות לב  והשיב וגו' הנביא אליהו את לכם שולח אנכי הנה שנאמר

עפר" שוכני ורננו "והקיצו "גואל 100- - משיחא מלכא ודוד ראשון", "גואל עמהם רבינו ומשה .
את תורה ש"ילמד העם אחרון", תצא"101כל (הקב"ה) מאתי חדשה ל"תורה ועד האמיתית 102, בגאולה ,

צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה
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ÊÎ והעיקר שלום. ובדרכי נועם בדרכי - זה עם וביחד וב'שטורעם', בזה להרעיש יש אשר ולהוסיף, .
בכל  - להאיר" "נרות להיות שאפשר, מי כל על ויפעל "טאפארוֿדאֿפלאחו", ממש, בפועל יבוא שהדבר

הסביבה.

שאיננו  האדם כטבע פרטיות, בפרטי תהיה כו' וההתעוררות שהפעולה - בדבר מיוחדת והדגשה
חסֿושלום  להשאר יכולה וההתעוררות פרטי, במעשה בפועל נוגע שאינו כללי מענין ומתפעל מתרשם

האמצעי  אדמו"ר בדרושי בארוכה וכמבואר כדבעי. היתה שההחלטה אףֿעלֿפי תוצאות, בנוגע 103ללא
דוקא. פרטים בפרטי התבוננות להיות שצריכה בתפילה, להתבוננות

עצמה: "הקהל" במצות - לדבר ודוגמא

הכתוב  ובהמשך ה', יראת - ליראה" גו' ישמעו "למען - בקרא כמפורש - הוא ה"הקהל" ענין תוכן
פרטיות. בפרטי בפועל, במעשה באה הכללית שהיראה היינו לעשות", "ושמרו -

ומצוות: התורה בכללות ועלֿדרךֿזה

ומצוות  בתורה מאמין מאמין, בן מאמין שהוא לו להסביר יש ומצוות, לתורה יהודי כשמעוררים
תפילין  הנחת בפרטיות, בפועל המצוות קיום מוכרח - העיקר והוא זה, עם וביחד כו', סיני הר ובמעמד
בזה, וכיוצא – לנשים המיוחדים מהענינים - הכשרות ושמירת שבתֿקודש נרות הדלקת אנשים, עלֿידי

סופרים'. 'דברי של קלים לדקדוקים עד

בפירושו  הרמב"ם שכתב וכמו פרטיות, בפרטי יבואו הפעולות שכל חשוב כמה עד מובן ועלֿפיֿזה
המשנה  מוסיפה 104על הפעולה שריבוי ובמיוחד רבות, פעולות במעלת המעשה", רוב לפי "הכל

בשלימות  מוסיפה הפעולה עצם כיצד להסביר כדי הביאור באריכות צורך ואין וכו', נסיון מומחיות,
והחיצוניות  הפנימיות וגם בכללות, האמורים הענינים בכל בפועל העבודה התחלת - והעיקר כו'. הדבר

בכלל. היהדות והפצת המצוות קיום התורה, לימוד על מיוסד ישראל, אחדות - שלהם

הכיפורים  יום שבין הימים בארבעה עוד מיד בזה להתחיל - טוב ומה קודם. אחת שעה יפה - זה ובכל
ל  - חולֿהמועד בימי ועלֿדרךֿזה האבד לסוכות, לדבר ייחשב זה שענין או בלאוֿהכי שכותב מי

זה. באדם שוב יפגוש לא שמא האבד, דבר זה הרי – וכמוֿכן מצדֿעצמו,

ÁÎ באצבעו "מראה להיות שיוכל דהיינו הברכה", "וזאת השבוע כפרשת יהיה בזה שגם ויהיֿרצון .
סביבתו. בכל להאיר" "נר להיות והתחיל ממש, בדבר ולפעול לדבר שהחל האיש זה הנה - זה" ואומר

באים  לאחריֿזה עניני 105ותיכף כל המשכת שעלֿידי הוא הענין תוכן אשר ברא", "בראשית לפרשת
- הבריאה את פועלים - שלום) ובדרכי נועם בדרכי (אבל חזקה" וב"יד ישראל" כל "לעיני הברכה

ברא) "(בראשית שעלֿידי דשמיא, לגמרי,`miwl"סייעתא חדש באופן צבאיהם, וכל והארץ השמים -
החדשה" והארץ החדשים שכל 106"שמים לאחר רויחי, ומזוני חיי בני וגשמי, רוחני טוב בכל מבורכים

הפתגם  (כידוע השנה כל שיימשך וגשמי, רוחני טוב בכל טובה חתימה בגמר נחתמו בנוגע 107ישראל
הנראה  וטוב ומרגליות טובות אבנים וימצאו פעקלאך")), די פאקן ("פאנאנדער החבילות" ל"פריקת

טפחים. מעשרה למטה בפשטות והנגלה

והשלימה  האמיתית הגאולה תוך אל נכנסים בפשטות, טפחים מעשרה למטה ממש, ומיד ותיכף
ישראל  לארץ הנה", ישובו גדול "קהל ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו צדקנו, משיח עלֿידי

שנה" אחרית עד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר 108"ארץ

לפעול  יש יותר, מקודשת שהיא ישראל בארץ הרי חוץֿלארץ, לגבי לעיל האמור כל על בנוסף אשר -
יותר. עוד בזה
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תשובה, מלשון "ישובו" - כולל ישראל, לארץ הנה" "ישובו היעוד קיום את יותר עוד יזרז גופא וזה
ובקיום  התורה בלימוד ובאיכות בכמות ריבוי ומתוך - גדולה בשמחה שהיא עילאה' ל'תשובה עד

באריכות  בתניא (כמבואר )109המצוות

אתם" וזהבם וגשמי,110ו"כספם רוחני טוב וכל בגשמיות, אתם" וזהבם "כספם - זה עם וביחד ברוחניות, ,

נגאלין" הן ו"מיד צדקנו, משיח את רואים ממש ומיד תיכף כי אלו, בענינים להאריך בגאולה 111ואין ,
צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית

את  יחלקו עתה כרגיל, אמר:] ואחרֿכך אחרונה, ברכה אמירת אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר [כ"ק
חז"ל  מאמר שעלֿפי ויהיֿרצון לצדקה, מצוה לשלוחי כולם את לעשות צדקה 112השטרות גדולה

צדקנו. משיח עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את יזרז הדבר הגאולה, את שמקרבת

תצאו". בשמחה "כי לנגן התחיל צאתו טרם

•
g"nyz'd zekeqd bgc '` lil zgiy .c"qa

- ziaxr zltz ixg`l -
מוגה  בלתי

שמעוני'‡ ב'ילקוט איתא - הסוכות חג שמחת אודות .1"yly,לכך ובהתאם בחג". כתיב שמחות
- יוםֿטוב" "גוט באמירת לפתוח פעמים.ylyמתאים

ש"נוהגין  נדרי" "כל מאמירת וקלֿוחומר במכלֿשכן לפעם, מפעם הקול בהגבהת - גופא ובזה
מבראשונה" יותר הקול מגביה פעם ובכל פעמים, שלש אותו אומר ציבור' ֿ 2שה'שליח ועלֿאחתֿכמה ,

קול" "הרמת עם הקשורה שמחה, של לענין בנוגע את 3וכמה להגביה צריך פעם שבכל בוודאי הרי ,
מבראשונה. יותר הקול

בתכלית  הקול הגבהת שכולל באופן וביותר, ביותר הקול את מגביהים השלישית שבפעם כך, כדי ועד
יסף" ולא גדול "קול הכתוב כלשון - מזה) למעלה .4(שאין

מסודר  בסדר כו' הקול והרמת השמחה להיות צריכה זה, עם ווילדקייט",5וביחד "אן פראי, באופן ָ(לא
הקב"ה  עם הקשורים קדושה עניני ככל כו'), דחיפות ובלי במקומו"6חסֿושלום, גו' והדר .7ש"הוד

של  ומצב ממעמד הגבהה - האדם של מציאותו בכל הגבהה גם פועלת הקול שהגבהת להוסיף, ויש
קדושה, של ומצב במעמד יהודי נמצא החול בימי שגם אףֿעלֿפי יוםֿטוב, של ומצב למעמד חולין

קדישא" דילהון אח 8"גופא בעילוי דרגות וכמה כמה ישנן גופא בקדושה הרי דילהון , "נפשא - עילוי ר
קדשים" קודש דילהון ל"נשמתא ועד קדישא", דילהון רוחא .8קדישא,

הקדושה  בענין השלימות לתכלית ממש בקרוב נזכה בקדושה, עליה של למצב שמההגבהה ויהיֿרצון
בביתֿהמקדש קודשֿהקדשים –iyilyd נאמר עליו הראשון",9, מן האחרון הזה הבית כבוד יהיה "גדול
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פ"יֿיא.109) אגה"ת
א.110) ס, ישעי'
ה"ה.111) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
ב).112) (מח, פל"ז תניא וראה א. יו"ד, ב"ב

בתחלתו.1) תרנד רמז אמור,
ס"ה.2) סתרי"ט יוהכ"פ הל' או"ח אדה"ז שו"ע
בזמן 3) אלא . . קורין "אין – ביכורים למקרא בנוגע כמ"ש
dgnyלשון "וענית, – החג" ועד lew"מעצרת znxd,כו (תבוא

ובפירש"י). הֿיא

יט.4) ה, ואתחנן
השמחה 5) בענין כו' זהירות שצ"ל יו"ט בהלכות שמצינו ע"ד

תקכט). סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע הכ"א. פ"ו יו"ט הל' (רמב"ם
("גוט")6) "טוב" טוב": יום "גוט לאמירת בנוגע גם כולל

לאור  אלקים ויקרא – ו"יום" הטוב, מקור הוא הקב"ה שהרי –
מהקב"ה. שמקורו האור, ענין – ה) א, (בראשית יום"

כז.7) טז, דה"א
רע"ב.8) ע, זח"ג
ט.9) ב, חגי
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שני' 'בית על רק [לא ראה 10דקאי לא הורדוס בנין ראה שלא "מי הורדוס", ד"בנין העילוי  גם כולל ,
מעולם" נאה השלישי'11בנין ה'בית של העילוי על מזה] יתירה אלא המקדש 12, דבית העילוי תכלית

ממנו. למעלה שאין באופן

לויתן" של עורו "סוכת - הסוכות חג ענין בכללות ושלימות עילוי יתוסף האמיתית 13ואז בגאולה ,
עין" כהרף המקום עיכבן ש"לא ובאופן צדקנו, משיח עלֿידי .14והשלימה

מפעם  הקול בהגבהת פעמים, שלש – אחריו הקהל וכל יוםֿטוב", "גוט הכריז שליט"א אדמו"ר [כ"ק
ז"ל], הרלוי"צ לאביו הקפות ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל ואחרֿכך לפעם.

***

אפשריות ·. לפיֿערך עלֿכלֿפנים, בקיצור - השואבה בית שמחת אודות לדבר האחרונות בשנים נהוג
הביאור: הרחבת

שבזמן  לכך הסיבה כי הסוכות, חג של הראשון בלילה מתחילה - הגלות בזמן - השואבה בית שמחת
(בגלל  חג של הראשון יוםֿטוב במוצאי השואבה בית שמחת מתחילה היתה קיים היה שביתֿהמקדש

יוםֿטוב) דוחה שאינו הראשון.15החליל יוםֿטוב בליל השמחה מתחילה לכן הגלות, בזמן שייכת אינה -

ה' נעשית שעלֿידיֿזה מכיון ביותר, גדולה שמחה להיות צריכה הראשון בלילה - 'dgiztואדרבה
זו, בשנה השואבה בית שמחת כל של

אלא  עוד, כידוע ולא - כולה השנה כל במשך השמחה לענין ה'פתיחה' גם מו"ח 16שזוהי כ"ק פתגם
תשרי  חודש שמועדי דורנו, נשיא בנוגע 17אדמו"ר מועד כל כולה, השנה כל על כלליים מועדים הם

כולה. השנה כל על השמחה המשכת - שמחתנו" "זמן הסוכות, חג ובנידוןֿדידן המיוחד, לענינו

הזקן ‚ רבינו כפתגם - זה ליום השייכים התורה שיעורי עם הנאמרים הדברים את לקשר גם נהוג .18

זה. לזמן במיוחד השייכים התורה עניני  עם לחיות היינו, הזמן", עם לחיות ש"צריכים

שבזוהר  המפורסמים האושפיזין הן האושפיזין, של ענינם עם לקשר נהוג האושפיזין 19וכן והן ,
אביו) (בשם אדמו"ר מו"ח כ"ק כדברי וכידוע 20החסידיים, יושב 21, כאן ואמר: באצבעו, שהראה גם

אברהם  - הראשון הלילה של העיקריים האושפיזין - ובנידוןֿדידן וכו'. המגיד יושב כאן ֿ טוב, הבעלֿשם
והבעלֿשםֿטוב. אבינו

הענין  - זו בשנה הסוכות בחג המיוחד לחידוש והשייכות הקשר את לבאר יש אלו, ענינים ובכל
ד"הקהל".

הבעלֿשםֿטוב  תורת עלֿפי ביותר מודגש זה הכי 22וכל אפילו דבר, שכל הזה) בלילה (ה'אושפיזא'
בית  שמחת עניני - גדול הכי לדבר עד גדול, דבר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה פרטית, בהשגחה הוא קטן,
למצוא  יש ולכן פרטית, בהשגחה הוא הענינים שצירוף בוודאי הרי וכו', "הקהל" תורה, עניני השואבה,

שביניהם. והשייכות הקשר את

השואבה  בית לשמחת המשותף בענין שגם - הבעלֿשםֿטוב תורת עם הקשור נוסף לענין באים ומזה
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עה"פ.10) בפירש"י הובא – סע"א ג, ב"ב
א.11) ד, ב"ב ב. נא, סוכה
א.12) כח, זח"א
א.13) עה, ב"ב
מא.14) יב, בא ופירש"י מכילתא
הי"בֿיג.15) פ"ח לולב הל' רמב"ם רפ"ה. סוכה
(16.49 ע' תש"ב סה"מ
"הראש"17) בדוגמת יב). יא, עקב (בעה"ט "רשית" אותיות

cg`ne llekd גם ולהעיר כו'. ומנהיגם האיברים דכל החיות
שאדמו"ר  אלול) כ"ה יום" ("היום אדמו"ר מו"ח כ"ק מפתגם

הבעש"ט, ורבו מורו בשם הה"מ ורבו ממורו ששמע סיפר, הזקן
חודש שהוא השביעי, הקב"ה oey`xdשהחודש השנה, לחדשי

לכל  טוב ברוב והמשביע המשובע נעשה ועי"ז כו', מברכו בעצמו
השנה. כל על ישראל

ואילך.18) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום
ועוד.19) ואילך. ב קג, ח"ג
ועוד.20) ותש"ג. תרצ"ז דחגה"ס א' ליל שיחת
(21.76 ע' הישועה מעייני גם ראה
וש"נ.22) ואילך. סקי"ט הוספות כש"ט בארוכה ראה
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הבעלֿשםֿטוב  מתורת כמובן התחדשות, של ענין ישנו זו) בשנה המיוחד החידוש רק (לא השנים 23בכל

בנוגע  יתירה ובהדגשה ממש, ואפס מאין ורגע רגע בכל ההתהוות כל חידוש יום dxezל אודות "בכל -
בעיניך הזמן miycg"24יהיו דהתהוות החידוש גם (כולל והזמן המקום בגדרי בעולם, גם נמשך ומזה ,

המגיד  כתורת - נברא).25עצמו הוא זמן שגם

"רחובות  של ובאופן הזקן, רבינו עלֿידי – כו' והשגה הבנה של באופן נתבאר זה שכל להוסיף, [ויש
כו' פרטים ופרטי לפרטים האמצעי 26עד אדמו"ר בחוזק"27עלֿידי מחשבתו "יתקע דעת, של ובאופן ,28–

דה"אושפיזין" הדעת (בחינת צדק' ה'צמח אריבער"29עלֿידי ד"לכתחילה ובאופן אדמו"ר 30), עלֿידי –
תמימה  החסידות ותורת הנגלית "תורה "תמימות", של ובאופן וקביעות 31"מהר"ש, התיישבות של באופן ,32

התורה  לומדי דהפצת 33אצל באופן - דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ועלֿידי מהורש"ב, אדמו"ר עלֿידי -
כפשוטו, הן הקודש , ללשון עדיין שייכים שאינם לאלו גם ועם, עם בלשון התרגום ֿ ידי על חוצה, המעיינות

התורה  לפנימיות עד הקדושה, אור יחדור אצלם שגם - הקודש לשון ענין לתוכן בנוגע ].34והן

ה" ענין - זו בשנה הסוכות בחג המיוחד בענין ביותר מודגש החידוש ענין ".ldwdאמנם,

*
הסוכות:„ דחג הראשון ליום ה"הקהל" ענין שייכות ביאור .

גו" הראשון ביום לכם "ולקחתם - הוא הסוכות דחג הראשון יום של המיוחד נטילת 35,ענינו מצות ,
מינים. ד'

ז"ל  חכמינו במדרשי כמבואר - העם") את ("הקהל ישראל של אחדותם מודגשת זה שארבעה 36ובענין
יחדיו, המינים ארבעה כל את שמאחדים - המצוה ותוכן שבישראל, הסוגים ארבעה כנגד הם המינים

אחת  מצוה מהם גם 37ועושים שלוקחים עד מצוה, אינה בפניֿעצמם האתרוג או הלולב שלקיחת היינו, ,
הערבות  יחדיו.38את כולם את ומאחדים ,

ולמטה, ולמעלה רוחות לארבע בנענועים כמרומז - העולם בכל האחדות ענין את פועלים ועלֿידיֿזה
אחד" "ה' דקריאתֿשמע, הענין ובדוגמת רוחות"39עלֿדרך ולארבע ולמטה למעלה "אמליכתיה ,40,

העולם  רוחות (ד') ובארבע (ח'), וארץ רקיעים בשבעה (אל"ף), עולם' של 'אלופו .41המשכת

" היא לולב נטילת מצות החמה meiaאמנם, נץ או השחר מעלות מודגשת 42הראשון", לזה, ונוסף ,
בענין - הראשון בלילה גם ("הקהל") ישראל של אחדותם ז"ל dkeqdכבר רבותינו כמאמר "ראויים 43,

l`xyi lkלישבzg` dkeqa."
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לעולם 23) כתיב "הנה בתחילתו: והאמונה היחוד שער ראה
הוא  ש"כן ולהעיר כו'". ז"ל הבעש"ט ופי' בשמים, נצב דברך ה'
אלא  אחרי). ר"פ (לקו"ת כו'" זה פסוק על תהלים במדרש
לקו"ש  (ראה כו' הביאור הרחבת של באופן הבעש"ט" ש"פירש

ועוד). .21 הערה 354 ע' ח"ח .40 הערה 64 ע' ח"ז
ועוד.24) טז. כו, תבוא פירש"י
ובכ"מ.25) ואילך. סע"ד עה, הק"ש שער דא"ח) (עם סידור
עבודת 26) התחלת התפילה, לעבודת בנוגע שגם להעיר,

לא  – דוקא בפרטים הצורך את האמצעי אדמו"ר מדגיש היום,
שער  (ראה כו' פרטית התבוננות גם אלא כללית, התבוננות רק

ואילך). פ"ד היחוד
שלד.27) ע' אגרות לוי"צ לקוטי עח. ע' ח"ב "התמים" ראה
ספ"ג.28) תניא
(29.60 ע' תש"ה .19 ע' ריש תש"ב סה"ש ראה
תריז.30) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
כה.31) ע' ח"א "התמים"
דתורה 32) נגלה עם התורה דפנימיות החיבור על בהוספה

הצ"צ. ע"י שנעשה
"תמימים"33) – תמימה" ד"תורה הלימוד ע"ש שנקראים ועד

קידושין  (ראה שמם על נקראת שהתורה כשם שם), ("התמים"
א). יט, ע"ז ואילך. סע"א לב,

בענינים 34) גם פרטים, ופרטי הפרטים בכל שחודר ובאופן
כפשוטו. הקודש לשון – כולל חיצוניים,

מ.35) כג, אמור
יב.36) פ"ל, ויק"ר
שדין 37) לפעמים "יש י"א: שורש להרמב"ם ספהמ"צ ראה

לולב  מצות כגון רבים, חלקים לו יש אחת מצוה שהוא אחד
בפני  מצוה הדר עץ שפרי אומרים אין הרי מינין, ארבעה שהיא
לאחדם. צוה הוא שכן המצוה, חלקי הם אלו שכל לפי וכו' עצמה

כו". הכל לקיחת המצוה, תהי' איחודם ואחרי
(38- עצמם ב"ערבות" גם מודגש האחדות שענין להעיר,

ש"גדלים  ע"ש ובפירש"י). אֿב נ. (שבת "אחוונא" ֿ הנקראים
ועוד). תמז ע' תקס"ח סה"מ באחוה",

ד.39) ו, ואתחנן
ה"ט.40) פ"ב ק"ש הל' רמב"ם ב. יג, ברכות
ה"ט.41) פ"ב ק"ש הל' או"ח אדה"ז שו"ע
תרנב.42) ר"ס לולב הל' או"ח טושו"ע ראה
ב.43) כז, סוכה
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זה שענין כברולהעיר, אלא axra-44הסוכה ziiyraמתחיל הסוכה לעשות איֿאפשר שהרי סוכות,
החג. לפני

היום ‰ של ה"אושפיזין" אצל גם הרי ל"הקהל", הסוכות דחג הראשון היום שייכות על נוסף והנה, .
ד"הקהל". הענין מודגש הסוכות דחג הראשון

epia` mdxa`:

נאמר  אבינו אברהם –`cg"45אודות הדורות כל סוף עד ישראל בני כל כלולים שבו אברהם", היה
והטף" והנשים האנשים העם את ד"הקהל הענין בשעריך"46עלֿדרך אשר "גרך גם כולל כמאמר 46, ,

ז"ל  הנשים"47רבותינו את מגיירת ושרה האנשים, את מגייר .48"אברהם

לכחותיו  (בנוגע מישראל ואחד אחד כל של הפרטית בעבודתו ד"הקהל" הענין שגם להוסיף, ויש
רז"ל  כמאמר – אברהם אצל מודגש על 49כו') הקב"ה המליכו בתחילה אברהם, וכתיב אברם "כתיב

(כמנין  ושמונה וארבעים מאתים על המליכו ולבסוף אברם), (כמנין אברים ושלשה וארבעים מאתים
אברהם)".

aehÎmyÎlrade:

רבי  שכתב כמו – אברהם") הי' "אחד (עלֿדרך היה" "אחד הלשון מצינו לבעלֿשםֿטוב בנוגע גם
הבעלֿשםֿטוב  של גדלותו הפלאת אודות הידוע במכתבו מהאראדאק מענדל .50מנחם

ועוד: זאת

" - הבעלֿשםֿטוב של וידוע l`xyiשמו הראש 51". חסידים (בשם בזה הביאורים שנקרא אחד ונים)
רז"ל  (כמאמר ממש מישראל ואחת אחד כל את הכולל "ישראל", - ישראל בני של הכללי 52בשם

הוא" ישראל - שחטא שהקב"ה 53"אףֿעלֿפי "ישראל", דרגת - קדוש למקום כולם את שמקהיל ובאופן ,(
ראש" "לי עליהם 'כביכול').54אומר הוספת ללא אפילו (או כביכול ,

Âהיומי שיעור - זה ליום השייכים התורה בשיעורי גם מודגש ה"הקהל" ענין .ynega:

השמן  ענין מודגש שבברכתו אשר, שבט של ברכתו נכללת היומי בשיעור שכתוב 55א) כמו -56

לאשר  יעקב לחמו"57(בברכת שמנה "מאשר בכל 58) שמפעפע - היא שמן של המיוחדת התכונה והרי ,
מתאחדים 59דבר  הפרטים שכל ה"הקהל", ענין עלֿדרך פרטים, ופרטי הפרטים בכל שחודרת אחת נקודה ,

אחת  בנקודה .60ונכללים
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בשעת 44) לברך ראוי הי' ש"שהחיינו ועד מצוה, היא שגם
בקידוש  שאומרים שהחיינו ברכת על סומכין "שאנו אלא עשי'",

תרמא). ר"ס או"ח אדה"ז (שו"ע היום"
כד.45) לג, יחזקאל
יב.46) לא, וילך
ה.47) יב, לךֿלך פירש"י
אב48) כי אברהם שמך "והי' – מזה miebויתירה oend"נתתיך

הוא  יפה בעין הנותן "כל – נתינה של ובאופן ה), יז, (לךֿלך
גוים") ("המון הם שגם ועד וש"נ), רע"א. נג, ב"ב (ראה נותן"

כו'. אברהם של בבעלותו מכירים
רע"ב.49) לב, נדרים
ווארשא 50) .60 ע' תרכ"ז (זיאטמיר, הארץ פרי בספרו נדפסה

.(54 ע' תרל"ט
ואילך.51) רנא ע' תרס"ג סה"מ ראה
רע"א.52) מד, סנהדרין
החטא 53) ענין נתבטל שכבר ויוהכ"פ, ר"ה לאחרי ועאכו"כ

(יומא  כזכיות" לו נעשו "זדונות - ואדרבה התשובה. עבודת ע"י

(ראה  זכיות של יותר) (נעלה חדש סוג שניתוסף היינו, ב), פו,
חגינו" "ליום מתגלה זה ענין גם אשר ואילך), א קצא, דרמ"צ

הסוכות. בחג
טו,פע 54) דרמ"צ ב. מח, שלח לקו"ת פ"א. הלולב שער "ח

ועוד. הזוהר). (בשם ב
חג 55) וחותם (סיום עצרת" ל"שמיני מהשייכות גם להעיר

– דסוכות) הראשון בלילה ב"פתיחה" הוא גם שנכלל הסוכות,
ש" "ipinyכידוע מל' גם הוא (נסמן oney-עצרת" "עסענץ" ,"

.(337 ס"ע חי"ז בלקו"ש
כ.56) מט, ויחי
לחמו"57) שמנה "מאשר הפסוק נזכר (מדוע בזה הביאור

רגלו") בשמן "וטובל היומי, בשיעור הפסוק ולא יעקב, שבברכת
סט"ו. הסוכות דחג ב' ליל שיחת ראה –

דבר58) "לחמו", שאפילו – שבזה לקיום gxkendוהחידוש
) ד"שמנה" באופן הוא דוקא.beprzהאדם, (

ס"ה.59) סק"ה יו"ד שו"ע רע"א. צז, חולין ראה
ואילך.60) סי"ד הנ"ל שיחה ראה – הענין לשלימות
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"עכשיו  - ישראל לכל הברכה ומתחילה פרטיים, שבטים של הברכות מסתיימות היומי בשיעור ב)
כנגד מדבר l`xyiהוא lk"61.

Êהיומי לשיעור בנוגע ועלֿדרךֿזה .:m"anxa

היומי  שה 62בשיעור בכל שמטהר - חיים" מים שמימיו ד"מעיין המיוחד העילוי בזוחלין,נתבאר וא,
חמורה. הכי מטומאה וגם

בכל  לטהר וביכלתו בכחו שאז חיים", "מים - המקור עם החיבור מעלת מודגשת במעיין כלומר,
עד  הדרגות, ובכל הפרטים בכל שחודרת הטהרה ענין ונקודת עצם כלומר, כו', הגבלה ללא האופנים,

כו' מטה הדעות"63למטה ב"לתקן ולימוד הוראה גם יש זה ובענין מבולבל 64. ש'נבוך', מי ישנו כאשר :
יודע  שאינו או ד"הקהל"), בענין להשתדלות (בנוגע הדברים מכוונים אליו אם יודע ואינו כו', ומסופק

וכו'. וכו' כך, על העולם יגיב כיצד בזה, לפעול יוכל כיצד

מעלת  אודות - הדורות כל סוף עד הנבוכים" "מורה - ברמב"ם היומי בשיעור ההוראה באה כך על
ל  ההתקשרות ובנידוןֿדידן, למקורו, המחובר הכל"miiaxהמעיין הוא הם 65("הנשיא הענינים כל שאז ,(

ד" `xraixבאופן dligzklכאשר כי ,"ciqg lk mr cgia jled iaxd,"ארונטער" שיקחוהו יניח לא בוודאי ,
ד  באופן היא סופו, ועד אמצעיתו, מראשיתו, הרבי), (של מציאותו שכל  בשעה `xraixבה dligzkl"."

*

Á העם את "הקהל בענין ההשתדלות להיות צריכה כמה עד יותר עוד מדגיש לעיל האמור כל .
לאחרונה. בארוכה כמדובר אלקיכם", ה' את ליראה גו' והטף והנשים האנשים

כחן" לפי אלא כו' מבקש ו"איני ואחת, אחד לכל שייך זה שענין - הוא 66ובהדגשה שהדבר מכיון ,
ואחת. אחד כל של בכחו

וההסתר  ההעלם מצד רק - וכו' יפעלו כבר ומה קטנים", "אנשים אלא שאינם החושבים כאותם ולא
העלם  (מלשון מישראל 67ד'עולם' ואחת אחד לכל ניתנו - דבר של לאמיתתו אבל, כן. לחשוב יכולים (

בבואנו  ובפרט ונפלאים. נעלים הכי ואחת כחות אחד מכל מבקש הקב"ה כאשר מראשֿהשנה, עתה זה
עליכם" "תמליכוני ועלֿידיֿזה 68מישראל ישראל", "מלך להיות הקב"ה את הממליכים הם ישראל ואכן ,

לידי  בא שזה כפי מישראל, ואחת אחד כל של כחו הפלאת גודל מובן שמזה הארץ". כל על "מלך גם
הסוכות  בחג חגינו", "ליום מתגלים ד"בכסה", באופן שהם ראשֿהשנה עניני והרי בראשֿהשנה, .69ביטוי

אבינו  אברהם הזה, הלילה של ה"אושפיזין" עלֿידי – "הקהל" בפעולות נתינתֿכח ותוספת
מישראל  ואחת אחד לכל גם נמשך ומהם ה), סעיף (כנ"ל ד"הקהל" הענין אצלם שמצינו ֿ שםֿטוב, והבעל

הדורות. כל סוף עד

Ë:לפועל בנוגע - פשוטות ובאותיות .

ותכונותיו  כחותיו פרטי כל את להקהיל לעצמו, בנוגע הן - ד"הקהל" בענין לפעול ואחת אחד כל על
שכל  לזולת, בנוגע  והן ה"', את ב"ליראה כולם שיתאחדו שבו, והטף" והנשים "האנשים בדוגמת שהם
צריך  בזה, וכיוצא במשפחתו אב כמו "מלך", ובדוגמת עלֿדרך בסביבתו, מעמד לו שיש ואחד אחד
המקדש, בית בדוגמת - קדוש למקום והטף", והנשים "האנשים עליהם, השפעה לו שיש אלו את להקהיל

ושכנתי  מקדש לי "ועשו לה', מקדש ואחד אחד כל של הפרטי ביתו מעשיית ולפעול ,mkeza70"החל
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כה.61) לג, פירש"י
ה"ח.62) פ"ט מקוואות הל'
סט"ז.63) הנ"ל שיחה גם ראה – הענין לשלימות
בסופן.64) תמורה הל' רמב"ם ראה
כא.65) כא, חוקת פירש"י
ג.66) פי"ב, במדב"ר יא. נשא תנחומא

ובכ"מ.67) ג. ב, ואתחנן ד. לז, שלח לקו"ת ראה
וש"נ.68) סע"א טז, ר"ה
דא"ח)69) (עם סידור רע"ד. נד, לר"ה דרושים לקו"ת ראה

ובכ"מ. ב. רלה, ר"ה שער
ח.70) כה, תרומה
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הרמב"ם  ובלשון ה'", את ד"ליראה בענין מזרזות 71עליהם שהם התורה מן פרשיות באזניהם "לקרות -
האמת". בדת ידיהם ומחזקות במצוות אותם

האמת" "דת הלשון מדיוק יש 72ולהעיר "אמת שהרי - האחדות ענין מודגש בזה שגם לומר, שיש ,
אני  לומר סופן, - תי"ו אמצעית, - מ"ם אותיות, של ראשן - אל"ף אותיות, שלש אחרון 73בו ואני ראשון

אלקים" אין הרמב"ם 74ומבלעדי כלשון - כולה הבריאה בכל שחודרת האחדות נקודת הנמצאים 75, "כל
אלא נמצאו לא ה'zzin`nכו' "גדול - אלקינו" "עיר נעשה כולו שהעולם שפועלים ועד המצאו",

אלקינו" בעיר מאד ובגלוי.76ומהולל בפועל -

È ויומא יומא "כל - גרמא שהזמן בענין לראש, לכל להתבטא, צריך ה"הקהל" שענין להוסיף, ויש .
עבידתיה'" השואבה:77עביד בית שמחת - ובנידוןֿדידן ,

בית  בשמחת להשתתף - והטף" והנשים האנשים העם את "הקהל - מישראל רבים להקהיל יש
פעמים  כמה [כמדובר לנשים בנוגע והן לאנשים, בנוגע הן הנשים 78השואבה. היו שבביתֿהמקדש שאף

ולשמוע" "לראות רק בעצמן 79באות הנשים שגם עליה) צורך (ירידה העילוי נוסף הגלות בזמן הרי ,
השואבה. בית בשמחת כולם את לאחד לטף, בנוגע והן השואבה], בית בשמחת שמחות

שה'רשותֿהרבים' שפועלים כך, כדי עד ברשותֿהרבים, גם נמשכים והריקודים שהשמחה ובאופן
עולם" של "יחידו לרשותֿהיחיד, רשותֿהרבים את שמהפכים אלא עוד, ולא ירקוד. כלומר,80עצמו ,

האחדות  שירקוד 81שענין מיהודי 'מבקש' עצמו ה'רשותֿהרבים' שלכן ברשותֿהרבים, גם ונמשך חודר
ועד  עולם", של "יחידו היחיד, רשות להיות - בריאתו ותכלית שלימות בו יפעל שעלֿידיֿזה כדי בו,

מוריך" את רואות עיניך והיו מוריך עוד יכנף "לא - כולו העולם בכל עולם" של "יחידו .82לגילוי

‡Èשנת - זו בשנה ובמיוחד כו', גדולה בשמחה תהיה השואבה בית ששמחת ויהיֿרצון .gnyz83,
הבטחה  לשון וגם לשמוח, צריך ואחד  אחד שכל ציווי, שמח.84לשון יהיה ואחד אחד כל שבוודאי ,

גדר  פורצת מעונג 85ושמחה שלמעלה התענוג לגילוי עד כו', והגבלות מדידות הגדרים, כל פריצת -
.86המורגש 

כמרומז  צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה - הגלות גדרי פריצת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
זו: שנה של בראשיֿתיבות .87שיח nרותgנתyהאzגם

– הזה הסוכות בחג כפשוטה "הקהל" מצות לקיים נזכה שאז ממש, ומיד תיכף - לנו תהיה וכן
ידיך" כוננו אדנֿי "מקדש השלישי, המלך 88בביתֿהמקדש מפי בתורה הפרשיות קריאת שם שנשמע ,

המשיח.

בארוכה), (כנ"ל "הקהל" בפעולות ואחד אחד כל יעסוק האחרונים, הגלות ברגעי - לפניֿזה ועוד
ש"לא  באופן ממש, ומיד תיכף כאמור, כפשוטה, "הקהל" מצות קיום את ומזרזים ממהרים שעלֿידיֿזה

עין". כהרף המקום עיכבן
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רפ"ג.71) חגיגה הל'
(ובהשמטה 72) 2 הערה זו שנה חגה"ס לקו"ש גם ראה

בסופו). ברכה בלקו"ש
ו.73) מד, ישעי'
וש""נ.74) יו"ד. פ"א, דב"ר
יסוה"ת.75) הל' ריש
ב.76) מח, תהלים
רע"ב.77) צד, ח"ג סע"א. רה, ח"א זהר
(78.44 ע' הישועה מעייני גם ראה
הי"ד.79) פ"ח לולב הל' רמב"ם
ספל"ג.80) תניא ראה
של 81) מענינם המיוחדת נתינתֿכח – ובמיוחד כולל

" ו"`cgהאושפיזין, אברהם" (כנ"ל `cgהי' הבעש"ט" הי'
ס"ה).

א).82) (מו, פל"ו תניא וראה כ. ל, ישעי'
סט"ו.83) תשמ"ז חב"ד ובנות לנשי אלול כ"ב שיחת גם ראה

סי"ח.שיח  זו שנה לר"ה, המשך (ב) שובה שבת ת
סע"ד.84) פ, לסוכות דרושים לקו"ת ג. פו, תשא תו"א ראה
ובכ"מ.
ואילך.85) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
ואילך.86) רס ע' שם ראה
ואילך.87) סי"ט הנ"ל שובה שבת שיחת גם ראה
ובפירש"י.88) יז טו, בשלח



סז

eigiy migxe`l `"hily x"enc` w"k zkxa .c"qa
dkeqa exewia zra

g"nyz'd zekeqd bgc '` lil
מוגה  בלתי

בברכה ‡ פותחין לעיל 1. כמוזכר יוםֿטוב"), פריילעכן ("א שמח חג ("זמן 2- הסוכות שבחג
שמעוני' ב'ילקוט כדאיתא המועדים, מבשאר יותר השמחה ענין מודגש כתיב 3שמחתנו") שמחות "שלש

הוי  זימני "בתלת פעמים), שלש שמדברים באופן הוא השמחה בענין הדיבור גם לכך, (ובהתאם בחג"
.4חזקה"

שמחה. ושנה מבורכת שנה - כולה השנה כל על תומשך הסוכות חג ששמחת ויהיֿרצון

כשלא  רק להיות יכולה אמיתית שמחה שליט"א:) אדמו"ר כ"ק אמר – בסוכה הדחיפות [(כשגברו
מבלי  יותר, דוחף בגשמיות, בעלֿכח במתניו, שכוחו מי שכל באופן (ובפרט שדוחפים זמן וכל דוחפים,
להדחף  יצטרכו שלא כדי הדיבור, את לקצר בהכרח - התורה...) וידיעת בלימוד בדרגתו כלל להתחשב
ענינים  על רק אלא כאלו, ענינים על לדבר יצטרכו לא ולהבא שמכאן ויהיֿרצון יותר. ארוך זמן משך

ושמחים], טובים

ה"אושפיזין"· ענין בכללות כמודגש - אורחים הכנסת עם במיוחד קשור הסוכות חג .5.

אבינו  אברהם - הם הזה בלילה העיקריים שה"אושפיזין" הסוכות, חג של הראשון בלילה ובפרט
והבעלֿשםֿטוב:

ושבים, העוברים לכל ומשקה מאכיל שהיה אורחים, הכנסת בענין היתה עבודתו עיקר - אבינו אברהם
ז"ל  חכמינו במדרשי כמבואר כו', יפות פנים .6בסבר

כידוע  - לבעלֿשםֿטוב בנוגע גם שהי 7ועלֿדרךֿזה להם ולסייע לעודדם ישראל בעיירות מחזר ה
יפות  פנים סבר ומתוך כו', חסדים גמילות הגשמיים, .8בצרכיהם

בזה:‚. להוסיף ויש

אצל - הוא אורחים הכנסת ענין בחסד d"awdתחילת בחן "בטובו לכל", ומפרנס "זן שהקב"ה דמכיון ,
של  "אורחים" כולם הרי - המזון) ברכת (כנוסח והרחבה" הקדושה הפתוחה המלאה "מידו וברחמים",

יפות. פנים בסבר צרכיהם כל להם שנותן הקב"ה,

חודש  לאחרי בא תשרי) חודש עניני (ככל הסוכות חג הסוכות: בחג יתירה בהדגשה הוא זה ענין וגם
שוחקות  פנים ומראה יפות פנים בסבר כולם את ש"מקבל בשדה", "מלך בדוגמת הוא הקב"ה שאז אלול,

.9לכולם"

כידוע  - הסוכות בחג והעלם,10ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כיסוי של באופן תחילה שהיו הענינים שכל
חגינו" "ליום ומתגלים נמשכים הסוכות.11"בכסה", בחג ,

שענין  - הקב"ה של מהנהגתו שלמדים כפי - יפות פנים בסבר אורחים להכנסת בנוגע גם מובן ומזה
הסוכות. בחג יתירה בהדגשה הוא זה
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לקו"ש 1) ראה – שבתניא באגה"ק הראשונה אגרת ראה
וש"נ. .641 ע' חכ"ד

בתחילתה.2) בביהכנ"ס בשיחה
בתחילתו.3) תרנד רמז אמור,
וש"נ.4) רע"ב. קו, ב"מ
ועוד.5) ב. קג, זח"ג
ובכ"מ.6) ב. פו, ב"מ ואילך. סע"א יו"ד סוטה ראה
ועוד.7) מד. ע' ח"ב "התמים" ראה

אפילו 8) כו' קירוב של יחס אודות מהידוע גם ולהעיר
לערבים). גם והשקה האכיל אבינו שאברהם (ע"ד לאינםֿיהודים
לישראל, התורה נתינת עם שביחד - במ"ת גם לדבר דוגמא וי"ל
ה"י). פ"ח מלכים הל' רמב"ם (ראה נח לבני מצוות שבע גם ניתנו

ב.9) לב, ראה פ' לקו"ת
דא"ח)10) (עם סידור רע"ד. נד, לר"ה דרושים לקו"ת ראה

ובכ"מ. ב. רלה, ר"ה שער
ד.11) פא, תהלים
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זו):„ (בשנה הסוכות דחג א' ביום החומש בשיעור גם הדבר מודגש לזה, ונוסף .

נאמר  שבברכתו אשר, שבט של ברכתו נכללת היומי החומש (כנ"ל 12בשיעור לחמו" שמנה "מאשר
).13בארוכה 

לחמו" ד"שמנה הענין גם כולל זה הרי ובפרט eheytkובנידוןֿדידן, ודשנה, שמנה (לחם) סעודה -
סעודת אלא סתם, סעודה זו כו',aehÎmeiשאין ודשנה שמנה להיות צריכה שבוודאי ,

שמנה  סעודה להם שנותן בלבד זו שלא - להאורחים המארח של ליחס בנוגע "שמנה" גם כולל
זאת, עוד אלא כפשוטה, זאתודשנה zetiשנותן mipt xaqa השייך (באופן כו' הפתוחה המלאה מידו ,

בשרֿודם). אצל

ש ‰ להדגיש המקום כאן ולכן, .ewlg ixy` זאת כשעושה ובפרט אורחים, בהכנסת שעוסק מי כל של
עבורם. השתדלותו כל על להמארח ולהודות טובה להכיר צריכים שהאורחים ובוודאי יפות. פנים בסבר

הוא האמיתי שהמארח אמנם לזכור יש ואחד d"awd,כלומר, אחד כל אומר המזון שבברכת כאמור,
ש  האורחים) אתd"awd(גם למלא זכה שהמארח אלא לכל", ומפרנס ה"זן d"awdהוא ly ezegily בהשפעת

המזון,

מזה) יתירה אלא יפות, פנים בסבר זאת לעשות רק (לא המארח צריך שכן, migxe`lומכיון zecedl
ש"גדולה edekifyעל כך, כדי עד ביותר, גדולה מצוה אורחים, הכנסת עלֿידי הקב"ה של שליחותו למלא

השכינה" פני מקבלת אורחים .14הכנסת

עבורם. השתדלותו כל על למארח ולהודות טובה להכיר האורחים גם צריכים זה, עם ביחד אבל

אחד  כל שכאשר כך אורחים, בהכנסת להשתדל צריכים כמה עד ממנו ללמוד - עיקר זה וגם ועוד
תאנתו" ותחת גפנו "תחת לביתו, ישוב מהאורחים לביתו,15ואחד אורחים בהכנסת הוא גם וישתדל יוסיף ,

יפות. פנים סבר מתוך

Â האנשים העם את "הקהל - הוא ה"הקהל" ענין תוכן ה"הקהל": ענין עם זה ולקשר להוסיף ויש .
גו'" והטף ה'16והנשים את ד"ליראה בענין אצלם נוסף ושם קדוש, במקום מתאספים יחדיו שכולם ,

גו' הימים" כל כאן.17אלקיכם אורחים להכנסת בנוגע ביותר מודגש זה ענין והרי ,

אחד  שכל דמכיון - לביתו שחוזר לאחרי ואחד אחד כל של אורחים להכנסת בנוגע גם ועלֿדרךֿזה
שכתוב  כמו מקדש", "בית וכו', חפציו מביתו, עושה ושכנתי18ואחד מקדש לי הרי mkeza"19"ועשו ,

עמהם  ידבר גם בוודאי לזה, ונוסף קדוש, במקום אותם שמקהיל נמצא - לביתו אורחים כשמכניס
מפעולתו  (שלמדים כו' וצדקה אורחים הכנסת מצות מקיום החל ומצוותיה, תורה יהדות, בעניני ויעודדם

הכתוב  כלשון ומצוות, תורה עניני בשאר וכן אורחים), התורה 16בהכנסת דברי כל את לעשות "ושמרו
הזאת".

אדנֿי  "מקדש השלישי, בביתֿהמקדש – כפשוטה "הקהל" מצות לקיים נזכה ממש שבקרוב ויהיֿרצון
ידיך" גו'20כוננו הזאת" התורה את תקרא גו' אלקיך ה' פני את לראות ישראל כל "בבוא קריאת 21, ,

המלך  מפי התורה שמחה,22פרשיות של וסעודה יוםֿטוב", "גוט ממש. בימינו במהרה המשיח, מלך -
ראשם" על עולם ל"שמחת .23עד
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כ.12) מט, ויחי
ס"ו.13) בביהכנ"ס בשיחה
ה"ב.14) פי"ד רבל הל' רמב"ם וש"נ. א. קכז, שבת
ד.15) ד, מיכה ה. ה, מ"א – הכתוב ל'
יב.16) לא, וילך
יג.17) שם,

ח.18) כה, תרומה
ועוד.19) א. סט, של"ה עה"פ. אלשיך ראה
ובפירש"י.20) יז טו, בשלח
יא.21) שם, וילך
ה"ג.22) פ"ג חגיגה הל' רמב"ם עה"פ. פירש"י
נא,23) יו"ד. לה, ישעי'
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לנגן  התחיל ואחרֿכך פעמים. ג' - אחריו הקהל וכל יוםֿטוב", "גוט הכריז שליט"א אדמו"ר כ"ק
בחגך". "ושמחת

השואבה ‡ בית שמחת לגבי יותר נעלה באופן להיות צריכה - דסוכות שני בליל השואבה בית שמחת .
זה. שלפני בשנים בארוכה כמדובר דסוכות, ראשון בליל

הדברים: ונקודת

בקודש" ד"מעלין הכלל ישנו קדושה עניני שכל 1בכל השמחה, לענין בנוגע ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
הוא גדר zelrzdענינה פורצת שמחה והגבלה, מדידה עניני ד"מעלין 2מכל העילוי בה שיש בודאי הרי -

בקודש".

לעיל  שדובר אף ה"3כלומר: להיותה הסוכות דחג הראשון בלילה השמחה מעלת גודל "dgiztאודות
כולה, השנה כל על השמחה נמשכת ממנה אשר הסוכות, חג כל על השואבה בית דשמחת

פעמים  כמה חז"ל 4וכמדובר לשון דיוק שמחה 5בביאור ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא "מי
לעניני  בנוגע גם כולל ימיו, בכל אמיתית שמחה ראיית פועלת השואבה בית שמחת שראיית מימיו",

אצלו שהיו ,xaraהשמחה

ניתוסף הסוכות דחג השני בלילה xzeiמכלֿמקום, lecb ielir מעלין" כאמור, השואבה, בית בשמחת
שלפני  בשנים אודותם שדובר דסוכות שני בליל השמחה למעלת בנוגע נוספים טעמים (ועוד בקודש"

זה).

שהמשכת  היינו, כולה, השנה כל על נמשכת דסוכות שני דליל בשמחה המיוחדת המעלה שגם ומובן,
כל  על שמחתנו" ד"זמן בנוגע השמחה גם אלא השמחה, ענין לכללות בנוגע רק לא היא כולה השנה

שלאחרי  בלילות בזה וכיוצא בקודש"), ("מעלין השני ולילה ("פתיחה") הראשון דלילה העילויים לפרטי
זה.

של· באופן אלא אינה אמיתית ששמחה ידוע והנה, .yecig שמצינו כפי נישואין 6, לשמחת בנוגע
ברכות. שבע לאמירת עד במעונו", "שהשמחה הנישואין, בשמחת ניתוסף חדשות" "פנים שעלֿידי

להיות יכולה כיצד השאלה: נשאלת `zizinועלֿפיֿזה dgny כאן כשאין - הסוכות דחג השני בלילה
הראשון? בלילה השמחה היתה כבר שהרי חידוש, של ענין (לכאורה)

יותר: ובפרטיות

בשמחה  חידוש שייך לא שאז ביחיד, גם אלא) מישראל, וכמה כמה במעמד רק (לא הוא השמחה חיוב
ביחיד. שנמצא מכיון חדשות", ד"פנים ההוספה עלֿידי

בחולֿהמועד  בשלמא הרי, - מישראל וכמה כמה במעמד שהיא לשמחה בנוגע בדרך 7ואפילו באים ,
חידוש  ניתוסף ובמילא, זה. שלפני דהימים בשמחה נוכחים היו שלא אחר ממקום חדשות" "פנים כלל

אלו 8בהשמחה  רק נוכחים כלל שבדרך במוחש רואים גלויות, של שני יוםֿטוב ביוםֿטוב, מהֿשאיןֿכן ,
הראשון. בלילה שנכחו
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וש"נ.1) א. כח, ברכות
ואילך.2) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
ס"ב.3) הסוכות דחג א' ליל שיחת

לקו"ש ס"ד.4) פ"ב ח"א הישועה מעייני ואילך. 420 ע' ח"ב
סוכה ב.5) שם, במשנה. – סע"א נא,

טושו"ע ס"ז.6) סס"ב אה"ע
הענין 7) את פועל עצמו שהשבת – השבת ביום ודוגמתו

משא"כ  ס"ח). שם (טושו"ע נישואין כבשמחת חדשות", ד"פנים
שני, יו"ט ועאכו"כ חדשות. כפנים הוי לא דעות שלכמה – ביו"ט
ערך  תלמודית אנציק' (ראה הראשון ביו"ט חידושו בטל שכבר

וש"נ). תרמ). (ע' חתנים ברכת
הוספה 8) לכאורה, חיצוניים, ענינים מצד הוא שהחידוש אף

שהרי  – עצמה בהשמחה ולא בהשמחה, המשתתפים בהאנשים
כנ"ל. נישואין, בשמחת מהני זה חידוש גם
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שמחה תהיה דסוכות השני שבלילה יתכן כיצד השאלה נשאלת כן, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה `zizinואם ,
xzeiשמחה zilrp ד"פנים החידוש לא גם חידוש, של ענין כאן כשאין - הראשון דלילה השמחה לגבי

חדשות"?!

בקרבנותיהן  ש"חלוקין מפני הוא שהחידוש לתרץ (שחלוק 9ואין שני דיום בקרבן שהחידוש היינו, ,
כי: - בהשמחה חידוש פועל ראשון) דיום מהקרבן

רק מתחיל הקרבנות מוסףmeiaענין בתפלת ובפרט התורה, בקריאת אלא היום, בהתחלת ולא ,ixg`ly
df10 ד"ונשלמה באופן הקרבן ענין את ואחד אחד כל פועל שאז שפתינו"11, לומר 12פרים שייך ובמילא, ,

בהשמחה; חידוש גם נפעל כו', שבקרבנות, בחילוק ההתבוננות שעלֿידי

השואבה בית לשמחת בנוגע בקרבנות.dlilayאבל, החילוק שמצד החידוש עדיין ניכר לא -

לומר,‚ צריך כן ועל .ieeivd mvry,בהשמחה ולהעלות riceneלהוסיף gixkn אחד לכל כח שניתן ,
לפעול envraואחד yecig,היינו ,envr `edy" בבחינת zeycgנעשה mipt!"

המשתתפים  בין חדשות" "פנים שניתוספו מפני רק לא - בהשמחה החידוש גודל מובן ומזה
מזה, יתירה אלא envraבהשמחה, `edy הוא בהשמחה העילוי ובמילא, חדשות", "פנים בבחינת נעשה

שנעשה מזה, יתירה אלא כו', מרוצה אפילו או תנועה הזזה, איזו בעצמו שפועל באופן רק ze`ivnלא
ixnbl dycg."חדשות "פנים ,

חדשות" "פנים בבחינת שנעשה שהחידוש היינו, דיליה, שיעורא לפום וחד חד כל - יותר ובפרטיות
כל  של ומצבו במעמדו תלוי זה הרי ובמילא, הראשון, בלילה שלו ה"פנים" ומצב מעמד לפיֿערך הוא

ואחת, אחד

לעיל  כמדובר - נשים והן אנשים את 13[הן בעצמן לחגוג הנשים גם וצריכות יכולות הגלות שבזמן
ולשמוע" "לראות רק באו קיים היה המקדש שבית שבזמן דאף השואבה, בית מכלֿמקום,14שמחת ,

"קלקלתנו  הרי בלבד, זכר רק ונשאר המקדש, שבבית השואבה בית שמחת כשבטלה החורבן, לאחרי
תקנתנו" בעת 15זוהי נשים), (בעזרת השואבה בית שמחת את חוגגות הנשים שגם - עליה צורך ירידה ,

כן], לאחרי או מעשה,

נעשה כולם אצל הרי, אופן, "פנים yecigובכל בבחינת נעשה ואחת אחד שכל כאמור, בהשמחה,
חדשות".

שיום „ - זו שנה בקביעות יתירה בהדגשה היא דסוכות שני בליל השמחה שמעלת להוסיף, ויש .
ביום חל דסוכות בשבוע:iyydשני

והנה עשה אשר כל את אלקים "וירא - הוא הששי יום של c`nענינו aeh"16"טוב" רק לא היינו, ,
"טוב אלא ".c`nסתם,

אמנם נתגלה מאד" ד"טוב שהענין למפרע seqaולהעיר, מילתא איגלאי אףֿעלֿפיֿכן, אבל היום,
היום, עניני "ויהיzlgzdnשכל כולל בוקר"axrהיום, מאד".17ויהי ד"טוב באופן הם ,

כאשר  הרי, בפשטות), (כמובן השמחה בענין גם יתירה הוספה פועל מאד" ד"טוב שהעילוי ומכיון
שמחת  במעלת יותר עוד ניתוסף אזי מאד", ד"טוב העילוי כבר בו שיש ששי, ליל הוא דסוכות ב' ליל

זה. דלילה השואבה בית
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ס"ו.9) סת"צ פסח הל' או"ח אדה"ז שו"ע רע"ב. יו"ד, ערכין
סתרמ"ד. סוכה הל'

שאין 10) – "מוסף" – התפלה של בשמה שמודגש לכך נוסף
של ענין אלא .dtqedזה

ובכ"מ).11) רע"ג. ל, ראה פ' לקו"ת (ראה שלימות מלשון גם
סוס"א.12) (מהדו"ב) או"ח אדה"ז שו"ע ג. יד, הושע

ס"י.13) הסוכות דחג א' ליל שיחת
הי"ד.14) פ"ח לולב הל' רמב"ם
תיקונו.15) זהו קילקולו (ועוד): ב פ, שבת ע"ד
לא.16) א, בראשית
או 17) ב"בוקר", רק היו הבריאה עניני אם מהשקו"ט להעיר

ב"ערב". גם



עי g"nyz'd zekeqd bgc 'a lil zgiy

דסוכות:‰ שני דיום ה"אושפיזין של ענינם עם דסוכות ב' דליל השמחה מעלת לקשר ויש .

- הוא דסוכות שני דיום לי"wgviהאושפיזא יצחק השומע כל אלקים לי עשה "צחוק שם על ,18,
עלי" השמחה.19"ישמח ענין ,

החסידי, לאושפיזא בנוגע גם מובן עם cibndומזה קשורים החסידיים שהאושפיזין דמכיון -
האושפיזין להיותם בזהר, המפורסמים היינו,miiniptdהאושפיזין ,dnypde zeiniptd,שבזהר דהאושפיזין

יצחק. אצל כמו השמחה, ענין מודגש  המגיד אצל שגם לומר בהכרח הרי,

כמודגש - בזה הבעש"ט ezxeza20וההסברה תורת לגבי המגיד שבתורת החידוש אשר המגיד, של
שמחה. של ענין פועל ראשון), דיום (האושפיזא

כו'" לגשת לבו ערב אשר ואיזהו זה הוא ש"מי שאףֿעלֿפי - ותורתם 21ובהקדמה במעלתם לחלק
cibndeשל h"yrad ידוע הרי כו'.22, שמים ביראת יתוסף שעלֿידיֿזה הוא כשהמכוון בזה בכיוצא ההיתר

הבעש"ט  תורת עלֿפי לקונו,23ובפרט בעבודתו והוראה לימוד יש שומע או רואה שיהודי דבר שבכל
ועלֿדרךֿזה gxkenשלכן, לקונו. בעבודתו הוראה חסֿושלום אצלו תחסר שלא כדי זו, הוראה ללמוד

חידוש gxkdayבנדוןֿדידן, הבעש"ט, תורת לגבי המגיד בתורת - לנו שנראה - מהחידוש הוראה ללמוד
כדלקמן. השמחה, ענין עם גם הקשור

.Â:הדברים ביאור

הבעש"ט  זאת,24תורת ולעומת כו'. ביאור וללא נמרץ בקיצור כלומר, בלבד, נקודות של באופן היא -
המגיד  מובנת.25תורת הכי ובהסברה גדולה הכי באריכות היא -

שביניהם: החילוק בהדגשת להוסיף ויש

המגיד, ששמעecinlzתורת ממה הם תורותיו כל שהרי הבעש"ט, מתורת - היא הבעש"ט, exennשל
eaxe.'כו ביאור בתוספת הבעש"ט,

עלֿידי היא אף נכתבה הבעש"ט תורת ובערךicinlzולאידך, בדוגמת שהיו .cibndהבעש"ט,

באופן  היא הבעש"ט שתורת - המגיד לתורת הבעש"ט תורת שבין החילוק מודגש ואףֿעלֿפיֿכן,
שלzecewpשל באופן היא המגיד ותורת ,xe`iad zagxd.

שמחה, של ענין פועלת המגיד בתורת הביאור הרחבת שהרי - השמחה לענין הקשר מובן ועלֿפיֿזה
של באופן שלהיותו הבעש"ט, תורת בלימוד ֿ כן ענין zecewpמהֿשאין בזה נרגש לא מספיק, ביאור ללא ,

מבולבל  שנעשה כך, כדי ועד הענין, אמיתת על שעמד בטוח שאינו שיתכן אלא עוד, ולא שמחה, של
כו'.

Êגם מודגש השמחה שענין לומר, ויש .enya יצחק של כבשמו המגיד, :26של

" והמשכה cibn"27השם הגדה מלשון הוא - נשיאינו רבותינו עלֿידי שנקרא כפי המשכה 28- היינו, ,
והשגה, הבנה של באופן ומתגלה שנמשך - החסידות לתורת בנוגע ובמיוחד כולל למטה, וגילוי

לעיל. כנזכר השמחה, ענין נעשה שעלֿידיֿזה 
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ו.18) כא, וירא
עה"פ.19) פרש"י
ישרים 20) "פיקודי דמ"ש – לשמחה דתורה מהקשר להעיר

al ignynעל קאי ט) יט, (תהלים "dxez,ל סע"א.(תענית
רסתקנ"ד). או"ח טושו"ע

א).21) (סג, פמ"ד בתניא אדה"ז לשון
אדמו"ר 22) אג"ק .(88 (ע' בסופו החיים עץ קונטרס ראה

תשכ. ע' ח"ב מוהרש"ב
וש"נ.23) סקכ"זֿקכט. הוספות כש"ט אייר. ט' יום" "היום

באגה"ק 24) הזקן רבינו כמ"ש תלמידיו, ע"י שנכתבה כפי גם
הריב"ש. לצוואת בנוגע (סכ"ה)

הבעש"ט.25) כתורת תלמידיו, ע"י שנכתבה אף
שבנוגע26) מסתבר לא השמחה wgvilשהרי, ענין מודגש

בנוגע ואילו גלוי, הכי באופן צורך cibnlבשמו בשקו"ט יש
כו'. ופלפול

(27" בשם נקרא ספרו שהרי – בתורתו גם cibnהמודגש
ליעקב". דבריו

ובכ"מ.28) א. מא, ג. ב, שה"ש לקו"ת ראה
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המשכה  מלשון "מגיד", - בשמו גם מודגש בתורתו הביאור הרחבת שמצד השמחה שענין ונמצא,
וגילוי.

"אגדה" עם גם קשורה ש"הגדה" הלב"29ולהעיר, את (ומשמחין) המושכין אגדה "דברי שגם 30- ,
השמחה. לענין והשייכות הקשר מודגש בזה

Á העיקר הוא והמעשה .31:

הן  ממש, בפועל במעשה השמחה שתהיה - היא השואבה בית שמחת אודות הדיבור ומטרת תכלית
מעשה" הוי שפתיו "עקימת בפה, ברגלים.32שירה ולרקוד בידים לטפח רבתא, מעשה והן זוטא, מעשה ,

נתברר  כבר אבל יוםֿטוב, או בשבת כו' בידים דטיפוח ההנהגה על לערער שרצו כאלו שהיו [ולהעיר,
בדבר  חשש כל שאין דתורה נגלה עלֿפי בראיות כו'].33והוכח הערעור כל לגמרי ובטל ,

הזמן  כל את לנצל יש - כו' אורחים והכנסת החג, סעודת לתפלה, הקבועים הזמנים מלבד ובפשטות:
דורנו  נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק ובלשון השואבה, בית בשמחת וכאמור,34לשמוח בשמחה", היום "מצות :

בלילה  השמחה לגבי גם ולהעלות להוסיף אלא עוד, ולא ברגלים, וריקוד בידים טיפוח בפה, ניגון
בארוכה. כנ"ל הראשון,

המרבה  וכל משובח, זה הרי הזריז וכל משובח, זה הרי השואבה בית בשמחת לשמוח המקדים וכל
משובח. זה הרי

*

Ë מיוחד ענין ישנו - דסוכות השני בלילה השואבה בית שמחת אודות לעיל האמור כל על נוסף .
ד"הקהל", הזמן שהרי הקהל', 'שנת זו, ldwdבשנה mei" הוא: ,oey`xd aehÎmei i`vena"הסוכות חג ,35של

df dlil.

ובהקדמה:

בימה  לו ("עושין הבימה תיקון ש"אין דעה יש - הראשון יוםֿטוב במוצאי "הקהל" שעושין בטעם
יוםֿטוב  ולא השבת את לא דוחה בעזרה") עץ הוא 36של שכן דעה ויש כו', חכמים גזירת מצד היינו, ,

ד" מהיתור דילפינן התורה, הסוכות"crenaמן בחג משמע 37גו' ליראות, ישראל כל דבבוא "משום ,
קאֿמשמעֿלן ראשון, ביום דמועד דמשמעaמאתחלתא ישראל,jezaמועד, כל בבוא ואהני המועד,

הראשון" יוםֿטוב במוצאי אלא ג', או ב' ביום לא דמועד, מאתחלתא .38דמשמע

הגזירה  מפני רק (ולא התורה, מן הוא זה שענין שלהדעה - השלישי המקדש לבית בנוגע ונפקאֿמינה
הראשון. יוםֿטוב במוצאי הקהל' 'יום יהיה השלישי המקדש בבית גם הרי כו'),

במוצאי  "הקהל" עושין היו לפועל שבנוגע לכך נוסף הרי חכמים, גזירת מצד הוא הטעם אם וגם
העילוי גם בזה ישנו הראשון, oixengeיוםֿטוב oiaiagc תורה מדברי יותר סופרים .39דברי

ונעשים" נזכרים האלה "הימים אזי - הסוכות" חג של הראשון יוםֿטוב "במוצאי בעמדנו ,40ולכן,
המקדש. בבית שהיה ד"הקהל" הענין ("נעשים") ונעשה חוזר כדבעי, הזכרון שעלֿידי היינו,
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אגדה.29) ערך א) (כרך חב"ד הערכים ספר ראה
וש"נ.30) סע"א. פז, שבת וראה ה. יג, בא פרש"י
מי"ז.31) פ"א אבות
א.32) סה, סנהדרין
(33.230 ע' ח"א לקו"ש סכ"ט. ח"א אלעזר מנחת שו"ת ראה

ועוד.
(34.58 ע' תש"ה .8 ע' ריש תש"ג סה"ש ראה
ה"ג.35) פ"ג חגיגה הל' רמב"ם

רע"ב.36) מא, סוטה – דמתחיל מאימת ד"ה פרש"י
יו"ד.37) לא, וילך
א.38) שם, – רחמנא כתב תוד"ה
ירושלמי 39) ובפרש"י. א לה, ע"ז במשנה. – ב פח, סנהדרין

ועוד. ה"ד. פ"א ברכות
תיקון 40) בס' רמ"ז וראה כ"ח. ט, אסתר – הכתוב ל'

פכ"ט. (להחיד"א* דוד לב בס' ונת' הובא שובבים,
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È:העיקר הוא המעשה - בפועל במעשה להוראה בנוגע גם מובן ומזה .

השנה את miyirxnמתחילת ד"הקהל בהענין לעסוק צריך ואחד אחד שכל - ד"הקהל" הענין אודות
ה'" את ליראה והטף.. והנשים האנשים והנשים 41העם "האנשים כדוגמת שהם נפשו לכחות בנוגע הן ,

עליהם  ולפעול בסביבתו, הנמצאים כל את להקהיל כפשוטו, והטף" והנשים ל"האנשים בנוגע והן והטף",
ה'". את ד"ליראה בענין

להקשות  שייך לא הרי, - זה בענין עתה עד עסקו לא ומשונות שונות שמסיבות כאלו ישנם [ואם
לתקן dpeynמהנהגה ויכולים אבוד, לא עדיין אופן, ובכל המשונה!... ההנהגה על הוא הקושי דאדרבה, ,

ד"הקהל"]. בהענין "שטורעם" מתוך יעסקו ולהבא שמכאן עלֿידיֿזה כו',

השנה מתחילת ד"הקהל" שה"שטורעם" פשוט, וגם מובן dnecaאמנם, epi`"ד"הקהל ל"שטורעם"
ynn ldwd meia שאת ביתר ד"הקהל" הענין להיות צריך שאז הסוכות, חג של הראשון יוםֿטוב מוצאי -

באיןֿערוך. עוז, וביתר

‡È:דוקא הסוכות חג של הראשון יוםֿטוב במוצאי ד"הקהל" לזמן בנוגע ולבאר להוסיף ויש .

שכל  והטף", והנשים האנשים העם את "הקהל ישראל, כל של אחדותם - הוא ד"הקהל" התוכן
כמדובר  ה'", את "ליראה - אחת ותכלית מטרה לשם המקדש, בית - אחד במקום יחדיו, מתאספים ישראל

זה. שלפני בהתוועדויות פעמים כמה

לעיל  כמדובר - הסוכות לחג במיוחד שייך זה בחג 42וענין ישראל של אחדותם הדגשת אודות
גו'" הראשון ביום לכם "ולקחתם בהציווי ישראל 43הסוכות, שבבני הסוגים לד' שרומזים מינים, ד' ,44,

אחת  מצוה שלם", בלבב רצונך לעשות אחת אגודה כולם ש"ויעשו באופן כולם את אש 45שמאחדים ר ,
אלא) בביתֿהכנסת, (לא המובחר מן "ראויים 46דוקא dkeqaקיומה ישראל, של אחדותם מודגשת שבה ,

אחת" בסוכה לישב ישראל .47כל

הוא עצמו הסוכות בחג ד"הקהל" הזמן הראשוןi`venaולכן, ביום ixg`l-יוםֿטוב לכם "ולקחתם
יותר  נקל אזי בסוכה, מינים ד' מצות קיום עלֿידי ישראל של אחדותם נפעלה שכבר דמכיון הראשון",
יוםֿטוב  במוצאי והטף", והנשים האנשים העם את ד"הקהל המצוה עלֿידי האחדות בענין להוסיף

ממש. בפועל ישראל כל של אחדותם הראשון,

·È"הברכה "וזאת בפרשת הכתוב לשון עם ד"הקהל" הענין לקשר ויש (דוגמת . מלך בישורון "ויהי -
ישראל" שבטי יחד עם ראשי בהתאסף דוקא) המלך עלֿידי ד"הקהל" על 48החיוב שנוסף היינו, ,

ישראל", שבטי "יחד שנעשים עד עם", ראשי "בהתאסף גם להיות צריך מלך", בישורון ד"ויהי השלימות
ד"אחד" מהשלימות גם למעלה "יחיד", מלשון ד"יחד", להעילוי ועד ממש, אחת מציאות .49שנעשים

אבוקה  ובדוגמת עלֿדרך זה הרי - ישראל" שבטי "יחד אחת, מציאות נעשים ישראל שכל ומכיון
(כידוע  הניצוצות כל לתוכה ומקבצת יותד, למרחוק מאירה היא הרי האבוקה, להב שיגדל שככל גדולה,

בזה  אשר 50המשל וגרך גו' ("הקהל בשעריך" אשר ד"גרך ענין שזהו שבעולם, הקדושה ניצוצות כל - (
"גרים" בבחינת שהם הקדושה ניצוצות הן דרבי 50בשעריך"), בפרקי כדאיתא כפשוטם, גרים והן ,

("ליראה 51אליעזר  בקדושה למקורם ושבים מתקבצים שכולם סיני, הר במעמד נכחו הגרים נשמות שגם
ה'"). את
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יבֿיג.41) לא, וילך
ס"ד.42) הסוכות דחג א' ליל שיחת
מ.43) כג, אמור
ב.44) פ"ל, ויק"ר
יא.45) שרש להרמב"ם סהמ"צ
נטילתו 46) ש"מצות נפש לכל השוה בסידורו אדה"ז כמ"ש

ואילך. 124 ע' חכ"ב לקו"ש (ראה המובחר" מן מצוה היא בסוכה

וש"נ).
ב.47) כז, סוכה
ה.48) לג,
(49.11 ע' חי"א בלקו"ש בהנסמן ראה
ובכ"מ.50) רע"א. ו, בראשית תו"א ראה
מא.51) פרק
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העולם  אומות בכל גם פועלים שעלֿידיֿזה כנגד 52ועד פרים שבעים מקריבים היו הסוכות שבחג -
העולם  אומות נכר 53שבעים ובני צאנכם ורעו זרים "ועמדו דלעתידֿלבוא, השלימות לתכלית עד -

אחרים"54אכריכם" עלֿידי נעשית ישראל) (של ש"מלאכתן ושלימות.55, עילוי בהם ניתוסף ועלֿידיֿזה ,

והרמז: הצחות עלֿדרך - בזה להוסיף  ויש

תיבות ראשי - ישראל" שבטי דוד"i"yi"יחד אבי (הוא) "ישי והרי משיחא.56, מלכא דוד ,

דאהבת  (היפך הגלות סיבת את מבטלים ישראל", שבטי "יחד האחדות, ענין שעלֿידי - בזה והענין
ישראל  ואחדות "57ישראל הוא האחדות) (ענין ישראל" שבטי ש"יחד ונמצא, ,(iyi שבטי "יחד (ר"ת

הניצוצות, כל קיבוץ יושלם שאז משיחא, מלכא דוד לביאת ("אבי") וסיבה מקור דוד", אבי ישראל")
השלימות. בתכלית כולו העולם ובירור

ממש. כפשוטו משיחא מלכא דוד ביאת ממש, בפועל ויתגלה יומשך שמהראשיֿתיבות - והעיקר

*

‚È חג של הראשון יוםֿטוב מוצאי זה, בלילה ובפרט זו, דשנה המיוחד החידוש - ד"הקהל" הענין .
היומי  חומש בשיעור גם מודגש - הקהל יום ובהקדמה:58הסוכות, .

אלקי  "מעונה הכתובים: בפשטות כמודגש - שלפניו דיום לשיעור בהמשך בא היומי חומש שיעור
קדם"59קדם" לאלקי השחקים הם "למעון "ובגאוותו 60, - זה שלפני השיעור בסיום שנאמר למה בהמשך ,

.61שחקים"

כולו: היומי לשיעור בנוגע - יותר ובכללות

דסוכות  ראשון דיום לשיעור עד פרטיים, דשבטים ברכות נאמרו שלפניֿזה, דהימים הפרשה בחלקי
ורק( אשר, דשבט לברכה עד פרטיים, דשבטים בברכות שתחילתו "הקהל"). "עכשיו meiqaערב - השיעור

ישראל" כל כנגד מדבר ועד 62הוא מתחילתו כולו, השיעור הרי - הקהל") ("יום היומי שיעור אמנם, ;
כנגד "מדבר l`xyiסופו, lk."

הוא  ישראל") כל כנגד מדבר הוא ("עכשיו דאתמול השיעור שסיום - השיעורים דב' ההמשך וזהו
"ממוצע" העם".63בבחינת את ד"הקהל הענין דוגמת ישראל", כל "כנגד שכולו היומי, לשיעור

ועוד: זאת

" - הוא ישראל דכל הברכות דכל והכלל l`xyiהסךֿהכל jixy`"64 אמר הברכות להם שפרט "לאחר ,
שלכם" הכל דבר כלל כדאיתא 65להם.. רבים, לשון ישראל", "אשריכם (ולא יחיד לשון דייקא, "אשריך" ,

שבכתב  דתורה פירושה שבעלֿפה, תורה - יומא מסכת ("יחד 66בסוף יחיד בלשון נכללים ישראל שכל היינו, ,(
אחת  ונקודה מציאות שנעשים העם", את ד"הקהל הענין בדוגמת ישראל", "אשריך - ישראל") .67שבטי

„È"ש - השיעורים דב' ושייכות בקשר להוסיף ויש .jixy`,"אשר" שבט של ענינו עם קשור (ישראל)"
התענוג) (ענין "אשרי" מלשון .68"אשר"
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למו 52) משעיר "וזרח ב) (שם, שלפנ"ז בפסוקים כמ"ש
עה"פ), (פרש"י ישמעאל ובני שעיר בני פארן", מהר הופיע
(האזינו  ישראל" בני למספר עמים גבולות "יצב – יותר ובפרטיות
עמים  גבולות הציב . בנ"י. של נפש שבעים "למספר ח), לב,

עה"פ). (פרש"י לשון" שבעים
ועוד.53) לה. שם, יח. כט, פינחס פרש"י ב. נה, סוכה
ה.54) סא, ישעי'
ב.55) לה, ברכות
יז.56) ד, רות
ב.57) ט, יומא ראה
לחיות 58) ש"צריכים חשון) ב' יום" ("היום אדה"ז כתורת

והיום. השבוע פרשת הזמן", עם

כז.59) לג,
עה"פ.60) פרש"י
כו.61) שם,
כה.62) שם, פרש"י
רצוי 63) "יהי נאמר "אשר" דשבט בברכה שגם אלא עוד, ולא

לקמן  גם וראה ישראל. לכל שייכותו מודגשת שבזה לאחיו",
סי"ד.

כט.64) שם,
עה"פ.65) פרש"י
ס"וֿז.66) מנחה לאחרי יוהכ"פ דערב בברכה נתבאר
ועוד.67) תשמ"ז. אלול כ"ה מכתב ראה
תיט.68) ס"ע שכה. ע' ריש אגרות לוי"צ לקוטי ראה
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הקהל") ("יום היומי בשיעור ואילו אשר, שבט של ענינו אודות מדובר דאתמול שבשיעור אלא,
"הנשיא  המלך, עלֿידי שמתאחדים כפי ישראל, לכל אלא בלבד, אשר לשבט השייך ענין זה שאין מודגש

הכל" ישראל".69הוא שבטי יחד גו' מלך בישורון ד"ויהי באופן ,

לעיל  כמדובר - ל"הקהל" הקשר מודגש זה בענין ה"שמן"70וגם "מאשר שתכונת אשר, של (ענינו
לחמו" דבר 71שמנה בכל שמפעפע שכל 72) הדבר, חלקי בכל שחודרת ("שמן") אחת נקודה היינו, ,

הפרטים  ריבוי שכל ד"הקהל", הענין ובדוגמת עלֿדרך ב"שמן", חדורים פרטים, ופרטי הפרטים
ה'". את "ליראה - אחת בנקודה חדורים דבניֿישראל

כיין, (דלא ה'" את "ליראה הביטול, ענין היא החכמה) (בחי' ד"שמן" שהפעולה - יותר ויומתק
ל"הקהל", ד"שמן" הקשר יותר מודגש שבזה והתפשטות), התרחבות של תנועה שפועל הבינה, בחינת

ה'". את "ליראה - ומטרתו שתכליתו

ÂË:"לחמו שמנה "מאשר בענין לעיל להמדובר בקשר ולבאר לתרץ המקום כאן הרי לזה, ובהמשך .

כברכת - הוא לחמו" שמנה "מאשר הוא awriהלשון הלשון דאתמול) (בשיעור משה בברכת ואילו ,
רגלו" בשמן "וטובל כו'.73- בזה שאין מה בזה ויש עצמם, בפני ענינים ב' הם הלשונות שב' ומובן, .

היא משה של שברכתו פשוט, וגם מובן יעקב dtqedaאמנם, של שברכתו היינו, יעקב, של ברכתו על
בשמן  ("וטובל משה של ברכתו שנאמרה בזמן שגם כך, זה, שלאחרי הדורות בכל נצחי באופן קיימת

לחמו"). שמנה ("מאשר יעקב של ברכתו בתקפה היתה רגלו")

לחמו" שמנה "מאשר הפסוק את מזכירים מדוע ותמיהה: לשאלה מקום יש עדיין אףֿעלֿפיֿכן, אבל
משה? שבברכת רגלו" בשמן "וטובל היומי, דשיעור הפסוק את ולא יעקב, שבברכת

יהא  אשר של מחלקו הבא "מאכל לחמו", שמנה "מאשר הפסוק על רש"י בפירוש - בזה והביאור
כמעין, שמן מושך והוא בחלקו מרובים זיתים שיהיו elbxשמן, onya laehe dyn ekxa oke ששנינו כמו ,

וכו'":74במנחות  לשמן לודקיא אנשי הוצרכו אחת פעם

לאשר, יעקב בברכת להזכיר רש"י הוצרך מדוע מובן: אינו mipyלכאורה ze`n ixg`lyגם dynברכו
השמן? בענין

לחמו": שמנה ד"מאשר הפירוש את רש"י מוכיח משה של שמברכתו - בזה הביאור לומר ויש

שהלחם  היא הברכה אלא ד"שמן", למשקה הכוונה שאין לפרש יכולים - לחמו" שמנה "מאשר בפסוק
onyיהיה mgl"פנג "לחם כמו שמן, לחם אלא צר", "לחם צנום, לחם לא היינו, בזה.75, וכיוצא ,

שהרי  - "שמן" למשקה ולא שמן, ללחם שהכוונה לפרש יותר מסתבר מקרא של בפשוטו ואדרבה:
נהנה  ואינו לגופו מזיק הוא שהרי שהוא כמות לבדו כששותהו העץ פרי בורא עליו מברכין אין "השמן

זו" שתיה על כלל הנהנין ברכת לברך ואין בשתייתו, ושתיה 76כלל אכילה של בגדר אינו ש"שמן" היינו, ,
כלל.

למאור" "שמן - היא שמן של בבתיֿכנסיות 77[התועלת תורה ללמוד צריכים כאשר כלומר, ,
מעט" "מקדש "ושכנתי 78ובתיֿמדרשות, מעט", "מקדש בבחינת שנעשה הפרטי בבית ועלֿדרךֿזה ,

הלימוד79בתוכם" לצורך ובפרט ,dlila בלילה אלא חכמתו רוב לומד אדם "אין תורה 80- של רנה אין ..
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כא.69) כא, חוקת פרש"י
ס"ו.70) הסוכות דחג א' ליל שיחת
כ.71) מט, ויחי
ס"ה.72) סק"ה יו"ד שו"ע רע"א. צז, חולין ראה
כד.73) לג,
ב.74) פה,
לחמו).75) שמנה מאשר (עה"פ א רמו, זח"א

סדר 76) ס"י. סר"ב הפירות ברכת הל' או"ח אדה"ז שו"ע
סי"א. פ"ז הנהנין ברכת

ו.77) כה, תרומה - הכתוב ל'
א.78) כט, מגילה טז. יא, יחזקאל
ח.79) שם, תרומה
א.80) סה, עירובין
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בלילה  שנאמר 81אלא בלילה"82, רוני בנוגע 83קומי מהֿשאיןֿכן למאור", ב"שמן ותועלת צורך יש -
אותו  מערבים כן אם אלא לגופו), מזיק (ואדרבה, תועלת בו אין כשלעצמו שהשמן ושתיה, לאכילה

כו'], תענוג מוסיף שאז מאכל, מיני בשאר

שהפירו  והוכחה ראיה להביא רש"י צריך כפשוטו ולכן, "שמן" עם קשור לחמו" שמנה ד"מאשר ש
הבא  ש"מאכל הוא לחמו" שמנה ד"מאשר שהפירוש מוכח שמזה רגלו", בשמן וטובל משה ברכו "וכן -
השמן  ריבוי שמצד כמעין", שמן מושך והוא בחלקו מרובים זיתים שיהיו שמן, יהא אשר של מחלקו

בשמן. טבול היינו, שמן", יהא מאכל.. "כל אזי רגלו", בשמן ש"טובל כך, כדי עד אשר, של בחלקו

שמן  על (דקאי לחמו" שמנה ד"מאשר הפירוש גם נתגלה רגלו" בשמן "וטובל שבפסוק ונמצא,
לחם  סתם לא היינו, כפשוטו, שמן עם חדור הלחם שגם שבדבר, החידוש את מדגישים ולכן כפשוטו),

ממש. כפשוטו בשמן טבול לחם אלא שמן,

ושמנה, טובה ושנה ומבורכת טובה שנה כפשוטו, לחמו" "שמנה - פשוטו מידי יוצא ענין ואין
כבר שהרי מישראל, ואחת אחד לכל ממש, בגשמיות בדין,axraכפשוטה שזוכים בטוחים ראשֿהשנה

ב'טור' המדרש 84כדאיתא לבנים 85בשם לובשים אלקים.. של אופיה שיודעת זו כאומה אומה "איזו
טובה  שנה מישראל ואחת אחד לכל שנותן - נס" להם יעשה שהקב"ה שיודעין לפי לבנים.. ומתעטפים

יחד. גם וברוחניות בגשמיות ושמנה ומתוקה

.ÊË עד שבו, פרטים ופרטי הפרטים בכל דבר, בכל שמפעפע השמן של שענינו - לעניננו ונחזור
חדורה  הרגל שאפילו רגלו", בשמן "וטובל - ישראל) לכלל בנוגע והן לעצמו, בנוגע (הן הרגל לבחינת

ה'". את "ליראה הביטול, ענין ב"שמן",

דכר  מאן - "מעין" (א) דלכאורה: - כמעין" שמן מושך "והוא רש"י שכתב מה גם יומתק ועלֿפיֿזה
המשכה  מלשון הוא ד"נהר" הפירוש שהרי "נהר", על נופל "מושך" הלשון (ב) על 86שמיה, ולא ,

"מעין"?

לעיל  האמור עלֿפי בזה הביאור לומר ה"מעיין 87ויש מעלת בענין (דאתמול) הרמב"ם לשיעור בקשר
(גם הטומאות ומכל בזוחלין, גם שהוא, בכל ונקודת שמטהר עצם הוא ש"מעיין - חמורה) הכי טומאה

והשייכות  הקשר מובן שעלֿפיֿזה כו', מטה למטה עד הדרגות, וכל הפרטים בכל שחודרת הטהרה ענין
(לא  עצמו שהמעיין היינו, כמעיין", שמן ש"מושך אלא עוד, ולא דבר, בכל שמפעפע לשמן" ד"מעיין

ביותר. למטה עד מקום, בכל וחודר שנמשך המשכה, של באופן הוא נהר) המעיין, מי רק

גם  שהרי החכמה, ענין הוא ש"שמן לעיל האמור עלֿפי - ל"שמן" ד"מעיין" השייכות יותר ויומתק
החכמה  בחינת הוא .88"מעיין"

"ליראה  - בכל) שחודר ענין היותו (מלבד ד"הקהל" לענין ושייכות בקשר גם מוסיף זה שענין וכאמור,
ו"מעיין". "שמן" החכמה, בחינת עלֿידי שנעשה הביטול ענין ה"', את

*

ÊÈ:טהרה וספר מקוואות דהלכות וסךֿהכל וחותם סיום - ברמב"ם היומי לשיעור באים ומכאן .

אמן". יטהרנו ואשמה עון חטא מכל הרבים ברחמיו "השם - הוא מקוואות דהלכות הסיום
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ה.81) פמ"ז, שמו"ר
יט.82) ב, איכה
ה"ח.83) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ספ"ג. ת"ת הל' רמב"ם
תקפא.84) סו"ס ר"ה הל' או"ח טור

ועוד.85) ה"ג. פ"א ר"ה ירושלמי
ובכ"מ.86) א. כ, תולדות ב. יט, נח תו"א
ס"ז.87) הסוכות דחג א' ליל שיחת
ובכ"מ.88) ג. פ, לסוכות דרושים לקו"ת
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להבין: וצריך

בטוב  דמסיימים הכלל עלֿפי ואשמה"!89א) עון ד"חטא בענין לסיים צריך הרמב"ם היה לא -

"יטהרנו" בתיבת מסיים בטוב לסיים שכדי אמת בפיסקא 90הן לסיים שלא מוטב אףֿעלֿפיֿכן, אבל ,
- ולדוגמא טוב, שכולו בענין ולסיים זה, לפני זו פיסקא לכתוב היינו, ואשמה", עון "חטא בה שמוזכר
מטהרים  אתם מי לפני ישראל "אשריכם - ישראל" "אשריך היומי, חומש לשיעור בקשר דיומא, מענינא

שנאמר  שבשמים, אביכם אתכם, מטהר טהורים"91ומי מים עליכם ה'92וזרקתי "לפני הפסוק או ,
בזה.93תטהרו" וכיוצא ,

הלכות? פסקי של ספר כיֿאם תפילה, של ענין זה אין הרי - ב"אמן" מסיים מדוע ב)

ÁÈ מקוואות דהלכות הפרקים למספר בנוגע נוספת תמיהה בהקדים ויובן .94-`"i לא היינו, פרקים,
עשר  המספר 95מספר שלימות דוקא.96, י"א מספר אלא ,

מקומות  בכמה המבואר ֿ פי על - בזה ("עשר 97וההסברה דקדושה השלימות על מורה עשר שמספר
עשר" אחד ולא עשר תשע כתרין 98ולא (י"א הלעומתֿזה דבירור העילוי על מורה י"א ומספר ,(

מצינו99דמסאבותא  בקטורת גם שלכן, ,(`"i דוקא בחיה 100סממנים הצרור "הדם "מור", גם כולל ,
בה" שמתבשמין לכל הידוע טמאה 101שבהודו חיה הקרבנות 102, ענין היפך מן 103- להיות שצריכים

דוקא  הלעומתֿזה 104הטהור בירור עם קשור הקטורת שענין מכיון -105.

בירור  גם שנעשה הוא הטהרה ענין ששלימות - מקוואות דהלכות הפרקים י"א במספר הביאור וזהו
גם  ניתוסף זה ולאחרי דקדושה, הטהרה על שרומזים הפרקים עשר באים בתחלה כלומר, הלעומתֿזה,

הלעומתֿזה. בירור על שמורה הי"א, פרק

ËÈ ואשמה עון חטא מכל הרבים ברחמיו "השם - מקוואות דהלכות הסיום גם לבאר יש עלֿפיֿזה .
אמן": יטהרנו

(וספר  מקוואות הלכות בסיום הרמב"ם מדגיש - הלעומתֿזה בירור הוא הטהרה ענין ששלימות מכיון
ד"מכל הענין את dny`eטהרה) oer `hg"לתכלית 106יטהרנו עד הבלתיֿרצויים, הענינים שגם היינו, ,

ד"מעיין  שהטהרה לעיל האמור (עלֿדרך לקדושה ומתהפכים מתבררים - ואשמה" עון ד"חטא הירידה
הטהרה. שלימות חמורה), הכי מטומאה גם היא

מן  יותר אמן העונה "גדול נזיר מסכת בסוף כדאיתא המלחמה, נצחון עניין שזהו - "אמן" ומסיים
נוצחין  וגיבורים במלחמה מתגרין גוליירין שהרי ולאמיתתו 107המברך.. בשלימותו הנצחון ענין והרי ,

לנהורא. חשוכא אתהפכא הלעומתֿזה, בירור - הוא
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ועוד.89) נדה. סוף תוס' איכה. סוף פרש"י ראה
"מכל 90) אלא ואשמה", עון חטא מכל "יטהרנו כתב לא ולכן

ואשמה עון ".epxdhiחטא
כה.91) לו, יחזקאל
שלפנ"ז.92) בפיסקא זה פסוק מביא שהרמב"ם ובפרט
ל.93) טז, אחרי
גם 94) כולל ופרט, פרט בכל הרמב"ם של דיוקו גודל כידוע

הלכה  דכל הפרקים מספר תלוי שבזה הפרקים, לחלוקת בנוגע
(התוועדויות  10 הערה תשד"מ אחש"פ משיחות קונטרס (ראה

.((1622 ע' ח"ג
כמ"פ 95) כמדובר פרקים, עשר בהם שיש תשובה, כהלכות

התשובה. שלימות - תשובה להלכות עשר דמספר השייכות אודות
טו.96) ג, לשמות ראב"ע ש"ב. פרדס ראה
ש.ז.)97) חגה"ס (קונטרס תשמ"א תשבו בסוכות ד"ה ראה

וש"נ. פ"ג.
מ"ד.98) פ"א יצירה ספר

ועוד.99) פ"ד. ו שער פע"ח פ"י. יא שער ע"ח ראה
פ"ב 100) המקדש כלי הל' רמב"ם אֿב. ו, כריתות ראה
ה"בֿח.

ה"ג.101) פ"א שם רמב"ם
שם.102) ראב"ד
העולם.103) אומות כנגד שמקריבים החג, פרי כולל
פ"ב 104) המזבח איסורי הל' רמב"ם ואילך. ב ה, מנחות ראה

ה"ט. פ"ה ה"י.
(105. . מצרים זו ("פרה אדומה פרה – בקרבנות ודוגמתו

בחוץ  נעשית רחמנא, קריי' שחטאת שאף חוקת)). ר"פ (יל"ש
באגה"ק  בארוכה כמבואר כו', חמורה הכי טומאה ומטהרת דוקא,

סכ"ח.
מצב 106) שישנו מדגיש גופא "יטהרנו" שהלשון לכך נוסף

"יטהרנו". צ"ל שלכן הטהרה, דהיפך
"אינון 107) – הסוכות לחג בנוגע – המדרש ובלשון

ב). פ"ל, (ויק"ר נצוחייא"
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Î:הרמז עלֿדרך - ד"אמן" הסיום בביאור להוסיף ויש .

בספרים  לגימטריא 108איתא מכוונת שלהם שהגימטריא - אדנֿי הוי' השמות ב' על רומז ש"אמן"
בזה: והענין ד"אמן".

'ied מהוה מלשון הוא כולה 109- הבריאה התהוות נעשית ידו שעל ויהיה 110, הוה היה מלשון וגם ,
בריותיך"iÎpc`e.109כאחד  לכל אדון "אתה אדנות, מלשון הוא -111.

בענין  וההכרה וההשגה ההבנה שחסרה ומצב במעמד - הוא (קבלתֿעול) האדנות בענין הצורך והנה,
אים  דערנעמט ("עס כו' בהכרתו חודר אינו זה ענין שכאשר כאחד, ויהיה הוה היה מהוה, לשון דהוי',

האדון. ציווי למלא שמוכרח האדנות, בענין צורך יש אזי ניט"),

הבעליֿתשובה  לעבודת הצדיקים עבודת שבין החילוק - בעבודה הצדיקים 112וענינו עבודת כלומר, ,
שם  עם קשורה הבעליֿתשובה עבודת ואילו דהוי', בענין כו' והכרה והשגה הבנה הוי', שם עם קשורה

קבלתֿעול. של באופן אדנֿי,

ובעליֿתשובה: דצדיקים והאחדות החיבור על מורה - יחד ואדנֿי דהוי' הגימטריא - ש"אמן" ונמצא,

 ֿ בעלי אצל שגם היינו, מזה, זה שכלולים היות עם הבעליֿתשובה, ועבודת הצדיקים תשובה עבודת
ד"מוספים  המיוחדת העבודה ישנה צדיקים אצל וגם כסדרם", ד"תמידים הרגילה העבודה ישנה
עבודה  אופני ב' להיותם כו', העיקרית העבודה מהי שביניהם החילוק מודגש מכלֿמקום, כהלכתם",

מזה. זה שונים

הוי' השמות שב' ב"אמן", כמודגש אחד, לענין ונעשים שמתאחדים - היא השלימות תכלית אמנם,
יחד, ומאחדם כוללם שלכן משניהם, שלמעלה ביותר. נעלה גילוי עלֿידי אחת, תיבה נעשים ואדנֿי

בתיובתא" צדיקייא לאתבא אתא ד"משיח ענין "ועמך 113שזהו צדיקים, אצל שגם צדיקים"114, ,115כולם
דתשובה  העילוי אחד.116נפעל לענין שמתאחדים ועד ,

דלעומתֿזה  לבירור עד הטהרה ששלימות - ד"אמן" בסיום הרמב"ם מרמז זה שענין לומר, ויש
הצדיקים  דעבודת ואחדות חיבור שנעשה כך, כדי עד היא, השלימות) בתכלית התשובה עבודת (עלֿידי

אחד. ענין שנעשים הבעליֿתשובה, ועבודת

"לקטן  הלכות, הלכות בספר זה ענין כותב הדורות) כל סוף עד הנבוכים" ("מורה שהרמב"ם ומכיון
עלֿידי  ובפרט מישראל, ואחד אחד כל של וביכלתו בכחו הוא לעיל האמור שכל מובן, הרי - ולגדול"
הלימוד, שלאחרי ברגע אפילו או הלימוד שלפני ברגע ומצבו מעמדו על הבט מבלי שכן, בתורה. הלימוד

הקב"ה  של ורצונו חכמתו עם כמוהו" יחוד שאין נפלא ב"יחוד מתאחד הלימוד, בעת .117הרי

*

‡Î זו שמחה "כל - השואבה בית לשמחת ומעיין, מים מקוה דמקוואות, הענין כללות לקשר ויש .
ניסוך בשביל אלא ושאבתם mindאינה ..118min 119בששון" דקרא וסיומא ,ipiirnn."הישועה
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וש"נ.108) אמן. ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר ראה
ועוד.109) פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג
ד"יאורי 110) באופן זה אין שהרי – הלעו"ז התהוות גם כולל

ע"י  אלא אינה הלעו"ז התהוות שגם אלא, ח"ו, עשיתני" ואני לי
הוי'. שם
וש"נ.111) ד. פי"ז, ב"ר
הקב"ה 112) של כפיו "יציר אדה"ר, – הבריאה מתחילת החל

ולאח"ז  הצדיקים, דעבודת השלימות תכלית ה), פכ"ד, ב"ר (ראה
ליום  שיר "מזמור – התשובה דעבודת העילוי גם אצלו ניתוסף
הדורות. כל סוף עד גם נמשך ומזה ספכ"ב). שם (ראה השבת"

זח"ג 113) וראה ועוד. ב. צב, לשמע"צ דרושים בלקו"ת הובא

ב. קנג,
רפי"א.114) סנהדרין כא. ס, ישעי'
קדישים,115) י' קדושות, ד' אמנים, צ' ר"ת ד"צדיק" להעיר

בתיבה  מתאחדים אלו ענינים וכל האריז"ל), (שו"ע ברכות ק'
דוקא. יחיד ובלשון "צדיק", – אחת

ליום 116) שיר ל"מזמור דתשובה מהשייכות גם להעיר
לחיי  ומנוחה שבת שכולו "יום – (112 הערה (כנ"ל השבת"

בסופה). (תמיד העולמים"
פ"ה.117) תניא ראה
ג.118) יב, ישעי'
סע"א.119) נ, סוכה – השואבה בית ד"ה פרש"י
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רז"ל  מאמר עלֿפי - בזה להוסיף רוח 120ויש שואבים שמשם שואבה, בית שמה נקרא "למה
הישועה":121הקודש  ממעייני בששון מים ושאבתם שם על ,

מנבואה,122ידוע  למטה היא הקודש רוח שלכן, המלכות, בחינת על הקודש" "רוח קאי כלל שבדרך
אףֿעלֿפיֿכן, אבל ב'נצחֿוהוד', בחינת yxeydשהיא הנבואה, משורש גם למעלה היא הקודש דרוח

" החכמה, בחינת הקודש, דרוח השורש על קאי - הקודש" רוח שואבים ד"משם והענין ",minהחכמה.
השואבה. בית בשמחת בגילוי ומאירה נמשכת זו שבחינה

" מבחינת נמשכים חכמה) הקודש, (רוח שהמים - מזה בחינת ipiirnויתירה על דקאי הישועה",
ב'אריך' המלובש ד'עתיק' ליסוד עד ד'אבאֿואמא', בחינת 123היסודות המים, את שואבים שמשם ,

כו'. השמחה גודל נעשה ומזה החכמה,

·Î:העיקר הוא והמעשה .

הרבים, וברשות ברגלים, וריקוד בידים טיפוח בפה, שירה כאמור, השואבה, בית בשמחת לשמוח יש
עולם  של יחידו היחיד, לרשות הרבים מרשות שנשתנה מכיון רוקד, עצמו שהרחוב שפועלים .124עד

שראוהו  נאמנים" "עדים לו ויש הראשון, בלילה השואבה בית בשמחת שמח שכבר אף וכאמור,
כהציווי  עוז, וביתר שאת ביתר בהשמחה להוסיף צריך השני בלילה מכלֿמקום, שמחה, של במצב
בעניני  - ובעיקר - גם שיתבגר ובודאי בחכמתו, גם התבגר נוסף, ביום שהתבגר דמכיון בקודש", "מעלין

פרימער"). און קליגער, ("עלטער, קדושה

"פנים  בבחינת שנעשה בעצמו שפועל היינו, חידוש, של באופן היא אמיתית ששמחה וכאמור,
חדשות".

האנשים  העם את "הקהל הקהל", "יום - הראשון יוםֿטוב מוצאי זה, דלילה העיקרי לחידוש ועד
לעשות  "ושמרו ומצוותיה, תורה יהדות, עניני בכל עליהם לפעול בשעריך", אשר וגרך והטף והנשים
להקהיל  היינו, בשמחה, היום מצות - גרמא שהזמן בהענין ובמיוחד כולל הזאת", התורה דברי כל את

עם" "ברוב השואבה, בית בשמחת שישמחו וטף ונשים בהשמחה 125אנשים יותר ניתוסף שעלֿידיֿזה ,
במוחש). שרואים (כפי

‚Î הכתוב ובלשון השלימות, בתכלית האמורים הענינים בכל יעסוק ואחד אחד שכל רצון ויהי .126

הבטחה  לשון וגם ציווי, לשון גו '", תשמרו מצוותי ואת תלכו .127"בחוקותי

ניתנו  מישראל ואחד אחד שלכל פעמים כמה כמדובר לכך, הדרושים הכחות כל שניתנו ובודאי
אדמו"ר  בדרושי הידוע המשל עלֿדרך ברשותו, ומונחים שנמצאים ונפלאים, יקרים הכי אוצרות

כך 128מהר"ש  התיבה, של המפתח את גם לו ויש תיבה, בתוך שנמצאים ומרגליות טובות מאבנים
ממש. בפועל בהם ולהשתמש שירצה, עת בכל לפתחה שביכלתו

הגאולה  את מביא אלא התיבה, את יפתח שיהודי עד ממתין אינו שהקב"ה - העיקר והוא ועוד
שאז  ממש, ומיד תיכף לארצנו, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית

ראשם" על עולם "שמחת השלימות, בתכלית השמחה .129תהיה

כלל. והגבלה מדידה מכל למעלה ביותר , גדולה שמחה השואבה, בית בשמחת  - בזה וההתחלה
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(120– שואבה תני חד בתוד"ה הובא רפ"ה. סוכה ירושלמי
רע"ב. שם,

רבים 121) בלשון ולא דוקא, יחיד לשון – הקודש" "רוח
האחדות. ענין הדגשת וכיו"ב), קדושות, ג' (כמו

ואילך).122) לז ס"ע תרס"ט (סה"מ תרס"ט ושאבתם סד"ה
(פ,123) פ"ג לסוכות דרושים בלקו"ת (הב') ושאבתם ד"ה

ג).
ספל"ג.124) תניא ראה

תלמודית 125) אנציק' וראה כח. יד, משלי – הכתוב ל'
וש"נ. בערכו.

בחוקותי.126) ר"פ
ספק 127) שיש הכוונה אין – תלכו" בחוקותי "אם דמ"ש

סע"א). ה, (ע"ז תחנונים" לשון אלא אם "אין אלא, ח"ו, בדבר
ועוד.128) רט. ע' ריש תרכ"ט ואילך. תלג ס"ע תרכ"ז סה"מ
יא.129) נא, יו"ד. לה, ישעי'
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מוגה  בלתי

לנגן  התחיל ואחרֿכך פעמים. שלש - אחריו הקהל וכל שבת", "גוט הכריז שליט"א אדמו"ר כ"ק
שמחתכם". "וביום

הפסוק ‡ על לפתוח 1. מתאים לכך, ובהתאם השבתות". "אלו ב'ספרי' דרשו - שמחתכם" "וביום
השבת. ליום השמחה שייכות מודגשת שבזה - שמחתכם") ("וביום הנ"ל בניגון

דחג  השלישי ביום חל סוכות חולֿהמועד ששבת זו, שנה קביעות עם זה ענין ולקשר להוסיף ויש
הזקן. ואדמו"ר יעקב הם שלו שה"אושפיזין" הסוכות,

ובהקדמה:

שופר. תקיעת ובדוגמת עלֿדרך גו", "ותקעתם - הוא שמחתכם" "וביום הכתוב המשך

במדינה  לא אבל תוקעין היו שבמקדש בשבת, להיות שחל ראשֿהשנה של ליוםֿטוב בנוגע 2והנה,

תורה' ב'לקוטי הזה) בלילה (ה"אושפיזא" הזקן אדמו"ר מבאר תענוג 3- גילוי מצדֿעצמו נמשך ש"בשבת
ממילא xteylעליון.. jxvp epi`,"המלוכה במדת התענוג המשכת ענין רק גםֿכן שהוא

שיתענג  התענוג המשכת ו"בחינת ותכלית", קץ לאין התענוג בענין בחינות כמה ש"יש מכיון אמנם,
במקדש  לכן בשבת", המאיר התענוג מבחינת מובדלת מבחינה הוא השופר עלֿידי הנמשך המלוכה ממדת
עלֿידי  ולעילא", "לעילא עליון, היותר התענוג בחינת להמשכת וראוי מוכשר מקום להיותו - תוקעין היו

ישראל  של בחינת 4עבודתם להמשכת וראוי מוכשר המקום שאין במדינה, מהֿשאיןֿכן שופר. בתקיעת
שיום  מכיון שופר, בתקיעת צורך אין ולכן בשבת, שמאיר התענוג בחינת כיֿאם עליון, הכי התענוג

ה  פועל עצמו התענוג.השבת בחינת משכת

ענין עם קשורה - בשבת שופר תקיעת לענין בנוגע - המקדש מעלת המקום dxezdוהנה, להיותו ,
היה lecbdשבו oicÎziad5 הגזית שבלשכת גדולה סנהדרין תקעו 6, שביבנה הגדול בביתֿדין גם שלכן, ,

בשבת  שחל ראשֿהשנה של ביוםֿטוב בשבת 2בשופר תקעו הרי"ף של בביתֿדינו שאפילו אלא עוד ולא ,7

ענין עם קשורה בשבת התקיעה שמעלת מובן, שמזה הגזית), שבלשכת הגדול ביתֿדין .dxezd(בדוגמת

הזקן, ואדמו"ר יעקב הסוכות, דחג השלישי יום של ל"אושפיזין" והשייכות הקשר מובן ועלֿפיֿזה
- הוא המשותף שענינם כדלקמן.dxezמכיון ,

הענין:· ביאור .

אהלים" "יושב - הוא יעקב של עבר"8ענינו של ואהלו שם של "אהלו הכתוב 9, ובלשון "ויקם 10,
התורה" ופנימיות דתורה נגלה על דקאי  בישראל", שם ותורה ביעקב .11עדות

העולם  את שהאיר היינו, אור", "שני שפירושו "שניאור", בשמו כמרומז - הזקן אדמו"ר של וענינו
התורה  ופנימיות דתורה דנגלה האורות בשם 12בשני אחדותם בדוגמת יחדיו, שמתאחדים כפי - ועד ,
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יו"ד.1) יו"ד, בהעלותך
ואילך.2) ה"ו פ"ב שופר הל' רמב"ם רפ"ד. ר"ה
פ"ד 3) בשבת להיות שחל ר"ה של דיו"ט המשנה להבין ד"ה

ב). נז, לר"ה (דרושים
טו.4) יד, (איוב תכסוף" ידיך ד"למעשה העילוי גודל מצד

ב  כט, הגדול שער של"ה ג. פל"א, ויק"ר ספל"ו. שמו"ר וראה
ועוד) ואילך.

חוק 5) ומהם ההוראה עמודי . . פה שבעל תורה "עיקר
ממרים). הל' ריש (רמב"ם ישראל" לכל יוצא ומשפט

משפטים).6) ר"פ (פרש"י המקדש" אצל סנהדרין "שתשים
שם.7) ר"ה – להרמב"ן ה'" ו"מלחמת ריטב"א ר"ן, ראה

ה"ט. שם לרמב"ם משנה מגיד
כז.8) כה, תולדות
עה"פ.9) פרש"י יו"ד. פס"ג, ב"ר

ה.10) עח, תהלים
הישועה 11) מעייני רע"ב). (קמה, עה"פ תולדות אוה"ת ראה

ס"ב. פ"ג ח"ג
וש"נ.12) .37 ע' ח"ו לקו"ש ראה
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"לזמן" אותיות "זלמן", השני ושמו אחת. תיבה ד"שניאור"13"שניאור", וההמשכה הגילוי על להורות ,
מקום  (וכן זמן - העולם בגדרי שבתורה) ו'נסתר' 'נגלה' של האורות של 14(שני באופן - ולפניֿזה .(

האדם. שבנפש בחכמהֿבינהֿדעת והשגה הבנה

"זלמן": שונה, בצירוף מרומז ("לזמן") ה"זמן" שענין הטעם ביאור - בזה להוסיף ויש

לע"ז. שם הוא "זלמן" ואילו הקודש, בלשון היא "לזמן" שתיבת - הוא ל"זלמן" "לזמן" בין החילוק

הקודש' ב'אגרת הזה) בלילה (ה"אושפיזא" הזקן אדמו"ר שכתב מה ידוע ש"הבעלֿשםֿטוב 15והנה,
הזקן, אדמו"ר המגיד, הרב נהג כן וכמו הקודש", בלשון ולא אידיש בלשון תורה דברי אומר היה ז"ל
דוקא, אידיש  בלשון תורתם שאמרו דורנו, נשיא אדמו"ר  מו"ח לכ"ק עד שלאחריהם, נשיאינו ורבותינו

הקודש. בלשון ולא

לומר  האפשרות להם היתה שהרי כו', מיוחדת בכוונה היתה דוקא באידיש התורה שאמירת ופשיטא,
ואכן הקודש, בלשון תורה את zaizkדברי שכתב הזקן מרבינו החל דוקא, הקודש בלשון היתה התורות

התניא  הקודש 16ספר הן 17בלשון שלאחריֿזה, נשיאינו רבותינו אצל ועלֿדרךֿזה וברורה, צחה לשון ,
ואףֿעלֿפיֿכן הקודש, בלשון שכתבום לאגרותֿקודש, בנוגע והן החסידות, למאמרי `zxinבנוגע

להם. הידוע מטעם דוקא, אידיש בלשון היתה ה'תורה'

המדובר  בלשון ואחד, אחד לכל המובן באופן תורה דברי לומר שרצו - בדבר הטעמים אחד לומר ויש
אידיש. לשון העם, בפי

אידיש, בלשון תורתו אומר שהיה לכך שנוסף - דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק אצל יתירה ובהדגשה
ולא  אידיש . בלשון שנכתבו ואגרותֿקודש מאמרים וכמה כמה ישנם ה'תורות', לכתיבת בנוגע גם הרי

ועם. עם בלשון הלשונות, בשאר גם החסידות תורת להפיץ ביותר שהשתדל אלא עוד,

בגדרי  התורה וגילוי (המשכת הזמן שענין "זלמן", הזקן, רבינו של השני בשמו מרומז זה וענין
התורה  וגילוי המשכת יותר מודגש שבזה - דוקא לע"ז  שם בצירוף בא ללשון העולם) עד העולם, בגדרי

ועם. עם

נתינתֿכח ‚ ישנה - התורה ענין הזה, הלילה של ה"אושפיזין" של ענינם שמצד מובן עלֿפיֿזה .
לשון  עלֿדרך השלישי), (בביתֿהמקדש השבת ביום גם בשופר יתקעו שבו הזמן את ולמהר לזרז מיוחדת

גו'". ותקעתם גו' השבתות) (אלו שמחתכם "וביום הכתוב

ניגון, עלֿידי שמחה, מתוך גו'") ותקעתם גו' שמחתכם ("וביום זה ענין מכריזים כאשר ובפרט

מעט" "מקדש - קדוש תפילה"18ובמקום בו "שמגדלין ביתֿהכנסת שנאמר 19, ביתֿהמקדש בדוגמת ,
תורה"20בו  בו "שמגדלין וביתֿהמדרש יקרא", תפילה בית ביתי שבלשכת 19"כי הגדול ביתֿדין בדוגמת ,

הגזית,

שמחתכם  ד"וביום הענין שיקויים ישראל, של ותפילתם בקשתם הקב"ה ממלא בוודאי - שעלֿידיֿזה
בימינו. במהרה שיבנה השלישי, בביתֿהמקדש שלמיכם", זבחי ועל עולותיכם על בחצוצרות ותקעתם גו'

ידוע „ הגלות: בזמן גם הענין לפעולת ובשייכות בקשר - בזה להוסיף ויש הרה"ח 21. של הפתגם
בן  שמעון רבי כמו הגבוהות נשמות ש"לפני הזקן, רבינו בשם הזקן, רבינו מחסידי מפאריטש, הלל רבי

כלל". הבית נחרב לא יוחאי,

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

וש"נ.13) 41 ע' שם לקו"ש ראה
א.14) צח, פרשתנו לקו"ת א). (פב, פ"ז שעהיוה"א ראה
ובכ"מ.
א).15) (קמא, סכ"ה
והאמונה.16) היחוד שער – ובמיוחד כולל
התניא 17) ספר שבסיום גוואלד" "גוואלד התיבות מלבד

כפי  קודש, האגרות שסדר כידוע – האחרונה הקודש (באגרת

כמשנ"ת  הדיוק), בתכלית הוא נשיאנו, רבותינו ע"י שנקבע
ועוד). .415 ס"ע חכ"ג לקו"ש (ראה במק"א

א.18) כט, מגילה טז. יא, יחזקאל
רע"א.19) כז, מגילה
ז.20) נו, ישעי'
ז.21) ע' שמות הרמון פלח
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של  תורתו באה שעלֿידו - ממלאיֿמקומו) נשיאינו רבותינו (וכן הזקן לרבינו בנוגע גם מובן ומזה
ד"יתפרנסון" באופן התורה) (פנימיות אצלו 22רשב"י שגם - שבנפש בחכמהֿבינהֿדעת והשגה בהבנה ,

כלל". הבית נחרב "לא

("וביום  בשבת שופר תקיעת תוכן שייך - הזה בלילה ה"אושפיזא" - הזקן לרבינו שביחס ונמצא,
הבית. בזמן כמו הגלות, בזמן גם גו'") ותקעתם גו' - השבתות אלו - שמחתכם

(ועלֿדרךֿזה ‰ רשב"י כמו הגבוהות נשמות ש"לפני בכך להסתפק שאין פשוט, וגם מובן אמנם, .
לא הזקן) הגלות!אדמו"ר בחשכת אנו נמצאים ממש בפועל  שהרי כלל", הבית נחרב

גזירת  שבגלל - רשב"י הגלות: ושעבוד מקושי סבלו עצמם הזקן ואדמו"ר רשב"י גם - מזה ויתירה
כו'. במאסר שישב - הזקן ואדמו"ר שנה, י"ג במערה להתחבא הוכרח המלכות

לרשב"י  בנוגע שבאיןֿערוך: באופן בתורתם והוספה עילוי פעל הגלות ושעבוד שקושי אלא עוד, ולא
בגמרא  כמסופר עד 23- שבאיןֿערוך, באופן התורה בידיעת אצלו נוסף המערה צער עלֿידי שדווקא

ובנוגע  כך". בי מצאת לא בכך ראיתני לא שאילמלא בכך, שראיתני "אשריך יאיר בן פנחס לרבי שאמר
נשמתוֿעדן  אדמו"ר כ"ק של הידועה בשיחה כמבואר - הזקן של 24לאדמו"ר בשיחותיו (ועלֿדרךֿזה

אדמו"ר  מו"ח צער 25כ"ק לאחרי פטרבורג, לאחרי התחיל חוצה" מעינותיך ד"יפוצו הענין שעיקר (
כו' בתורתם.26המאסר העילוי לתכלית יבואו שעלֿידיֿזה כדי - כו' להצטער שהוצרכו הסיבה וזוהי .

אריכות  על ישראל את מנחמים שעלֿידה היחידה, שההסברה הגלות, ענין לכללות בנוגע ועלֿדרךֿזה
הגאולה  של העילוי גודל על הוכחה זו הרי הירידה, שתגדל ככל ולכן עליה, צורך ירידה - היא הגלות,

לבוא. העתידה

" געשריי": ה"געוואלד נעשה - כו' וההסברים הביאורים כל לאחרי אףֿעלֿפיֿכן, iznאבל cr...!?"

הגמרא) בזמן (שנאמר הקיצין" כל ש"כלו לאחרי הקיצין" כל "כלו שנים 27כבר עשיריות עברו וכבר ,
xzeia miyirxny יחיד כל וכן והטף", והנשים "האנשים מתי", "עד צעקו וכבר צדקנו, משיח ביאת אודות

השמיטה, שנת שחלפה, השנה של בסיומה לא גם - בא לא עדיין צדקנו משיח ואףֿעלֿפיֿכן בפניֿעצמו,
לה'" שביעית"28"שבת "במוצאי ,29.

ועוד: זאת

גדול" ברכוש יצאו כן "ואחרי הבטחת (אודות ישראל בני טענו - מצרים בגלות בהיותם )30אפילו
כלום" מבקש ואיני היום הוציאוני בעצמנו.. שנצא גדול"31"ולואי ה"רכוש על הם שמוותרים היינו, ,

ומיד. תיכף מהגלות שיצאו ובלבד

שישנו  - הגלות שנות כל במשך ישראל בני כל של ועבודתינו מעשינו לאחרי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
ומיד. תיכף  מהגלות כבר  לצאת שצריכים ובוודאי בוודאי - כו' ועצום מופלג בריבוי גדול" ה"רכוש כבר

עין" "כהרף ומיד, שתיכף - עצמנו 32ובפשטות את נמצא עין", ד"הרף מהשיעור פחות ואפילו ,
המקדש, ובבית הקודש בהר הקודש, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו זיך") מ'געפינט אז זיך ("מ'כאפט

גו'". ותקעתם גו' שמחתכם "וביום היעוד יקויים ואז
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(22.35 הערה 136 ע' חכ"ד לקו"ש וראה בסופו. ת"ו תקו"ז
וש"נ.

א).23) (קמג, סכ"ו אגה"ק וראה ב. לג, שבת
ואילך.24) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש
ועוד.25) ואילך. ב כא, ח"א לקו"ד ראה
בלימוד 26) הזקן רבינו של מעלתו גדלה לפנ"ז שגם דאף

(קדוש) מיוחד מספר – המגיד תלמידי שמכל כך, כדי עד התורה,
ברורה  הלכה "להורות הזקן ברבינו המגיד בחר – תלמידים של
– השו"ע חיבור בטעמיהן", הלכות דהלכתא אליבא ומסיק מתון

לגילוי בנוגע דיפוצו zeiniptמ"מ, הענין עיקר התחיל התורה,
פטרבורג. לאחרי חוצה מעינותיך

ב.27) צז, סנהדרין
ד.28) שם, ב. כה, בהר
יו"ד.29) לא, וילך פרש"י
יד.30) טו, לך לך
ואילך.31) סע"א ט, ברכות
מא.32) יב, בא ופרש"י מכילתא
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Â אלו) שמחתכם "וביום - בשבת שופר תקיעת של העילוי יהיה שלעתידֿלבוא להוסיף, ויש .
או  הרי"ף, של ביתֿדינו (דוגמת מיוחד בביתֿדין או בביתֿהמקדש, רק לא - גו'" ותקעתם גו' השבתות)

מקום  בכל גם אלא שביבנה), ֿ דין ביחיד.33בית ואפילו בחוץֿלארץ, גם ,

הי"ד: ספר וחותם בסיום הרמב"ם פסקֿדין - דתורה בנגלה לזה והמקור

ה' את לדעת אלא העולם כל עסק יהיה לא הזמן.. "באותו הרמב"ם: כותב - המשיח ימות אודות
האדם, כח כפי בוראם דעת וישיגו הסתומים דברים ויודעים גדולים חכמים ישראל כל יהיו ולפיכך בלבד,

מכסים".34שנאמר  לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי

וידעו גדולים חכמים ישראל כל ש"יהיו מכיון minezqdוהנה, mixacוישיגוm`xea zrc הרי כו'",
הלכות, פסקי דתורה, בנגלה גם וההשגה הידיעה שלימות אצלם שתהיה מכמו בוודאי יותר נעלה באופן

ראשון' 'בית אפילו או שני', 'בית בזמן .35שהיה

משה  עד כו' איש מפי איש 'סמוך' בדרגת מישראל ואחד אחד כל יהיה המשיח שבימות ונמצא,
ומקום  מקום בכל בשבת בשופר יתקעו ובמילא, ובביתֿדין 36רבינו, הרי"ף של בביתֿדינו שתקעו כמו ,

שביבנה.

משיח  עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה כאמור, ממש, בפועל יומשך בזה שמהדיבור - והעיקר
צדקנו.

*

Ê,השואבה בית שמחת ענין כללות גם ישנו - השבת ליום ובשייכות בקשר לעיל האמור על נוסף .
הסוכות: דחג ג' ליל של השמחה מעלת ובמיוחד

לעיל  דובר - השואבה בית שמחת ענין לכללות חידוש,37בנוגע של ענין עם קשורה אמיתית ששמחה
חדשות' 'פנים של ענין הוא עצמו השבת יום ובנידוןֿדידן, חדשות'. חידוש 38'פנים נוסף שעלֿידיֿזה ,

בשמחה.

חזקה" הוי זימני ש"בתלת מכיון הרי, - הסוכות דחג ג' ליל שמחת למעלת שבלילה 39ובנוגע נמצא, ,
לפעולתם  בנוגע והן עצמם, הסוכות לימי בנוגע הן השואבה, בית בשמחת ד"חזקה" התוקף נפעל הזה

כולה. השנה כל על

פעמים" ד"שלש הענין נזכר שבו - ברמב"ם היומי שיעור עם זה לקשר .40ויש

Á והנשים האנשים העם את "הקהל הקהל', 'שנת - זו בשנה שנוסף העילוי גם ישנו לזה, ונוסף .
לעיל 41והטף" כמדובר עם", "ברוב בשמחה, גם נוסף שעלֿידיֿזה ,42.

לימוד יש זה ובהקדמה:ובענין - היומי החומש משיעור והוראה

זה  בענין שעסקו מה שכל 'להרעיש' וממשיכים "הקהל", ענין אודות ש'מרעישים' זמן משך כבר זה
כו'. ויותר יותר להוסיף וצריכים מספיק, אינו עתה, עד

עוד?! ממנו ורוצים תובעים ומה - "הקהל" בענין עסק כבר ולטעון: מישהו לבוא יכול ולכאורה,

יעקב" קהלת מורשה משה לנו צוה ש"תורה בכך להסתפק שאין הוא יודע אחד 43בוודאי שכל היינו, ,
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השבת.33) קדושת שישנה מקום בכל
ט.34) יא, ישעי'
ירושלמי 35) ב. כא, יומא (ראה דברים החמשה כל בו שהיו

ה"א). פ"ב תענית
הרמב"ם 36) (כלשון ולגדול" "לקטן ואחד, אחד וכל

דסמוך  העילוי יהי' "קטן" אצל שגם היינו, לחיבורו), בהקדמתו
חששות  לעניני מקום יהי' לא "גדול" אצל וגם כו', איש מפי איש

כו'. וגזירות

ס"ב.37) דחגה"ס ב' יום שיחת
ס"ח.38) סב סימן אה"ע טושו"ע
וש"נ.39) רע"ב. קו, ב"מ
רפ"ה.40) ממון נזקי הל'
יב.41) לא, וילך
סכ"ב.42) דחגה"ס ב' ליל שיחת
פרשת 43) – ד) (לג, הברכה" "וזאת פרשת בתחלת כמ"ש

חשון). ב' יום" ("היום לחיות צריכים שעמה השבוע,



g"nyz'dפד (ycewÎzay lil) zekeqd bgc 'b lil zgiy

קטן  ועד מגדול יעקב", מ"קהלת ("מורשה"44ואחד בירושה מקבל משה"45, "תורת כל מכיון 46) -
לתורה zelblשצריכים החינוך פעולת עלֿידי היוםֿיום, בחיי ממש בפועל בה שישתמשו זו ירושה

גו'" לנער "חנוך שעלֿידיֿזה47ומצוות, ,dlbzp ש"רוצה - מישראל ואחד אחד כל של האמיתי רצונו
העבירות" מן ולהתרחק המצוות כל לעשות מישראל.. הזקן'48להיות אדמו"ר וכתורת הפסוק 49, 50על

ובאופן  מאלקות, חסֿושלום נפרד להיות יכול ואינו רוצה אינו שיהודי אחד", ה' גו' ישראל "שמע
היוםֿיום. בחיי בפועל, למעשה בנוגע פעולתו פועל האמיתי שרצונו

האנשים  העם את "הקהל - הקהל' ל'שנת בקשר ובמיוחד ממש, בפועל בזה לעסוק השתדל ואכן,
הזאת" התורה דברי כל את לעשות ושמרו גו' ילמדו ולמען ישמעו למען גו' והטף שהקהיל 41והנשים ,

וטף  נשים בפועל 51אנשים במעשה ומצוות תורה בעניני להוסיף עליהם ופעל ,52.

פעם?! ועוד פעם עוד ממנו ותובעים רוצים מה - הוא שואל - ואםֿכן

התורה  כל וחותם סיום הברכה", "וזאת פרשת (בסוף בחומש היומי שיעור בסיום - לזה והמענה
" - l`xyiכולה) lk ipirl:"

ד" באופן להיות צריך זה שענין לו, אומרים "הקהל", בענין ופעל שעשה מה כל lkלאחרי ipirl
l`xyiבגלוי רואים עליו, מסתכלים שכאשר  היינו, ,""ldwd" o`k jldny...!"הקהל ארום גייט "עס ,

"א  ושבת, יוםֿטוב בגדי לבוש כו', אברים רמ"ח בעל אדם, של ציורֿקומה אמנם רואים
איד", שבת'דיקער "א איד", יוםֿטוב'דיקער

ח"י  אלול, בחודש מהעבודה החל שלפניֿזה, בימים עבודתו עלֿידי שנעשה העילוי בו שניכר ובפרט
הכיפורים  יום שבין הימים ארבעה הכיפורים, יום תשובה, ימי עשרת ראשֿהשנה, הסליחות, ימי אלול,

הסוכות  חג של השלישי ליום עד ,53לסוכות,

שכאשר  כך, כדי עד "הקהל", בענין ולהשתדל לעסוק להוסיף ממנו תובעים עדיין אףֿעלֿפיֿכן, אבל
ישראל" כל "לעיני - בגלוי עליו שניכר היינו, "הקהל", ענין מלבד אחר, ענין רואים לא עליו, מסתכלים

"הקהל"! של המציאות היא מציאותו שכל -

ישראל". כל ד"לעיני באופן הוא זה ענין אם - ב"הקהל" התעסקותו למדת בנוגע 'אבןֿהבוחן' וזוהי

Ë העיקר הוא והמעשה .54:

השואבה, בית לשמחת בנוגע הן האמורים, הענינים בכל להוסיף יש - הסוכות דחג ג' בליל בעמדנו
בתוקף  עוז, וביתר שאת ביתר השואבה), בית בשמחת גם נוסף (שעלֿידיֿזה ל"הקהל" בנוגע והן

ד"חזקה".

מתוך היא אלו ענינים בכל שהפעולה - בזה ענין ש"כל beprzועוד השבת, ביום בקביעותו כמודגש ,
עשויה" עונג"55מלאכתך לשבת "וקראת התענוג, ענין אלא אינו ענינו וכל ,56.

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

נדה 44) (ראה הכל יורש העולם לאויר שיצא תינוק גם שהרי
ספ"א). נחלות הל' רמב"ם במשנה. – ואילך סע"ב מג,

רע"א.45) נט, סנהדרין רה
עדות 46) "ויקם – יעקב האושפיזין: של תורתם גם כולל

התורה, פנימיות – הזקן ואדמו"ר בישראל", שם ותורה ביעקב
חסידות  בתורת והשגה הבנה של באופן ונתבארה שנתגלה כפי
מקומו). ממלאי נשיאינו רבותינו של תורתם – גם (כולל חב"ד
(ראה  הזקן אדמו"ר (כפתגם מישראל לכאו"א שייכת היא שגם
אינה  החסידות שתורת וש"נ) דש. ע' ח"י מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
מה  כל שהרי, – ממש) ישראל כל עבור אלא מסוים, חוג עבור
בלקו"ש  (נסמן מסיני למשה ניתן לחדש עתיד ותיק שתלמיד

.(252 ע' חי"ט
ו.47) כב, משלי
ספ"ב.48) גירושין הל' רמב"ם
ובכ"מ.49) אלול. כ"ה יום" "היום

ד.50) ו, ואתחנן
וילך 51) עה"פ ואוה"ח רמב"ן ראה – קטנים קטני גם כולל

זו. שנה תשרי וא"ו במכתב הנסמן יג. לא,
מעשה 52) חשיב דקטן מעשה שהרי – לקטנים בנוגע גם

ועוד), ה"ב. פי"ד ה"ד. פי"ג ספ"ג. אוכלין טומאת הל' (רמב"ם
שייך  שלא יומו, בן לתינוק עד ממש, קטנים לקטני בנוגע משא"כ
(ובאופן  ד"הקהל" הענין עצם אם, כי מעשה, של ענין אצלם

כשיגדל). כו' נמשכת דפעולה
ד"חזקה",53) התוקף גם ישנו גופא הסוכות דחג שבעבודה

ס"ז. כנ"ל
מי"ז.54) פ"א אבות
שבת מכיל 55) הל' או"ח אדה"ז שו"ע ט. כ, יתרו ופרש"י תא

סכ"א. סש"ו
יג.56) נח, ישעי'
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לעין  בגלוי שרואים כאמור, ישראל", כל ד"לעיני באופן - היומי החומש שיעור כהוראת - זה ובכל
"הקהל". היא מציאותו שכל כל,

הזקן  אדמו"ר שכתב כמו מישראל, ואחד אחד כל של בכחו הוא האמור שכל ולהדגיש להוסיף ויש
התניא  ספר של השער" ב"דף הזה) בלילה פסוק 57(ה"אושפיזא" על `jilכי58"מיוסד aexw 59הדברc`n

העזר  גם שישנו יתברך", ה' "בעזרת ומוסיף מאד", קרוב הוא איך היטב לבאר לעשותו, ובלבבך בפיך
עוזרו" ש"הקב"ה .60והסיוע

" בגילוי, לראות זוכים ומיד שתיכף - העיקר והוא l`xyiועוד lk ipirl העם את ד"הקהל הענין את ,"
וגרך  והטף והנשים ישובו 61האנשים גדול "קהל כאשר - השלימות ובתכלית ממש בפועל בשעריך" אשר

עפר"62הנה" שוכני ורננו "הקיצו - כולל ,63- זה יום של ה"אושפיזין" ובראשם מה"אושפיזין", החל ,
הזקן. ואדמו"ר יעקב

*

È ברמב"ם היומי בשיעור התוכן 64. - ישראל ואחדות ישראל לאהבת בנוגע נפלאה והוראה לימוד יש
ד"הקהל":

היומי  יהושע 65בשיעור התנה תנאים "עשרה הרמב"ם: כותב הארץ",ו 66- את שחלק בשעה ביתֿדינו
חלוקת  של חשוב הכי וענין בזמן שלכן וחשובים, עיקריים הכי בענינים הם אלו תנאים שעשרה ומובן,

המקומות  וכל הזמנים כל על שנקבעו אלו, עיקריים תנאים עשרה להתנות לנכון מצא .67הארץ,

לדרכו". שיצא עד ויורד מפסג ועולה מפסג בהן, וכיוצא הכרמים בין התועה "שכל - התנאים ואחד

להבין: וצריך

לילך  לטרוח יצטרך לא הכרמים בין שהתועה עיקריים) תנאים עשרה (בין להתנות יהושע ראה מה א)
מניעת  אודות הוא המדובר הרי - בדרך המעכבות הזמורות את ולכרות לנתק יוכל אלא לכרם, מסביב
החשיבות  ומהי לדרך), שיחזור עד רגעים כמה עוד (שיתעה הכרמים" בין "התועה של קלה טירחא

הארץ? בחלוקת תנאי עשיית כדי עד שבדבר, הגדולה

שהתירו  בלבד זו שלא כך, כדי עד חבירו, של כרמו היזק את תכריע זו קלה טירחא שמניעת היתכן ב)
הכרם  לבעל שגרם הנזק את לשלם חייב שאינו זאת, עוד אלא ולירד, לפסג ולעלות לפסג ?68לו

בזה: והביאור

מיותרים  וצער טירחא ממנו למנוע שכדי - יהודי של וחשיבותו מעלתו גדלה כמה עד מדגיש זה תנאי
"שכל  הארץ, חלוקת בעת מלכתחילה להתנות לנכון יהושע מצא נוסף), זמן משך הכרמים בין (שיתעה
לבעל  שיגרום בנזק להתחשב מבלי לדרכו", שיצא עד ויורד מפסג ועולה מפסג הכרמים.. בין התועה

הארץ. נתחלקה זה תנאי על שהרי הכרם,
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אדם 57) כל מדת היא הבינוני "מדת אשר בינונים, של ספר
רפי"ד). (תניא ימשוך" אדם כל ואחרי'

יד.58) ל, נצבים
באופן z`fd"המצוה59) – יא)) (שם, הענין (שבהתחלת "

" כמו זאת), ואומר באצבעו (מראה הברכה".z`feגלוי
וש"נ.60) רע"ב. נב, סוכה ראה
המוסיף,61) וא"ו – מזה ויתירה המחבר, בוא"ו – "וגרך"

"בני  דבנ"י, מהיחוס יותר גדול שיחוסם הגרים מעלת מצד
העולם" והי' שאמר "למי שמתייחסים לפי ויעקב", יצחק אברהם
(נ.י. שולזינגער הוצאת ברמב"ם נדפסה – הרמב"ם (תשובת
תש"כ) (ירושלים הרמב"ם תשובות סי"ט. לח"א בהוספות תש"ז)

סרצ"ג). ב כרך
ז.62) לא, ירמי'

יט.63) כו, ישעי'
(64– ד"חזקה" התוקף בענין (ס"ז) לעיל האמור על נוסף

פעמים". שלוש
ה"ג.65) פ"ה ממון נזקי הל'
בן 66) "ויהושע – היומי חומש לשיעור מהשייכות גם להעיר

" גו' ויעשו ישראל בני אליו וישמעו . . חכמה. רוח מלא נון
ט). לד, (ברכה

בחוצה 67) אפילו מקום, בכל נוהגות כולן אלו "תקנות שהרי
ה"ה). (שם לארץ"

להנות 68) יכול ויורד" מפסג ועולה "מפסג שכאשר ובפרט
יתחייב  לא למה השאלה יותר מתחזקת שלכן, מהענבים, גם

לשלם.
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בחלוקת שהתנאי - יותר בעומק להוסיף על`uxויש גם פועל רצונם ipaישראל, שמצד ישראל,
נוסף, זמן משך יתעה שלא הכרמים, בין התועה ליהודי mdlלעזור `gip אף וירד, יפסג ויעלה שיפסג

הכרם. ינזק שעלֿידיֿזה

יש wzneiועלֿפיֿזה זה, תנאי על היתה הארץ שחלוקת אף דלכאורה, - הנזק משלם שאינו הטעם
א  ישלם הכרמים בין שהתועה הנזק סברא והביאור,69ת לחבירו? שגרם הנזק על לבו ינקפו שלא כדי

הכרם שבעל האמור, utgeעלֿפי dvex,לתועה elלעזור `gipe יצא שעלֿידיֿזה מכיון כו', ועלה שפיסג
זה נזק אדרבה, שהרי הכרם, לבעל שגרם הנזק על לבו שיקפנו מקום אין ולכן הכרם,gepלדרכו, לבעל

הכרמים. בין התועה ליהודי טובה באה שעלֿידיֿזה מכיון

הדעות" ב"לתקן מוסרֿהשכל למדים ואחדות 70ומכאן ישראל אהבת להיות צריכה מדה באיזו -
אלא  ה"מוסרֿהשכל", לא - והעיקר הזולת. טובת בשביל ממונו שיוזק לו שנוח כך, כדי עד ישראל,
הדבר  מתבטא כיצר בפרטיות ולבאר להאריך צורך אין אשר בפועל, במעשה וההוראה הלימוד קיום

קטן. ועד מגדול ואחת, אחד לכל הדבר פשוט וגם מובן שהרי ממש, בפועל

‡È:"ו"הקהל השואבה" בית ל"שמחת בנוגע - פשוטות ובאותיות .

סדר  יש לחשוב: מישהו יכול - זה בלילה ו"הקהל" השואבה" בית "שמחת אודות 'מרעישים' כאשר
ושתיה" אכילה בעונג לענגו "מצוה שבת, סעודת לאכול היין, על לקדש צריך לכלֿלראש ,71עדיפויות,

תענוג" בשבת "שינה לישון, מקיים72וגם... אלו בענינים שהרי ,d"awd ly ezeevn."עונג לשבת "וקראת ,

ברמב"ם: היומי משיעור ההוראה באה כך על

ואףֿעלֿפיֿכן  ישראל, בני לכל ישראל ארץ חלוקת - נעלה הכי בענין עסוקים היו וביתֿדינו יהושע
הכרמים! בין התועה יהודי של לטובתו תנאי להתנות כדי הארץ מחלוקת התפנו

יהושע  של לפעולתו בנוגע אמורים הדברים -73ואם כולה ישראל ארץ בחלוקת וביתֿדינו
פרטי  יהודי של עבודתו אודות כשמדובר ובנידוןֿדידן,74עלֿאחתֿכמהֿוכמה מעניניו, להתפנות שצריך ,

הכרמים", בין "תועה בבחינת שהוא יהודי של טובתו בשביל כו', ושתיה אכילה עלֿידי שבת עונג
שמ  והטף",עלֿידיֿזה והנשים האנשים העם את "הקהל מישראל, וכמה כמה עם ביחד אותו קהילים

השואבה. בית שמחת - גרמא שהזמן מהענין החל התורה", דברי כל  את "לעשות עליו ופועלים

הכרמים": בין "תועה הלשון בדיוק - יותר ובפרטיות

" - נמוכה בדרגה שנמצא יהודי אודות מדובר גיסא, שאינו drezמחד - ל"הקהל" השייך ובלשון ."
" בדרגת כיֿאם "נשים", או "אנשים" ".shבמעלת

בין "תועה הוא הרי גיסא, שבשדות"minxkdולאידך "בשבילין לא ואפילו שממה, במדבר לא - "75,
"בין זהminxkd,"ob76אלא שאין הוא היחיד החסרון ,enxk"שלי "כרמי והוא 77, אחרים, של כרמים אלא ,

כו'. ועבודתו לדרכו לילך במקום הכרמים", בין "תועה

בין  "התועה של טובתו בשביל ישראל, לכל הארץ חלוקת את וביתֿדינו יהושע מניח ואףֿעלֿפיֿכן
הנ"ל). הקצוות (בשני הכרמים"

ליהודי  יתירה בהדגשה היא הכרמים") בין "התועה של טובתו עבור (להשתדל זו שהוראה ולהוסיף,
ב'תומכי  ללמוד שזכה מיהודי השפעה קיבל רק אם ואפילו - מזה (ויתירה תמימים' ב'תומכי ללמוד שזכה
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תשלום 69) לדרוש) יכול (ואינו דורש אינו הכרם שבעל אף
מלכתחילה. בארץ חלקו את קיבל זה תנאי שעל כאמור, הנזק,

בסופן.70) תמורה הל' רמב"ם ראה
בתחלתן.71) שבת הל' או"ח אדה"ז שו"ע
(72.254 ע' חי"ב בלקו"ש נסמן
יהושע 73) פני חמה, כפני משה "פני רבינו, דמשה המקבל

(וראה  בנ"י בהנהגת מקומו שמילא סע"א), עה, (ב"ב לבנה" כפני
.(66 הערה לעיל

(74– ישראל ארץ  אמותיו  מד' לעשות העבודה גם כולל
כאן  "עשה תפה) ע' ח"א מוהריי"צ אדמו"ר (אג"ק הידוע כפתגם

ישראל". ארץ
ד'.75) בהלכה הרמב"ם כלשון
המשך 76) רפ"ה. (שהש"ר "לגנוני" לגני", "באתי מ"ש ע"ד

תענוג. של מקום בתחלתו), תש"י לגני באתי
ו.77) א, שה"ש – הכתוב ל'
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ממקומה" זזה לא ד"קדושה - שני 78תמימים') המיוחדים הכחות את לנצל צריך ובוודאי שבוודאי תנו -
להאיר" "נרות להיות וההוראה הציווי עם ביחד האנשים 79לו העם את "הקהל בענין שיפעל עלֿידי ,

מהענין  החל הזאת", התורה דברי כל את לעשות ושמרו גו' ילמדו ולמען ישמעו למען גו' והטף והנשים
השואבה. בית שמחת כאמור, גרמא, שהזמן

*

·È בפרשת פסוק לבאר השבת, ביום התוועדות בכל המנהג - השבת ליום השייך נוסף ענין ישנו .
רש"י. פירוש עם השבוע

"וזאת  בפרשת - רש"י פירוש עם פסוק לבאר נהוג התורה פרשיות בכל אם וקלֿוחומר: ובמכלֿשכן
עלֿאחתֿכמהֿוכמה. כולה, התורה כל וחותם סיום הברכה",

במשך הברכה" "וזאת פרשת שקורין - זו שנה בקביעות יתירה zereayובהדגשה dyly- שביניהם ,
שבתון" "שבת הכיפורים, יום של שאינו 80השבת (אף תורה לשמחת עד הסוכות, חג של השבת וכן ,

רש"י. פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד המנהג את לקיים שיש בוודאי הרי השבת), ביום

ל"אושפיזא" גם ושייך שבת, ערב של לשיעור השייך בפסוק רש"י פירוש על נתעכב לכך, ובהתאם
השבת) (יום הסוכות דחג ג' ליל "קלאץֿקשיא",81של כדי עד לכאורה, ומוקשה, תמוה רש"י פירוש -ָ

כדלקמן.

‚È הפסוק על שבת)82. ערב של (בשיעור טל" יערפו שמיו אף גו' יעקב עין בדד בטח ישראל "וישכון
רש"י: מפרש -

cca gha" יחד ולישב להתאסף צריכין ואין מפוזרין, תאנתו ותחת גפנו תחת איש ויחיד יחיד כל -
האויב". מפני

"awri oir הבדולח כעין ועינו כמו בדד 83- ירמיהו, שאמר כבדד לא יעקב, שבירכם הברכה כעין ,
והיה 84ישבתי  יעקב, שהבטיחם הבטחה כעין אלא ע 85, אבותיכם".אלקים ארץ אל אתכם והשיב מכם

"lh etxri einy s` ויתן יעקב, של ברכתו על נוספת יצחק של ברכתו אף - השמים 86" מטל  האלקים לך
וגו'".

„È:להבין וצריך .

להתאסף  צריכין ואין מפוזרין, תאנתו ותחת גפנו תחת איש ויחיד יחיד ש"כל העילוי גודל מהו א)
יהודה  וברכת במלחמה), (נצחון גד ברכת כולל שלפניֿזה, הברכות מכל יותר - האויב" מפני יחד ולישב

הברכות? כל בסוף זו ברכה נאמרה שלכן בזה, וכיוצא ארי), (גבורת

"בדד" - ישבתי" בדד ירמיהו, שאמר כבדד "לא שמיה?!edinxicב) דכר מאן ,

והן  בניו, את יעקב שבירך הברכות ריבוי הן ענינים, ריבוי כולל - יעקב ברכות כעין יעקב", "עין ג)
והשיב  עמכם אלקים ד"והיה הברכה את רש"י מביא מדוע ואםֿכן, יצחק. עלֿידי יעקב שנתברך הברכות

דוקא? אבותיכם" ארץ אל אתכם

ואינו  יצחק". של ב"ברכתו השמים" מטל האלקים "ויתןֿלך בדוגמת הוא - טל" יערפו שמיו "אף ד)
הרי  שלאחריֿזה), בפסוק (גם יצחק של ברכותיו המשך על דקאי "וגו'", תיבת רש"י מוסיף מדוע מובן:

יצחק? של ברכותיו דוגמת נוסף ענין נזכר לא טל" יערפו שמיו "אף לאחרי
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וראה 78) פ"א. של"ה פ"ג. של"ד פ"ג. ד' שער ע"ח ראה
ז"ך. לסי' ביאור אגה"ק

וש"נ.79) ואילך. 484 ע' ח"ב לקו"ש ראה
לב.אח 80) כג, אמור לא. טז, רי
ימים.81) לשני ששייך – לתושי'" ד"כפלים באופן

כח.82) לג,
ז.83) יא, בהעלותך
יז.84) טו, ירמי'
כא.85) מח, ויחי
כח.86) כז, תולדות
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ÂË:('דציבורא 'טירחא (מפני עלֿכלֿפנים בקיצור - בזה הביאור לומר ויש .

מתעוררת  - הברכות כל שבסיום בדד" בטח ישראל "וישכון לפסוק מגיע למקרא' חמש ה'בן כאשר
מפוזרין  תאנתו ותחת גפנו תחת איש ויחיד יחיד "כל - ד"בדד" העילוי גודל מהו פשוטה: שאלה אצלו
בפניֿעצמו, ושבט שבט כל של הפרטיות הברכות לאחרי הברכות, כל בסיום זו ברכה נאמרה שלכן - כו'"

נעלית?! הכי ברכה להיותה

ירמיהו". שאמר מ"בדד ראיה רש"י מביא - נעלית הכי ברכה שזוהי ד"בדד", המעלה את לבאר וכדי
:ובהקדמה 

בדד" ישבה "איכה על קאי ירמיהו" שאמר ש "בדד ולחשוב לטעות יכולים ראשונה, אבל 87בהשקפה .
משה, ברכת של העילוי תכלית הוא בדד" בטח ישראל "וישכון כי כן, לומר שייך שלא פשוט וגם מובן
על  דקאי בדד", ישבה ל"איכה קאֿסלקאֿדעתך) שלילת בתור לא (אפילו וכלל כלל שייך זה אין ולכן

החורבן!

ותיכף  בארוכה), (כנ"ל הקיצין" כל "כלו כבר הרי - אלו לימינו בדד" ישבה "איכה ענין מה [ובכלל,
צדקנו], משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה זוכים ומיד

- ירמיהו שאמר ל"בדד איפוא, היא, izayiהכוונה cca"ד"בדד העילוי גודל למדים זה שמפסוק ,"
הברכות. כל סוף בדד", בטח ישראל ד"וישכון הברכה מעלת גודל מובן שעלֿפיֿזה (כדלקמן),

ÊË:הענין ביאור .

לענין ובשייכות בקשר ירמיהו אמר - ישבתי" "מפניd`eapd"בדד ישבתי", בדד ידך "מפני :d`eap
מאתך" לי .88הבאה

דברך  "נמצאו - הנבואה לענין שזכה על שמחתו גודל אודות שלפניֿזה לפסוק בהמשך בא זה וענין
צבאות" אלקי ה' עלי שמך נקרא כי לבבי ולשמחת לששון לי דברך ויהי ישבתי 89ואוכלם "לא שלכן ,

ישבתי" בדד ידך מפני ואעלוז משחקים .90בסוד

משאר  שמתבודד - העילוי לתכלית עד למעליותא, ענין הוא ישבתי" בדד ירמיהו, שאמר "בדד כלומר,
הנביאים"' עבדיו אל סודו "גלה דברו, לו ומגלה עמו יחד נמצא שהקב"ה מפני האדם, .91בני

ÊÈ:ירמיהו נבואת למעלת בנוגע - בזה להוסיף ויש .

כתוב  בזה שכתוב מה כל מוצא "אתה - רבינו למשה ירמיהו בין ושייכות קשר חז"ל במדרשי מצינו
כו'" וע 92בזה אתם , הרי כו' ועכשיו כו' משה) (תורת בתורה קוראים הייתם זכיתם "אילו לֿדרךֿזה

כו'" מציאות 93קוראים הכוללות התורה, אותיות כ"ב לכל בנוגע ומפרט שהולך כפי ירמיהו), (בנבואת
כולה. הבריאה

גם  כולל הנביאים, שאר אצל דוגמתו שאין חידוש בו שמצינו ירמיהו, של מעלתו גדלה כך כדי ועד
רבינו: משה

כו'" עשיר גיבור על אלא שכינתו משרה הקב"ה "אין חז"ל קומה"94אמרו "ובעל "וכולן 95, ,
אלו 94ממשה" מעלות אצלו היו לא העולם לאויר שבצאתו פשוט, וגם מובן והרי כו',96, שנתגדל עד

עליו. שכינתו הקב"ה השרה אז ורק
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בדד".87) ישבה "איכה שמוסיף – דרש"י ראשון כבדפוס
עה"פ.88) פרש"י
טזֿיז.89) שם
(90. הנביאים "כל ה"ד) פ"ז יסוה"ת (הל' הרמב"ם וכמ"ש

." כו' ומתבודדים לב וטובי שמחים יושבים .
ז.91) ג, עמוס
רנו.92) רמז ירמי' יל"ש
יא.93) דאיכ"ר פתיחתא

רפ"ז.94) יסוה"ת הל' רמב"ם א. לח, נדרים
א.95) צב, שבת
(96– שם) ונדרים (שבת אמות עשר קומה, בעל כמו:

מלך  עוג כמו הענקים, גם (שהרי כזה בגובה נולד לא שבודאי
בן  שבהיותו בקרא שמצינו וכפי כזה), בגובה נולדים אינם הבשן,
שהרי  – "עשיר" ועד"ז קטנה! תיבה בתוך הניחוהו חדשים ג'
לשאר  בנוגע ועד"ז שם), (נדרים לוחות של מפסולתן נתעשר

המעלות.
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הכתוב  דיבר מלא מקרא - לירמיהו בנוגע ohaa"97ואילו jxv` mxhaידעתיךmgxn `vz mxhae
נתתיך" גו' נביא כלל.98הקדשתיך הכנות ללא ,

"נביא לזה, בפסוקים mieblונוסף שכתוב וכמו העולם, לאומות גם אלא לישראל רק לא היינו, נתתיך",
הזה99שלאחריֿזה  היום הפקדתיך miebd"ראה lrlrezeklnnd"ולנטוע לבנות גו' ולנתוץ .100לנתוש

ירמי  נבואת שעילוי לומר, "רם"ויש אותיות - בשמו גם מרומז גם 101הו שמהפכים אלא עוד, ולא ,
מרירות  מלשון ה"מר"(ירמיהו ענין לנהורא 102את חשוכא אתהפכא - ל"רם" (103.

ÁÈהוא ישבתי" בדד ירמיהו, שאמר ש"בדד מובן עלֿפיֿזה .`zeilrnl,הנבואה למעלת בקשר -
ישבתי". "בדד לכן הקב"ה, עם יחד שלהיותו

ותחת  גפנו תחת איש ויחיד יחיד "כל - בדד" בטח ישראל ד"וישכון העילוי גודל גם מובן ומזה
נעלית  הכי ברכה שזוהי - יחד" ולישב להתאסף צריכין ואין מפוזרין, וסיוע 104תאנתו לעזר זקוק שאינו ,

שלפניֿזה  בפסוק רש"י שכתב (כמו הקב"ה עם שנמצא דמכיון הזולת, והגבורה 105של שהכח "והוא
הזולת. שעלֿידי לשלימות שיצטרך מבלי השלימות, בתכלית הענינים כל את לו יש בעזרך"), שלו,

ביאור: ליתר

ז"ל  חכמינו מחופתו 106אמרו נכוה ואחד אחד כל וצדיק.. צדיק לכל חופות לעשות.. הקב"ה "עתיד
" מכלֿמקום חופה, לו עושה שהקב"ה אף כלומר, חבירו", הענין dekpשל בדוגמת חבירו", של מחופתו

חכמה" "תרבה שעלֿידיֿזה סופרים", חבירו,107ד"קנאת לה שזכה לחופה זכה שלא הצער עלֿידי כי ,
במרחב" "ענני שעלֿידיֿזה קראתי", המיצר ד"מן הענין .108נעשה

הענין  שלילת חבירו", של מחופתו ד"נכוה הענין גם שייך שלא - היא השלימות תכלית אמנם,
ויחיד  יחיד "כל בדד", בטח ישראל "וישכון ד"בדד", ומצב במעמד שנמצא עלֿידיֿזה סופרים", ד"קנאת
נמצא  ואחד אחד שכל דמכיון יחד", ולישב להתאסף צריכין ואין מפוזרין, תאנתו ותחת גפנו תחת איש
לשלימות  שיצטרך מבלי השלימות, תכלית מצדֿעצמו לו יש הנבואה), דרגת (דוגמת הקב"ה עם יחד

הזולת  .109שעלֿידי

ËÈ:כי ירמיהו", שאמר כבדד "לא כותב רש"י אמנם, .

ענין  גם ישבתי" ב"בדד יש כו', בלתיֿרצויים ענינים גם שנתערבו מכיון הרי ירמיהו, לנבואת בנוגע
מלאתני" זעם "כי - ביתך"84נוסף בחורבן מלאתני זעם נבואת כי באבילות, ומשתומם "יחידי היינו,88, ,

לא הוא אלאwxשה"בדד" הנבואה, מעלת זעם.mbמצד נבואת היותה מפני

ד"בדד  ומצב מעמד להיות צריך כו', דבריֿתוכחה לאמירת שבנוגע - נוספת הוראה למדים [ומכאן
להשתדל110ישבתי" יש לכתחילה ואדרבה, דבריֿתוכחה, לומר למהר אין (א) ובשתים: ,rpndl,מזה

באופן  אמירתם להיות צריכה - לאמרם כשמוכרח גם (ב) כו'. ברירה אין אלאֿאםֿכן כו', בדד לישב
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ה.97) א, ירמי'
יהי'98) אלקים "נזיר – בשמשון דוגמתו שמצינו להעיר,

מהשופטים, הי' שמשון אבל ה), יג, (שופטים הבטן" מן הנער
מהנביאים. ולא

יו"ד.99) שם,
לענינים 100) בנוגע ולנתוץ", "לנתוש שלילה, של ענין רק לא

"לבנות  חיוב, של בענין – ובעיקר – גם אלא בלתיֿרצויים,
יח). מה, (ישעי' יצרה" לשבת בראה תוהו "לא שהרי ולנטוע",

רנז.101) רמז ירמי' יל"ש וראה פי"ג. (באבער) דר"כ פסיקתא
.140 ע' ריש תש"ג סה"ש

וש"נ.102) .344 ע' ריש חי"ח לקו"ש ראה
א.103) ד, זח"א ראה
ד"104) במצב כשנמצאים כי, – ל"הקהל" "oixfetnוהשייכות

מן המעבר צ"ל (למעליותא), ד"dvwd"בדד" ",ldwדמעליותא

dvwd l`"דldwd'ה ליל בשיחת בארוכה (נתבאר למעליותא "
ואילך). ס"ב דסוכות

כז.105) לג,
א.106) עה, ב"ב
ב 107) ריח, ויצא אוה"ת וראה רע"א. כב, סע"א. כא, שם

וש"נ. ואילך.
ה.108) קיח, תהלים
יחד109) ולישב להתאסף צריכין ש"אין aie`dומ"ש iptn"

לשאר  בנוגע גם אלא אויב, לשלילת בנוגע רק הכוונה אין –
ענינים.

חומרות 110) שעניני אדמו"ר מו"ח כ"ק מפתגם גם להעיר
ובסגנון  לזולתו, בנוגע ולא לעצמו, בנוגע רק צ"ל כו' והידורים

ד" באופן – ".ccaהאמור
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ערוך' ב'שולחן הזקן אדמו"ר שכתב כמו כו', לביישו שלא כדי דוקא, ביחיד המוכיח 111ד"בדד", "כל
להוכיחו צריך חבירו.. envrאת oial epia.["'כו רכה ובלשון בנחת ברבים).. (ולא

"בדד" אודות רק מדובר שבנידוןֿדידן "zeilrnl`ומכיון לכן - הברכה שלימות ,`l שאמר כבדד
בנוגע רק היא מירמיהו הראיה כלומר, מידי.dlrnlירמיהו". לא ותו הנבואה, ענין מצד ישבתי" ד"בדד

Î ארץ אל אתכם והשיב עמכם אלקים והיה יעקב, שהבטיחם הבטחה כעין "אלא רש"י, וממשיך .
אבותיכם":

שהבטיחם) (הבטחה שברכם הברכה "כעין יעקב", עין בדד בטח ישראל "וישכון נאמר שבפסוק מכיון
יעקב  דברי את רש"י מביא זה ועל ד"בדד", העילוי בו שיש ענין יעקב אצל גם למצוא יש - יעקב"

ד"בדד" העילוי מודגש שבזה אבותיכם", ארץ אל אתכם והשיב עמכם אלקים .112"והיה

בזה: והביאור

השבה aiydeב" להיות יכולה - אבותיכם" ארץ אל  לשבטים zillkאתכם שחלקו קודם עלֿדרך ,
היפך  - תאנתו") ותחת גפנו תחת "איש שהתיישבו קודם - "cca".ד zilkza(ופשיטא

ליוסף  מדבריו חלק - היא חמש') ה'בן למדה (שכבר זו יעקב הבטחת כהמשך ezxeaw,אודות wxאמנם,
i"yx yexit113 חיי שני קמ"ז טובות, ושנים ימים אריכות (לאחרי הקבורה ענין והרי בקבורתי", "להתעסק

ד  באופן הוא דוגמת "cca",יעקב) - גופא המכפלה במערת במערת "eptb"היינו, יעקב של חלקו שכן ממש,
כיֿאם  שותפות, של באופן לא ואפילו לאברהם, ולא ליצחק לא בלבד, אליו ורק אך שייך המכפלה

ד"בדד". באופן

.‡Î..יצחק של ברכתו "אף טל", יערפו שמיו "אף בפירוש רש"י שכתב מה גם לבאר יש עלֿפיֿזה
וגו": השמים מטל האלקים ויתןֿלך

"אף  הכתוב מוסיף יעקב", שברכם הברכה "כעין יעקב", עין בדד ד"בטח העילוי גודל שלאחרי מכיון
יצחק  של האלקים ztqepברכתו "ויתןֿלך רק כוללת זו שברכה לומר יתכן לא הרי, - יעקב" של ברכתו על

מידי. לא ותו טל"), יערפו שמיו ("אף השמים" מטל

לכל  - היא טל" יערפו שמיו "אף בהזכירו משה שכוונת היינו, "וגו'", להוסיף רש"י מוכרח ולכן,
הכתובים. בהמשך הברכות פרטי לכל גם אלא השמים", ל"מטל רק לא יצחק, של ברכתו

עוד" ויחכם לחכם "ותן זה, בכל להאריך .114ויש

*

.·Î בטח ישראל "וישכון הברכה לקיום ממש בקרוב נזכה - זה בכל הדיבור שמאריכות ויהיֿרצון
תאנתו". ותחת גפנו תחת "איש גו', ותירוש" דגן ארץ אל יעקב עין בדד

תענוג  בעניני גם אלא) ("דגן"), המוכרחים בענינים רק (לא הקב"ה של ברכותיו המשכת נכללת ובזה
- בלתיֿרצויים ענינים שלילת ופשיטא, יחד. גם בגשמיות והן ברוחניות הן ותאנתו", "גפנו ("תירוש"),

האויב". מפני יחדיו ולישב להתאסף צריכים "אין

רש"י  שבפירוש ל"נפלאות" בנוגע - להוסיף כדי 115ויש האויב, ענין שלילת כאן מזכיר שרש"י -
שכתוב  מה עלֿדרך למסייע, מאויב שנתהפך אלא האויב, של מציאותו שישנו ורעו 116לרמז זרים "ועמדו

אכריכם". נכר ובני צאנכם
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ס"ל.111) דעת וגניבת אונאה הל' חו"מ ס"ח. סקנ"ו או"ח
שלם,112) לשבט ששייכות הברכות, שאר בכל משא"כ

ד"בדד". באופן ולא וכיו"ב, שלימה, משפחה
כב.113) מח, ויחי

ט.114) ט, משלי
יום"115) "היום א). (קפא, שלו שבועות במס' של"ה ראה

שבט. כ"ט
ה.116) סא, ישעי'
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‚Î:העיקר הוא והמעשה .

"חזקה". של באופן עוז, וביתר שאת ביתר השלישית, בפעם השואבה בית שמחת ולחגוג לצאת יש

" שנת - זו בשנה המיוחד החידוש מצד וגם gnyzובפרט השמחה, ענין להיות שצריך ציווי, לשון ,"
שמביא  הכתוב כלשון - השמחה לשלימות ועד רבה, בהצלחה השמחה תהיה שבוודאי הבטחה, לשון

ה'" לפני ומכרכר מפזז דוד "והמלך לולב הלכות בסוף מישראל 117הרמב"ם ואחת אחד כל שאצל היינו, ,"
הסוכות. חג של ה"אושפיזין" וחותם סיום משיחא, מלכא דוד בדוגמת השמחה להיות צריכה

כמו  - המים) ניסוך עם (הקשורה השואבה בית לשמחת המלך דוד של והשייכות מהקשר [ולהעיר
אבה 118שכתוב  ולא דוד אל ויביאו וישאו מים.. וישאבו פלשתים במחנה הגבורים שלשת "וישאבו

הסוכות  בחג המזבח גבי על המים ניסוך ענין שזהו לה'", אותם ויסך ].119לשתותם

רשותֿהרבים" "אויס שעושים עד ברשותֿהרבים, גם וריקודים שמחה - פעמים כמה ,120וכמדובר
עולם  של יחידו - היחיד לרשות רשותֿהרבים את שמהפכים עליית 121מכיון שמצד השבת, ביום ובפרט ,

להזהר  שצריך פשוט וגם מובן זה, עם וביחד רשותֿהיחיד. מרשותֿהרבים לעשות יותר נקל העולמות,
השבת. ביום לרשותֿהרבים היציאה עם הקשורות ההגבלות בכל

"שמחת  - השמחה לשלימות שזוכים ועד ומופלגה, רבה בהצלחה זה לילה שמחת שתהיה - והעיקר
ראשם" על עיכבן 122עולם "לא ממש, בימינו במהרה צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה ,

רצון. יהי כן אמן עין", כהרף המקום

•
.g"nyz'd zekeqd bgc 'c lil zgiy .c"qa

- ziaxr zltz ixg`l -
מוגה  בלתי

("שמחת ‡. וענין המשך ובאותו מקום, באותו שלפניֿזה, בלילות בהתוועדויות להמדובר בהמשך
בקודש" "מעלין הציווי עלֿפי הרי – ו"הקהל") השואבה" מלילה 1בית והוספה עילוי להיות צריך ,

ללילה.

הוא בקודש" "מעלין שהציווי dxezaומכיון dkldלהיות צריכה בקודש" ה"עליה הרי ,zeizin`a,
שיש `zizinכלומר, daiq."בקודש "מעלין שבגללה

באופן היא בקודש" "להעלות שהסיבה מזה, "ielbויתירה והיום: השבוע פרשת כהוראת -z`fe
" ואומר באצבעו שמראה שנוסף z`fהברכה", מכיון הזה, בלילה בקודש" "להעלות האמיתית הסיבה היא "

"בקודש". ועליה הוספה להיות צריכה אלא לפניֿזה, "בקודש" ומצבו מעמדו מספיק לא שלכן חדש, דבר

ד" באופן הוא הזה בלילה שנוסף החדש שהדבר אלא עוד, ל"שמחת miltkולא בנוגע הן - לתושיה"
כדלקמן. זו), בשנה הסוכות בחג המיוחד (החידוש ל"הקהל" בנוגע והן השואבה", בית

השואבה":· בית "שמחת .

" - השואבה" בית ב"שמחת העיקריים השואבה"lilgdמהענינים בית לרבות 2של מחללין "שהיו ,
השואבה" לבית השמחה 3שמחה את שמתחילין כך, כדי עד השואבה", בית ב"שמחת עיקרי ענין שזהו ,
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טז.117) ו, ש"ב
טז.118) כג, ש"ב
עה"פ.119) ורלב"ג רד"ק
(האושפיזא 120) הזקן רבינו אודות הידוע מהסיפור גם להעיר

די  שמייסן "מ'דארף הפתגם ע"ד – המלאך אברהם ור' זה) ַדיום
פערד  די "אז או פערד", זיינען זיי אז וויסן זאלן זיי אז ַָפערד

א). ל, ח"א (לקו"ד פערד" אויס ווערן זאלן
ספל"ג.121) תניא ראה
יא.122) נא, יו"ד. לה, ישעי'

וש"נ.1) א. כח, ברכות
רפ"ה.2) סוכה
שם.3) פירש"י
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"i`vena"חג של הראשון יוםֿטוב"4יוםֿטוב את ולא השבת את לא דוחה שאינו "החליל.. היינו 2מפני ,
הוא השואבה" בית של .aekirl`ש"החליל

(מכיון  ויוםֿטוב בשבת גם השואבה" בית "שמחת חוגגים הגלות שבזמן שאףֿעלֿפי ומובן,
שאת  ביתר היא השמחה הרי קיים), היה שביתֿהמקדש כבזמן ובשלימותה כתיקונה אינה שבלאוֿהכי

" בדוגמת זמר", "כלי גם כשישנם עוז השואבה".lilgdוביתר בית של

- הזה בלילה שנתחדש המיוחד העילוי zayוזהו i`ven האפשרות ישנה שבו הקודמים, הלילות לגבי -
עם זו) (בשנה השואבה" בית "שמחת את לחגוג xnfהראשונה ilk שלפניֿזה בשנים בארוכה ).5(כמדובר

בזמן  השואבה" בית ב"שמחת עילוי יש ("החליל") זמר כלי של לחידוש בנוגע שגם להוסיף, ויש
כי: - הגלות

- הוא בביתֿהמקדש השואבה" בית של שעכשיו zlgzd"החליל כלומר, יוםֿטוב), (במוצאי השמחה
רק השואבה"ligzdlצריכים בית שב"שמחת זמר' ה'כלי ואילו השואבה", בית "שמחת ענין כללות את

הם - הגלות "שמחת dtqedaבזמן של בעיצומה כבר כשנמצאים (ושבת), ביוםֿטוב כבר שהיתה לשמחה
בלילות  מהשמחה אנגעווארעמט") שוין איז ("מען כו' וההתלהבות החום לאחרי השואבה", בית

הוי זימני "בתלת שבת), וליל יוםֿטוב, לילות (שני לילות שלוש – זו בשנה ובמיוחד .dwfg"6שלפניֿזה,

הוספה  אלא סתם, הוספה אינה ("החליל") זמר' ה'כלי החידוש מצד הזה בלילה ההוספה ולאידך,
היאjxraשהיא שההוספה לומר ויש xzeiל'עיקר', dlecb"השואבה בית של ש"החליל כאמור מהעיקר,

עיקרי. הכי ענין הוא

ו"הקהל":‚.

" היה הקהל' 'יום הסוכות"i`venaגם חג של הראשון בשבת 7יוםֿטוב להיות שחל הקהל "יום וכן ,
השבת" לאחר אותו מקדימין"(8מאחרין ולא מאחרין -9"הקהל למוצאיֿשבת שדוחין כלומר, ,(dlil

df10.

להיות  יכולה אינה בשבת", להיות שחל הקהל "יום כזו, שקביעות מוסגר, מאמר בתור [ולהעיר,
ב' יום חל שבו יום באותו לעולם חל הקהל') ('יום הסוכות דחג ב' יום שהרי החשבון, עלֿפי
ביום  חל אינו דראשֿהשנה א' יום (שהרי בשבת חל אינו דראשֿהשנה ב' שיום ומכיון דראשֿהשנה,

ראש" אד"ו "לא - בשבת!11ששי יחול הסוכות דחג ב' שיום יתכן לא ,(

הראיה  עלֿפי מקדשים שהיו בזמן להיות יכולה היתה כזו שקביעות בפשטות, לתרץ יש .12לכאורה
גאון  סעדיה רבי לשיטת עלֿפי 13אמנם, היא הקביעות עיקר הראיה. עלֿפי מקדשים שהיו בזמן שגם

הראיה. עלֿפי מקדשים שהיו בזמן גם כזו קביעות יתכן לא - החשבון

עוד"] ויחכם לחכם ו"תן בזה, להאריך מקומו כאן .14ואין

שאיֿאפשר  הענינים מפני - דוקא שבת ובמוצאי יוםֿטוב במוצאי להיות צריך ש"הקהל" והטעם
החצוצרות" "תקיעת - כולל ושבת, ביוםֿטוב בכל 8לעשותם בחצוצרות "תוקעין "החליל"), (דוגמת

העם" את להקהיל כדי .15ירושלים
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הי"ב.4) פ"ח לולב הל' רמב"ם במשנה. – סע"א נא, שם
(5(57 (ע' פ"א ח"ב הישועה מעייני ראה
וש"נ.6) רע"ב. קו, ב"מ
ה"ג.7) פ"ג חגיגה הל' רמב"ם במשנה. – א מא, סוטה
ה"ז.8) שם רמב"ם
במשנה.9) – א ה, מגילה

הששי.10) ביום דסוכות) (ב' הקהל" "יום חל זו שבשנה אף
נמצא  גלויות, של שני יו"ט גם ישנו שבחו"ל שמכיון וי"ל,
זה  הרי ולכן שני, יו"ט במוצאי רק שייך ד"הקהל" שהענין

בשבת. שחל ד"הקהל" לקביעות בהתאם
רסתכ"ח.11) או"ח טושו"ע רפ"ז. קידוה"ח הל' רמב"ם
ששקו"ט 12) האחרונים דברי על השאלה נשאלת ועדיין

בשבת" להיות שחל הקהל ב"יום ההנהגה לאופן dfdבנוגע onfa
תשל"ג). ירושלים – הקהל קובץ (ראה

ובארוכה 13) פ"ו. ד שער עולם יסוד ב. ד, ביצה אוצה"ג ראה
פ"ג. יג כרך בא תו"ש –

ט.14) ט, משלי
ה"ד.15) שם חגיגה הל' רמב"ם
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"תקיעת  להיות יכולה שאז - מוצאיֿשבת – הזה בלילה מיוחד עילוי יש ל"הקהל" בנוגע שגם ונמצא,
החצוצרות".

והן „. ("החליל") השואבה" בית ל"שמחת בנוגע  הן - הזה בלילה הכפול החידוש מובן עלֿפיֿזה
שלפניֿזה. הלילות לגבי בהוספה - החצוצרות") ("תקיעת ל"הקהל" בנוגע

צריך  "הקהל" ענין שגם - ו"הקהל" השואבה" בית "שמחת – אלו ענינים שני ולקשר להוסיף ויש
שמחה  מתוך "זמן16להיות - הסוכות בחג הוא "הקהל" חיוב שהרי ,epzgny יוםֿטוב רק לא היינו, ,"

ש" ועד שמחתנו", "זמן הוא ענינו שכל יוםֿטוב אלא לשמחה", "מועדים zegnyסתם, yly"בחג 17כתיב

לעיל  גדול.18(כמוזכר הכי בפרסום ד"הקהל", באופן להיות צריכה השמחה גם ולאידך, .(

שלפניֿזה, בלילות ו"הקהל" השואבה" בית "שמחת בעניני ה"שטורעם" כל שלאחרי - לפועל ובנוגע
ב"כלי  השואבה בית שמחת מתחילה שבו זה, בלילה עוז וביתר שאת ביתר והוספה עילוי להיות צריך

בחצוצרות. התקיעה עלֿידי גדול הכי בפירסום ו"הקהל" ("החליל"), זמר"

עלֿידי ‰. זו) בשנה הסוכות בחג המיוחד (החידוש ל"הקהל" בנוגע - יותר בפרטיות להוסיף ויש
בחצוצרות: התקיעה

בתוספתא  של 19איתא מקומות (היינו ובפרצות בגדרים עומדים כהנים (ד"הקהל") היום "אותו :
דומה  אומרין חצוצרות, בידו שאין כהן כל ותוקעין. ומריעין תוקעין בידיהם, זהב של וחצוצרות פרהסיא)
במקדש". תוקע חיגר אמרו משם בחצוצרות, ומתריע עומד חיגר טרפון רבי ראה ביום בו הוא.. כהן שאין

בדבר: פרטים וכמה

עשרות  עוד ישנם שמלבדו אףֿעלֿפי – בפרטיות וכהן כהן כל על חובה היא בחצוצרות התקיעה א)
הדבר. בפרסום מאומה יחסר לא בוודאי שלו התקיעה בלעדי שגם כך ותוקעין", ומריעין ש"תוקעין כהנים

עלֿידי  רק ולא זה, ביום שעובדים אב' 'בית של הכהנים עלֿידי רק לא היא בחצוצרות התקיעה ב)
המשמר  אם גם בירושלים, הנמצאים הכהנים כל עלֿידי אלא זה, בשבוע שעובדים המשמר של הכהנים
להקרבת  רק (לא כלל לעבודה ראוי שאינו מום' 'בעל כהן אפילו - מזה ויתירה אחר, בזמן הוא שלהם
"תוקע  להקרבה) ובהמשך לאחרי הבאות עבודות או להקרבה הכנה שהן לעבודות גם אלא ממש, קרבנות

" שאפילו כאמור, ותוקע", בחצוצרות".xbigומריע ומתריע עומד

חצוצרות, בידו שאין כהן ש"כל כך כדי עד הכהונה, ענין לכללות נוגע זה הרי בחצוצרות התקיעה ג)
דומה ed`אומרין odk oi`y העובדה ולכן בחצוצרות, תוקע אינו שכהן כזו מציאות תתכן לא כלומר, ,"

" מוכיחה חצוצרות", בידו ed`"שאין odk oi`y!"

.Â.הזה בזמן "הקהל" בענין ההתעסקות לאופן בנוגע הוראה למדים ומכאן

ובהקדמה:

 ֿ עלֿידיאףֿעל היתה בחצוצרות שהתקיעה העבודה mipdkפי עניני כל בדוגמת זה הרי - דוקא
עלֿידי הרוחנית) (בעבודה נעשים הזה שבזמן l`xyinבביתֿהמקדש, cg`e cg` lk.

" - הקרבנות בעבודת תקנום"zelitzולדוגמא: תמידין שהיתה 20כנגד הקרבנות שעבודת היינו, ,
הזה  בזמן נעשית כו', להם המיוחד וביום במשמר דוקא, תמימים כהנים עלֿידי בביתֿהמקדש נעשית
שחר, של תמיד כנגד - בשחרית הן ביומו, יום מידי וטף, נשים אנשים מישראל, ואחת אחד כל עלֿידי

כו' ופרדים איברים כנגד - בערבית והן הערביים, בין של תמיד כנגר - במנחה שבהם 21והן ובימים ,
באופן  - גופא ובזה הקרבנות, פעולת נפעלת ֿ זה עלֿידי אשר המוספין, תפילות גם - מוספים מקריבים
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שמיעת 16) לחיוב בנוגע ה"ו) (שם הרמב"ם מלשון גם להעיר
עם  ביחד (אבל ויראה באימה "לשמוע – המלך מפי הפרשיות

גם) עניןdlibeזה, .dgnydכו'",
בתחילתו.17) תרנד רמז אמור, יל"ש

בתחילתה.18) דחגה"ס א' ליל שיחת
ה"ח.19) פ"ז סוטה
ב.20) כו, ברכות
רספ"ט.21) תפילה הל' או"ח אדה"ז שו"ע שם. ברכות ראה
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שפתינו" פרים "22ד"ונשלמה שעלֿידי היינו, ,epizty"ה הקרבת ענין נעשה (תפילה) "mixt"23 מובחר ,
ד"24שבקרבנות  באופן ,dnlyp שלימות מלשון גם ,"25.

ישנם  קיים, היה שביתֿהמקדש בזמן שהיו הענינים פרטי שכל המועדים, לכל בנוגע גם מובן ומזה
הזה  בזמן הענינים) (ברוחניות לחג 26גם בנוגע והן השבועות, לחג בנוגע הן הפסח, לחג בנוגע הן ,

את  להקהיל כדי בחצוצרות.. "תוקעין פעולת גם כולל "הקהל", ענין גם זו בשנה הסוכות ובחג הסוכות,
אלא) בלבד, לכהנים רק (לא הוא הזה בזמן שהחיוב l`xyinהעם", cg`e cg` lk lrשצריך ,ricedl

mqxtle fixkdle"ד הענין אודות שטורעמען") איין אין shde("האלטן miypde miyp`d ,mrd z` ldwd."

.Ê:לעיל האמורים הענינים פרטי בכל - יותר ובפרטיות

על מוטלת "הקהל" אודות וההכרזה הפרסום חובת zeihxtaא) cg`e cg` lk ביחד בהיותו גם כלומר, .
הציבור, כל  הצד,עם מן לעמוד להשאר יכול אינו שבידיהם, בחצוצרות ומריעים עומדים כולם אשר

זהב  של חצוצרה בידו ליטול צריך הוא גם "הקהל".27אלא אודות להכריז – ולתקוע ולהריע  ולתקוע

גם  כי ומצוות, בתורה עבודתו בשלימות תלויה אינה "הקהל" אודות וההכרזה הפרסום חובת ב)
" בדוגמת שהוא כך כדי עד בשלימות, אינה ומצוות בתורה עבודתו במעמד xbigכאשר שאינו היינו, ,"

אלקיך" הוי' עם תהיה ד"תמים רמ"ח 28ומצב כנגד מצוותֿעשה רמ"ח בקיום העבודה שלימות עלֿידי ,
גידים  שס"ה כנגד לאֿתעשה מצוות ושס"ה נעשה 29אברים, הרי בה, פגם או אחת מצוה ש"חיסר דמכיון ,

כו"' אבר שאפילו 30מחוסר כאמור, "הקהל", אודות ולהכריז לפרסם וחייב יכול הוא גם אףֿעלֿפיֿכן, –
"xbig."בחצוצרות ומתריע עומד

שאין  כהן ש"כל כך כדי עד עבודתו, לכללות הנוגע ענין הוא "הקהל" אודות וההכרזה הפרסום ג)
דומה אומרין חצוצרות, ed`בידו odk oi`y,"

" היא בריאתו תכלית קונו"ynylכי אלא31את בראו "לא ,eceakl"32'הוי "דבר שמקיים עלֿידיֿזה -
הלכה" ומצוות 33זו מצוותֿעשה של תוקף להם שיש בישראל, שנתפשטו ומנהגות" "תקנות גם כולל ,
"הקהל",34לאֿתעשה  בעניני הפעולה ובנידוןֿדידן, ,

מקהילים  חזקה") (ד"הוי ימים שלושה שבמשך מזו יותר גדולה בהתפשטות צורך אין [שהרי,
מעט" "מקדש וביתֿהמדרש אלקיכם"35בביתֿהכנסת ה' את "ליראה ומעוררים וטף, נשים אנשים כפי 36, ,

נפעל  כשרות"37שכבר בחזקת ישראל "כל - מזה ויתירה ככולם, רובם וכמה, כמה חזקה 38אצל והתקוה ,
אתם אשר הימים "כל שלאחריֿזה, הזמן משך כל על האדמה"שיפעל על ,36]חיים

דומה "אומרין, - "הקהל" אודות והכרזה בפרסום חובתו במילוי עוסק אינו אם odkובמילא, oi`y
`ed!"
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או"ח 22) אדה"ז שו"ע שם). (ובמפרשים ג יד, הושע
סוס"א. (מהדו"ב)

הפרים 23) מקריבים שבתחילה – החג מקרבנות גם להעיר
הכבשים  ואח"כ האילים ואח"כ שחר), של תמיד הקרבת (לאחרי

ה"ז). פ"ט ומוספין תמידין הל' (רמב"ם
ה"ג.24) פט"ז הקרבנות מעשה הל' רמב"ם ב. יג, חגיגה ראה
ובכ"מ.25) רע"ג. ל, ראה פ' לקו"ת ראה
מטה 26) של ב"ד בפעולת צורך הי' הבית בזמן – ואדרבה

וכיו"ב, בניסן ט"ו חל יום באיזה שידעו כדי ראשֿחודש, בקידוש
החשבון  ע"פ כיֿאם הראי', ע"פ מקדשים שאין הזה בזמן משא"כ
דכל  המולדות לכל בנוגע הזקן) הלל של (נכדו הלל שחישב

כבר נקבע הרי, – כו' ביום dlrnlnהחדשים חל האביב שחודש
הסוכות. וחג השבועות לחג בנוגע ועד"ז פלוני,

שבדבר)27) הפירושים (ככל מלמעלה לו נותנים ,שבוודאי
בעבודתו. בזה להשתמש ממנו שתובעים – והראי'

יג.28) יח, שופטים
ב.29) קע, זח"א ראה
ג.30) מה, נצבים לקו"ת
קידושין.31) מס' סוף וברייתא משנה ראה
ספ"ו.32) אבות
ב.33) קלח, שבת
ממרים.34) הל' ריש רמב"ם ראה
א.35) כט, מגילה טז. יא, יחזקאל
יג.36) לא, וילך
וכסיל"37) זקן ה"מלך (מצד לו שנדמה או מרגיש, אינו ואם

אין  – ה'" את "ליראה אצלו נפעל שלא שבלב) השמאלי שבחלל
אלא לאמיתתו, המצב envrזה z` dnxny ידוע ובכגוןֿדא ,

אפצונארן"! נאר א קונץ "א מהר"ש: אדמו"ר פתגם
ה"ב.38) פ"ב קידוה"ח הל' רמב"ם
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.Á:ממש בפועל למעשה בנוגע - פשוטות ובאותיות

בחומש  השיעור להוראת עד הראשונים, לילות בשלושה "הקהל" בענין ה"שטורעם" כל לאחרי
" "יהודי ipirlאתמול, "הקהל", היא מציאותו שכל בגלוי רואים עליו, מסתכלים שכאשר ישראל", כל

איד") הקהל ("א הקהל" בענין 39של לגמרי חדש "שטורעם" להיות צריך מוצאיֿשבת, בבוא הנה, -
אחת, תקיעה לתקוע רק ולא בידו, החצוצרה לאחוז רק לא היינו, בחצוצרות, התקיעה עלֿידי "הקהל",
את  "הקהל להיות שצריך הזמן הוא שעתה ולפרסם ולהכריז להודיע ולתקוע", ולהריע "לתקוע אלא

והטף". והנשים האנשים העם,

קורה, מה מבין ואינו הצד מן עומד הוא ממנו?! רוצים מה ולטעון: לבוא מישהו יכול לכאורה,
כבר  ישנם מלבדו הרי אותו, צריכים מה לשם מבין שאינו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה הדבר, מתקבל לא אצלו

ידו?! על עוד יתוסף ומה ותוקעין", ומריעין ו"תוקעין חצוצרות בידיהם שאוחזים אנשים ריבוי

יעמוד  הלילה, באמצע שלפתע, כבודו, לפי זה אין כבודו": לפי ואינו "זקן גם הוא הרי לזה, ונוסף
דבר אודות הלילה שבאמצע זו בתקיעה שיכריז אלא עוד, ולא בחצוצרה... lklלתקוע mqxetne recid,

רצופים. ימים שלושה במשך כבר שהרעישו לאחרי

הימים  שלושת במשך "הקהל" של ב"שטורעם" להשתתף עצמו" את "הוריד כבר הוא מזה: יתירה
מלכה', 'מלוה אודות גם לחשוב שצריך ובפרט מעט, לנוח ורוצה עייף, כבר הוא עכשיו אבל שלפניֿזה,

בזה. וכיוצא בתורה, השיעורים בלימוד לעסוק שצריך לכך נוסף

לו: אומרים כך על

עסקת  כלומר, ביום. להקריב הספיקו שלא ואברים חלבים הקטר כנגד ערבית, התפללת עתה זה
של בעבודה ענינים mipdkבעצמך כל אודות ותדבר ובשלוה, במנוחה תתהלך שעכשיו היתכן ואםֿכן ,

- ל"הקהל" בנוגע גם ותשיב טובה" "תעשה אותך, ישאלו שאם אפילו, מוכן, ותהיה שבעולם, טובים
okidadfהיתכן, ly dxvevgd `id...!?

לו  יש מזה, ויתירה זהב", של "חצוצרות אודות שמדברים הספרים את לו שיש התירוץ יועיל ולא
כו', ו'הסברות' ה'חכמות' כל יועילו לא - לבו... כנגד בוזים"), ("אין המעיל בכיס זהב של חצוצרה

שזוהי dxexaeמכיון dheyt dkldזהב של "חצוצרות ליטול ש"mdiciaשצריכים והעיקר ,"oirwez די ולא ,"
" אלא בלבד, oirwezeבתקיעה oirixne oirwez."

כהן  "כל כי כו', ונכדו בנו או ורבו, אביו אחרים, של בתקיעה ידיֿחובתו לצאת יכול שאינו וכאמור,
בידו  דומה40שאין אומרין: ed`חצוצרות, odk oi`y!"

"הקהל", בענין הוא שעוסק לטעון יכול שלפניֿזה לימים בנוגע כי: - בפשטות לבחון יכולים זה וענין
הבחינה  - למוצאיֿשבת בנוגע אבל כו'; והתלהבות בחום אפילו או עלֿכלֿפנים, בקרירות כו', ומדבר
שאין  דומה "אומרין חסֿושלום, לאו ואם ותוקע, ומריע ותוקע זהב של חצוצרות בידו מחזיק אם - היא

הוא". כהן

*

.Ë הזקן אדמו"ר כפתגם בתורה, היום שיעורי עם ד"הקהל" הענין את לקשר גם ש"צריכים 41נהוג
בנוגע  (ועלֿדרךֿזה שני עד הברכה" "וזאת פרשת התחלת - והיום השבוע, פרשת עם הזמן", עם לחיות

ט"ז). סעיף כדלקמן ברמב"ם, היומי לשיעור

חב"ד  מנהג אינה בדיבור ה"אושפיזין" והזמנת שהזכרת היות עם אשר ל"אושפיזין", בנוגע ועד"ז
מו"ח  כ"ק ובפרט ה"אושפיזין", אודות פעמים כמה דיברו נשיאינו רבותינו הרי שיהיה), טעם (מאיזה
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ס"ח.39) דחגה"פ ג' ליל שיחת ראה
בנוגע40) רק לא – בנוגע zelral"בידו" אלא שלו, חצוצרה ,

driwzd zlertl.ותוקע ומריע תוקע בעצמו שהוא ,
ואילך.41) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום
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והן  שבזוהר, ה"אושפיזין" הן ה"אושפיזין", אודות פעמים כמה והזכיר שדיבר דורנו, נשיא אדמו"ר
רבינו  משה - היום של ה"אושפיזין" ובנידוןֿדידן, כו', ולפרסם להדפיס וצוה החסידיים, ה"אושפיזין"

האמצעי. ואדמו"ר

בחומש) היומי לשיעור בנוגע והן ל"אושפיזין", בנוגע (הן אלו בענינים דובר שכבר - ובהקדמה
הדברים  נדפסו וכבר שלפניֿזה, בשנים ובפרטיות כיֿאם 42בארוכה הדברים, על לחזור צורך אין ולכן ,

כדלקמן. "הקהל", לענין והשייכות הקשר את למצוא

.È:בחומש היומי שיעור

שבטי  יחד עם, ראשי בהתאסף מלך בישורון "ויהי - "הקהל" ענין מודגש היומי חומש בשיעור
קריאת 43ישראל" לשמוע והטף", והנשים האנשים העם, את "הקהל יחדיו, מתאספים ישראל שכל היינו, ,

מלך". בישורון "ויהי - המלך מפי הפרשיות

שבעם  הגדול עלֿידי – הזה בזמן "הקהל" לפעולת בנוגע גם מובן ואחד 44ומזה אחד כל עלֿידי או ,
"ויהי 45מישראל  זה) ביום "לחיות" צריכים (שבו היומי חומש שיעור מצד מיוחדת נתינתֿכח שישנה -

דוגמת  שהוא שבעם, הגדול לפעולת בנוגע הן ישראל", שבטי יחד עם, ראשי בהתאסף מלך בישורון
מלך" הדרת - עם "ברוב שהרי ישראל", שבטי יחד גו' ד"בהתאסף הענין לעצם בנוגע והן 46המלך,

מלך" בישורון ).47("ויהי

.‡Èלברכות בנוגע יותר, בפרטיות בזה להוסיף dcedieויש oae`xc48-xeka,שבשבטיםjlne שבשבטים
היומי  השיעור שבהמשך -49:

יכול  - בעולם "הקהל" ורקוד, צא לו: ולומר ליהודי לגשת "הקהל", בענין לעסוק יוצאים כאשר
מישראל  ואחד אחד שכל – היומי בשיעור - לזה והמענה לעשות? מה לי להורות אתה מי לשאול:

משה" ברך אשר "הברכה dcedieמקבל oae`xl"ד בחינת אצלו נתגלה זה שביום היינו, ,xeka(ראובן) "
אליו  לשמוע מצווים שלכן ה"50שבו, בחינת אצלו שמתגלה - מזה ויתירה ,jln שאז שבו, (יהודה) "

מלך" עליך תשים "שום - אליו לשמוע הציווי יותר עליך"51מודגש אימתו "שתהא ,52.

בזה: שאין מה בזה ויש

ציווי מתוךjln"d"קיום הוא `izin("יהודה") lehia אויס ווערט ("ער לגמרי ממציאותו שמתבטל ,
כדבעי, תהיה שעבודתו כדי ולכן תנועה מציאות"), אצלו לפעול להתחיל צריכים כו', המתאים בתוקף

עלֿידיֿזה  ותקיפה, חזקה הכי מציאות כיֿאם חסֿושלום, הנדרסת כאסקופה יהיה שלא - הפכית
el mixiaqny כל הרי לעצמו, מציאות שאינו מכיון - אדרבה אלא הביטול, לענין בסתירה זה שאין

מלך" מלך "עבד - המלך מציאות היא המלכות,53מציאותו תוקף גדול, הכי בתוקף הולך הוא ולכן ,
"הקהל". הציווי אודות המלך דבר לפרסם
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פ"ג 42) ח"ה זה. דיום אושפיזין – פ"ד (ח"ג הישועה מעייני
זה). דיום חומש שיעור – ואילך) 268 (ע'

ה.43) לג,
שהחיוב 44) חיים") אלקים דברי ואלו ("אלו להדעות ובפרט

(נסמן  שבעם הגדול ע"י מלך, שאין בזמן גם הוא ד"הקהל"
.(20 הערה 189 ע' חל"ד בלקו"ש

נשאר  "מכאן שם): (וילך, האברבנאל מדברי גם ולהעיר
יום  נקראים האחרון העצרת חג השמיני שביום בימינו, המנהג
הגדול  עומד התורה, את משלימים אנו ביום שבו תורה, שמחת
פרשת  תורגמן מבלי קורא בעצמו והוא אותה, ומסיים שבקהל
(אף  ההוא" האלקי בזמן המלך מעשה לדמיון הברכה, וזאת
בשנת  דוקא לאו שמח"ת, בכל הוא שכן משמע הלשון שמפשטות

הקהל).
עם 45) ביחד לבוא ב"הקהל", להשתתף שצריך לכך נוסף כי

ולשמוע  לבוא היחיד על שמצותֿעשה להדעות (ובפרט הקהל כל

גם צריך – ((41 הערה 367 ע' חי"ט בלקו"ש את lidwdl(נסמן
הגדול  הוא הרי אליהם ביחס שהרי עליהם, השפעה לו שיש אלו

המלך. או
וש"נ.46) בערכו. תלמודית אנציק' וראה כח. יד, משלי
מלך 47) על קאי מלך" בישורון ש"ויהי מהפירוש גם להעיר

הערה  לקמן בהנסמן וראה עה"פ. (פירש"י הקב"ה המלכים מלכי
.(54

וֿז.48) לג,
(49.(270 (ע' שם הישועה מעייני ראה
טושו"ע 50) ספ"ו. ממרים הל' רמב"ם א. קג, כתובות ראה

סכ"ב. סר"מ יו"ד
טו.51) יז, שופטים
רפ"ב.52) מלכים הל' רמב"ם וש"נ. במשנה. – א כב, סנהדרין
א,53) דברים ח. יב, בהעלותך יח. טז, לךֿלך עה"ת: פירש"י

ב. מז, שבועות וראה ז.
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ציווי שלא xeka"d"וקיום עליו לפעול צורך (ואין בשלימות מציאותו שנשארת באופן הוא ("ראובן")
כפי  ההוראות כל לקיים הביטול, ענין עליו לפעול צורך יש גיסא, לאידך אבל הנדרסת), כאסקופה יהיה
גם  עושה מה"בכור" ששמע ומכיון אצלו, שמתקבל כפי שעושה באופן לא היינו, מה"בכור", ששומע
אלא  שלו, המציאות ונעשה חודר זה שאין באופן ועלֿכלֿפנים ו"לרביע", "לשליש" "למחצה", זה ענין
כאמור  ממש, שלו המציאות שנעשה עד השלימות, בכל מלך, של ציווי שמקיימים כמו זה ענין שמקיים

מלך". מלך "עבד

מדגיש  - "בכור" האמורים: הקצוות בשני העבודה שלימות את מבטאים ו"מלך" ש"בכור" ונמצא,
את  מדגיש - ו"מלך" כו', המתאים בתוקף תפקידו ממלא שאז העובד, האדם של מציאותו שלימות את
נעשית  אלו, תכונות שתי  בצירוף  אשר הביטול, ענין מצד השלימות, ובכל הפרטים בכל הציווי קיום

השלימות. בתכלית "הקהל" פעולת

.·È:רבינו משה - היום של ה"אושפיזא" עם גם ולקשר להוסיף ויש 

על (גם) קאי – מלך" בישורון epiax"ויהי dyn54,עם ראשי ד"בהתאסף ומצב מעמד נעשה שעלֿידו ,
"הקהל". ישראל", שבטי יחד

ועוד: זאת

משה" ברך אשר הברכה "וזאת - שלפניֿזה בפסוקים גם מודגש רבינו משה של צוה 55ענינו "תורה ,
.dyn"56לנו

"הקהל": של בפעולות ומוסיף משפיע זה ענין וגם

הזה, בלילה "הקהל" של בפעולות ה"שטורעם" גודל אודות הביאור אריכות שלאחרי - ובהקדמה
במעמד  אומות, שבעים בין בגלות, שנמצאים מכיון השאלה: נשאלת - כו' בחצוצרות תקיעה עלֿידי

העמים" מכל המעט ד"אתם ד"הקה 57ומצב הענין את לפעול הכח מניין גדול!- הכי ב"שטורעם" ל"

ברך אשר הברכה "וזאת - לזה לנוdynוהמענה צוה "תורה ,"dyxen dyn עניניו כל יעקב": קהלת
של באופן נמשכים כו') ליהושע" (ש"מסרם רבינו משה כולל dyexiשל יעקב". מ"קהלת ואחת אחד לכל

" של התוקף כל את לו שיש העולם, לאויר זהֿעתה שיצא לתינוק עד קטנים, קטני ולהיותו yxeiגם ,"
הבעלֿשםֿטוב cigiבן יורש 58[כתורת הוא הרי - הקב"ה] של יחידו בנו הוא מישראל ואחד אחד שכל

lkd" - כל לעין גלוי באופן היא זו שירושה אלא עוד, ולא .z`fe."משה ברך אשר הברכה

"הקהל" של הענין את לפעול מישראל ואחד אחד כל של שבכוחו כלל פלא אין שכן, ומכיון
רבינו. ממשה הכל יורש שהוא מכיון - גדול הכי ב"שטורעם"

לבד  הולך שאינו לו אומר רבינו שמשה שבטי 59ובפרט "יחד כאמור, ישראל, בני כל עם ביחד אלא ,
ישראל".

משה  - ה"אושפיזא" מצד גם "הקהל" בעניני לפעולה מיוחדת נתינתֿכח יש זה שבלילה מובן, ומזה
בישורון  ד"ויהי הענין מצד והן רבינו, ממשה מישראל ואחד אחד כל שמקבל הירושה כח מצד הן רבינו,

ישראל". שבטי יחד עם, ראשי ד"בהתאסף ומצב מעמד נעשה שעלֿידו מלך",

.‚È:"ד"הקהל הענין מודגש אצלו שגם - האמצעי אדמו"ר - החסידי ל"אושפיזא" בנוגע ועלֿדרךֿזה

אודות 60ידוע  ביניהם ידברו יחדיו, נפגשים אברכים שני שכאשר מתברך היה האמצעי שאדמו"ר
'd`lir `cegi.'
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ועוד.54) עה"פ. יקר וכלי רמב"ן ראה
א.55) לג,
ד.56) שם,
ז.57) ו, ואתחנן

סקל"ג.58) הוספות כש"ט
רבינו.59) משה של עניניו כל את בירושה לו יש אז שגם אף
(60.104 ע' תש"ב סה"ש
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הימים": כל אלקיכם ה' את ליראה גו' העם את ל"הקהל והשייכות הקשר מודגש זה ובענין

" - הוא אברכים שני דפגישת 'יחודא ldwdהתוכן אודות הדיבור פגישתם, מטרת ותוכן העם". את
" - הוא minidעילאה', lk mkiwl` 'd z` d`xil' עם קשור עילאה' 'יחודא שהרי ,"d`xi ליראה") עילאה'

' בבחינת להיותה אשר ה"'), ל'תיקון d`lirאת בהערה (כמבואר עילאין' כל על 'עילאה לבחינת עד ,'
שב'סידור' באופן),61חצות' זה והמקום icinzהרי הזמן משינויי למעלה הימים".62, "כל ,

.„È:יותר ובפרטיות

אודות d`lir'דיבור `cegi' והשגה הבנה של באופן גם אלא בלבד, אמונה של באופן רק לא פירושו, ,
"רחובות  - האמצעי אדמו"ר של החסידות במאמרי לחידוש בהתאם וההסבר, הביאור לאריכות עד כו',

.63הנהר"

של באופן להיות צריך של `mikxaוהדיבור והתוקף הכח והמרץ, ההתלהבות בכל - ("יונגעֿלייט")
לכח" שלושים "בן צעיר, לגיל 64אברך כבר הגיע אם אפילו שנותיו, במספר להתחשב מבלי כלומר, ,

ועוד  לכח", שלושים כ"בן צעיר, אברך של הכח כל את לו יש הקב"ה, של שלוחו להיותו הרי זקנה,
מזה. יותר

שייך זה cg`eוענין cg` lkl הבעלֿשםֿטוב תורת עלֿפי אשר הנ"ל, פתגם ששמע מי כל הרי 65-
או  ב"שטיבל", רק לא יחדיו, נפגשים מהם) אחד - (והוא אברכים שני שכאשר - בעבודתו הוראה זה

אלא החסידי, המשפיע של או האמצעי), (כאדמו"ר הנשיא של הקדמי mewnבחדר lka עליהם שנפגשים,
נועדו" אם בלתי יחדיו שנים ("הילכו פגישתם ומטרת שתכלית אודות66לדעת לדבר - היא ,(`cegi'

'd`lir.

בעניני  הנהר", ד"רחובות באופן ובפרט כו', והשגה הבנה של לדרגה הגיעו לא שעדיין שיטענו ולאלו
תבע האמצעי אדמו"ר הרי - עילאה' למסקנת xacl'יחודא לבוא דוקא לאו כלומר, עילאה', 'יחודא אודות

כיֿאם ו"רמינהו'ס", וקושיות שאלות לתרץ או ואחד xaclהענין, אחד לכל שייך זה וענין אלו, בענינים
אודות  לו והסביר סיפר שלו ומשפיע המחנך או אביו אם ובפרט האמצעי, אדמו"ר אודות ששמע מי כל -

והשגה בהבנה ללמוד וצריך יכול שאז וכו', תורתו האמצעי, שיעורא ekxrÎitlאדמו"ר לפום וחד חד כל ,
דיליה.

.ÂËהאנשים העם, את "הקהל - וטף לנשים גם שייך זה שענין ולהדגיש להוסיף shdeויש miypde'גו
הימים": כל אלקיכם ה' את ליראה

ש"חיובן  המצוות משש הם - עילאה') 'יחודא גם (כולל כו' ויחודו ה' אמונת ועלֿדרךֿזה ה', יראת
בכל רגע אפילו האדם מעל יפסק לא שש תמידי, סימנם לכם"67ימיו.. תהיינה מקלט שכן,68ערי ומכיון .

כי  האמצעי, אדמו"ר במאמרי שנתבארו כפי גם כולל החסידות, עניני בלימוד חייבות הנשים גם הרי
יראת  מצוות לקיום בעיקר) אלא כו', התפילה בזמני התפילה, לעבודת כלֿכך (לא נוגע אלו ענינים לימוד

שחיובן כו', ויחודו ה' אמונת ואהבתו, כנ"ל.icinzה' ,

הרמב"ם  תהיה 69ובלשון הדעה "עלֿפי אשר מאהבה, עבודה לשמה, לעבודה בנוגע - ברורה הלכה -
כו"', קונו את לו המודיעים ותבונות בחכמות ולהשכיל להבין עצמו ליחד האדם "צריך שלכן האהבה",
לקבל  וכדי מיראה לעבוד אלא אותם מלמדין "אין שבתחילה אף הרי וקטנים, לנשים בנוגע שאפילו

עד בנחת, זה לענין אותם ומרגילין מעט, מעט זה רז להם "מגלים מכלֿמקום edercieשכר", edebiyiy
dad`n edecarie."
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ואילך.61) ג קנא, – דא"ח עם
תתאה,62) בבחי' להיותה – תתאה (ויראה) יחודא משא"כ

והמקום. הזמן שינויי מצד כו' שינוי בה להיות יכול
שלד.63) ע' אגרות לוי"צ לקוטי עח. ע' ח"ב "התמים" ראה
ספ"ה.64) אבות

וש"נ.65) סקכ"זֿקכט. הוספות כש"ט אייר. ט' יום" "היום
ג.66) ג, עמוס
יג.67) לה, מסעי
החינוך.68) ס' בריש המחבר אגרת
בסופן.69) תשובה הל'
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מסויימת  מבחינה הרי וקטנים, נשים אצל (בשלימות) וההשגה ההבנה חסרון שמצד להוסיף, ויש
שייכותם יותר d`lir'מודגשת `cegi'l'אור ב'תורה המבואר עלֿדרך ולכן 70– בהתגלות, הוא ש"המאור

ובלשון  כו'", ומה איך ותפיסה השגה בהם שאין אף כו', מצוי אלוקה שם שיש יודעים תינוקות אפילו
צורך 71הידוע  אין כו', הספירות בעניני והשגה ידיעה לו שאין שמכיון התינוק", זה לדעת מתפלל "אני :

למדותיו" ולא ד"אליו הענין את אצלו -72לשלול בפשטות - היא שתפילתו מכיון ,ynn jxazi ezenvrl,
" דעת) לכלל (שהגיעו מישראל וילדה ילד כל אומר  משנתו, כשניעור ומיד שתיכף jiptlועד ip` dcen,"

היינו, ממש, ezedne"לפניך" ezenvrl."עילאה ד"יחודא הענין שלימות - יתברך

*

.ÊË:ברמב"ם היומי השיעור על להתעכב גם נהוג

אודות הדינים פרטי מבאר שהרמב"ם שהיא לאחרי חיה נפש "כל ממונו, על האדם של אחריותו
הזיק" ממונם שהרי לשלם, חייבין הבעלים שהזיקה, אדם של "כל 73ברשותו למועד, תם שבין והחילוק ,

מגופו" נזק חצי משלם תם וכל שבנכסיו, היפה מן שלם נזק משלם בתחילת 74מועד הרמב"ם ממשיך -
היומי  הענין 75השיעור ובהמשך וכו'", מועד "איזהו חזר 76ומבאר במתנה, ניתן או ונמכר שהועד "שור :

דינו". משנה - שנשתנית שהרשות לתמותו,

והסבר: ביאור דורש זה דין ולכאורה,

לפניֿזה  שכתב כמו – הוא למועד תם שבין מינו 77החילוק כל דרך שאין מעשה ועשה ש"המשנה -
רבות, פעמים בשינויו הרגיל אם המשנה, וזה תם. הנקרא הוא נשך, או שנגח שור כגון תמיד, כן לעשות

בו". שהרגיל דבר לאותו מועד נעשה

ש" היינו, שהועד, מכיון ("נעשהlibxdובנידוןֿדידן, רבות, פעמים דברcrenבשינויו libxdyלאותו
eaשינוי שבעקבות היתכן, - "zelrad,"במתנה ניתן או ש"נמכר השור, xeydעל ly erah dpzyi שאינו)

דבר לאותו מועד ש"נעשה שלאחרי הבעלים...), שינוי אודות יודע ואינו eaמבין libxdy,לתמותו יחזור ,"
דבר אצלו להיות חוזר בו" שהרגיל דבר ש"אותו ?libxÎizlaהיינו,

התורה  בעלות מצד הוא - דינו" משנה שנשתנית "שהרשות - זה שדין בדעתי עלה ראשונה, בהשקפה
העולם  מציאות מצד78על אלא אינו הנזק חיוב שכל מכיון כלומר, ,milrad השור התורה 79של קבעה ,

לתמותו. שחוזר דינו", משנה שנשתנית ש"הרשות

התורה  בעלות מצד כיֿאם זה, לדין שכלית הסברה שאין לומר מסתבר לא שפיר, דייקת כד אמנם,
נזקי  שבהלכות ובפרט בדבר. גמור הכרח שאין זמן כל - כו' הטבע מגדרי שלמעלה באופן העולם, על

האמצעי  אדמו"ר שמאריך (כפי השכליות והמצוות מהענינים שכללותן עסקינן, ה"אושפיזא"80ממון -
כו'). למשפטים חוקים שבין החילוק בביאור - הזה בלילה

טבע: עלֿפי פשוטה, בהסברה זה דין לבאר נראה ולכן,

ת  הרוב על ("התורה אדם בני רוב -81דבר"טבע אינםֿיהודים גם אלא ישראל, בני דוקא לאו - (
כו', חדשה ובשמירה חדש בסדר עמהם להתנהג מתחיל אדם, של לרשותו באים חדשים נכסים שכאשר

אלו. נכסים עם הקודם ה'בעלֿהבית' התנהג כיצד נפקאֿמינה כל ללא
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ב.70) יד, וירא
מצות 71) שרש להצ"צ בסהמ"צ הובא סקנ"ז. הריב"ש שו"ת

פ"ח. התפילה
דא"ח)72) (עם סידור פ"ב. של"ב בפרדס ונת' הובא ספרי

ב. פה, הק"ש שער
רפ"א.73) ממון נזקי הל'
ה"ז.74) שם
פ"ו.75) ריש

ו.76) הלכה
ה"ד.77) פ"א
וש"נ.78) ה"ב. פ"א כתובות ירושלמי ראה
של79) "שור של ycwdשהרי, שור "וכן פטור", . . שנגח

xwtd פ"ח – היומי שיעור בהמשך הרמב"ם (כמ"ש פטור" שהזיק
ה"אֿד).
ועוד.80) פי"ג. האמונה שער ראה
פל"ד.81) ח"ג מו"נ ראה
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הראויה  השמירה העדר הקודם, 'בעלֿהבית' של הנהגתו שאופן בנידוןֿדידן, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה
בוודאי  הרי - בו שהרגיל דבר לאותו מועד שנעשה עד רבות פעמים בשינויו להרגיל לשור גרמה כו',

כו'. יזיק שלא כדי מעולה, בשמירה השור עם להתנהג ישתדל החדש שה'בעלֿהבית'

שהרשות  לתמותו, חזר במתנה, ניתן או ונמכר שהועד ד"שור הדין טעם בפשטות מובן ועלֿפיֿזה
שמירה  השור, עם ההנהגה באופן לשינוי כלל) (בדרך מביא הבעלים שינוי כי - דינו" משנה שנשתנית

לתמותו. שחוזר השור, טבע גם משתנה ולכן וכו', מעולה

.ÊÈ באה העיון לאחרי אשר הרמב"ם, בדברי קאֿסלקאֿדעתך אודות להאמור בהמשך - לענין ומענין
וספר  מקוואות הלכות בסיום הרמב"ם בדברי שנתבאר במה תיקון על להעיר יש - אחר באופן המסקנא

האחרונים: בימים שסיימו טהרה,

הן, הכתוב גזירות והטהרות שהטומאות וגלוי ברור "דבר הרמב"ם: כותב - מקוואות הלכות בסוף
החוקים  מכלל הטומאות מן הטבילה וכן החוקים. מכלל הן והרי מכרעתו, אדם של שדעתו מדברים ואינן
בדבר, יש רמז ואףֿעלֿפיֿכן היא.. הכתוב גזירת אלא במים, שתעבור צואה או טיט הטומאה שאין הוא,
לטהר  לבו המכוין כך דבר, בגופו נתחדש שלא ואףֿעלֿפי טהור שטבל כיון לטהר, לבו שהמכוין כשם
העצות  מאותן לפרוש בלבו שהסכים כיון הרעות, ודעות האון מחשבות שהן הנפשות מטומאות נפשו

טהור". - הדעת במי נפשו והביא

פעמים  כמה העירותי זה הדעת82ועל במי נפשו "והביא להיות צריך "דעות xedhdשלכאורה (היפך
שלפניֿזה) "דעותxedhהרעות" לתקן כדי היא הטבילה שהרי ,"zerxd והביא" לומר מספיק לא ולכן ,"

הדעת" במי צריך mzqנפשו כן ועל הספר, מן חסר העיקר הרעות", ה"דעות את שולל זה שאין דמכיון ,
הדעת במי נפשו ש"הביא אלא "xedhdלומר (האדם). "טהור" נעשה שאז הרעות"), "דעות (שלילת

הדעת ("במי פעמיים "טהור" תיבת שראה המעתיק) (או הזעצער' xedhשה'בחור xedhd אחד השמיט - ("
אחת). (פעם טהור" הדעת "במי וכתב  מהם,

הרמב"ם, ודפוסי ההעתקות בכל טעות שנפלה ולומר לדחוק צורך שאין וראיתי, התבוננתי שוב אמנם,
טהור". - הדעת במי נפשו "והביא הקיימת, הגירסא את לקיים שפיר יכולים אלא

ובהקדמה:

בזה), וכיוצא ורבים, יחיד ונקבה, (זכר בדקדוק גם בלשונו, הרמב"ם של דיוקו גודל ידוע
בזה. וכיוצא לרבים, מיחיד או לנקבה מזכר ישנה לא שבוודאי אחת, בהלכה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

"מים הכתוב לשון את ההלכה בהמשך הרמב"ם מביא ל"מים" שבנוגע מכיון ",mixedhובנידוןֿדידן,
"דעותmiaxלשון לפניֿזה כותב ל"דעת" ובנוגע ,zerxdלשון ,"dawp של לשון לומר בא אילו הרי -

הדעת "מי לומר צריך היה הדעת", ל"מי ביחס הדעתmixedhdטהרה "מי או ה'מים'), על (דקאי "dxedhd"
ה'דעת'). על (דקאי

- הדעת "מי שמהלשון עלxedhונמצא, אלא הדעת", "מי על קאי לא שהרמב"ם מוכח "mc`d,היינו ,
- הדעת במי נפשו ש"הביא ".xedhשהאדם

לומר  יש - הרעות") "דעות (היפך הדעת" ל"מי בנוגע הטהרה ענין את מדגיש אינו שהרמב"ם והטעם
"דעת" על קאי סתם "דעת" שהלשון צח zizin`,dxezd83בפשטות, בלשון - כותב כשהרמב"ם ולכן ,

במי84וברור  נפשו "והביא -zrcd,"הטהורה הדעת "מי או הטהורים" הדעת "מי לפרש צורך אין ,"
סתם  ש"דעת" תורה.85מכיון של דעת אלא אינו
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ע'82) חי"ד .188 ע' חי"ב .16 הערה 1146 ע' ח"ד לקו"ש
ועוד. .969 ע' ח"ב תשמ"ה התוועדויות .5 הערה 26

(83– ספרו וחותם  בסיום הרמב"ם שמביא הכתוב ובלשון

ה'". את "דעה
הי"ד.84) לספר הכ"מ הקדמת ראה
"דעות85) – להיפך נתפרש וכיו"ב.zerxdאא"כ ,"
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מזה: יתירה

בלבד זו jxevלא oi`yהרמב"ם - אדרבה אלא "הטהורה", או "הטהורים" yxtlלפרש `ly wiicn
הדעת" במי נפשו "והביא וכותב הדברים), בבירור לכאורה, להקל, שיכול (אף "הטהורה" או "הטהורים"

mzq"הרעות "דעות שגם משמע היה הטהורה", הדעת "מי או הטהורים" הדעת "מי כותב היה אילו כי: -
של בגדר "הביא "zrc"הם כותב כלל, "דעת" של בגדר אינן הרעות" ש"דעות ולהדגיש לשלול וכדי ,

שהתואר מכיון סתם, הדעת" במי בקדושה."zrc"נפשו אלא אינו (לאמיתתו)

לדבר: דוגמא להביא ויש

כותב  - אזוב עלֿידי להזות שצריך מצורע) וטומאת מת (טומאת חמורות מטומאות לטהרה בנוגע
אזוב86הרמב"ם  אותו שקורין והאזוב פסול, לווי שם לו שיש  אזוב "כל :cegia שם תוספת בלי (כלומר,

הכשר". הוא לווי)

(האמיתי), הכשר הדעת הוא לווי, שם לו שאין סתם, ש"דעת" - בנידוןֿדידן גם לומר יש ועלֿדרךֿזה
- לווי) שם ללא (ביחוד, הדעת במי נפשו כש"הביא ".xedhולכן

ה'תיקון' את לתקן יש - ואדרבא מאומה, לתקן צריך ואין ברמב"ם, הגירסא שפיר מדוייקת ועלֿפיֿזה
הדעת "מי הוספת עלֿידי לעשות את xedhdשרצו לפרסם צורך יש הדבר, שנתפרסם ומכיון טהור", ,

משובח. זה הרי התיקון, בפרסוס המקדים וכל שבדבר, התיקון

לחזור  יש - כו' והוכחות ראיות כמה יסוד על וסברא בשכל שהונח בדבר שאפילו ללמוד יש [ומזה
רב" לך "עשה אחר, עלֿידי טוב) (ויותר או בעצמו לזמן, מזמן שהדבר 87ולבחון בטוח להיות כדי ,

בתשובותיו  הרמב"ם שכתב מה ועלֿדרך ואמיתי. נכון הוא נכתב או ולבדוק 88שנאמר כו' לחפש "ראוי
פעמים]. כמה כמדובר כו'", יחשב טובה ויודיעני, דבר שימצא מי וכל כו'

.ÁÈ הלימוד את ולבאר להוסיף - ברמב"ם היומי לשיעור בנוגע לעיל המדובר - לעניננו ונחזור
הדעות" ב"לתקן :89וההוראה

הבהמית  הנפש על קאי - חסֿושלום,90"שור" בלתיֿרצוי דבר  תעשה שלא עליה לשמור שצריך ,
"ונשלמה - השלימות לתכלית ועד וקדושה, טוב שהם דברים שתעשה - היינו,mixtואדרבה שפתינו",

שלימות. של באופן הם ה"פרים"(שור) שגם

חסֿושלום, בלתיֿרצוי דבר השור עשה - שפתינו" פרים "ונשלמה שתמורת מצב להיות יכול אמנם,
ויתירה  הרעות", ודעות האון מחשבות שהן הנפשות "טומאות יז) (סעיף לעיל המוזכר הרמב"ם ובלשון

ש"נעשה עד רבות", פעמים בשינויו ש"הרגיל שההנהגה crenמזה, היינו, בו", שהרגיל הדבר לאותו
טבע. כמו אצלו נעשית הבלתיֿרצויה

לתמותו  לחזור יכול כזה במצב שגם - היומי מהשיעור ההוראה באה זה הבעלות,ועל שינוי עלֿידי
היה  כיצד כלל נפקאֿמינה אין ואז חדשה, בעלות עלֿידי כמו חדשה והנהגה חדש סדר שמתחיל היינו,

שנברא דבר כמו (מאל"ף), מחדש מתחיל הכל אלא שלפניֿזה, ברגע dzrהמצב df באופן הקב"ה עלֿידי
לכבודו" אלא בראו "מעשה32ש"לא נחשב חסֿושלום, הקב"ה של לכבודו שאינו מעשה כל ולכן ,oi`y

שעשה מכיון תם", "נקרא חסֿושלום, עשאו ואם כן", לעשות מינו כל erahדרך jtid.

למצב בנוגע אמורים הדברים יכול ievxÎizlaואם שהועד, לאחרי שאפילו רוחני, או גשמי היזק ,
ולהתחיל לתמותו ycgלחזור xcqבנוגע -"ycewa dilr"lלהתחיל שיכול ycgעלֿאחתֿכמהֿוכמה xcq,

לפניֿזה. ומצבו מעמדו לגבי באיןֿערוך
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ט 86) הל' ה"ה. פי"א אדומה פרה ה"א.הל' פי"א צרעת ומאת
מט"ז.87) מ"ו. פ"א אבות
מט.88) סו"ס (ליפסיא) הרמב"ם שו"ת

בסופן.89) תמורה הל' רמב"ם ראה
ועוד.90) פ"ח. התפילה קונטרס ד. ב, ויקרא לקו"ת ראה
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.ËÈ:"ו"הקהל השואבה" בית "שמחת לעניני ובשייכות בקשר - בעניננו ועלֿדרךֿזה

בכל  שלפניֿזה, ימים שלושה במשך ו"הקהל" השואבה" בית ב"שמחת הפעולה לאחרי גם
שינה" טעם טעמנו ש"לא עד שיש91ה"שטורעם", ששוכחים היינו, ,mrh שיפסיק יתכן לא ולכן בשינה,

שאינו  מכיון לישון, כדי ו"הקהל" השואבה" בית "שמחת כמו ונעים, טוב הכי בענין ההתעסקות באמצע
באיןֿערוך, והוספה עילוי להיות צריך הזה בלילה הרי, - בשינה טעם ixnblמרגיש ycg xcq בנוגע הן ,

כדי  בחצוצרות.. "תוקעין - ל"הקהל" בנוגע והן ("החליל"), זמר כלי עלֿידי – השואבה" בית ל"שמחת
בארוכה. כנ"ל העם", את להקהיל

מצד זאת שעושה באופן - זה (כנ"ל erahוכל לכבודו" אלא בראו ש"לא בריאתו לטבע בהתאם ,
מצד הרי ו"הקהל", השואבה" בית "שמחת זמן כשבא ולכן יח), etebסעיף rah92 לעסוק ורץ הולך

אלו, בענינים

עלֿידיֿזה  – ו"הקהל" זמר, כלי עלֿידי – השואבה" בית "שמחת הזה: למוצאיֿשבת בנוגע גם כולל
הלכה" זו ה' "דבר הקב"ה, המשלח, של בכוחו - ומכריז ותוקע, ומריע ותוקע זהב, של חצוצרה 93שנוטל

" -micedi eaiywd" להיות צריך שבו סגולה בזמן עכשיו נמצאים !shde miypde miyp`d ,mrd z` ldwd..
הימים"! כל אלקיכם ה' את ליראה

כל  אלקיכם ה' את "ליראה ענין את לפעול הקב"ה, של בכוחו יכול, ואחד אחד שכל – ובפשטות
ועלֿאח  להזולת, בנוגע להם הימים", שקל כאלו ישנם שהרי הפוך, בסדר או לעצמו, בנוגע תֿכמהֿוכמה

מלמטה  או למטה מלמעלה מקום, מכל הענין ויבוא עצמם... על מאשר הזולת על ה"' את "ליראה לפעול
העיקר" הוא "המעשה בפועל, במעשה שיומשך העיקר .94למעלה,

.Îמיוחדת ונתינתֿכח הוראה יש לעיל האמור לכל שבנוגע להוסיף, epxecayויש epiax dynn95 כ"ק -
דורנו: נשיא אדמו"ר מו"ח

שבדורנו  רבינו משה דורנו, ומקום,96נשיא מקום בכל והיהדות התורה בהפצת לעסוק ותובע דורש ,
מעינותיך  ש"יפוצו דורנו נשיא ותובע דורש התורה, פנימיות ל"מעיינות" בנוגע שאפילו כך, כדי עד

ה" שאפילו היינו, עצמם zepiirnחוצה", של97" באופן להתפשט ה"dvtdצריכים למקום .dveg"98עד

כבנידוןֿדידן, כפשוטה, להלכה בנוגע - התורה פנימיות ל"מעיינות" בנוגע אמורים הדברים ואם
העם", את להקהיל כדי בחצוצרות.. גם dnkeÎdnkÎzg`Îlr"תוקעין וההפצה הפרסום להיות שצריך

מצד  כי צדקנו), משיח ביאת פועלים (שעלֿידיֿזה מיוחד עידוד או מיוחד בציווי צורך ואין ב"חוצה",
כמוך" לרעך "ואהבת בתורה"98הציווי גדול "כלל יהודי 99, לכל הלכה" זו ה' "דבר לפרסם חייבים ,

ב"חוצה". מקומו אם גם אליו, להגיע  שיכולים

ו"חצוצרות", זמר" "כלי עלֿידי כי - מוצאיֿשבת הזה, בלילה יתירה מעלה יש זה שבענין ולהעיר,
"הקהל") של וההכרזה השואבה" בית "שמחת (של הקול מגיע הזה, בלילה בהם להשתמש שמתחילים

"חוצה".wegxnlגם -

ועוד: זאת

ב"שמחת  לפעול יכולים - ורדיו בטלפון גם ממוצאיֿשבת) (החל להשתמש יכולים אלו שבימינו מכיון
שא  "חוצה" בגשמיות, רחוק הכי במקום אפילו ו"הקהל" השואבה" כולו בית העולם בכל הימנו, מחוץ 100ין
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א.91) נג, סוכה
מטי 92) הוה דכד לראשי, טיבו מחזק "אנא מארז"ל ע"ד

הובא  – סה"ד פ"ב ברכות (ירושלמי מגרמי'" כרע  הוא למודים
ועוד). סע"ב. קיח, שבת תפילה עיון בתוד"ה

מי"ז.93) פ"א אבות
בלילה 94) ה"אושפיזא" רבינו ממשה הנתינתֿכח על נוסף

הברכה  "וזאת היומי, החומש בשיעור גם מודגש שענינו הזה,
בארוכה. כנ"ל מלך", בישורון "ויהי גו'", משה ברך אשר

ז.95) פנ"ו, ב"ר רע"א). קיד, רע"א. (קיב, תס"ט תקו"ז ראה
א. רעג, זח"ג

רק96) האמצעי,xdpdלא דאדמו"ר הנהר" "רחובות גם כולל ,
עצמו. ה"מעיין" גם אלא הזה, בלילה ה"אושפיזא"

ועוד.97) ואילך. 282 ע' חט"ו לקו"ש ראה
יח.98) יט, קדושים
עה"פ.99) ופירש"י תו"כ

גם 100) ועולה כולו, העולם בכל מתפשטים האויר גלי שהרי
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וקלֿוחומר  במכלֿשכן – קדושה לעניני אלו במכשירים השימוש אודות פעמים כמה וכמדובר
העולם. עניני עבור בהם מהשימוש

ובפשטות:

הבדלה  לאחרי שמיד בנפשיה' איניש שנמצא101'ידע לסוחר בטלפון להתקשר lazממהר ievwa כדי
נפשו  חיי בה לקנות (שיכול פרוטה שוה באמונה"102להרוויח ומתנו "משאו להיות שצריך באמרו ,103,

מכיון היתכןlekiyולכן ומתנו, משאו עבור לים מעבר ומתנו xg`iyלטלפן ב"משאו ההתעסקות את
dpen`a...!?"

וזורע" העולמים בחי ש"מאמין באופן הוא יהודי של ומתן משא לו: אומרים כך שגם 104על היינו, ,
"שש  סדר ומתחיל השמיטה, שנת שנסתיימה מכיון - שדהו לזרוע הולך ושש 105כאשר שדך תזרע שנים

כרמך" תזמור חדור106שנים להיותו היא, ש"זורע" היחידה הסיבה הרי -minlerd iga dpen`a107.

גם  כולל באמונה", ומתנו "משאו העולם, עניני בשאר ועלֿדרךֿזה בזריעה, שהתעסקותו ופשוט,
שמים" "לשם - היא בזה, וכיוצא בטלפון אלו 108השימוש מכשירים לנצל צריכים בוודאי שכן, ומכיון .

ממש. קדושה לעניני

שנמצא  ליהודי גם להגיע כדי אלו מכשירים לנצל - ו"הקהל" השואבה" בית "שמחת - ובנידוןֿדידן
כזו  מציאות חסֿושלום, עדיין, יש (אם ברוחניות ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בגשמיות, "חוצה" תבל, בקצוי
הכיפורים, יום תשובה, ימי עשרת ראשֿהשנה, הסליחות, ימי אלול, ח"י אלול, בחודש העבודה לאחרי -
כל  לאחרי הסוכות, דחג הראשונים ימים לשלושה עד לסוכות, הכיפורים יום שבין הימים ארבעה

ו"הקהל"). השואבה" בית "שמחת בעניני ה"שטורעם"

שבטי  "יחד - ישראל כל אצל והטף" והנשים האנשים העם, את ד"הקהל הענין את שפועלים ועד
ונשיא  מלך שהוא אלו כל את שמאחד מלך", בישורון "ויהי הדור, נשיא של בכוחו כאמור, ישראל",

אחת מציאות שנעשים באופן הכל"עליהם, הוא "הנשיא -109.

.‡Î הכי והצלחה גדולה, הכי שמחה מתוך השואבה" בית ב"שמחת הצלחה - העיקר הוא והמעשה
תבל. קצוי בכל שפועלים באופן ובשניהם, זהב, של בחצוצרות בתקיעה מופלגה

כפשוטה: "הקהל" מצות לקיום ממש בקרוב זוכים שעלֿידיֿזה – העיקר והוא - ועוד

(כמבואר  הגלות" משך זמן כל ועבודתינו במעשינו תלוי המשיח.. ימות של השלימות.. ש"תכלית ידוע
האמצעי 110בתניא  אדמו"ר בדרושי - יותר ובאריכות לו 111, שיש אדם "כמו הזה), בלילה ה"אושפיזא" ,

בתיבה" סגורים ש"הם אלא כו'", ומרגליות טובות אבנים מליאה -112תיבה ממש בקרוב - ולעתיד ,
כו'. הענינים כל ומתגלים התיבה את פותחים

ענין הוא ועבודתינו" ד"מעשינו הענין לזה,illkאמנם, ונוסף המשיח, ימות של הזמן לכללות ביחס
ד" הענין גם ישנו יותר, dcnובפרטיות cbpk dcn"113בענין שפעולה היינו, ,miieqn קיום ומקרבת ממהרת

df oipr.לעתידֿלבוא בשלימותו,
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בנוגע  גם מובן ומזה כו', יותר ולמעלה ללבנה, עד השמימה,
אדה"ז  (לשון מהן" "נשתלשלו – ואדרבה הענינים, לרוחניות

בגשמיות. גם נשתלשל ומזה ברוחניות, תחילה רפ"ג), בתניא
ש 101) שמרגישים כאלו שישנם האט seqÎlkÎseqועד ("ער

ולרוץ  "הבדלה", לעשות כבר יכולים דערווארט"...) קוים זיך
המסחר. בעניני לטלפן

סע"ב).102) (מח, פל"ז תניא ראה
או"ח 103) אדה"ז שו"ע ספ"ה. דעות הל' רמב"ם א. פו, יומא

ס"ב. סקנ"ו
א.104) לא, שבת – אמונת בתוד"ה הובא – ירושלמי
ג.105) כה, בהר

ד"לא 106) הענין היפך – וכרמו שדהו לעזוב יכול אינו שהרי
וגם  הענינים. כפשטות יח), מה, (ישעי' יצרה" לשבת בראה תוהו

ד  הענין צ"ל – הענינים פנימיות mixexiadמצד zcear בשדה
כו'. וכרם
וש"נ.107) .370 ע' חט"ו לקו"ש ראה
ספ"ג.108) דעות הל' רמב"ם מי"ב. פ"ב אבות
כא.109) כא, חוקת פירש"י
פל"ז.110) ריש
ועוד.111) פקנ"ו. (מהדו"ב) המילות פירוש ראה
ועוד.112) ואילך. תלג ס"ע תרכ"ז סה"מ ב. א, דברים לקו"ת
ואילך.113) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
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עד  ה"שטורעם", בכל והטף" והנשים האנשים העם, את "הקהל פעולת עלֿידי הרי לעניננו, ובנוגע
הקדושה  הפתוחה המלאה "מידו מדה", כנגד ב"מדה הקב"ה גם מתנהג - תבל קצוי בכל שפועלים

והטף",114והרחבה" והנשים האנשים העם, את "הקהל ישראל, בני כל את להקהיל ,"ycwndÎzial,
ידיך" כוננו אדנֿי הפרשיות115"מקדש קריאת לשמוע ,"giynd jlnn'ה את "ליראה שפועל ובאופן ,

הימים" כל zenilydאלקיכם zilkza כולא וקודשאֿבריךֿהוא "ישראל - אחת מציאות שנעשים עד ,
".116חד"

עין" כהרף המקום עיכבן "לא ממש, בימינו במהרה - לנו" תהיה מעשרה 117ו"כן למטה ממש, בפועל ,
רצון. יהי כן אמן טפחים,
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דברהמ"ז.114) ג' ברכה
ובפירש"י.115) יז טו, בשלח

א.116) עג, זח"ג ראה
ועוד.117) מא. יב, בא ופירש"י מכילתא

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לענין  בהנוגע  בשיחה  שקרא  מה  ע"ד  כותב  בו  הרחמים,  חדש  אלול  מט"ו  למכתבו  במענה 

פרוזבול, שענינו הוא מסירת שטרותיו לבית דין. ומביא פלוגתת רש"י ותוס' בזה.

ויעיין הלכות הלואה לרבנו הזקן בעל התניא - )פוסק בנסתר דתורה( - והשולחן ערוך - )פוסק 

בנגלה דתורה(, בסעיף ל"ד, שזה שמש יסוד להאמור בשיחה, כאילו מסר שטרו לבית דין כו', ואפילו 

אין לו שטר כלל אלא חוב בע"פ, מועיל פרוזבול.

אשר  הידועים,  ותניא,  תהלים  דחומש  השיעורים  שלשת  שמירת  על  אעוררו  זו  בהזדמנות 

שמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר סגולה הם לכמה ענינים.

בברכה לבשו"ט ולחג שמח.

 ב"ה,  א' מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

שהוא  והתמי'  הפליאה  ומובנת  אליו.  המצורף  עם  תשרי  מכ"ח  מכתבו  קבלת  הנני  מאשר 

צעירי  עניני  הקדש,  בעבודת  לעבוד  והצליחתו  זיכתו  העליונה  השגחה  אשר  בשעה  בה  וכו',  מדוכא 

אגו"ח ובנקודה הפנימית הפצת המעינות חוצה. והרי ידוע פסק תורתנו כל המקבל עליו וכו'. ויהי רצון 

שבקרוב ממש יבשר טוב בטוב הנראה והנגלה, בכל הענינים אודותם כותב.

והרי נמצאים אנו למחרתו של חדש השביעי, שכשמו - כל ימי החדש בכלל זה, ודרשו רז"ל 

שמושבע הוא בכל טוב, והוא חדש הכללי - שנמשכים עניניו על כל השנה, ובלבד שתהיינה התומ"צ, 

הצנור והכלים להמשכת וקבלת ברכות והשפעות השי"ת. וק"ל.

בברכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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סוכה  במסכת בגמרא אליעזר 1נאמר רבי "תניא :
ביוםֿטוב  חובתו ידי יוצא אדם שאין כשם אומר:

דכתיב  חבירו, של בלולבו חג של ולקחתם 2הראשון :
– תמרים כפות הדר עץ פרי הראשון ביום לכם
של  בסוכתו חובתו ידי יוצא אדם אין כך משלכם,

דכתיב  –3חבירו, ימים שבעת לך תעשה הסוכות חג :
אדם  אין שאמרו אףֿעלֿפי אומרים: וחכמים משלך.
חבירו, של בלולבו הראשון טוב ביום חובתו ידי יוצא

דכתיב  חבירו, של בסוכתו חובתו ידי יוצא כל 4אבל :
ישראל  שכל מלמד – בסוכות ישבו בישראל האזרח
דרשי  מאי לך האי ורבנן אחת. בסוכה לישב ראויים
"לך"?) המילה את חכמים דורשים (=וכיצד ביה
לדבריהם, באה, זו (=מלה גזולה למעוטי ליה מיבעי
כל  כתיב: – שאולה אבל "גזולה"), סוכה למעט כדי

האזרח".

שאין  שלמרות חכמים, כדברי נקבעה ההלכה
חובת  ידי הסוכות חג של הראשון ביוםֿטוב יוצאים
"משום  שאולים, מינים בארבעה המינים ארבעת

לכם" יהיו) שהמינים צורך שיש (=משום ,5שבעינן
ידי  לצאת ואפשר ההלכה, שונה סוכה לגבי זאת  בכל

שאולה  סוכה עלֿידי המצוה .6חובת

חכמים  לדברי שהסיבה נראה, ראשון במבט
שמן  היא, שאולה בסוכה המצוה חובת ידי שיוצאים
ישראל  שכל המלמד בישראל", האזרח "כל הפסוק
לך" שב"תעשה רואים, אנו אחת, בסוכה לישב ראויים

אלא  "שלך", להיות צריכה שהסוכה הכוונה אין
(=למעט) "למעוטי" כדי רק באה "לך" שהמילה

גזולה".

בשולחןֿערוך  אומר הזקן אדמו"ר ֿ 7אבל "אףֿעל :

משלך, – לך תעשה הסוכות חג תורה שאמרה פי

 ֿ אףֿעל חבירך, של ולא שלך הסוכה שתהא כלומר,
דכיוון  שאולה, בסוכה חובתו ידי אדם יוצא פיֿכן

היא הרי ברשות לה –elykשנכנס לך נאמר ולא ,
רואים  אנו מכך הגזול". את להוציא אלא משלך,

"לך" המילה מן לומדים אנו סוכה לגבי שגם בבירור,

אפשר  זאת למרות אך "שלך", להיות צריכה שהיא
מפני  שאולה, סוכה עלֿידי המצוה חובת ידי לצאת

היא "הרי ,elyk"8שהשאולה

ידי  לצאת שאפשר לכך הסיבה אם להבין: יש

"כל  שהפסוק מפני איננה שאולה בסוכה חובה

ה"שאולה"daxnהאזרח..." הסוכה מפני 9את אלא ,
כשלו" היא הרי גם 10ש"שאולה... כשר יהא לא מדוע ,

הרי  "שאולה... שהרי סיבה, אותה מפני שאול לולב

כשלו"? היא

.·

ÌÏ˘ÂÓ ÔÙÂ‡· ‡È‰ ‰ÎÂÒ· ‰Ï‡˘‰‰ :‰·Â˘˙‰

הבדלים  כאן שיש כך, על לענות היה ניתן לכאורה

"שלו" למושג "כל 11בהסבר הפסוק מגלה סוכה לגבי .
משלך", – "לך של פחותה בדרגה שדי האזרח...",

שלו  שאיננה למרות שאולה, סוכה גם נכללת שבה

ולכן 12ממש  כזה, פסוק אין הלולב לגבי זאת לעומת .
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ב.1) כז,
מ.2) כג, אמור
יג.3) טז, ראה
מב.4) שם, אמור
ס"ב 5) סתרמ"ט או"ח (ואדה"ז) טושו"ע ה"י. פ"ה לולב הל' רמב"ם

ס"ג. סתרנ"ח (ס"א).
(ולהעיר 6) ס"ב סתרל"ז שם טושו"ע הכ"ה. פ"ה סוכה הל' רמב"ם

ואכ"מ). ב. מכתב (להרגצובי) תורה ממכתבי
ס"ג.7) סתרל"ז או"ח
כן 8) מפרש שכנראה ס"ב, שם מלבוש הוא דאדה"ז מקורו בפשטות

שכה  (מצוה המנ"ח שמפרש כמו [ודלא האזרח. כל ד"ה שם בפרש"י
סתפ"ב  או"ח שע"ת סשמ"ז. הריב"ש שו"ת וראה בפרש"י. סק"ט)
שם), האזרח כל (ד"ה ותוס' רש"י מחולקים שבזה י"ל ועפ"ז סק"א].

האזרח" מ"כל למדין התוס' jixvדלדעת oi`y,"משלך ד"לך לדין

`linne שם ריב"ש וראה שאולה. ובסוכה השותפים בסוכת י"ח יוצאין
.15 הערה לקמן ראה –

ועוד.9) ורבנן. ד"ה א לא, לסוכה תמרים כפות ראה
הביא 10) ולא כשלו" היא "הרי ההסברה אדה"ז מ"ש מובן ועפ"ז

שהכוונה  קס"ד הי' אז כי – גו'" האזרח "כל מהכתוב הלימוד כלל
שלך. – ד"לך" הדין בסוכה שאין בהלימוד

וש"נ.11) ב. לו, (יבמות לפירות או הגוף קנין ענינים: בכו"כ ועד"ז
סוגי  ועוד), ס"ג. תרלז סי' שם לשו"ע (למהרש"ק) שלמה מחכמת ולהעיר

יראה ללא בנוגע ט"ז jlמשכון (ובנ"כ). תמא סי' או"ח (ואדה"ז) (שו"ע
ועוד. ועוד), סק"ד. תמג סי'

אלא 12) משלך לך נאמר "ולא שם אדה"ז מל' קצת משמע כן
חבירו  עם בה שותפות לו שיש בסוכה לאח"ז (וכן הגזולה" את להוציא

נקרא זה "ואין שמאריכות lfbכתב י"ל ועפ"ז כו'"). כן דעת שעל כיון
שלך הסוכה שתהא "כלומר הסעיף בתחלת אדה"ז jxiagלשון ly `le"
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עד  ה"שטורעם", בכל והטף" והנשים האנשים העם, את "הקהל פעולת עלֿידי הרי לעניננו, ובנוגע
הקדושה  הפתוחה המלאה "מידו מדה", כנגד ב"מדה הקב"ה גם מתנהג - תבל קצוי בכל שפועלים

והטף",114והרחבה" והנשים האנשים העם, את "הקהל ישראל, בני כל את להקהיל ,"ycwndÎzial,
ידיך" כוננו אדנֿי הפרשיות115"מקדש קריאת לשמוע ,"giynd jlnn'ה את "ליראה שפועל ובאופן ,

הימים" כל zenilydאלקיכם zilkza כולא וקודשאֿבריךֿהוא "ישראל - אחת מציאות שנעשים עד ,
".116חד"

עין" כהרף המקום עיכבן "לא ממש, בימינו במהרה - לנו" תהיה מעשרה 117ו"כן למטה ממש, בפועל ,
רצון. יהי כן אמן טפחים,
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דברהמ"ז.114) ג' ברכה
ובפירש"י.115) יז טו, בשלח

א.116) עג, זח"ג ראה
ועוד.117) מא. יב, בא ופירש"י מכילתא
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האופן  היא משלכם" – לכם "ולקחתם של המשמעות
לולב  נכלל איננו שבו "שלכם", המושג של המלא

שאול.

מאוחר  בסעיף הזקן אדמו"ר של מלשונו אבל
"13יותר  היא שאולה שסוכה ynnמובן, ely הוא וכך ,"

גזולה  בסוכה יוצא שבדיעבד "ואףֿעלֿפי שם: אומר
לישב  אין לכתחילה מקום מכל בקרקע.. העומדת
נקראת  שאינה מפני חברו של בקרקע העומדת בסוכה
ואינה  משלך, – לך תעשה אמרה והתורה ממש, שלו

מדעתו, לו שהשאילה ממש, לשאלה היא דומה והרי
ynn elyk חובה ידי יוצאים שאין רואים אנו מכך ."

כאשר  גם חובה ידי לצאת שאפשר מפני שאולה בסוכה
אלא  ממש, "שלו" איננה שסוכה 14הסוכה מפני ,

אמנם היא ynnשאולה elyk15,אפוא נשאלת, ושוב ,
נכללים  השאולים המינים אין מדוע ששאלנו: השאלה

המינים? ארבעת שאצל ב"לכם"

האזרח...", "כל הפסוק שמן להסביר, אפשר אך
ממש  שאיננה בסוכה גם להסתפק שאפשר לומדים אין

אלא אשר jtidl"שלך", מיוחד ענין ישנו שבסוכה ,
" נעשית שאולה סוכה גם וההסבר elyynn"16בגללו .

הסוכה  את לו משאיל שחבירו כיוון הוא: לכך הפשוט
תהיה שהיא elyבאופן rawd zxick weica כל של

הלולב  לעומת הסוכה, בענין העיקר זהו (שהרי 17השנה

בלבד), צדדי תנאי הוא "שלך" – לגביו אשר וכדומה,

– ממש" "שלו של באופן היא ההשאלה לפיכך
השאילו" כזאת) (=במחשבה דהכי .18"אדעתא
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של  פנימיותם לפי זה ענין ולהסביר להוסיף ויש
ש"כל  לומדים האזרח..." "כל הפסוק מן הדברים:
המעלה  מפני – אחת" בסוכה לישב ראויים ישראל
למציאות  ישראל כל מתאחדים הסוכה, של המיוחדת
אחת". בסוכה לישב ראויים ישראל "כל אשר עד אחת,
ממש", "כשלו היא שאולה סוכה גם זו ומסיבה

להלן: כמוסבר

החסידות  בתורת הפסוק 19מוסבר "בכסה 20על
 ֿ וביום בראשֿהשנה אשר שהענינים חגנו", ליום
בחג  מתגלים "בכסה", – מוסתרים הם הכיפורים
שבמושג  ההבדל יובן זה לפי חגנו", "ליום – הסוכות
ולהסביר  להקדים יש כך לשם ללולב. סוכה בין "לכם"
 ֿ ויום בראשֿהשנה "בכסה" שהם הענינים את

הכיפורים.

בהרחבה  כבר ראשֿהשנה 21הוסבר של שבמהותם ,
מזה, זה הנעלים ענינים, שלושה יש ויוםֿהכיפורים

א) מצות zeevndוהם: – השנה בראש אלו: ימים של
התענית  מצות – וביוםֿהכיפורים שופר, תקיעת
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שיהי' שצריך (– (החיוב לא הוא ד"לך" הדין שכל לכאורה משמע
שצריך  בלולב משא"כ חבירך": של "לא (– השלילה (רק אלא "שלך",
אמנם. ד"ה סקל"ג סכ"ח מלואים אבני (ראה ממש משלכם" "לכם שיהי'
בסופו). סק"פ או"ח חת"ס משו"ת ולהעיר ועוד. סק"ט. סתמ"ח מקו"ח
בסוכה  י"ח דיוצאין כתב ולא כשלו" היא "הרי שכתב מזה אבל
יא, בסעיף ממ"ש ובפרט כנ"ל, (וכיו"ב) האזרח כל דכתיב כיון שאולה

בפנים. כדלקמן משמע
סי"א.13) שם
גזולה 14) סוכה גבי א) לא, (סוכה לומר שהוצרך מה מובן ועפ"ז

שלו  לדין צריך בסוכה גם כי – היא" שאולה וסוכה נגזלת אינה  "קרקע
שם  אדה"ז מדגיש וכן שם). (כבפנ"י דוקא" "לאו הוא זה דל' ואצ"ל
שלו  נקראת שאינה "מפני הנ"ל בסעיף וכן בידו". כשאול הוא "הרי ס"ד

ynn רבה אלי' וראה ממש, שלו שאי"ז אלא "שלו" נק' זה דגם משמע, "
כמו  הוי כשאולה דהוי כיון בקרקע הכא "אבל המג"א על שמשיג סק"ד

א. לא, סוכה תמרים מכפות ולהעיר לכם".
למה 15) א) ט, (סוכה ההוא ד"ה התוס' קושיית ליישב יש אולי עפ"ז

הבאה  מצוה לי' דהוה משום לי' "תיפוק גזולה למעוטי דלך קרא צריך
שלך  שיהי' לך תעשה צ"ל בסוכה גם כי – שם) מנ"ח (וראה בעבירה"

רק ואי"ז למעוטי), ד"ה שם רש"י כוונת שזוהי גזולה cenil(וי"ל למעוטי
דתוס' י"ל כהנ"ל ועפ"י סצ"ט. שאג"א וראה בסוכה. פסול הוא שגזול
מתוד"ה  משמע וכן .(8 הערה (הנ"ל ב כז, בדף אזלי לשיטתייהו ורש"י
אבל  משלכם". בעינן לא "ובסוכה לסופו קרוב א) (נה, גיטין טעמא מאי
שלו  שאינו בסוכה אדם "יוצא ורבנן ד"ה א לא, סוכה פרש"י מל'

כן, לדייק אין להמציאות.בשאולה" רק כוונתו כי

מכל 16) רחמנא לן דגלי דכיון מבאר לח סי' סופר מכתב בספר
פרטי  מישראל אדם אכל לאו לך ע"כ א"כ כשרה, שאולה דסוכה האזרח
טעמא  והיינו והפקר נכרי משל לאפוקי קאי ישראל אכללות אלא קאי
שמטעם  (ועיי"ש בי' קרינן לך ישראל בעלים לו שיש כיון בשאול דיוצא

עכו"ם). שותפות וכן מעכו"ם שאולה בסוכה יוצא אין זה
בעלות ענין דמה – סברתו להבין זכיתי דציבור llkcולא ישראל,

תביאו) ממושבותיכם (ע"ד דיהודי שצ"ל נחדש האם כסוכה, במצוה –
דוקא?!

הרי  – עכו"ם בשל חלה אינה קדושה בה שיש שמפני – נאמר ואם
סוכה  פרש"י (ראה זה למ"ד – סוכה קדושת (שזוהי קרבן בקדושת בפרט
החגיגה. על וד"ה לה' ד"ה ב ל, ביצה פרש"י החגיגה. על ד"ה א ט,
ישנה  – וש"נ)) א'תשה) (ע' סוכות אוה"ת וראה תרלח. ר"ס אדה"ז שו"ע
ולא  וכיו"ב, מ"ישראל" הוא – בקרא בכיו"ב דאו"ה ומיעוטא באו"ה.
להקדיש  יכול שאינו מפני ואם וכיו"ב). ("לך" וממונא דבעלות מלשון

דעכו"ם. או דישראל נפק"מ ומאי משאילו, הרי – שלו שאינו מה
(17k"ykna.ח ס"ו, סי"ד חאו"ח אדה"ז שו"ע (ראה שאולה מטלית

וש"נ). שם. ובקו"א
וראה 18) הקודמת. בהערה בהמצויין (ראה שאולה בטלית משא"כ

זה). המתרצים סקל"א המחנות לכל במאסף בהמצויין
ר"ה 19) סע"ב. מח, נצבים לקו"ת גם וראה ובכ"מ. ב. רלה, סדור

ואילך. סע"ג נד,
ד.20) פא, תהלים
(21124 (ע' לר"ה שיחה ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה לקמן בהבא

ואילך). 130 (ע' הכפורים וליום ואילך)
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האופן  היא משלכם" – לכם "ולקחתם של המשמעות
לולב  נכלל איננו שבו "שלכם", המושג של המלא

שאול.

מאוחר  בסעיף הזקן אדמו"ר של מלשונו אבל
"13יותר  היא שאולה שסוכה ynnמובן, ely הוא וכך ,"

גזולה  בסוכה יוצא שבדיעבד "ואףֿעלֿפי שם: אומר
לישב  אין לכתחילה מקום מכל בקרקע.. העומדת
נקראת  שאינה מפני חברו של בקרקע העומדת בסוכה
ואינה  משלך, – לך תעשה אמרה והתורה ממש, שלו

מדעתו, לו שהשאילה ממש, לשאלה היא דומה והרי
ynn elyk חובה ידי יוצאים שאין רואים אנו מכך ."

כאשר  גם חובה ידי לצאת שאפשר מפני שאולה בסוכה
אלא  ממש, "שלו" איננה שסוכה 14הסוכה מפני ,

אמנם היא ynnשאולה elyk15,אפוא נשאלת, ושוב ,
נכללים  השאולים המינים אין מדוע ששאלנו: השאלה

המינים? ארבעת שאצל ב"לכם"

האזרח...", "כל הפסוק שמן להסביר, אפשר אך
ממש  שאיננה בסוכה גם להסתפק שאפשר לומדים אין

אלא אשר jtidl"שלך", מיוחד ענין ישנו שבסוכה ,
" נעשית שאולה סוכה גם וההסבר elyynn"16בגללו .

הסוכה  את לו משאיל שחבירו כיוון הוא: לכך הפשוט
תהיה שהיא elyבאופן rawd zxick weica כל של

הלולב  לעומת הסוכה, בענין העיקר זהו (שהרי 17השנה

בלבד), צדדי תנאי הוא "שלך" – לגביו אשר וכדומה,

– ממש" "שלו של באופן היא ההשאלה לפיכך
השאילו" כזאת) (=במחשבה דהכי .18"אדעתא
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של  פנימיותם לפי זה ענין ולהסביר להוסיף ויש
ש"כל  לומדים האזרח..." "כל הפסוק מן הדברים:
המעלה  מפני – אחת" בסוכה לישב ראויים ישראל
למציאות  ישראל כל מתאחדים הסוכה, של המיוחדת
אחת". בסוכה לישב ראויים ישראל "כל אשר עד אחת,
ממש", "כשלו היא שאולה סוכה גם זו ומסיבה

להלן: כמוסבר

החסידות  בתורת הפסוק 19מוסבר "בכסה 20על
 ֿ וביום בראשֿהשנה אשר שהענינים חגנו", ליום
בחג  מתגלים "בכסה", – מוסתרים הם הכיפורים
שבמושג  ההבדל יובן זה לפי חגנו", "ליום – הסוכות
ולהסביר  להקדים יש כך לשם ללולב. סוכה בין "לכם"
 ֿ ויום בראשֿהשנה "בכסה" שהם הענינים את

הכיפורים.

בהרחבה  כבר ראשֿהשנה 21הוסבר של שבמהותם ,
מזה, זה הנעלים ענינים, שלושה יש ויוםֿהכיפורים

א) מצות zeevndוהם: – השנה בראש אלו: ימים של
התענית  מצות – וביוםֿהכיפורים שופר, תקיעת
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שיהי' שצריך (– (החיוב לא הוא ד"לך" הדין שכל לכאורה משמע
שצריך  בלולב משא"כ חבירך": של "לא (– השלילה (רק אלא "שלך",
אמנם. ד"ה סקל"ג סכ"ח מלואים אבני (ראה ממש משלכם" "לכם שיהי'
בסופו). סק"פ או"ח חת"ס משו"ת ולהעיר ועוד. סק"ט. סתמ"ח מקו"ח
בסוכה  י"ח דיוצאין כתב ולא כשלו" היא "הרי שכתב מזה אבל
יא, בסעיף ממ"ש ובפרט כנ"ל, (וכיו"ב) האזרח כל דכתיב כיון שאולה

בפנים. כדלקמן משמע
סי"א.13) שם
גזולה 14) סוכה גבי א) לא, (סוכה לומר שהוצרך מה מובן ועפ"ז

שלו  לדין צריך בסוכה גם כי – היא" שאולה וסוכה נגזלת אינה  "קרקע
שם  אדה"ז מדגיש וכן שם). (כבפנ"י דוקא" "לאו הוא זה דל' ואצ"ל
שלו  נקראת שאינה "מפני הנ"ל בסעיף וכן בידו". כשאול הוא "הרי ס"ד

ynn רבה אלי' וראה ממש, שלו שאי"ז אלא "שלו" נק' זה דגם משמע, "
כמו  הוי כשאולה דהוי כיון בקרקע הכא "אבל המג"א על שמשיג סק"ד

א. לא, סוכה תמרים מכפות ולהעיר לכם".
למה 15) א) ט, (סוכה ההוא ד"ה התוס' קושיית ליישב יש אולי עפ"ז

הבאה  מצוה לי' דהוה משום לי' "תיפוק גזולה למעוטי דלך קרא צריך
שלך  שיהי' לך תעשה צ"ל בסוכה גם כי – שם) מנ"ח (וראה בעבירה"

רק ואי"ז למעוטי), ד"ה שם רש"י כוונת שזוהי גזולה cenil(וי"ל למעוטי
דתוס' י"ל כהנ"ל ועפ"י סצ"ט. שאג"א וראה בסוכה. פסול הוא שגזול
מתוד"ה  משמע וכן .(8 הערה (הנ"ל ב כז, בדף אזלי לשיטתייהו ורש"י
אבל  משלכם". בעינן לא "ובסוכה לסופו קרוב א) (נה, גיטין טעמא מאי
שלו  שאינו בסוכה אדם "יוצא ורבנן ד"ה א לא, סוכה פרש"י מל'

כן, לדייק אין להמציאות.בשאולה" רק כוונתו כי

מכל 16) רחמנא לן דגלי דכיון מבאר לח סי' סופר מכתב בספר
פרטי  מישראל אדם אכל לאו לך ע"כ א"כ כשרה, שאולה דסוכה האזרח
טעמא  והיינו והפקר נכרי משל לאפוקי קאי ישראל אכללות אלא קאי
שמטעם  (ועיי"ש בי' קרינן לך ישראל בעלים לו שיש כיון בשאול דיוצא

עכו"ם). שותפות וכן מעכו"ם שאולה בסוכה יוצא אין זה
בעלות ענין דמה – סברתו להבין זכיתי דציבור llkcולא ישראל,

תביאו) ממושבותיכם (ע"ד דיהודי שצ"ל נחדש האם כסוכה, במצוה –
דוקא?!

הרי  – עכו"ם בשל חלה אינה קדושה בה שיש שמפני – נאמר ואם
סוכה  פרש"י (ראה זה למ"ד – סוכה קדושת (שזוהי קרבן בקדושת בפרט
החגיגה. על וד"ה לה' ד"ה ב ל, ביצה פרש"י החגיגה. על ד"ה א ט,
ישנה  – וש"נ)) א'תשה) (ע' סוכות אוה"ת וראה תרלח. ר"ס אדה"ז שו"ע
ולא  וכיו"ב, מ"ישראל" הוא – בקרא בכיו"ב דאו"ה ומיעוטא באו"ה.
להקדיש  יכול שאינו מפני ואם וכיו"ב). ("לך" וממונא דבעלות מלשון

דעכו"ם. או דישראל נפק"מ ומאי משאילו, הרי – שלו שאינו מה
(17k"ykna.ח ס"ו, סי"ד חאו"ח אדה"ז שו"ע (ראה שאולה מטלית

וש"נ). שם. ובקו"א
וראה 18) הקודמת. בהערה בהמצויין (ראה שאולה בטלית משא"כ

זה). המתרצים סקל"א המחנות לכל במאסף בהמצויין
ר"ה 19) סע"ב. מח, נצבים לקו"ת גם וראה ובכ"מ. ב. רלה, סדור

ואילך. סע"ג נד,
ד.20) פא, תהלים
(21124 (ע' לר"ה שיחה ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה לקמן בהבא

ואילך). 130 (ע' הכפורים וליום ואילך)

zekeqd bg - zegiyÎihewl

ימי מעשרת היותם ב) והוידוי. התשובה daeyzומצוות
את  לתקן יכולה היא ולכן ממצוות, נעלית שתשובה –

העצמותית  המהות ג) המצוות. קיום בעבודת המעוות
השנה miniשל בראש התשובה: מענין הנעלית אלו,

עליכם" "תמליכוני של והעבודה ה' בקשת –22,

הענין  – הכיפורים  וביום הקדושֿברוךֿהוא. המלכת
כפרהenevirש  שדרגת מכפר, יוםֿהכיפורים efשל

התשובה. באמצעות הכפרה מן נעלית

השונות  הדרכים את מבטאים אלו ענינים שלושה

הקדושֿברוךֿהוא: עם ישראל של להתקשרות

מציאות  כביכול, הם, שישראל הוא, אחד אופן

צריך  זה באופן לאלקות. מתקשרים הם אך עצמאית,
iynnבאמצעותzeyridlהקשר xac באמצעות –

עול  עצמם על מקבלים ישראל כאשר המצוות, קיום

המלך. גזירות את ומקיימים שמים מלכות

של  פנימית התקשרות – יותר עמוק אופן גם יש

המצוות. בקיום תלויה שאיננה ה', עם ישראל
כאשר  שאף התשובה, בענין מתבטאת זו התקשרות

ה', ציווי על ועבר שמים, מלכות עול ח"ו, פרק, יהודי
הוא  – זאת לתקן ורוצה כך על ומתחרט מצטער הוא

בתשובה. חוזר

ה  מן נעלית זאת התקשרות שבאמצעות דרך קשר

לקיום  קשר לה יש זאת בכל אך המצוות, קיום
איֿקיום  על היא בתשובה שבחזרה החרטה המצוות:

deevnd את ולהבא מכאן לקיים מחליט הוא ולכן ,

מתבטאת  זו התקשרות שגם אפוא, יוצא המלך. גזירות
עדיין  כלומר, לקדושֿברוךֿהוא. להישמע בהחלטה

ונכנעת  המתקשרת עצמה, בפני מציאות הוא היהודי
לקדושֿברוךֿהוא.

ישראל  – הוא ההתקשרות של ביותר הנעלה האופן
cgוקודשאֿבריךֿהוא `lek ישראל בין מוחלט איחוד ,

של  ובעבודה ה' בבקשת מתבטאת זאת התקשרות לה'.

כך  לידי מביאים ישראל כאשר עליכם", "תמליכוני
עליהם: ימלוך שהקדושֿברוךֿהוא

תורה  באמצעות לה' ישראל של ההתקשרות
רק  להיעשות יכולה תשובה, באמצעות או ומצוות,

אז 23לאחר  רק כי הקדושֿברוךֿהוא, את שממליכים
דברו  הפרת על בתשובה לחזור למלך, להישמע אפשרי

וכדומה.

מהו  עליכם", "תמליכוני של הענין קיום לפני אבל
המלוכה, ענין בחסרון להרגיש לישראל הגורם הדבר

 ֿ הקדושֿברוך את מבקשים שישראל כך לידי והמביא
שישראל  מכך נובעת זו הרגשה עליהם? למלוך הוא

להיות  יכולים ואינם אלקות, עם לגמרי ,24מאוחדים
המלך. ללא ח"ו,
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בין  הבדלים ישנם מדוע מובן, לעיל האמור לפי
בענין  וכן המצוות, קיום באופן לאחר אחד יהודי

שום  אין עליכם" "תמליכוני של בענין ואילו התשובה,
שבעת  שרואים כפי לרעהו, אחד יהודי בין הבדלים

פשוט  ואיש גדול שר שרויים ודם בשר מלך הכתרת
לאחר  ורק המלך, כלפי התבטלות דרגת באותה

הבדלים  קיימים גזירות, גוזר שהמלך ולאחר ההכתרה,
להלן: כמוסבר הגזירות, קיום באופן הנתינים בין

הוא  היהודי שבו התקשרות, סוג הוא המצוות קיום

המצוות  קיום לפיכך לה'. המתקשרת נפרדת, מציאות
לדרגתו  בהתאם יהודי כל אצל שונים העול וקבלת

עצמאית. כמציאות

שאיננו עב  יותר, עמוק קשר היא התשובה ודת
גדול  הבדל בה אין ולכן המצוות, קיום עלֿידי מתהווה

שתשובה  שרואים כפי לאחר, אחד יהודי בין כלֿכך
עלֿידי גם להיעשות ו"בשעתא xedxd25יכולה בלבד

חדא" וברגעא קיימים 26חדא זאת למרות אבל .
או  לעוונות, בהתאם תשובה זוהי זאת בכל כי הבדלים,

אין  אלה ובכל היהודי, של ולמקורו לשורשו תשובה
למשנהו. אחד יהודי דומה

מן  נובע עליכם" "תמליכוני של הענין זאת לעומת

שאי  כשם ולכן לה', ישראל שבין המוחלט האיחוד
להפריד  אפשר אי כך לה', ישראל בין להפריד אפשר

ישראל  כל זה בענין לזולתו. אחד יהודי בין ולהבדיל
אחת  כמציאות נחלקת.27הם שאיננה ,
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ב.22) לד, א. טז, ר"ה
יתרו 23) (מכילתא (גזירות) עליהם אגזור מלכותי כשיקבלו כמחז"ל

ג). כ,
מבקש24) זה שתמליכוני d"awdומטעם כו' מלכיות לפני.. "אמרו

חד. כולא הם כי עליכם",

ב.25) מט, קדושין ראה
סע"א.26) קכט, זח"א
סכינא 27) ומחת קופד מקטע הוה ה"ד: פ"ט נדרים ירושלמי ראה

אהבת  מצות להצ"צ סהמ"צ פל"ב. תניא וראה לידי'. ותמחי תחזור לידוי
ישראל. אהבת קונטרס ישראל.
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 ֿ בראש הן אמנם נמצאים הללו הענינים שלושת

כללי  באופן אך כדלעיל, ביוםֿהכיפורים, והן השנה

החגים  משלושת לאחד מהם אחד כל קשור ובגלוי
וחג  יוםֿהכיפורים ראשֿהשנה, תשרי: שבחודש

כדלקמן: הסוכות,

ניכר זהו ielbaבראשֿהשנה – ה"ראש" שהוא

שבו רס"ג mixizknהזמן כותב וכך המלך, ,28את

ב"( הראשון" meidשה"ענין zevn הענין הוא ב)שופר"
הבורא" את עלינו "ממליכין .29של

ניכר הכיפורים יום ielbaביום התשובה, יום שהוא
וסליחה" מחילה המלך.30"קץ מצוות על לעובר

יום" של "עיצומו של הענין אפילו ,31יתרֿעלֿכן:

ישר  בין העצמותי הקשר את הנעלה המבטא לה', אל
לענין  קשור הוא גם התשובה, שבאמצעות הקשר מן

" יוםxtkn"30של היום: של שמו הוא וכך ,mixetikd.

ישראל עסוקים הסוכות המצוות:ielbaבחג בקיום

וכו' מינים ארבעה נטילת יום 32סוכה, לאחר (מיד

גם 33הכיפורים) הוא וכך במצוות", "עסוקים ישראל
חג .zekeqdשמו:

.Â

˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á·˘ ÌÈÈÚ‰ ˙˘ÂÏ˘

וביום  בראשֿהשנה הנמצאים הענינים כל
בחג  מתגלים – בכסה – נסתר באופן הכיפורים

שענינו  שלמרות מובן, מכך חגנו". "ליום – הסוכות
זאת  בכל במצוות, העיסוק הוא הסוכות חג של העיקרי
לעיל, שנמנו הענינים שלושת כל בגלוי בו מתבטאים

הכיפורים: וביום בראשֿהשנה הקיימים

המהות  ישנה הכיפורים וביום שבראשֿהשנה כשם
שרמוז  כפי התשובה, ענין וכן זה, ליום המיוחדת

חז"ל  ימים34בדברי ויום oiay"עשרה השנה ראש
הם  הכיפורים ויום השנה ראש כלומר, הכיפורים",
נעלים  הם זאת עם ויחד תשובה, ימי מעשרת חלק

כל של התשובה קיים zxyrמענין לכך ובנוסף הימים,
היום: מצות – שלישי ענין בהם

בתורה  סוכות: לגבי גם בפסוקים רואים 35כך

הזה  השביעי לחודש יום עשר "בחמשה – החג מתואר
לך  תעשה הסוכות "חג לה'", ימים שבעת הסוכות חג

ימים" כתוב 3שבעת בסוכה הישיבה מצות ולגבי ,4

שהמהות  מובן, ומכך ימים", שבעת תשבו "בסוכות
מצות היא הסוכות חג של .dkeqהמיוחדת

נאמר  המינים ארבעת נטילת לכם 2לגבי "ולקחתם
oey`xd meia נטילת מצות את – הדר..." עץ פרי

לקיים יש המינים oey`xdארבעת meia.הסוכות חג של
מהותו  איננה המינים ארבעת שמצות מובן, מכאן

של החג של הראשון היום של .zekeq36העיקרית

המינים  ארבעת מצות בהמשך 37ולאחר נאמר
– ימים" שבעת אלקיכם ה' לפני "ושמחתם הפסוק

הסוכות  בחג השמחה .38מצות

של  העיקרית שבמהות מובן לעיל האמור כל לפי
שבין  העצמותי הקשר גילוי לידי בא הסוכה ענין
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התקיעות".28) "טעמי באבודרהם הובא
שם.29) לר"ה בשיחה ואילך. 339 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה

ועוד.
ה"ז.30) פ"ב, תשובה הל' רמב"ם נעילה. תפלת בנוסח
ה"גֿד.31) פ"א תשובה הל' רמב"ם
כו'.32) הן ואלו שבחג מצות שבע ב: פ"ל, ויק"ר וראה
ז.33) שם, ויק"ר ראה
א.34) יח, ר"ה
לד.35) כג, אמור
כל36) היא סוכה ישיבת מצות המצוה: זמן פרטי גם zrayוכ"ה
minid בסוכה ודר ויטייל וישן ושותה אוכל תדורו" כעין "תשבו ואופנה ,

ס"א  תרלט סי' טושו"ע ב. כח, (סוכה בלילה ובין ביום בין הימים ז' כל
וגם  הראשון. ביום רק הוא לולב חיוב משא"כ ס"ד). ואדה"ז וס"ב
קבוע  אי"ז א), מא, סוכה א. ל, ר"ה (ראה שבעה כל שנוטלין במקדש

החג  ימי תוך להיות חל השבת כשיום שהרי סוכה כמצות שנה בכל
הי"ג פ"ז לולב הלכות רמב"ם ב מב, (שם ששה רק ואופן נוטלין ואילך).

ביום*. אחת פעם רק אותה שנוטלין – קיומה
(קיומה מתחילה סוכה מצות החיוב: בהתחלת תיכף lretaוכן (

(ולהעיר  החמה משתנץ בבוקר הקיום של זמנו ולולב ראשון, בלילה
– ה"ג ד"ה ע"ב שם לולב. ד"ה סע"א לג, סוכה המצוה onfשלפרש"י

החג). משקידש תיכף הוא
ואילך. 127 ,123 ע' חכ"ב לקו"ש בפנים) (ובהמבואר בהנ"ל וראה

הכתוב 37) הביא יג הל' שם וברמב"ם הי"א. פ"ג סוכה ירושלמי ראה
סוכה  פרש"י וראה במקדש. שבעה כל לולב נטילת לענין גו'" "ושמחתם
לקמן  וראה שם. מהרז"ו ופי' וביפ"ת ב פ"ל, ויק"ר ולולב. ד"ה ב מג,

.44 הערה
ושמחת38) יד: טז, ראה .jbgaובפ'

m"anx d`xe .apxz q"xe ev q"x g"e` (f"dc`e) r"eyeha f"cre] "`id devn dzgiwle dzlihp" my i"yxtae (a ,`n dkeq) 'ek mcia malely "milyexi iyp`" mbe (*
,cp) zehnyda d`ltd p"rtvn xirdle .(` ,hl dkeq ± dteqa xaer d"cez) "devn xwir xak dxar lhpyne" ,"xgaend on devn" wx f"ixd ± [d"d d"t dltz 'ld

.cere .cpw azkn dxez iazkn .(c ,b) dnlyd .(b
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 ֿ בראש הן אמנם נמצאים הללו הענינים שלושת

כללי  באופן אך כדלעיל, ביוםֿהכיפורים, והן השנה

החגים  משלושת לאחד מהם אחד כל קשור ובגלוי
וחג  יוםֿהכיפורים ראשֿהשנה, תשרי: שבחודש

כדלקמן: הסוכות,

ניכר זהו ielbaבראשֿהשנה – ה"ראש" שהוא

שבו רס"ג mixizknהזמן כותב וכך המלך, ,28את

ב"( הראשון" meidשה"ענין zevn הענין הוא ב)שופר"
הבורא" את עלינו "ממליכין .29של

ניכר הכיפורים יום ielbaביום התשובה, יום שהוא
וסליחה" מחילה המלך.30"קץ מצוות על לעובר

יום" של "עיצומו של הענין אפילו ,31יתרֿעלֿכן:

ישר  בין העצמותי הקשר את הנעלה המבטא לה', אל
לענין  קשור הוא גם התשובה, שבאמצעות הקשר מן

" יוםxtkn"30של היום: של שמו הוא וכך ,mixetikd.

ישראל עסוקים הסוכות המצוות:ielbaבחג בקיום

וכו' מינים ארבעה נטילת יום 32סוכה, לאחר (מיד

גם 33הכיפורים) הוא וכך במצוות", "עסוקים ישראל
חג .zekeqdשמו:

.Â

˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á·˘ ÌÈÈÚ‰ ˙˘ÂÏ˘

וביום  בראשֿהשנה הנמצאים הענינים כל
בחג  מתגלים – בכסה – נסתר באופן הכיפורים

שענינו  שלמרות מובן, מכך חגנו". "ליום – הסוכות
זאת  בכל במצוות, העיסוק הוא הסוכות חג של העיקרי
לעיל, שנמנו הענינים שלושת כל בגלוי בו מתבטאים

הכיפורים: וביום בראשֿהשנה הקיימים

המהות  ישנה הכיפורים וביום שבראשֿהשנה כשם
שרמוז  כפי התשובה, ענין וכן זה, ליום המיוחדת

חז"ל  ימים34בדברי ויום oiay"עשרה השנה ראש
הם  הכיפורים ויום השנה ראש כלומר, הכיפורים",
נעלים  הם זאת עם ויחד תשובה, ימי מעשרת חלק

כל של התשובה קיים zxyrמענין לכך ובנוסף הימים,
היום: מצות – שלישי ענין בהם

בתורה  סוכות: לגבי גם בפסוקים רואים 35כך

הזה  השביעי לחודש יום עשר "בחמשה – החג מתואר
לך  תעשה הסוכות "חג לה'", ימים שבעת הסוכות חג

ימים" כתוב 3שבעת בסוכה הישיבה מצות ולגבי ,4

שהמהות  מובן, ומכך ימים", שבעת תשבו "בסוכות
מצות היא הסוכות חג של .dkeqהמיוחדת

נאמר  המינים ארבעת נטילת לכם 2לגבי "ולקחתם
oey`xd meia נטילת מצות את – הדר..." עץ פרי

לקיים יש המינים oey`xdארבעת meia.הסוכות חג של
מהותו  איננה המינים ארבעת שמצות מובן, מכאן

של החג של הראשון היום של .zekeq36העיקרית

המינים  ארבעת מצות בהמשך 37ולאחר נאמר
– ימים" שבעת אלקיכם ה' לפני "ושמחתם הפסוק

הסוכות  בחג השמחה .38מצות

של  העיקרית שבמהות מובן לעיל האמור כל לפי
שבין  העצמותי הקשר גילוי לידי בא הסוכה ענין
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התקיעות".28) "טעמי באבודרהם הובא
שם.29) לר"ה בשיחה ואילך. 339 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה

ועוד.
ה"ז.30) פ"ב, תשובה הל' רמב"ם נעילה. תפלת בנוסח
ה"גֿד.31) פ"א תשובה הל' רמב"ם
כו'.32) הן ואלו שבחג מצות שבע ב: פ"ל, ויק"ר וראה
ז.33) שם, ויק"ר ראה
א.34) יח, ר"ה
לד.35) כג, אמור
כל36) היא סוכה ישיבת מצות המצוה: זמן פרטי גם zrayוכ"ה
minid בסוכה ודר ויטייל וישן ושותה אוכל תדורו" כעין "תשבו ואופנה ,

ס"א  תרלט סי' טושו"ע ב. כח, (סוכה בלילה ובין ביום בין הימים ז' כל
וגם  הראשון. ביום רק הוא לולב חיוב משא"כ ס"ד). ואדה"ז וס"ב
קבוע  אי"ז א), מא, סוכה א. ל, ר"ה (ראה שבעה כל שנוטלין במקדש

החג  ימי תוך להיות חל השבת כשיום שהרי סוכה כמצות שנה בכל
הי"ג פ"ז לולב הלכות רמב"ם ב מב, (שם ששה רק ואופן נוטלין ואילך).

ביום*. אחת פעם רק אותה שנוטלין – קיומה
(קיומה מתחילה סוכה מצות החיוב: בהתחלת תיכף lretaוכן (

(ולהעיר  החמה משתנץ בבוקר הקיום של זמנו ולולב ראשון, בלילה
– ה"ג ד"ה ע"ב שם לולב. ד"ה סע"א לג, סוכה המצוה onfשלפרש"י

החג). משקידש תיכף הוא
ואילך. 127 ,123 ע' חכ"ב לקו"ש בפנים) (ובהמבואר בהנ"ל וראה

הכתוב 37) הביא יג הל' שם וברמב"ם הי"א. פ"ג סוכה ירושלמי ראה
סוכה  פרש"י וראה במקדש. שבעה כל לולב נטילת לענין גו'" "ושמחתם
לקמן  וראה שם. מהרז"ו ופי' וביפ"ת ב פ"ל, ויק"ר ולולב. ד"ה ב מג,

.44 הערה
ושמחת38) יד: טז, ראה .jbgaובפ'

m"anx d`xe .apxz q"xe ev q"x g"e` (f"dc`e) r"eyeha f"cre] "`id devn dzgiwle dzlihp" my i"yxtae (a ,`n dkeq) 'ek mcia malely "milyexi iyp`" mbe (*
,cp) zehnyda d`ltd p"rtvn xirdle .(` ,hl dkeq ± dteqa xaer d"cez) "devn xwir xak dxar lhpyne" ,"xgaend on devn" wx f"ixd ± [d"d d"t dltz 'ld

.cere .cpw azkn dxez iazkn .(c ,b) dnlyd .(b
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(קשר  חד" "כולא של באופן לקדושֿברוךֿהוא ישראל
 ֿ שבראש עליכם" "תמליכוני של בענין המתבטא
ישראל  שבין ההתקשרות מתגלית לולב במצות השנה):
יום  של העיקרי (הענין התשובה באמצעות לה'
לקדושֿברוךֿהוא  ישראל בין וההתקשרות הכיפורים):

המצוות קיום השמחה zilbznבאמצעות במצות
הסוכות. שבחג

.Ê

Œ˘‡¯·˘ ÌÈÈÚÏ ÌÈÏÈ·˜Ó ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á ÈÈÚ
Î"‰ÂÈ·Â ‰˘‰

הוא: לכך ההסבר

הבדלים  אין עליכם" "תמליכוני של בענין כאמור,
בסוכות  מתגלה זה ענין למשנהו. אחד יהודי בין
בסוכה  לישב ראויים ישראל "כל שהרי סוכה, במצות

הבדל. שום ללא אחת",

במדרש  נאמר לולב, "ולקחתם 39לגבי הפסוק על
בישראל  מדבר הכתוב במי – הראשון" ביום לכם

אותם דן שהקדושֿברוךֿהוא mixetikdובעכו"ם meia...
הקדושֿברוךֿהוא  אמר מנצח... היה מי יודעין אנו ואין

בידכם לולביכם lkdטלו erciy– בדין" זכיתם שאתם
ומתגלה  ניכרת הכיפורים יום של הכפרה כלומר,

ה  ארבעת נטילת במצות מינים.בסוכות

היא מצוה, של שמחה החג, שמחת ielibומצות
המצוות, קיום באמצעות לה' ישראל שבין ההתקשרות

ה'. במצוות שמחה לידי ישראל את המביאה

.Á

"ÂÏ˘Î ‡È‰ È¯‰ ‰ÏÂ‡˘ ‰ÎÂÒ"˘ ÍÎÏ ¯·Ò‰‰

לעיל  שהוזכרה בהלכה ההבדל יובן המוסבר, לפי
ללולב: סוכה בין

עליכם", "תמליכוני של ה"גילוי" היא הסוכה מצות
 ֿ הקדושֿברוך עם גמור באיחוד מאוחדים שישראל
אחד  יהודי בין הבדלים ייתכנו שלא מובן, ולכן הוא,
לישב  ראויים ישראל ב"כל הכוונה כלומר, לאחר.
של  המיוחדת המעלה שמפני היא, אחת" בסוכה
שהם  באופן מוחלט, באיחוד ישראל מאוחדים הסוכה,

קובעת  לכן אחת. מציאות חד", "כולא מלכתחילה
יותר  ואף כשלו", היא "הרי שאולה שסוכה ההלכה,

"כשלו יהודי ynnמכך בין להבדיל אפשר אי כי ,"

של  אלא "שלו", אינה שהסוכה ולומר לזולתו, אחד
אחר. מישהו

מרעהו. סוכה גוזל יהודי כאשר כך, אינו (הדבר
הוא זה הסוכה,cbpznבמעשה של לאחדות וסותר

הנגזל  לבין בינו פירוד יכולה 40ויוצר הסוכה אין ולכן ,

"שלו"). להיקרא

.Ë

"ÂÏ˘Î" ÂÈ‡ ÏÂ‡˘ ·ÏÂÏ˘ ÍÎÏ ¯·Ò‰‰

במצות  ואילו סוכה, במצות רק קיים זה ענין אבל

בין  התאחדות גםֿכן אמנם מתבטאת המינים, ארבעת
כידוע  מאגדים, – סוגי 41היהודים ארבעה כל את ,

באופן  היא ביניהם ההתאחדות אך – ביחד היהודים

סוג נשאר אחד envrשכל ipta:האיחוד לאחר גם
יום  של הכפרה את מגלה המינים ארבעת מצות

בין  הבדלים יש הכפרה שבענין כשם ולכן, הכיפורים.
כל  אצל נפעלת בפועל הכפרה (כי לשני אחד יהודי

של  העיקרית שהמהות למרות אליו, בהתאם יהודי

גם  כך והבדלים), מהתחלקות נעלית ותשובה כפרה
אחד  שכל באופן היא המינים ארבעת של האחדות

עצמו. בפני סוג נשאר מהם

המינים  ארבעת לגבי לומר אפשר אי לפיכך

נשאר  יהודי כל כי "כשלו", הם השאולים שהמינים

לגבי  מדוע מובן, זה לפי ממשנהו. הנפרדת מציאות
" נאמר ארבעת jlהסוכה לגבי ואילו יחיד, בלשון "

"ולקחתם  הכתוב מן "שלכם" ההלכה נלמדת המינים

mkl מציאות הם ישראל כל בסוכה רבים: בלשון "
אחד" "כגוף בלשון 42אחת, מדברים אחד גוף ואל ,

כל  אז כי המינים, ארבעת לגבי כך הדבר אין אך יחיד,
ולכן  מאוגדים) הם כי (אם נפרדת מציאות הוא אחד

"לכם". – רבים הם

– המינים בארבעת גם האחדות קיימת זאת למרות
ביחד  המינים ארבעת כל את .43מאגדים
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ב.39) שם, ויק"ר וראה יח. אמור תנחומא
ששאר 40) אף בדפנות גם פסול הוא שגזול מה לבאר יש עפ"ז

פמ"ג  מחלוקת. ד"ה א לא, תמרים כפות (ראה בסכך רק הוא הפסולים
סי' תרנ"ה) (ווילנא תשובה פתחי וראה שם. מנ"ח סק"ד. שם (משב"ז)
דירת  – (דתדורו היפך הוא גזול כי – בסופו) יב כלל טוב לקח תרל.

הסוכה. תוכן ד)כללות היפך וגם קבע,

לחגה"ס.41) שיחה ח"ד לקו"ש וראה יב. פ"ל, ויק"ר
אהבת 42) במצות ונתבאר הובא קדושים, פ' להאריז"ל המצות טעמי

שם. ישראל
ואילך.43) ג רסד, (סידור האחדות ענין נרמז מהם שבכאו"א על נוסף

פפ"ז). תרל"ז וככה המשך
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הסוכות, חג של השלישי הענין ישנו לכך בנוסף
ישראל  בין ההתקשרות את המבטאת השמחה, מצות
הבדלים  ממש ישנם זה בענין המצוות. באמצעות לה'

"חסידים  – ישראל של השונים הסוגים ואנשי 44בין

כולם  והנשים האנשים העם ו"כל מרקדים" היו מעשה
ולשמוע" לראות .45באין

(c"kyz q"dbgc 'a mei zgiyn)

1

2

3

4

5

6

לקו"ש 44) וראה הי"ד. פ"ח לולב הלכות רמב"ם א. נא, סוכה משנה
יתירה" ה"שמחה הרמב"ם שלדעת וש"נ ואילך 288 ע' חי"ז [המתורגם]

בשמחת הוספה היא הי"ב) (שם עצמו.bgdשבמקדש
בפנים 45) (כנ"ל סוכה מצות היא החג מצות תוכן שעיקר וכין

א) הנ"ל*: ענינים ג' כל ישנם בסוכה שגם  י"ל – (35 devndובהערה
(עטרת  דיוה"כ הקטורת מענן נעשה הסוכה שסכך זה ב) בסוכה: דישיבה

וככה  ואילך. א'תשכב ע' סוכות אוה"ת ואילך. סע"א לו, יוה"כ שער ראש
גילוי  אחת, בסוכה לישב ראוים ישראל דכל הענין ג) ועוד); פפ"ד. שם
קולות  מאה כנגד מאה בגימט' דסכך ולהעיר כנ"ל. תמליכוני בחי'
מצוה  ימי מסכת מ"ח בסופו. הסוכות חג שער (פע"ח בר"ה שתוקעין

שג). ע' לוי"צ תורת וראה צג. ס"פ שם וככה א. פ"ג, וסוכה

`ed ipekilnzd oipre y"wza fnxa d`a daeyzd oipry `l` ,y"wzc meid zevna md d"xc mipipr 'b lky .jli`e 126 'r c"g [mbxeznd] y"ewla x`eand c"r (*
.xtey zevnn ixnbl dlrnl

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc oixcdpq(iying meil)

äðùî
íéãòa àlL Lôð âøBääixd ,ebxedl oic zial ozip `l jk jezne ©¥¤¤¤Ÿ§¥¦

oic ziadõçì íéîe øö íçì BúBà ïéìéëàîe ätékì BúBà ïéñéðëî©§¦¦©¦¨©£¦¦¤¤©©¦¨©
.eze` mizinn ef jxcae ,mevniva mine mgl -

àøîâ
bxdy oeik :`xnbd dywn .dpynd zpeek z` zxxan `xnbd

,'micra `ly'ïðéòãé àðîji`e ,bxdy mircei ep` cvik - §¨¨§¦©
,xaca micr eid i`cey mivxzn mi`xen`d .eze` miyiprn

:mipte` dnka dpynd ixac z` mix`ane
.`,áø øîàxaecn,úãçeéî úeãòaz` e`x micrd ipyy epiide ¨©©§¥§¤¤

df oelgn d`ex cg`y oebke ,ipyd z` cg` e`x `l j` dyrnd
ipicl zlaewne zn` mzecry it lr s`e ,xg` oelgn cg`e
z` zindl `ly `id aezkd zxifb zeytp ipica la` ,zepenn

ef zecr it lr oecipd(:e zekn)dkldd dxn`p gvex iabl wxe ,
.migvexd eaxi `ly ick ,dtikl eqipkdl

.a,øîà ìàeîLej` micra bxdy xaecnäàøúäa àlL,okle §¥¨©¤Ÿ§©§¨¨
.dtikl eze` miqipkny `l` ,oic zia zzinn `ed xeht

.bøîà àcñç áøåmya,éîéáàxaecnc ïBâkoic ziad eidy onfa §©¦§¨¨©£¦¦§§
micrd z` miwceae mixwegLeçkúéàeygked -,'úB÷éãá'aody ¦§©¦§¦

bxdpd yeal did dn oebk ,oda dielz zecrd xwir oi`y zel`y
,bxedd e`,'úBøé÷ç'a Leçkúéà àìå,zecrd xwirn zel`y ody §Ÿ¦§©©£¦

n opi`y zel`ya mby ep`vny .mewn dfi`ae bxd izn oebkxwir
,micrd z` miwcea eid zecrdïðúãkdpyna(.n lirl),äNòî §¦§©©£¤

dp`z zgz bxdy micrd exn`y÷ãáemze`éö÷eòa éàkæ ïa ¨©¤©©§§¥
íéðàzxg`ny s`e .miar e` miwc eid zexitd zeapf m`d - §¥¦

mewn lkn ,oic zia zzin aiigzn oecipd oi` zewicaa eygkedy
.dtikl eze` miqipkne ,`id zn` zecr

:epizpyna epipy.õçì íéîe øö íçì BúBà ïéìéëàîe©£¦¦¤¤©©¦¨©
:`xnbd zxxanéðz÷c àëä àðL éàîmipey dpyna o`k recn - ©§¨¨¨§¨¨¥

y ici lr miniiwn dtik oicyéàîe ,õçì íéîe øö íçì Bì ïéðúBð§¦¤¤©©¦¨©©
éðz÷c íúä àðLepipy ,dpye dwly in iabl lirl eli`e - §¨¨¨§¨¨¥

yéãéà úLL áø øîà .úòwaúî BñéøkL ãò ïéøBòN BúBà ïéìéëàî©£¦¦§¦©¤§¥¦§©©©¨©©¥¤¦¦
éãéàådfe df -,Bì ïéðúBðdtikl eze` miqipknyk dligzaøö íçì §¦¦§¦¤¤©

Bðééòî ïè÷eiL ãò õçì íéîe,eirn envnhviy -øãäåjk xg`e - ©¦©©©¤§©©§¨©£©
ïéøBòN BúBà ïéìéëàîeirn jeza migtpzn mdeBñéøkL ãò ©£¦¦§¦©¤§¥

.úòwaúî¦§©©©

äðùî
`l` ,oic zial dxeqn ozzin oi`y el` oica zwqer ef dpyn

.mda mirbet mi`pwy
äåñwä úà áðBbä,ycwna didy zxy ilk -ìl÷îäådlrn itlk ©¥¤©©§¨§©§©¥

íñBwa,minqw dyerd mc` mya -úénøà ìòBaäådieb - ©¥§©¥£©¦
,xzei e` l`xyin dxyr ipta epiide ,`iqdxtaBa ïéòâBt ïéàp÷- ©¨¦§¦

z` mi`exy drya eze` mizinn mewn ly ez`pw mi`pwznd
oke .`id ipiqn dynl dklde ,dyrndLnML ïäkcg` car - Ÿ¥¤¦¥

ycwnd zecearnäàîeèa`nh `edyk -íéðäkä åéçà ïéà §§¨¥¤¨©Ÿ£¦
äðeäk éçøt àlà ïéc úéáì BúBà ïéàéáîmipdk mixega -ïéàéöBî §¦¦§¥¦¤¨¦§¥§¨¦¦

äøæòì õeç BúBà,zn z`neha ycwnd z` ze`nhl `l ick ¨£¨¨
ïéòéöôîe[mirvetÎ]ïéøéæâa BçBî úà.zelwn - ©§¦¦¤¦§¦¦
:sqep oicøæoxd` rxfn epi`y mc` -LnMLcary -,Lc÷na ¨¤¦¥©¦§¨

ea xn`py(f gi xacna)idn ,mi`pzd ewlgp ,'znEi axTd xGde'§©¨©¨¥¨
,ea dxen`d dzindøîBà àáé÷ò éaøoecipíéøîBà íéîëçå ,÷ðça ©¦£¦¨¥§¤¤©£¨¦§¦

znen.íéîL éãéa¦¥¨¨¦

àøîâ
:`xnbd zl`ey .ea mirbet mi`pw deqwd z` apebdy epipyéàî©

edn -,äãeäé áø øîà ,'äåñ÷'`ed deqwúøL éìk,mieqnàeä ïëå ©§¨¨©©§¨§¦¨¥§¥
øîBà`xwna df ilk xkfen oke -(f c xacna)mipRd oglW lre' ¥§©ª§©©¨¦

zITpOd z`e zRMd z`e zxrTd z` eilr Epzpe zlkY cbA EUxti¦§§¤¤§¥¤§¨§¨¨¤©§¨Ÿ§¤©©Ÿ§¤©§©¦Ÿ
Cñpä úBN÷ úàåadf ilk md ,zeeywe .'didi eilr cinYd mgle §¥§©¨¤§¤¤©¨¦¨¨¦§¤

mgl iab lr mze` migipne ,ekxe`l ievgd lelg dpw ly dxeva
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קיי zekeqd bg - zegiyÎihewl

הסוכות, חג של השלישי הענין ישנו לכך בנוסף
ישראל  בין ההתקשרות את המבטאת השמחה, מצות
הבדלים  ממש ישנם זה בענין המצוות. באמצעות לה'

"חסידים  – ישראל של השונים הסוגים ואנשי 44בין

כולם  והנשים האנשים העם ו"כל מרקדים" היו מעשה
ולשמוע" לראות .45באין

(c"kyz q"dbgc 'a mei zgiyn)

1

2

3

4

5

6

לקו"ש 44) וראה הי"ד. פ"ח לולב הלכות רמב"ם א. נא, סוכה משנה
יתירה" ה"שמחה הרמב"ם שלדעת וש"נ ואילך 288 ע' חי"ז [המתורגם]

בשמחת הוספה היא הי"ב) (שם עצמו.bgdשבמקדש
בפנים 45) (כנ"ל סוכה מצות היא החג מצות תוכן שעיקר וכין

א) הנ"ל*: ענינים ג' כל ישנם בסוכה שגם  י"ל – (35 devndובהערה
(עטרת  דיוה"כ הקטורת מענן נעשה הסוכה שסכך זה ב) בסוכה: דישיבה

וככה  ואילך. א'תשכב ע' סוכות אוה"ת ואילך. סע"א לו, יוה"כ שער ראש
גילוי  אחת, בסוכה לישב ראוים ישראל דכל הענין ג) ועוד); פפ"ד. שם
קולות  מאה כנגד מאה בגימט' דסכך ולהעיר כנ"ל. תמליכוני בחי'
מצוה  ימי מסכת מ"ח בסופו. הסוכות חג שער (פע"ח בר"ה שתוקעין

שג). ע' לוי"צ תורת וראה צג. ס"פ שם וככה א. פ"ג, וסוכה

`ed ipekilnzd oipre y"wza fnxa d`a daeyzd oipry `l` ,y"wzc meid zevna md d"xc mipipr 'b lky .jli`e 126 'r c"g [mbxeznd] y"ewla x`eand c"r (*
.xtey zevnn ixnbl dlrnl

ֶאֶרץ  ְלכּו ּבְ ר ָמֽ ָלִכים ֲאׁשֶ ה ַהּמְ בראשית לו, לא־לב: ְוֵאּלֶ
ַלע  ֱאדֹום ּבֶ ֽ ְמלְֹך ּבֶ ל: ַוּיִ ָרֵאֽ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך־ֶמֶלְך ִלְבֵני ִיׂשְ

ָבה: ְנָהֽ ם ִעירֹו ּדִ עֹור ְוׁשֵ ן־ּבְ ּבֶ

צח

רמזים ד"איסורי הנאה" שרשו מ"בלע בן בעור", וזהו 
הטעם )תמורה לג.( יש איסורי הנאה שנקברים כנגד 

"בלע", ואיסורי הנאה שנשרפים כנגד "בעור"

המלך הראשון בלע בן בעור הוא בחי' דעת1 דתוהו, 

ודעת2 פירושו יחוד וחיבור וכו', וכשיש הנאה מאכילה3 

ושתי' הוא מצד הדעת, כי כשיודע את הדבר הוא נהנה 

ממנו, והוא בחי' דעת דתיקון.

ואיסורי הנאה הוא מדעת דתוהו בלע בן בעור.
ואיסורי  שנקברים,  הנאה  איסורי  שיש  מה  והיינו 

הנאה שנשרפים כדאיתא בסוף תמורה4.

נקברים הוא מבחי' "בלע", בליעה בקרקע.

ונשרפים הוא מבחי' "בעור" הבערה באש.

1( ראה תורת חיים פרשת יתרו עמוד ריד וז"ל: יש ג' מוחין בגלגלתא 

עומדים  הבינה  ומוח  החכמה  מוח  והנה  כידוע,  חב"ד  הנקראים 

לצד  ונגדם  למולם  עומד  הדעת  ומוח  זה  אצל  זה  שניהם  בגלגלתא 

זה גם בספרי הטבע, והעורף הוא המכסה  העורף שבראש כמבואר 

למוח הדעת ומלבישו ומעלימו ונמצא מוח הדעת הוא עומד בין ב' 

מוחין חו"ב ובין העורף כו', וידוע שהעורף הוא הנקרא אחוריים כי 

הוא עומד מול הפנים שבראש ממש כמ"ש כי פנו אלי עורף ולא פנים 

כו' וכידוע.

קדמאין  מלכין  מז'  שהן  הקליפות  כל  מקור שרש  בענין  ידוע  והנה 

לפני  אדו"ם  בארץ  מלכו  אשר  המלכים  ואלה  כמ"ש  שמתו  דתהו 

מלוך מלך לבנ"י כו', והרי ידוע דמלך הראשון שהוא בלע בן בעור 

הוא בחי' הדעת שהוא מקור המדות ולהיותו מתפשט בקליפה נקרא 

בלע לפי שמכסה ומסתיר בחי' מוח הדעת דקדושה והוא בחי' העורף 

יבאו לראות כבלע את  ולא  ובלע מלשון  כנ"ל,  המכסה מוח הדעת 

ונעשה  דקדושה  הדעת  אור  את  ומעלים  שמבליע  מפני  כו'  הקדש 

שרש המדות הרעות דקליפה למטה כו'.

כי הנה השכחה הוא היסח הדעת ובהיסח הדעת מן המדות ממילא 

אין למדות חיות ואור מן השכל ונופלים בגסות והגשמה. וזהו השמר 

לך פן תשכח את ה' כו' מפני שהשכח"ה שרש לכל הרע שבז' מדות 

ובהיסח הדעת  כידוע  לפי שהדעת הוא המתפשט במדות להחיותם 

מהם ממילא יפול הנופל כו', וזהו ישראל לא יד"ע כו' הוי גוי חוטא 

כו' וכמ"ש במ"א.

ידע את חוה מלשון  והאדם  הוא מלשון  והדעת  פ"ג.  תניא  ראה   )2

התקשרות והתחברות.

חכמה,  מצד  ד"אכילה"  שמבאר  יצחק  לוי  בתורת  בפנים  עיין   )3

אור  תורה  קפה.  דף  תצוה  פרשת  זה"ק  )ראה  בינה  מצד  ו"שתי'" 

פרשת משפטים עח, ג. מובא לקמן סימן קיא הערה 6, ובילקוט לוי 

הנאה  יצחק עה"ת ח"א סימן קטז הערה 1(. ובחי' דעת הוא כשיש 

מאכילה ושתי'.

4( לג, ב.

והוא מהב' עטרין5 דחסד וגבורה.

מעטרא  הוא  למטה,  ירידה  שהוא  בקרקע  קבורה 

דחסד, שוב.

ושריפה באש מעטרא דגבורה, רצוא, בחי' אש.

ע"ד  שהוא  קרח  עדת  בענין  בס"ד  במ"א  וכמ"ש 

גבורות דתהו, והי' בהם6 נבלעים בקרקע7, ונשרפים.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד סג

צט

"בלע בן בעור" בגי' "ויקח קרח", רמז דקרח הי' מן 
הבלועים )"בלע"(, ומן השרופים )"בעור"(

בל"ע ב"ן בעו"ר8 הוא מספר ויק"ח9 קר"ח.

כי קרח הי' מן הבלועים, כמ"ש10 ותבלע אותם ואת 

קרח, זהו בלע.

זהו  ק"י12,  דף  בסנהדרין  כדאיתא  השרופים11  ומן 

בעו"ר, וכמובן.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד מח

הערות  יצחק  לוי  בלקוטי  וגבורה:  דחסד  )כתרים(  עטרין  מהב'   )5

עטרא  )כתרים(,  עטרין"  דנק'  הטעם  מבאר  דברים  שמות־  לזוהר 

דחסד, עטרא דגבורה וז"ל: "חסד וגבורה שבדעת הם בחי' מקיף על 

נקראים עטרין,  וגבורה  וזהו מה שחסד  וגבורה עצמן,  המדות חסד 

עטרא דחסד, עטרא דגבורה, שעטרה הוא בבחי' מקיף, כי הם בבחי' 

מקיף על המדות דחסד וגבורה עצמן".

איש  וחמשים  ומאתיים  לב(,  טז,  )במדבר  הבלועים  קרח  עדת   )6

השרופים )שם פסוק לה(. ראה גם לעיל סימן צז. לקמן צט. ק.

7( ראה לקוטי שיחות חלק יח עמוד 202 ואילך, טעם שקרח נענש 

בשתים, בליעה ושריפה.

ויק"ח  וכן   ,432  =  )278( בעו"ר   +  ,)52( ב"ן   +  ,)102( בל"ע   )8

)124(, + קר"ח )308( = 432. )וראה לעיל סימן צז שהוא גם גי' ב' 

פעמים "גבורה"(.

9( ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן לד, ד"ויקח קרח" )"בלע 

בן בעור"( בגי' עד"ן נה"ר ג"ן — זה לעומת זה, ע"ש.

10( במדבר כו, י.

11( ראה ביאור בלקוטי שיחות חלק יח פרשת קרח )שיחה ג'( עמוד 

202, טעם שקרח נענש בשתים — שנשרף ונבלע ע"ש.

12( סנהדרין קי, א. "במתניתא תנא קרח מן השרופין ומן הבלועין, 

מן הבלועים דכתיב ותבלע אותם ואת קרח, מן השרופין דכתיב ואש 

בהדייהו".  וקרח  איש  ומאתים  חמשים  את  ותאכל  ה'  מאת  יצאה 

]פרש"י וז"ל: מן הבלועים ומן השרופין הי', שנשרפה נשמתו וגוף 

קיים ואח"כ נתגלגל עד מקום הבלועין ונבלע דכתיב בפרשת פנחס 

)במדבר כו, י( ותבלע אותם ואת קרח עמהם. וקרח בהדייהו, מדכתיב 

ממקריבי  וקרח  הקטרת  מקריבי  איש  ומאתים  החמשים  את  ותאכל 

איש  ואהרן  ואתה  מחתות  ומאתים  חמשים  דכתיב  הוה  הקטרת 

מחתתו, א"נ ואת לרבות קרח עמהם.

ראה גם לעיל סימן צז. צח. לקמן ק.

ילקוט לוי יצחק על התורה



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - שבת חול המועד סוכותקיב

ביאור הטעם, דחג הסוכות יום ראשון ובאמצע 
ראשון  יום  ופסח  עצרת,  שמיני  ואח"כ  חוה"מ 
הכבוד  ענני  כנגד   – חוה"מ(  )ובאמצע  חג  ושביעי 
וחג  וכו',  שיחזרו  ולע"ל  הגלות,  ובימי  וחירות, 

השבועות יום א' – כנגד התורה דהוא נצחי

אלה מועדי ה'. ונראה ליתן טעם על מה דאמר רחמנא 
שפסח יהי' שבעה ימים וביום הראשון וביום השביעי יהי' 
אחד,  יום  רק  הסוכות  וחג  אחד  יום  רק  יהי'  ועצרת  חג, 
ושמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו, והימים שבאמצע פסח 
וסוכות הם חוה"מ ומותר במקצת מלאכה ואסור במקצת 

מלאכה.
ונראה הטעם, דהנה ידוע בפסח הוא יציאת מצרים שבו 
התורה,  נתינת  הוא  ועצרת  מעבדות,  הגופות  חירות  הי' 

וסוכות הוא זכר לענני הכבוד שהקיפן הקב"ה.
נתבטל  ובעונינו  הגוף  לחירות  זכרון  שהוא  בפסח  ולזה 
וידוע  לחירות.  להשיב  לגאלינו  ועתיד  אותנו  והגלה  החירות 
ראשון  יום  עושין  ולזה  שלם,  להקיף  סימן  הוא  שבעה  שכל 
שמחה  שיש  אף  להורות  חג,  אינם  והאמצעים  חג  ושביעי 
להחירות, יחזור ויתבטל, ואחר ההיקף שלם יחזור ויהי' עוד חג.

שבשעת  אסתר  מגילת  על  לקח  יוסף  בספר  ומבואר 
לעולם,  עבדות  שם  מישראל  נתבטל  מצרים  יציאת 
בחומר  עבדים  שהיינו  עבדות  שם  עלינו  הי'  שבמצרים 
הקב"ה  מחסד  הי'  מצרים  גאולת  ובשעת  ובלבנים, 
שם  שום  עלינו  יקרא  שלא  עבדים,  שם  מעלינו  שנתבטל 

עבדות לעולם רק שם משועבדים.
ולזה הימים האמצעים המורה על ביטול החירות, מ"מ 
משם  נגאלנו  שעכ"פ  מפני  יו"ט  קצת  בהם  לנהוג  צריכים 
עבדים, וצריכין לעשות זכר קצת לעשות קצת יו"ט לזכר 

חסד שעשה הקב"ה עמנו שביטל מאתנו שם עבדים.
ועצרת שהוא על נתינת התורה אשר כרת ברית אתנו 
שלא ימושו מפינו ומפי זרעינו עד עולם, ולכך אינו אלא יום 

אחד.
נתבטל  לענני הכבוד שג"כ  זכר  הוא  וחג הסוכות אשר 
וכיון  חג,  אינם  ימים  ושבעה  חג,  ראשון  יום  ולכך  בעונינו, 
שמשגיח  השי"ת  והשפעת  השגחת  אותנו  מקיף  שמ"מ 
עלינו כמשגיח מן החלונות וכמציץ מן החרכים ולכך צריכין 
לנהוג באותן ימים קצת יו"ט, ומה שעתיד לשוב עלינו היקף 
ענני כבוד לא ידמה כלל לאותן הראשונים כדכתיב )ירמי' 
וגו',  אבותם  את  כרתי  אשר  כברית  לא  חדשה  ברית  לא( 

ולזה שמיני רגל בפני עצמו כיון שלא ידמה להראשונים.
נחלת יעקב

ביאור דרצה הקב"ה לזכות את ישראל שישמחו 
זמן  בשמחת  סוכות(,  שבועות,  )פסח,  בחגיהם 

העבר, וזמן ההוה, וזמן העתיד לבוא וכו'

רצה הקב"ה לזכות את ישראל שישמחו בחגיהם שמחת 
וזמן  וזמן ההוה,  זמן העבר,  הנפש ושמחת הגוף, בשמחת 
זמנים  בשלשה  בשנה  חגים  שלשה  לנו  נתן  ע"כ  העתיד, 

מחולפים.

מזמן  הגוף  ושמחת  הנפש  שמחת  הוא  המצות  חג   )1
את  וגאל  שגאלנו  ממצרים  חרותינו  זמן  שהוא  העבר, 
הנפש  וגאולת  השעבוד,  מקושי  הגוף  בגאולת  אבותינו, 

מטומאת מצרים.
ושמחת זמן ההוה, לפי שהוא בזמן האביב, אחר שעבר 
והטבע  הבריאה  מעשה  וכל  לו,  הלך  חלף  והגשם  הסתיו 
נתחדש, וכאילו עתה נברא עולם חדש, והוא דומה כאלו הי' 
תחיית המתים לכל מעשה הטבע, והוא שמחה לגוף ולנפש 

גם יחד לזמן ההוה.
ניסים  לנו  לעשות  הקב"ה  שעתיד  העתיד,  ולזמן 
הזה,  בזמן  לאבותינו  שעשה  כמו  הזה  בחודש  ונפלאות 
כמ"ש כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות )מיכה ז(, 
וגם בחג הזה עתיד להיות תחיית המתים, כמו שמחי' הש"י 
את  להחיות  הקב"ה  עתיד  כן  כמו  הטבע  מעשה  כל  את 
המתים בחג הזה, לכן אנו קוראים בשבת חוה"מ של פסח 

את ההפטורה של תחיית המתים )ביחזקאל לז(.
כי  ביחד  והגוף  להנפש  העבר  שמחת  השבועות  חג   )2
אמת  תורת  הקב"ה  לנו  נתן  שבו  תורתנו,  מתן  זמן  הוא 
ימים  ואריכת  עולם  חיי  לנו  ונותנו  נפש,  משיבת  שהיא 
לגוף ולנפש בעוה"ז ובעוה"ב, וע"י התורה הבטיח לנו הש"י 

שנהי' ממלכת כהנים וגוי קדוש.
שמחת ההוה, שהוא חג הקציר בכורי קציר חטים, בזמן 
בבית  ה'  וברכת  נתבכרו,  תבואה  מיני  והרבה  שהחטים 

ובשדה, והוא שמחה לגוף ולנפש.
עמנו  לדבר  הקב"ה  עתיד  עוד  כי  הוא,  העתיד  ושמחת 
ה',  למודי  בניך  וכל  נד(  )ישעי'  כמ"ש  פנים,  אל  פנים 
ונבאו  ג(  )יואל  כמ"ש  הנבואה  את  לנו  להחזיר  ושעתיד 
בניכם ובנותיכם וגו', ועתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים, 
והצדיקים מראין עליו באצבע ויאמרו הוא אלקינו זה וגו', 
משכני  ונתתי  כו(  )להלן  כמ"ש  ביניהם  ישכון  והקב"ה 

בתוככם, ומלאכי השרת ישאלו לישראל מה פעל אל.
3( וחג הסוכות יש בו שמחת הגוף והנפש מזמן העבר 
כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ 

מצרים והם ענני כבוד.
ושמחת ההוה שהוא בסוף הקיץ, בזמן שכל התבואות 
וזהו  האסיף,  חג  ג"כ  נקרא  לכן  נתבשלו,  כבר  הפירות  וכל 
שאמר כאן באספכם את תבואת הארץ, שבזמן הזה יאספו 
והוא  איתם  ה'  שברכת  ויראו  הפירות  וכל  התבואה  כל 
שמחה גדולה לגוף ולנפש, ולכן אנו אומרים בו שהוא זמן 

שמחתנו, וכן הבטיח לנו הש"י והיית אך שמח.
דוד  סוכת  את  להקים  הקב"ה  עתיד  כי  העתיד,  ומזמן 
וגם  לויתן,  של  מעורו  לצדיקים  סוכה  ולעשות  הנופלת, 
כליל  האלילים  כל  ואז  הסוכות,  בחג  יהי'  ומגוג  גוג  מפלת 
יחלוף מן הארץ, ונשגב ה' לבדו, וכל העמים יכירו אז כי לה' 
המלוכה וביום ההוא יהי' ה' אחד ושמו אחד, ולכן כל הגוים 
עתידין לחוג את חג הסוכות ואז ישמח ה' במעשיו וישמח 
הנפש  בשמחת  במלכם,  יגילו  ציון  ובני  בעושיו  ישראל 

ובשמחת הגוף, ב"ב אמן.
שמנה לחמו
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i"yx£‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ∑B˙BÓ ÈÙÏ.(ספרי)- למיתתֹו אימתי?סמּו עכׁשו, לא .ׁשאם ¿…«¿»»ƒ¿≈ְְִִֵֶַַָָָָֹ
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:Bîì̈«
i"yx£‡a ÈÈqÓ '‰ ¯Ó‡iÂ∑(שם)ּבׁשבחֹו ּתחּלה ּפתח «…«ƒƒ«»ְְְִִַָָ

יׂשראל, ׁשל ּבצרכיהם ּפתח ואחרּֿכ מקֹום, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשל
ליׂשראל. זכּות הזּכרת ּבֹו יׁש ּבֹו ׁשּפתח וכל ּובּׁשבח ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ׁשּתחּול  אּלּו הם ּכדאי ּכלֹומר הּוא, רּצּוי ּדר ְְִֵֵֶֶֶֶַַָזה
ּברכה  a‡.עליהם ÈÈqÓ∑ לקראתם ּכׁשּבאּויצא ְֲֵֶָָƒƒ«»ְְִֶָָָָָ

ּפני  להקּביל הּיֹוצא ּכחתן ההר, ּבתחּתית ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָלהתיּצב
ׁשּנאמר: יט)ּכּלה, למדנּו(שמות האלהים", "לקראת ְְֱֱִִֶֶַַַַָָָֹ

ּכנגּדם  BÓÏ.ׁשּיצא ¯ÈÚOÓ Á¯ÊÂ∑(ספרי) לבני ׁשּפתח ְְֶֶָָָ¿»«ƒ≈ƒ»ְִֵֶַָ
רצּו ולא הּתֹורה, את ׁשּיקּבלּו .להם ∑‰ÚÈÙB.עׂשו ְְְֵֶֶַַָָָֹƒ«ֶָ

Ô¯‡t ¯‰Ó∑ יׁשמעאל לבני ּופתח ׁשם ׁשהל ≈«»»ְְִִֵֵֶַַָָָָ
רצּו ולא Ó¯··˙.(שם)ליׂשראל ∑Â‡˙‰.ׁשּיקּבלּוה, ְְְֶַָָֹ¿»»ְְִֵָ≈ƒ¿…

L„˜∑קדׁש מלאכי רבבֹות מקצת ּכּלם,ועּמֹו ולא …∆ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹֹֻ
ּכבֹוד  ּכל ׁשּמראה ּבׂשרֿודם ּכדר ולא רּבם, ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻולא

חּפתֹו ּביֹום ותפארּתֹו c˙.עׁשרֹו L‡∑ ׁשהיתה ְְְְְִַָָֻ≈»ְֶָָ
לבנה, אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה ּבאׁש לפניו מאז ְְְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָּכתּובה
"אׁש אחר: ּדבר ימינֹו. יד ּכתב ּבּלּוחֹות להם ְְִֵֵֶַַַַַָָָָנתן

האׁש מּתֹו להם ׁשּנתנּה ּכתרּגּומֹו, .ּדת", ְְְִֵֶֶַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(dxezÎzgny - dkxad z`fe zyxt ci jxk zegiyÎihewl)

הראׁשֹונֹות: ּבלּוחֹות מדּוּבר הּברכה" "וזאת ּפרׁשת ְְְְִִִַַַָָָָָָָֹּבּתחלת
מׁשה  לנּו צוה "ּתֹורה נאמר זה ועל גֹו'", ּבא מסיני ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ"הוי'
ׁשניּתנה  היינּו ירּוׁשה, לׁשֹון מֹורׁשה יעקב", קהלת ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹמֹורׁשה
ויגיעה. עבֹודה ידי על ולא ממילא ּבדר ּבירּוׁשה, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּובאה
החּתּום) אחר הֹול (ׁשהּכל הּברכה" "וזאת ּדפרׁשת ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹוהּסּיּום
הּלּוחֹות, ׁשבירת על ׁשּקאי יׂשראל", ּכל "לעיני ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהּוא
ּדעת  והסּכימה לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבֹור לּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ"ׁשנׂשאֹו
ׁשּׁשברּת", ּכח יׁשר ׁשּברּת אׁשר ׁשּנאמר לדעּתֹו ְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּקּב"ה
לּוחֹות  לגּבי האחרֹונֹות הּלּוחֹות ׁשל עילּויים מרּמז ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּבזה
על  ּדוקא ּכי ׁשּׁשברּת), ּכח יׁשר לֹו אמר (ׁשּלכן ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹהראׁשֹונֹות

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו לעיניידי הּלּוחֹות את ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל לׁשּבֹור ּפעל ּכּכּכּכלללל , ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ
הּתׁשּובה  עבֹודת ּבעגל) חטאּו ׁשּלא ּבאּלּו (ּגם יׂשראל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבכל

עצמֹו. ּבכח עבֹודה -ְְֲַַָֹ
הּקּב"ה  להם נתן אז ּבמיּלּואּה, ּתׁשּובתם נתּקּבלה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָָוכאׁשר
יתּבר ׁשהּוא ּכל לעין הראה ׁשּבזה הּׁשנּיֹות, הּלּוחֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹאת
ּובלב  ּבׂשמחה ליׂשראל הּקּב"ה ונתרּצה ּתׁשּובתם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָקּבל
ּתהיה  ּבּתֹורה ׁשּגם הינּו ׁשנּיֹות, לּוחֹות להם ונתן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשלם

עצמֹו. ּבכח הּתֹורה לּמּוד - ויגיעה ְְֲִִִַַַָָָָֹהעבֹודה
הּזמן  הּסּכֹות, ימי ז' לאחר לׁשמיני־עצרת ּבאים ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֻוכאׁשר
הּתֹורה  ּבחינת וגם ּבפנימּיּות, נקלטֹות ההמׁשכֹות ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָׁשּכל

האמּתית  הּׂשמחה ּבאה אז הרי הּׁשנּיֹות, ּבלּוחֹות ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשנּתנה
עצמֹו. ּבכח ּבּתֹורה האדם ּבלּמּוד ְְְְְִֵַַַַָָָָָֹוהׁשלימה

מתחילין  יׂשראל", ּכל "לעיני הּתֹורה סּיּום לאחר ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָולכן
ואת  הּׁשמים את אלקים ּברא "ּבראׁשית ּתכף ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹלקרֹות
עצמֹו ּבכח הּתֹורה ּבלּמּוד האדם עבֹודת ידי על ּכי ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהארץ",
עצמֹו ּבכח ׁשהיא הּבעלי־ּתׁשּובה ּבעבֹודת - זה ּדר ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ(ועל
ּבמעׂשה  להּקּב"ה ׁשּתף נעׂשה מּמׁש) התחּדׁשּות ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻּובבחינת
ּבראׁשית  ּבמעׂשה ּכביכֹול ּומׁשּפיע מֹוסיף ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָּבראׁשית
ׁשוים  ׁשּתפים ּכׁשּׁשניהם היא ּבׁשלימּותּה ׁשּתפּות ּכי -ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֻֻ
אל  מהּכח לגּלֹות רק היא ׁשעבֹודתֹו הצדיק ולכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלגמרי.
אין  ּבעֹולם) ׁשעֹוׂשה ּבדירה והן ׁשּלֹו, הּכחֹות (הן ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹהּפעל
מאין; ּומהוה ּבֹורא הּקּב"ה ׁשהרי - ּבׁשלימּותּה ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻה"ּׁשּתפּות"
ׁשעבֹודתֹו הּבעל־ּתׁשּובה עצמֹו, ּבכח היא ּכׁשעבֹודתֹו ְְְְֲֲֲִֶֶַַַַַָָָָֹאבל
מדבר  ׁשעֹוׂשה ועד ּכּנ"ל, ּבּבריאה, מּמׁש התחּדׁשּות ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהיא
עֹוׂשה  (להּקּב"ה) ליּה" "הּנין ּדלא מעֹולם - הרצּוי ּדבר ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹהפכי
ׁשּתף  - לּבֹורא ּדֹומה נעׂשה זה ידי על ליּה", ּד"הנין ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻעֹולם
ׁשנרגׁש "חדׁשים" וארץ ׁשמים ּובֹורא להּקּב"ה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבׁשלימּות
מׁשלה", ּבּכל ּומלכּותֹו מל יׂשראל אלקי ׁש"ה' ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּבהם

ּבעֹולם. ועבֹודתֹו ׁשליחּותֹו למלאֹות להאדם ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָּומסייעין

È˙א  ÈÈ„ ‡i· ‰LÓ CÈ¯· Èc ‡˙k¯· ‡„Â¿»ƒ¿¿»ƒ»ƒ…∆¿ƒ»«¿»»
:d˙BÓ Ì„˜ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈√»≈

ÈÚOÓ¯ב  d¯˜È ¯B‰ÊÂ ÈÏb˙‡ ÈÈqÓ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»ƒƒ«ƒ¿¿ƒ¿≈¿»≈ƒ≈ƒ
Ô¯‡Ù„ ‡¯ehÓ dz¯·‚· ÈÏb˙‡ ‡Ï ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ»»ƒ¿¿ƒƒ¿À¿≈ƒ»¿»»
‡˙M‡ BbÓ dÈnÈ ·˙k ÔÈLÈc˜ ˙··¯ dnÚÂ¿ƒ≈ƒ¿««ƒƒ¿««ƒ≈ƒ∆»»

:‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»
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(â)Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½
éúøacî àOé:E ¦−̈¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑ את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְִִֵֵֶַָָ
ּבנימין  ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּׁשבטים,
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּכׁשאמר להּולד עתיד היה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלבּדֹו

לה)ליעקב: מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ."ּגֹוי  ְְְֲִִִֶֶַַָֹ
E„Èa ÂÈL„˜ŒÏk∑,אּתֹו ּגנּוזֹות הּצּדיקים נפׁשֹות »¿…»¿»∆ְְִִִַַַ

ׁשּנאמר: כה)ּכענין צרּורה (ש"א אדני נפׁש "והיתה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
"אלהי ה' את החּיים EÏ‚¯Ï.ּבצרֹור ekz Ì‰Â∑ ְֱִִֶֶַַֹ¿≈À¿«¿∆

ּתחּתית  לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻוהם
לתֹוההר  התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון "ּתּכּו" ּבסיני. ,לרגל ְְְְְְֲִִֶַַַָָֻֻ

מרּגלֹותי.EÈ˙¯acÓ ‡OÈ∑ על עליהם נׂשאּו ְְֶַƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶָֹ
ּתֹורת.EÈ˙¯acÓ∑:ּכמֹו ליסֹוד, קרֹוב ּבֹו הּמ"ם ֶָƒ«¿…∆ְְֵַַָ
ז) אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את ב)"וּיׁשמע (יחזקאל ְִִֵֵֶַַַַָ

אף  אלי', 'מתּדּבר ּכמֹו אלי", מּדּבר את ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ"ואׁשמע
ׁשה  מה ,"מּדּברתי" לאמר זה להׁשמיעני מדּבר יית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּבלע"ז פורפרליר"ש טיש אונטעררעדנוגען)להם. .(ציינע ְֶַַָ
והּמ"ם  ,ּדברי עלּֿפי נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָואּונקלֹוס
חבב  "אף אחר: ּדבר מן. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹּבֹו
להם  ׁשהראית האּמֹות ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻעּמים",

ּבידם  יׂשראל את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ŒÏk.ּפנים ְְְֲִִֵֶַָָָָָָ»
E„Èa ÂÈL„˜∑ ולא ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ּכל ¿…»¿»∆ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ

ׁשֹומרם  ואּתה ,מאחרי EÏ‚¯Ï.מׁשּו ekz Ì‰Â∑ ְְֲֵֶַַָָָ¿≈À¿«¿∆
צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים OÈ‡.והם ְְְְְְְִִִִִֵַַַַƒ»

EÈ˙¯acÓ∑,ּבׂשמחה ודתֹותי ּגזרֹותי מקּבלים ƒ«¿…∆ְְְְְְִִֵֶֶַָָ
ּדבריהם  .ואּלה ְְִֵֵֶֶ

(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ

i"yx£‰¯Bz∑ נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב, לקהּלת היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"lyz ,l"yz dxez zgny lil zegiyn)

אׁש "מה ּבספרי: ונאמר למֹו". ּדת אׁש "מימינֹו היא ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתֹורה
אדם  ּבני אף רׁשם, ּבגּופֹו עֹוׂשה ּבֹו הּמׁשּתּמׁש ּכל -ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ
חכמים  ּתלמידי ּכ הּברּיֹות, ּבין הם ניּכרים ּבֹו ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשעמלים
ׁשמפרׁש (ּוכפי ּבׁשּוק" ּובעטיפתם ּובדּבּורם ּבהילּוכם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָנּכרים

.(ׁשּבכ הּפרטים את ְְְִֶֶַַַָָָהרמּב"ם
ּתלמידי  אצל ׁשני: מּצד הּׁשאלה מתעֹוררת לכאֹורה, ,ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָא
ּבאפן  אצלם היא ׁשּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשהתחלת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹחכמים,
הּנּכרת  וּתֹוספת התחּדׁשּות ׁשּנגרמת מּובן, לגמרי, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָחדׁש
ּתלמידי  ׁשאינם יהּודים אצל אבל ּובדּבּורם...", ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ"ּבהילּוכם
עד־ּכדי־  ּתֹורה ּבׂשמחת לתֹורתם ׁשּיׁש החּדּוׁש מהּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָחכמים,
הם  אׁשר עד ּכדלעיל, עניניהם, ּכל על מׁשּפיע ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכ

ׁשהחינּו? ּברכת ּומברכים ּכ ּכל ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָׂשמחים
- מֹורׁשה..." מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה ּבּפרׁשתנּו: מסּבר ּכ ְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻעל

היא  ירּׁשה לגּבי וההלכה יהּודי, לכל ירּׁשה היא ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻֻהּתֹורה
הּתֹורה  - הּיֹורׁש ׁשל ּולמּצב למעמד לגיל, חׁשיבּות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין

ּבירּׁשה. יהּודי לכל ְְֲִִֶֶָָֻמּועברת
ּבׂשמחת  - ּבּתֹורה אֹור ונֹוסף התחּדׁשּות יׁש ּכאׁשר ,ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּולפיכ
ּבהתנהגּותֹו ותֹוספת התחּדׁשּות יהּודי ּכל אצל חּלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּתֹורה,

הּתֹורה. על־ּפי ְִַַַָּובחּיּותֹו
ּבהּקפֹות  ּדוקא מתּבּטאת ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָולכן
על־ידי  ּדוקא אּלא ּבּתֹורה, ולּמּוד קריאה על־ידי לא -ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּכי  - עצמּה הּתֹורה עם ריקּוד ׁשל מעׂשיֹות ּופעּלֹות ְְְֲִִִִֶַַַָָֻּתנּועֹות
אּלא  הבנתּה, על ּכל־ּכ אינּנה ּתֹורה ּבׂשמחת ה ּׂשמחה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָעּקר
ּבכל  אֹותנּו מחּיה - "ׁשהחינּו" היא ׁשהּתֹורה ּכ על ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבעּקר

ּבפעל. לעׂשיה עד ְְֲִִֵַַַָָֹעניננּו,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 229 cenr hk jxk zegiyÎihewl)

היא וזהּו ׁשהּתֹורה יעקב, קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ועל  ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשּיׂשראל הינּו ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמארסה
ׁשהּנׁשמֹות  זה ׁשענין הינּו, יעקב", קהּלת "מֹורׁשה נאמר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹזה
ּגם  אּלא יׂשראל, ּבבחינת רק לא הּוא ּבּתֹורה מׁשּפיעים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהם

עקב  יּו"ד יעקב, 'לי ּבבחינת ּבחינת הּוא יׂשראל ּדהּנה, . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָֹ
ּבחינת  והּוא ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּד'אׁשר' 'אׁשר', אֹותּיֹות ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַֹראׁש',

ּכ ׁשּזהּו היא, ּבבחינת טהֹורה מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות פי ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֻ
מׁשּפיעים  הם ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא זֹו ּובבחינה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָהּתענּוג.
ּדמּצד  ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ׁשאֹומרים מה ּגם וזהּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּבּתֹורה.

הינּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו נעׂשה הּתענּוג, ׁשהּוא 'אׁשר' ְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָּבחינת
מה  וזהּו הּמצוֹות, את העֹוׂשים הם הם יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּנׁשמֹות
ועׂשיתם  ּכתיב ּכ ואחר הוי', מצוֹות ּכל את ּוזכרּתם ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּכתּוב
הוי' מצוֹות מּבחינת עֹוׂשים ׁשּיׂשראל הינּו מצוֹותי, ּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָאת
מחּברים  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הנ"ל על־ּדר והּוא מצוֹותי, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּיהיּו
ּבבחינת  הּוא זה וכל מּמׁש. ּבהקּב"ה ׁשּלמעלה הּתֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
ׁשּגם  הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה אמנם, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹיׂשראל.
ירדה  ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, יּו"ד יעקב, ּדבחינת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּנׁשמֹות
ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם עקב ּדבחינת נׁשמֹות ּגם הּנה ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלמּטה,

·È˙ג  È‰BLÈc˜ Ïk ‡iË·LÏ Ôep·aÁ Û‡««≈ƒ¿ƒ¿«»»«ƒƒ≈
Ôep‡Â ÌÈ¯ˆnÓ Ôep˜t‡ ‡¯e·‚a Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»«≈ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ
:C¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÈÏË CÚ ˙BÁz ÔÈ¯acÓƒ«¿ƒ¿¬»»»¿ƒ«≈¿»

z¯È‡ד  d¯ÒÓ ‰LÓ ‡Ï ·‰È ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»…∆¿»«¿À»
:·˜ÚÈ ˙LÎÏ¿ƒ¿««¬…
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(â)Eìâøì ekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénò ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´§©§¤½
éúøacî àOé:E ¦−̈¦©§Ÿ¤«

i"yx£ÌÈnÚ ··Á Û‡∑ את חּבב יתרה חּבה ּגם «…≈«ƒְִִֵֵֶַָָ
ּבנימין  ׁשהרי 'עם', קרּוי ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהּׁשבטים,
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ּכׁשאמר להּולד עתיד היה ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָלבּדֹו

לה)ליעקב: מּמּך"(בראשית יהיה ּגֹוים ּוקהל ."ּגֹוי  ְְְֲִִִֶֶַַָֹ
E„Èa ÂÈL„˜ŒÏk∑,אּתֹו ּגנּוזֹות הּצּדיקים נפׁשֹות »¿…»¿»∆ְְִִִַַַ

ׁשּנאמר: כה)ּכענין צרּורה (ש"א אדני נפׁש "והיתה ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
"אלהי ה' את החּיים EÏ‚¯Ï.ּבצרֹור ekz Ì‰Â∑ ְֱִִֶֶַַֹ¿≈À¿«¿∆

ּתחּתית  לתֹו עצמן ּתּכּו ׁשהרי ,לכ ראּויים ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֻוהם
לתֹוההר  התוּכּו ּפעלּו, לׁשֹון "ּתּכּו" ּבסיני. ,לרגל ְְְְְְֲִִֶַַַָָֻֻ

מרּגלֹותי.EÈ˙¯acÓ ‡OÈ∑ על עליהם נׂשאּו ְְֶַƒ»ƒ«¿…∆ְֲֵֶָֹ
ּתֹורת.EÈ˙¯acÓ∑:ּכמֹו ליסֹוד, קרֹוב ּבֹו הּמ"ם ֶָƒ«¿…∆ְְֵַַָ
ז) אליו",(במדבר מּדּבר הּקֹול את ב)"וּיׁשמע (יחזקאל ְִִֵֵֶַַַַָ

אף  אלי', 'מתּדּבר ּכמֹו אלי", מּדּבר את ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ"ואׁשמע
ׁשה  מה ,"מּדּברתי" לאמר זה להׁשמיעני מדּבר יית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּבלע"ז פורפרליר"ש טיש אונטעררעדנוגען)להם. .(ציינע ְֶַַָ
והּמ"ם  ,ּדברי עלּֿפי נֹוסעים ׁשהיּו ּתרּגם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָואּונקלֹוס
חבב  "אף אחר: ּדבר מן. לׁשֹון מׁשּמׁשת ׁשּמּוׁש, ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹּבֹו
להם  ׁשהראית האּמֹות ׁשל חּבתן ּבׁשעת אף ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻעּמים",

ּבידם  יׂשראל את ּומסרּת ׂשֹוחקֹות, ŒÏk.ּפנים ְְְֲִִֵֶַָָָָָָ»
E„Èa ÂÈL„˜∑ ולא ּב ּדבקּו וטֹוביהם צּדיקיהם ּכל ¿…»¿»∆ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ

ׁשֹומרם  ואּתה ,מאחרי EÏ‚¯Ï.מׁשּו ekz Ì‰Â∑ ְְֲֵֶַַָָָ¿≈À¿«¿∆
צּל לתחת ּומתּכּנסים מתמּצעים OÈ‡.והם ְְְְְְְִִִִִֵַַַַƒ»

EÈ˙¯acÓ∑,ּבׂשמחה ודתֹותי ּגזרֹותי מקּבלים ƒ«¿…∆ְְְְְְִִֵֶֶַָָ
ּדבריהם  .ואּלה ְְִֵֵֶֶ

(ã):á÷òé úlä÷ äLøBî äLî eðì-äeö äøBz¨¬¦¨−̈¤®«¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ

i"yx£‰¯Bz∑ נעזבּנה ולא אחזנּוה יעקב, לקהּלת היא מֹורׁשה מׁשה, לנּו צּוה .אׁשר »ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"lyz ,l"yz dxez zgny lil zegiyn)

אׁש "מה ּבספרי: ונאמר למֹו". ּדת אׁש "מימינֹו היא ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָהּתֹורה
אדם  ּבני אף רׁשם, ּבגּופֹו עֹוׂשה ּבֹו הּמׁשּתּמׁש ּכל -ְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ
חכמים  ּתלמידי ּכ הּברּיֹות, ּבין הם ניּכרים ּבֹו ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשעמלים
ׁשמפרׁש (ּוכפי ּבׁשּוק" ּובעטיפתם ּובדּבּורם ּבהילּוכם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָנּכרים

.(ׁשּבכ הּפרטים את ְְְִֶֶַַַָָָהרמּב"ם
ּתלמידי  אצל ׁשני: מּצד הּׁשאלה מתעֹוררת לכאֹורה, ,ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָא
ּבאפן  אצלם היא ׁשּוב הּתֹורה לּמּוד ׁשהתחלת ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹחכמים,
הּנּכרת  וּתֹוספת התחּדׁשּות ׁשּנגרמת מּובן, לגמרי, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָחדׁש
ּתלמידי  ׁשאינם יהּודים אצל אבל ּובדּבּורם...", ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ"ּבהילּוכם
עד־ּכדי־  ּתֹורה ּבׂשמחת לתֹורתם ׁשּיׁש החּדּוׁש מהּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָחכמים,
הם  אׁשר עד ּכדלעיל, עניניהם, ּכל על מׁשּפיע ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכ

ׁשהחינּו? ּברכת ּומברכים ּכ ּכל ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָׂשמחים
- מֹורׁשה..." מׁשה לנּו צּוה "ּתֹורה ּבּפרׁשתנּו: מסּבר ּכ ְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹֻעל

היא  ירּׁשה לגּבי וההלכה יהּודי, לכל ירּׁשה היא ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻֻהּתֹורה
הּתֹורה  - הּיֹורׁש ׁשל ּולמּצב למעמד לגיל, חׁשיבּות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשאין

ּבירּׁשה. יהּודי לכל ְְֲִִֶֶָָֻמּועברת
ּבׂשמחת  - ּבּתֹורה אֹור ונֹוסף התחּדׁשּות יׁש ּכאׁשר ,ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּולפיכ
ּבהתנהגּותֹו ותֹוספת התחּדׁשּות יהּודי ּכל אצל חּלה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּתֹורה,

הּתֹורה. על־ּפי ְִַַַָּובחּיּותֹו
ּבהּקפֹות  ּדוקא מתּבּטאת ּתֹורה ּבׂשמחת הּׂשמחה עּקר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָולכן
על־ידי  ּדוקא אּלא ּבּתֹורה, ולּמּוד קריאה על־ידי לא -ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּכי  - עצמּה הּתֹורה עם ריקּוד ׁשל מעׂשיֹות ּופעּלֹות ְְְֲִִִִֶַַַָָֻּתנּועֹות
אּלא  הבנתּה, על ּכל־ּכ אינּנה ּתֹורה ּבׂשמחת ה ּׂשמחה ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָעּקר
ּבכל  אֹותנּו מחּיה - "ׁשהחינּו" היא ׁשהּתֹורה ּכ על ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבעּקר

ּבפעל. לעׂשיה עד ְְֲִִֵַַַָָֹעניננּו,
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היא וזהּו ׁשהּתֹורה יעקב, קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ועל  ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשּיׂשראל הינּו ליׂשראל, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹמארסה
ׁשהּנׁשמֹות  זה ׁשענין הינּו, יעקב", קהּלת "מֹורׁשה נאמר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹזה
ּגם  אּלא יׂשראל, ּבבחינת רק לא הּוא ּבּתֹורה מׁשּפיעים ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהם

עקב  יּו"ד יעקב, 'לי ּבבחינת ּבחינת הּוא יׂשראל ּדהּנה, . ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָֹ
ּבחינת  והּוא ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּד'אׁשר' 'אׁשר', אֹותּיֹות ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַֹראׁש',

ּכ ׁשּזהּו היא, ּבבחינת טהֹורה מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות פי ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֻ
מׁשּפיעים  הם ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא זֹו ּובבחינה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָהּתענּוג.
ּדמּצד  ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ׁשאֹומרים מה ּגם וזהּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָּבּתֹורה.

הינּו ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו נעׂשה הּתענּוג, ׁשהּוא 'אׁשר' ְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַָָָּבחינת
מה  וזהּו הּמצוֹות, את העֹוׂשים הם הם יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּנׁשמֹות
ועׂשיתם  ּכתיב ּכ ואחר הוי', מצוֹות ּכל את ּוזכרּתם ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָּׁשּכתּוב
הוי' מצוֹות מּבחינת עֹוׂשים ׁשּיׂשראל הינּו מצוֹותי, ּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָאת
מחּברים  יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הנ"ל על־ּדר והּוא מצוֹותי, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּיהיּו
ּבבחינת  הּוא זה וכל מּמׁש. ּבהקּב"ה ׁשּלמעלה הּתֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָאת
ׁשּגם  הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה אמנם, ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹיׂשראל.
ירדה  ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, יּו"ד יעקב, ּדבחינת ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּנׁשמֹות
ּבּתֹורה. מׁשּפיעים הם עקב ּדבחינת נׁשמֹות ּגם הּנה ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָלמּטה,
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יעקביעקביעקביעקב:::: קהקהקהקהּלּלּלּלתתתת ממממֹוֹוֹוֹוררררׁשׁשׁשׁשהההה ממממׁשׁשׁשׁשהההה צצצצּוּוּוּוהההה־־־־לנלנלנלנּוּוּוּו ִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ְְְְֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ ֹֹ
נעזבנעזבנעזבנעזבּנּנּנּנהההה ולאולאולאולא רש"י)אחזנאחזנאחזנאחזנּוּוּוּוהההה ובפירוש ד. (לג, ְְְְְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ

הּתֹורה, לגּבי רׁש"י ׁשּפרׁש אחיזה הּלׁשֹון מהּו להבין, ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָצרי
וכּיֹוצא  לּמּוד, ׁשמיעה, לׁשֹון לכּתב יֹותר מתאים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹּדלכאֹורה
ּגם  ׁשּלפני־זה? ּבּפסּוקים עצמּה הּתֹורה ׁשּכתבה ּוכפי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבזה,
ירּוׁשה, היא ׁשהּתֹורה - "מֹורׁשה" ּבין הּׁשּיכּות להבין ְְִִִֵֶַַַָָָָָָָצרי
ּבמּתנה  נּתנה הּתֹורה אם ּגם הרי נעזבּנּה, ולא ׁשאחזנּוה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלזה

נעזבּנה? ולא אחזנּוה לֹומר (לכאֹורה) ׁשּי ּבזה, ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
אּלא  אחיזה מׁשמעֹו אין ּכאן "אחזנּוה" ׁשּלׁשֹון לֹומר ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָויׁש
ּדכמֹו יׂשראל. ׁשל וירּׁשתם אחּוזתם היא ׁשהּתֹורה ְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻאחּוזה,

חֹוזרת  אֹותּה, מֹוכרים ּכׁשהּבעלים אפילּו אחּוזה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשּבׂשדה
אחּוזתֹו" אל איׁש ּתׁשּובּו הּזאת הּיֹובל "ּבׁשנת ּבּיֹובל  ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלהם
ּבכל  אליהם קׁשּורה לכן אחּוזתם, היא זֹו ׁשּׂשדה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּדמּכיון

ַָמּצב.
אּתם  ּוקׁשּורה יׂשראל, ׁשל אחּוזתם היא הּתֹורה כן ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָּכמֹו
היא  הּתֹורה האּמֹות, ּבין ּכׁשּנמצאים ּדגם ּתמידי, ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּבקׁשר
ׁשּבני  ּדזה יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ"מֹורׁשה
ּבּזמן  (ואפילּו יהיּו ּבֹו מּצב ּבכל לּתֹורה קׁשּורים ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָיׂשראל

ּבי  נמסרּו יׂשראל ׁשהּתֹורה ׁשּבני מּכ נֹובע העֹולם), אּמֹות די ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
יׂשראל. ׁשל ואחּוזה ירּוׁשה יעקב" קהּלת "מֹורׁשה ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהיא

(ä)ãçé íò éLàø óqàúäa Cìî ïeøLéá éäéå©§¦¬¦«ª−¤®¤§¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©
:ìàøNé éèáL¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£È‰ÈÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו.CÏÓ Ôe¯LÈ·∑ «¿ƒַָָƒÀ∆∆
עליהם  מלכּותֹו על התאּסף ∑Ûq‡˙‰a.ּתמיד ּבכל ְֲִֵֶַָֹ¿ƒ¿«≈ְְִֵַָ

אסיפתם  חׁשּבֹון ל)ּכמֹו∑¯‡ÈL.ראׁשי "ּכיֿתּׂשא (שמות ְֲִֵֶָָָ»≈ְִִָ

אּלּו ראּויין ראׁש", אחר:את ּדבר ׁשאברכם. ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָֹ
וׁשלֹום  אחת ּבאגּדה יחד, ּבהתאּספם ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָֻ"ּבהתאּסף",

ּביניהם -ּביניהם  מחלקת ּכׁשּיׁש ולא מלּכם, .הּוא ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹ

(å)ñ :øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàø éçé§¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«

i"yx£Ô·e‡¯ ÈÁÈ∑ הּזה לעֹולם ∑ÓÈŒÏ‡Â˙.ּבעֹולם ¿ƒ¿≈ֶַָָ¿«»…ָָ
ּבלהה  מעׂשה לֹו יּזכר ׁשּלא ÂÈ˙Ó.הּבא, È‰ÈÂ ְֲִִֵֵֶַַָָָֹƒƒ¿»

¯tÒÓ∑ ּכענין זֹו היא ּדגמא אחיו, ׁשאר ּבמנין נמנין ƒ¿»ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָֻ

לה)ׁשּנאמר: יעקב (בראשית בני וּיהיּו ּבלהה, את "וּיׁשּכב ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ
הּמנין  מן יצא ׁשּלא עׂשר", .ׁשנים ְְִִֵֶַָָָָָֹ

(æ)äãeäé ìB÷ ýåýé òîL øîàiå äãeäéì úàæå§Ÿ́¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈
ô :äéäz åéøvî øæòå Bì áø åéãé epàéáz Bnò-ìàå§¤©−§¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«

i"yx£‰„e‰ÈÏ ˙‡ÊÂ∑(יא לראּובן,(מכות יהּודה סמ ¿…ƒ»ְְִֵַָָ
ׁשּנאמר: ׁשּבידם, קלקּול על הֹודּו ׁשּׁשניהם (איוב מּפני ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

ול טו) וגֹו' לבּדם להם וגֹו', יּגידּו חכמים א "אׁשר ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָֹ
ּבתֹוכם".עבר  צב)זר ׁשּכל (ב"ק רּבֹותינּו ּפרׁשּו ועֹוד ְְְֵֵֶַַָָָָ

יהּודה  עצמֹות היּו ּבּמדּבר, יׂשראל ׁשהיּו ׁשנה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָמ'
ׁשּנאמר: עליו, ׁשּקּבל נּדּוי מּפני ּבארֹון ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָמתּגלּגלין

מד) מׁשה:(בראשית אמר הּימים", ּכל לאבי ְְִִִֶַַָָָָָָֹ"וחטאתי
ׁשּיֹודה? לראּובן ּגרם וכּו'''מי ‰'.יהּודה ÚÓL ְְְִִֵֶֶַָָ¿«

‰„e‰È ÏB˜∑ מּפני ואסא ּוׁשלמה, ּדוד, ּתפּלת ¿»ְְְְִִִֵַָָָֹֹ
מּפני  וחזקּיה העּמֹונים מּפני ויהֹוׁשפט ְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָהּכּוׁשים,

ep‡È·z.סנחריב  BnÚŒÏ‡Â∑ הּמלחמה מּפני לׁשלֹום ְִֵַ¿∆«¿ƒ∆ְְְִִֵַָָָ
הּמלחמה)( מן אחרים: BÏ.ספרים ·¯ ÂÈ„È∑וינקמּו ריבֹו יריבּו ְְֲִִִִֵַָָָ»»»ְְְִִִָ

È‰z‰.נקמתֹו ÂÈ¯vÓ ¯ÊÚÂ∑,התּפּלל יהֹוׁשפט על ְִָ¿≈∆ƒ»»ƒ¿∆ְְִֵַַָָ
ּגלעד: רמֹות מלחמת יח)על יהֹוׁשפט,(דה"ב "וּיזעק ְְְְִִִֶֶַַַָָָָ

יהּודה", קֹול ה' "ׁשמע אחר: ּדבר עזרֹו". (ספרי)וה' ְְֲֵַַַָָָָ
יהּודה. ׁשל ּברכֹותיו מּתֹו לׁשמעֹון ּברכה רמז ְְְְְִִִֶַָָָָָָּכאן
ּגֹורלֹו מּתֹו ׁשמעֹון נטל יׂשראל, ארץ ּכׁשחּלקּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָואף

ׁשּנאמר: יהּודה, יט)ׁשל נחלת (יהושע יהּודה ּבני "מחבל ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשמעֹון". על ּבני עליו ּבלּבֹו ׁשהיה עצמֹו? ּבפני ּברכה לֹו יחד לא מה [ּומּפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

צ.)] (מזמור ּתהּלים ּבאּגדת ּכתּוב ּכ ּבּׁשּטים, ּׁשעׂשה .מה ְְִִִִֶַַַַָָָָָ

ß ixyz a"i ipy mei ß

(ç)énz øîà éåììeeàå EéøøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³
:äáéøî éî-ìò eäáéøz äqîa Búéqð¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«

¯ÈLÈה  ˙eLpk˙‡a ‡kÏÓ Ï‡¯NÈ· ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿»≈«¿»¿ƒ¿«»≈≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ‡„Ák ‡nÚ«»«¬»ƒ¿«»¿ƒ¿»≈

Ï‡ו  ‡È˙ ‡˙BÓe ‡ÓÏÚ ÈiÁÏ Ô·e‡¯ ÈÁÈ¿ƒ¿≈¿«≈»¿»»ƒ¿»»»
:ÔB‰ÈÓa ÔB‰zÒÁ‡ È‰Ba ÔeÏa˜ÈÂ ˙eÓÈ¿ƒ«¿¿ƒ«¬«¿¿¿ƒ¿»¿

„e‰È„‰ז  d˙BÏˆ ÈÈ Ïa˜ ¯Ó‡Â ‰„e‰ÈÏ ‡„Â¿»ƒ»«¬««≈¿»¿≈ƒ»
dp·È˙z dnÚÏe ‡·¯˜Ï (‡Á‚‡a) d˜tÓa¿ƒ¿≈¿«»»ƒ¿»»¿«≈»≈ƒ≈
È‰B‡qÓ ‡˙eÚ¯t dÏ Ô„aÚÈ È‰B„È ÌÏLÏƒ¿»¿ƒ«¿¿»≈À¿¬»ƒ»¿ƒ

:dÏ ÈÂ‰ È‰B··„ ÈÏÚaÓ „ÈÚÒÂ¿»ƒƒ«¬≈¿»ƒ¬≈≈

Ï‚·¯ח  ‡zLaÏ‡ ‡i¯e‡Â ‡inz ¯Ó‡ ÈÂÏÏe¿≈ƒ¬«À«»¿«»«¿∆¿»ƒ¿«
‡˙qa È‰B˙Èq Èc CÓ„˜ ‡„ÈÒÁ ÁÎzL‡c¿ƒ¿¿«¬ƒ»√»»ƒ«ƒƒ¿ƒ≈»
‡˙evÓ ÈÓ ÏÚ È‰BzÁa ÌÈÏL ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿«¿ƒ«≈«»

:ÔÓÈ‰Ó ÁÎzL‡Â¿ƒ¿¿«¿≈»



dkxadקטז z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"i ipy meil inei xeriy
i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆

ׁשכינה  מדּבר ּכלּפי qÓa‰.הּוא B˙Èq ¯L‡∑ ׁשּלא ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ
הּמּלינים  ׁשאר עם B‚Â.נתלֹוננּו e‰·È¯z'∑.ּכתרּגּומֹו ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְַ

לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על "ּתריבהּו אחר: ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָּדבר
ּבעלילה, אמר:לבא מׁשה כ)אם נא (במדבר "ׁשמעּו ְֲִִִֶַַָָָָֹֹ

עׂשּו? מה ּומרים אהרן .הּמֹורים", ְֲִִֶַַָָֹ

(è)àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå øékä¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

:eøöðé¦§«Ÿ
i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑ּכׁשחטאּו »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְֶָ

ואמרּתי: לב)ּבעגל אלי (שמות נאספּו אלי", לה' "מי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
והּוא  אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ּבני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָֹּכל
וכן  ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָמּיׂשראל,
מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו לפרׁש אפׁשר ואי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָעׂשּו.
חטא  לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹוכן

ׁשּנאמר: מהם, לוי"(שם)אחד ּבני e¯ÓL."ּכל Èk ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָƒ»¿
E˙¯Ó‡∑"ל יהיה אחרים"לא E˙È¯·e.אלהים ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿
e¯ˆÈ∑ ׁשל ּבּמדּבר ׁשּנֹולדּו ׁשאֹותם מילה, ּברית ƒ¿…ְְְִִִֶֶֶַָָָ

ּומלין  מּולין היּו והם ּבניהם, את מלּו לא ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹיׂשראל
ּבניהם  ּבניהם,את את מלּו לא ׁשּיׂשראל ּבּמדּבר, ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

מּולין) היּו .והם ְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו וכןוכןוכןוכן .... .... להרלהרלהרלהרֹוֹוֹוֹוגגגג וצוצוצוצּוּוּוּויתיםיתיםיתיםיתים לוילוילוילוי ּבּבּבּבניניניני ּכּכּכּכלללל אליאליאליאלי (רש"י נאספנאספנאספנאספּוּוּוּו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ט) תּׂשאלג, ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י זכּו(לב, ׁשהּכהנים ְֲִִִֶַַַַָָָָָֹ

ּפי  על ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו מּפני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלכהּונה
ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צרי זה הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹזה

עבֹודת  עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ּבמדּבר רׁש"י ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹּוראה
ּובני  ּבעגל, (ּוטעיתם ח י, ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָאלילים,
הּטעם  ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. על ׁשּפרׁש טעּו), לא ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלוי

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ְְְְְֵֵֶֶָָָָֹֹּדלא

(é)éètLî eøBéeîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa äøBè÷§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ .עֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç ýåýé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷̈¨²§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו מחץ ¿«»¿«ƒ»»ְְִַַַַָָָ
ׁשּנאמר: סט)ּכענין ועל (תהלים המעד", ּתמיד "ּומתניהם ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ראה  אחר: ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה על ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָֻהּמעֹוררין
ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשעתידין
ּבני  י"ב מּועטים: ׁשהיּו לפי עליהם, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָוהתּפּלל

נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָחׁשמֹונאי
ּתרצה" ידיו ּופעל חילֹו ה' ּבר".ÂÈ‡NÓe ְִֵֵֶַָָָֹ¿«¿»

ÔeÓe˜ÈŒÔÓ∑ להם מהיֹות ּומׂשנאיו קמיו מחץ ƒ¿ְְְְִֶַַָָָָ
.ּתקּומה  ְָ

(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé ýåýé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְֲִִִֵֶַַַ
ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות,

לזה, זה מׁשּכן סמכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף וסמ ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבחלקֹו, ּבנּוי היה עח)ׁשילה "וּימאס (שם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹ

מּׁשילה, חביב עֹולמים ׁשּבית ּולפי וגֹו'", יֹוסף ְְְִִִִִֵֵֶֶָָֹֹּבאהל
ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ.ÂÈÏÚ ÛÙÁ∑אֹותֹו מכּסה ְְְְִִִִֵָָ…≈»»ְֶַ

עליו  ירּוׁשלים,∑ÌBi‰ŒÏk.ּומגן מּׁשּנבחרה לעֹולם. ֵֵָָ»«ְְְֲִִִֶַָָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה ÔÎL.לא ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ ְְְִֵַָָָָֹ≈¿≈»»≈
ארצֹו כ"ג ּבגבּה ׁשּנמּו אּלא ּבנּוי, הּמקּדׁש ּבית היה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם עיטם, מעין ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָאּמה
ּביּה נחתי 'אמרי קדׁשים': ּב'ׁשחיטת ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּכדאיתא
ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב: מּׁשּום ְְְְִִִֵֵֵֵָָָּפּורתא',

מּכתפיו  יֹותר ּבּׁשֹור .נאה ְִֵֵֶַָָ

e·Áט  „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»
È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Èc ÔÓƒƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈
:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ e¯Ë¿»«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

C˙È¯B‡Âי  ·˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

ÂÚ¯a‡יא  Ïa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â È‰BÒÎ ÈÈ C¯a»≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡Ï„ È‰B··„ ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»

:ÔeÓe˜È¿

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»



קיז dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz a"i ipy meil inei xeriy
i"yx£¯Ó‡ ÈÂÏÏe∑ אמר לוי EÈ¯e‡Â.ועל EÈnz∑ ¿≈ƒ»«ְִֵַַָÀ∆¿∆

ׁשכינה  מדּבר ּכלּפי qÓa‰.הּוא B˙Èq ¯L‡∑ ׁשּלא ְְְִֵֵַַָ¬∆ƒƒ¿«»ֶֹ
הּמּלינים  ׁשאר עם B‚Â.נתלֹוננּו e‰·È¯z'∑.ּכתרּגּומֹו ְְְִִִִַַָ¿ƒ≈¿ְְַ

לֹו נסּתּקפּת מריבה", מי על "ּתריבהּו אחר: ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָּדבר
ּבעלילה, אמר:לבא מׁשה כ)אם נא (במדבר "ׁשמעּו ְֲִִִֶַַָָָָֹֹ

עׂשּו? מה ּומרים אהרן .הּמֹורים", ְֲִִֶַַָָֹ

(è)àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åéáàì øîàä̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ
Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå øékä¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−

:eøöðé¦§«Ÿ
i"yx£ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ¯Ó‡‰∑ּכׁשחטאּו »…≈¿»ƒ¿ƒ…¿ƒƒְְֶָ

ואמרּתי: לב)ּבעגל אלי (שמות נאספּו אלי", לה' "מי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
והּוא  אּמֹו אבי את להרג וצּויתים לוי, ּבני ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָֹּכל
וכן  ּבּתֹו, ּבן את אֹו מאּמֹו, אחיו את אֹו ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָמּיׂשראל,
מאביו, ואחיו מּמׁש, אביו לפרׁש אפׁשר ואי ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָעׂשּו.
חטא  לא לוי ּומּׁשבט הם לוּיים ׁשהרי מּמׁש, ּבניו ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹוכן

ׁשּנאמר: מהם, לוי"(שם)אחד ּבני e¯ÓL."ּכל Èk ְֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָƒ»¿
E˙¯Ó‡∑"ל יהיה אחרים"לא E˙È¯·e.אלהים ƒ¿»∆ְְֱֲִִִֵֶֹֹ¿ƒ¿
e¯ˆÈ∑ ׁשל ּבּמדּבר ׁשּנֹולדּו ׁשאֹותם מילה, ּברית ƒ¿…ְְְִִִֶֶֶַָָָ

ּומלין  מּולין היּו והם ּבניהם, את מלּו לא ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָֹיׂשראל
ּבניהם  ּבניהם,את את מלּו לא ׁשּיׂשראל ּבּמדּבר, ׁשּנֹולדּו אֹותם אחרים: (ספרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

מּולין) היּו .והם ְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(39 'nr f zegiy ihewl)

עעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו וכןוכןוכןוכן .... .... להרלהרלהרלהרֹוֹוֹוֹוגגגג וצוצוצוצּוּוּוּויתיםיתיםיתיםיתים לוילוילוילוי ּבּבּבּבניניניני ּכּכּכּכלללל אליאליאליאלי (רש"י נאספנאספנאספנאספּוּוּוּו ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ
ט) תּׂשאלג, ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י זכּו(לב, ׁשהּכהנים ְֲִִִֶַַַַָָָָָֹ

ּפי  על ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ׁשהעניׁשּו מּפני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָלכהּונה
ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ּבכל להיֹות צרי זה הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹזה

עבֹודת  עבדּו ׁשּלא (והלוּים, יב ג, ּבמדּבר רׁש"י ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹּוראה
ּובני  ּבעגל, (ּוטעיתם ח י, ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָאלילים,
הּטעם  ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. על ׁשּפרׁש טעּו), לא ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלוי

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ְְְְְֵֵֶֶָָָָֹֹּדלא

(é)éètLî eøBéeîéNé ìàøNéì EúøBúå á÷òéì E ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®¨¦³
:Eçaæî-ìò ìéìëå Etàa äøBè÷§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«

i"yx£EÈËtLÓ e¯BÈ∑ ראּוייןלכ .עֹולה ∑ÏÈÏÎÂ.אּלּו ƒ¿»∆ְְִֵָ¿»ƒָ

(àé)íéðúî õçî äöøz åéãé ìòôe Bìéç ýåýé Cøä¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄
ñ :ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷̈¨²§©§−̈¦§«

i"yx£ÂÈÓ˜ ÌÈ˙Ó ıÁÓ∑,מתנים מּכת קמיו מחץ ¿«»¿«ƒ»»ְְִַַַַָָָ
ׁשּנאמר: סט)ּכענין ועל (תהלים המעד", ּתמיד "ּומתניהם ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ראה  אחר: ּדבר ּכן. אמר הּכהּנה על ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָֻהּמעֹוררין
ּכֹוכבים, עֹובדי עם להּלחם ּובניו חׁשמֹונאי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָׁשעתידין
ּבני  י"ב מּועטים: ׁשהיּו לפי עליהם, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָוהתּפּלל

נאמר: לכ רבבֹות. ּכּמה ּכנגד ואלעזר ְְְְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָָָָחׁשמֹונאי
ּתרצה" ידיו ּופעל חילֹו ה' ּבר".ÂÈ‡NÓe ְִֵֵֶַָָָֹ¿«¿»

ÔeÓe˜ÈŒÔÓ∑ להם מהיֹות ּומׂשנאיו קמיו מחץ ƒ¿ְְְְִֶַַָָָָ
.ּתקּומה  ְָ

(áé)óôç åéìò çèáì ïkLé ýåýé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®Ÿ¥³
ñ :ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìò̈¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«

i"yx£¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï∑ ּבעבֹודת לוי ׁשּברּכת לפי ¿ƒ¿»ƒ»«ְְֲִִִֵֶַַַ
ּבחלקֹו, הּמקּדׁש ּבית ּבבנין ּבנימין וׁשל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות,

לזה, זה מׁשּכן סמכן הּוא ׁשאף אחריו יֹוסף וסמ ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשּנאמר: ּבחלקֹו, ּבנּוי היה עח)ׁשילה "וּימאס (שם ְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹ

מּׁשילה, חביב עֹולמים ׁשּבית ּולפי וגֹו'", יֹוסף ְְְִִִִִֵֵֶֶָָֹֹּבאהל
ליֹוסף  ּבנימין הקּדים לכ.ÂÈÏÚ ÛÙÁ∑אֹותֹו מכּסה ְְְְִִִִֵָָ…≈»»ְֶַ

עליו  ירּוׁשלים,∑ÌBi‰ŒÏk.ּומגן מּׁשּנבחרה לעֹולם. ֵֵָָ»«ְְְֲִִִֶַָָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשכינה ׁשרתה ÔÎL.לא ÂÈÙ˙k ÔÈ·e∑ ְְְִֵַָָָָֹ≈¿≈»»≈
ארצֹו כ"ג ּבגבּה ׁשּנמּו אּלא ּבנּוי, הּמקּדׁש ּבית היה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

לבנֹותֹו, ּדוד ׁשל ּדעּתֹו היה וׁשם עיטם, מעין ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָאּמה
ּביּה נחתי 'אמרי קדׁשים': ּב'ׁשחיטת ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּכדאיתא
ל אין ׁשכן", ּכתפיו "ּובין ּדכתיב: מּׁשּום ְְְְִִִֵֵֵֵָָָּפּורתא',

מּכתפיו  יֹותר ּבּׁשֹור .נאה ְִֵֵֶַָָ

e·Áט  „k ÌÁ¯ ‡Ï dn‡ ÏÚÂ È‰e·‡ ÏÚc¿«¬ƒ¿«ƒ≈»«≈«»
È¯‡ ·ÈÒ ‡Ï È‰B·e È‰BÁ‡ Èt‡Â ‡Èc ÔÓƒƒ»¿«≈¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¬≈
:eiL‡ ‡Ï CÓÈ˜e C¯ÓÈÓ ˙¯hÓ e¯Ë¿»«¿«≈¿»¿»»»«¿ƒ

C˙È¯B‡Âי  ·˜ÚÈÏ CÈÈc ÔeÙlÈc ÔÈl‡ ÔÈ¯Lk»¿ƒƒ≈¿«¿ƒ»¿«¬…¿»»»
¯ÈÓ‚e CÓ„˜ ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ ÔeeLÈ Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈¿«¿…∆¿ƒ√»»¿ƒ

:CÁa„Ó ÏÚ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»««¿¿»

ÂÚ¯a‡יא  Ïa˜z È‰B„È Ôa¯˜Â È‰BÒÎ ÈÈ C¯a»≈¿»ƒ¿ƒ¿À¿«¿ƒ¿««¿«¬»
‡Ï„ È‰B··„ ÈÏÚ·„e È‰B‡Ò„ ‡ˆ¯Á ¯·z¿««¿»¿»¿ƒ¿«¬≈¿»ƒ¿»

:ÔeÓe˜È¿

ÔˆÁ¯Ïיב  È¯LÈ ÈÈ„ ‡ÓÈÁ¯ ¯Ó‡ ÔÓÈ·Ï¿ƒ¿»ƒ¬«¿ƒ»«¿»ƒ¿≈¿»¿»
dÚ¯‡·e ‡ÓBÈ Ïk È‰BÏÚ Ô‚Ó È‰È È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿«¿≈

:‡zÎL È¯Lzƒ¿≈¿ƒ¿»

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz b"i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(146 'nr i zegiy ihewl)

ּפּפּפּפּוּוּוּורתארתארתארתא ּבּבּבּבייייּהּהּהּה נחתינחתינחתינחתי יב)אמריאמריאמריאמרי,,,, לג, אמּור (רש"י הּמקּדׁש ּבית ְְְְְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָ
לכן  .נמּו הכי לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָָָֹלהאיר
מּכדי  נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹלא
ואז  ּפּורתא, ּביּה נחתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשּיּוכל
הּפרטי  ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ׁשּיי ְְְְִִִַַַַָָָָָָהּוא

ּבבחינת  אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש יהּודי: ּכל ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּבתֹו
ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, מּנפׁשֹו והבּדלה ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָהתנּׂשאּות
לבררם  ּבכדי ּבהם, ּומתלּבׁשת אּתם מתעּסקת היא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
הּׁשכינה. להׁשראת ּומקּדׁש מׁשּכן ּכּלם נעׂשים – ְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָֻּולזּככם

ß ixyz b"i iyily mei ß

(âé)íéîL ãânî Böøà ýåýé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ
:úçz úöáø íBäzîe ìhî¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©

i"yx£Bˆ¯‡ '‰ ˙Î¯·Ó∑ הּׁשבטים ּבנחלת היתה ׁשּלא ¿…∆∆«¿ְְְֲִֶַַַָָָֹ
יֹוסף  ׁשל ּכארצֹו טּוב ּכל מלאה לׁשֹון ∑nÓ‚„.ארץ ְְְֵֵֶֶֶַָָƒ∆∆ְ

ּומתק  ּומלחלח ∑ÌB‰zÓe.עדנים עֹולה ׁשהּתהֹום ֲִֶֶָƒ¿ְְְֵֶֶַַַ

הּׁשבטים  ּבכל מֹוצא אּתה מּלמּטה. ׁשל אֹותּה ּברכתֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
יעקב  ׁשל ּברכתֹו מעין .מׁשה, ְֲִֵֵֶֶַָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(131 'nr hk zeiecreezd mgpn zxez - `"kyz ziy`xa t"y zgiy)

טטטטּוּוּוּוב ב ב ב  ּכּכּכּכלללל מלאהמלאהמלאהמלאה ארץארץארץארץ ההההּׁשּׁשּׁשּׁשבטיםבטיםבטיםבטים ּבּבּבּבנחלתנחלתנחלתנחלת היתההיתההיתההיתה ֶֶֶֶֹֹׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלאאאא ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ׁשׁשׁשׁשלללל יג)ּכּכּכּכארצארצארצארצֹוֹוֹוֹו לג, הּנדירֹות (רש"י הּפעמים ּבאחת ְְְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ

הּוא  עצמֹו, על ּדּבר אדמֹו"ר ְְְְְִִִֵֶַַַַָׁשּכבֹוד־קדּוׁשת־מֹורי־וחמי
ּותסּייעּו ידכם ּתנּו טּוב. ּבכל מברכת 'יֹוסף' ׁשל ארצֹו ְְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאמר:

היא  - אֹותּה יעּבדּו וכאׁשר הּכל, יׁש ּבארץ אֹותּה! ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹלעּבד
ּברּוח, הן מברכת זֹו ׁש'ארץ' להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹּתּתן

ּתחת". רֹובצת "ּתהֹום ּבגׁשם, והן מּטל", ׁשמים ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ"מגד

(ãé):íéçøé Løb ãânîe LîL úàeáz ãânîe¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«

i"yx£LÓL ˙‡e·z „‚nÓe∑ ּפתּוחה ארצֹו ׁשהיתה ƒ∆∆¿…»∆ְְְֶַָָָ
הּפרֹות  ּוממּתקת ÌÈÁ¯È.לחּמה, L¯b∑ ּפרֹות יׁש ְֵֶֶַַַַָ∆∆¿»ƒֵֵ

ּדבר  ּודלּועין. קּׁשּואין הן: ואּלּו מבּׁשלּתן, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשהּלבנה

ּומֹוציאה  מגרׁשת ׁשהארץ ירחים", "ּגרׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָאחר:
.לחדׁשמחדׁש ְֵֶֶֹֹ

(åè):íìBò úBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬¨«

i"yx£Ì„˜ŒÈ¯¯‰ L‡¯Óe∑ ּבּׁשּול מראׁשית ּומברכת ≈…«¿≈∆∆ְִִֵֵֶֶֹ
ּפרֹותיהם. ּבּׁשּול לבּכר מקּדימין ׁשהרריה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָהּפרֹות,

ּבריאתן  ׁשּקדמה מּגיד אחר: הרים ּדבר .לׁשאר ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָ

ÌÏBÚ ˙BÚ·b∑ ואינן לעֹולם ּפרֹות העֹוׂשֹות ּגבעֹות ƒ¿»ְְְֵֵָָָָ
הּגׁשמים  מעצר .ּפֹוסקֹות ְְִֵֶַָֹ

(æè)äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£‰Ò ÈÎL ÔBˆ¯e∑ארצֹו ּותהא סנה, ׁשֹוכן ּכמֹו ¿…¿ƒ¿∆ְְְְֵֵֶַ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  ׁשל רּוחֹו ונחת מרצֹונֹו ְְְֵֶֶֶַַַָָֹמברכת

ּבּסנה  ּתחּלה עלי ּופּיּוס,∑¯ˆÔB.הּנגלה רּוח נחת ְְְִִֶַַַָָָ¿ִַַַ

ׁשּבּמקרא  "רצֹון" ּכל לראׁשּבר ∑B·z‡˙‰.וכן זֹו כה ְְִֵֶַָָָ»»ְְָָֹ
‡ÂÈÁ.יֹוסף  ¯ÈÊ∑ּבמכירתֹו מאחיו .ׁשהפרׁש ֵ¿ƒ∆»ְְִִֵֶֶַָָָ

(æé)íénò íäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À©¦²
íäå íéøôà úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé§©©¬©§−̈©§¥¨®¤§¥Æ¦§´¤§©½¦§¥−

ñ :äMðî éôìà©§¥¬§©¤«

‡¯dÚיג  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Î¯·Ó ¯Ó‡ ÛÒBÈÏe¿≈¬«¿»»»ƒ√»¿»«¿≈
‡lÚlÓ ‡iÓL„ ‡lhÓ ÔÈc‚Ó ‡„·Ú»¿»«¿»ƒƒ«»ƒ¿«»ƒ¿≈»
ÈwÓÚnÓ Ôc‚c ÔÈÓB‰˙e ÔÂÈÚ ÈÚeanÓeƒ«≈≈»»¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«≈

:Ú¯lÓ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿»

LÓL‡יד  Ïe·ÈÓ ÔÏÏÚÂ ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ«¬»»ƒƒ¿»
:Á¯Èa Á¯È LÈ¯Ó ÔÈc‚Ó ‡„·ÚÂ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈¿«ƒ«

Ïc‡טו  ÔÓ¯ ·ehÓe ‡i¯Èka ‡i¯eË LÈ¯Óe≈≈«»«ƒ«»ƒ»»ƒ»
:Ô˜ÒÙ»¿»

dzÎLcטז  dÏ ÈÚ¯ d‡ÏÓe ‡Ú¯‡ ·ehÓeƒ«¿»¿»«»≈≈ƒ¿ƒ¿≈
Ïk ÔÈ˙È ‡Ò‡· ÈÏb˙‡ ‰LÓ ÏÚÂ ‡iÓLaƒ¿«»¿«…∆ƒ¿¿ƒ«¬»»»¿»»
‡LÈ¯t ‡i‚Ïe ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿≈¿«¿»»ƒ»

:È‰BÁ‡„«¬ƒ

È·Ú˙‡c„‡יז  Ô¯e·‚e dÏ ‡ÂÈÊ È‰B·„ ‡a«̄»ƒ¿ƒƒ»≈¿»¿ƒ¿¬ƒ»
dz¯·‚a dÏÈc ‡Óe¯Â ‡t˜z Ì„wÓ dÏ≈ƒ√»»¿»¿»ƒ≈ƒ¿À¿≈
Ôep‡Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „Ú ‡„Ák ÏË˜È ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿≈«¬»«¿»≈«¿»¿ƒ
˙È·„ ‡iÙÏ‡ Ôep‡Â ÌÈ¯Ù‡ ˙È·„ ‡˙Â·ƒ̄¿»»¿≈∆¿«ƒ¿ƒ«¿«»¿≈

:‰MÓ¿«∆



dkxadקיח z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"i iriax meil inei xeriy
i"yx£B¯BL ¯BÎa∑ ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור יׁש ¿ְְְֵֶָֻ

ׁשּנאמר: פט)ּומלכּות, אּתנהּו",(תהלים ּבכֹור אני "אף ְְְֱִֵֶֶֶַַַָ
ד)וכן: יׂשראל"(שמות בכֹורי הּיֹוצא ∑BÎa¯."ּבני מל ְְְְִִִֵֵָ¿ֵֶֶַ

יהֹוׁשע  והּוא לכּבׁש∑B¯BL.מּמּנּו, ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְְִִֶֶֶַָֹֹֻ
מלכים  BÏ.ּכּמה ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון (במדבר ְִַָָ»»ֱֶֶַָ

עליו" מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑ ׁשֹור ְְֵַָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»
אבל  נאֹות, קרניו ואין קׁשה, נאֹות ּכחֹו קרניו ראם ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹ

ויֹופי  ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ְְִִֵֶֶַַָָֹֹֻואין

ראם  מלכים.∑‡ı¯‡ŒÈÒÙ.קרני ואחד ׁשלׁשים ְְֵֵַ«¿≈»∆ְְְִִֶָָֹ
היּו? יׂשראל מארץ ׁשּכּלם ּכל אפׁשר ל אין אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּבארץ  ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻמל
ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה ג)יׂשראל, "נחלת (ירמיה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

צבאֹות  ‡ÌÈ¯Ù.ּגֹוים"צבי ˙B··¯ Ì‰Â∑ אֹותם ְְִִִ¿≈ƒ¿∆¿«ƒָ
מאפרים  ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם .הּמנּגחים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ

‰MÓ ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑,ּבמדין ּגדעֹון ׁשהרג האלפים הם ¿≈«¿≈¿«∆ְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ח)ׁשּנאמר: וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע .""וזבח ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָֹֻ

ß ixyz c"i iriax mei ß

(çé)øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
éìäàa:E §«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְֲִִֵֵֶַָָ
ׁשמֹותיהם  ּכפל – ואׁשר נפּתלי דן ּגד זבּולן ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻּבאחרֹונה:
ׁשּבכל  חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלחּזקם
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּׁשבטים,

מז) לפי (בראשית אנׁשים", חמּׁשה לקח  אחיו ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ"ּומקצה
מלחמּתֹו ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים .ׁשנראים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê ÁÓN∑ זבּולּון ¿«¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְ
יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: עׂשּו ְְְְִִִַָָָָֹֻֻויּׂששכר
ּפיו  לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות לפרקמטיא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָויֹוצא

לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָׁשל
עלֿידי  יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, זבּולּון ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהקּדים

היתה  E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑ּבצאת הצלח ְְָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ
לּתֹורה,∑Î˘OÈÂ¯.לסחֹורה  אהלי ּביׁשיבת הצלח ְִָ¿ƒ»»ְִִֶַַַַָָֹ

ׁשּנאמר: ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ְְְְֱֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹליׁשב
יב) ראׁשיהם (דה"א לעּתים... ּבינה יֹודעי יּׂששכר ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ"ּומּבני

ועלּֿפי  ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמאתים",
ועּבּוריהם  עּתיהם .קביעת ְְִִִֵֵֶֶַ

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי להר ∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְַ
יאספּו. וׁשם הּמֹורּיה היא, קריאה עלֿידי אסיפה ּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ

זבחיֿצדק  ּברגלים e˜ÈÈ.יזּבחּו ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ְְְְִִִֵֶֶָָƒ∆««ƒƒ»
ּבּתֹורה  לעסק ּפנאי להם ויהא ּוזבּולּון, .יּׂששכר ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

ÏBÁ ÈeÓË ÈÙNe∑('ו טרית,(מגילה חֹול: טמּוני ּכּסּוי ¿À≈¿≈ְִִֵָ
ּוזכּוכית  החֹול,וחּלזֹון ּומן הּים מן הּיֹוצאים לבנה ְְְְִִִִִַַַָָָָ

ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ְְְְְִֶֶֶָָָָָּובחלקֹו
מגּלה: ה)ּבמּסכת נפׁשֹו(שופטים חרף עם "זבּולּון ְְְְִֵֵֶֶַַַָ

ׁשהיה  ׂשדה", מרֹומי על ּד"נפּתלי מּׁשּום ְְְִִֵֶֶַַָָָָָלמּות",
ּוכרמים  ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמתרעם

ׁשּנאמר:∑ÈÙNe.וכּו' ּכמֹו ּכּסּוי, ו)לׁשֹון "וּיסּפן (מ"א ְ¿À≈ְְְֱִִֶֶַַֹ
הּבית", ז)את ותרּגּומֹו:(שם ּבארז", 'ּומטלל "וספּון ְְְְְִֶֶֶַַַַַָ

ּבכּסּוי)ּבכּיּורי אחרים: "עּמים (ספרים אחר: ּדבר ארזא'. ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּתּגרי  זבּולּון, ׁשל ּפרקמטיא עלֿידי ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָהרֿיקראּו",
הּספר, על עֹומד והּוא ארצֹו, אל ּבאים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָעֹובדיּֿכֹוכבים
עד  נל ּכאן, עד ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָוהם
ּמעׂשיה, ּומה זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה מה ונראה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻירּוׁשלים,
ואֹוכלים  אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ּכל רֹואים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהם
זה  ׁשל אלהּות ׁשהעֹובדיּֿכֹוכבים, לפי אחד, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמאכל
ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹלא
ּומתּגּירין  ּכזו' ּכׁשרה אּומה 'אין אֹומרים והם זה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשל

זבחיֿצדק" יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ÚÙL.ׁשם, Èk ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָƒ∆«
ÈnÈe˜ÈÈ Ì∑ ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר זב ּולּון «ƒƒ»ְְִֵֶַָָָָָ

.ּבׁשפע  ְֶַ

(ë)óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬
:ã÷ã÷-óà òBøæ§−©©¨§«Ÿ

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ



קיט dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz c"i iriax meil inei xeriy
i"yx£B¯BL ¯BÎa∑ ּגדּלה לׁשֹון ׁשהּוא ּבכֹור יׁש ¿ְְְֵֶָֻ

ׁשּנאמר: פט)ּומלכּות, אּתנהּו",(תהלים ּבכֹור אני "אף ְְְֱִֵֶֶֶַַַָ
ד)וכן: יׂשראל"(שמות בכֹורי הּיֹוצא ∑BÎa¯."ּבני מל ְְְְִִִֵֵָ¿ֵֶֶַ

יהֹוׁשע  והּוא לכּבׁש∑B¯BL.מּמּנּו, ּכׁשֹור קׁשה ׁשּכחֹו ְְְְִִֶֶֶַָֹֹֻ
מלכים  BÏ.ּכּמה ׁשּנאמר:∑‰„¯ לֹו, כז)נתּון (במדבר ְִַָָ»»ֱֶֶַָ

עליו" מהֹוד ˜¯ÂÈ."ונתּתה Ì‡¯ È¯˜Â∑ ׁשֹור ְְֵַָָָָ¿«¿≈¿≈«¿»
אבל  נאֹות, קרניו ואין קׁשה, נאֹות ּכחֹו קרניו ראם ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָָֹ

ויֹופי  ׁשֹור, ׁשל ּכחֹו ליהֹוׁשע נתן קׁשה, ּכחֹו ְְִִֵֶֶַַָָֹֹֻואין

ראם  מלכים.∑‡ı¯‡ŒÈÒÙ.קרני ואחד ׁשלׁשים ְְֵֵַ«¿≈»∆ְְְִִֶָָֹ
היּו? יׂשראל מארץ ׁשּכּלם ּכל אפׁשר ל אין אּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֻ

ּבארץ  ואחּזה ּפלטרין לֹו קנה ׁשּלא וׁשלטֹון, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻמל
ׁשּנאמר: היא, לכּלם ׁשחׁשּובה ג)יׂשראל, "נחלת (ירמיה ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ

צבאֹות  ‡ÌÈ¯Ù.ּגֹוים"צבי ˙B··¯ Ì‰Â∑ אֹותם ְְִִִ¿≈ƒ¿∆¿«ƒָ
מאפרים  ׁשּבא יהֹוׁשע ׁשהרג הרבבֹות הם .הּמנּגחים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ

‰MÓ ÈÙÏ‡ Ì‰Â∑,ּבמדין ּגדעֹון ׁשהרג האלפים הם ¿≈«¿≈¿«∆ְְְֲִִִֵֶַָָָָ
ח)ׁשּנאמר: וגֹו'(שופטים ּבּקרקר וצלמנע .""וזבח ְְְְְֱֶֶֶַַַַַָֹֻ

ß ixyz c"i iriax mei ß

(çé)øëùOéå Eúàöa ïìeáæ çîN øîà ïìeáæìå§¦§ª´¨©½§©¬§ª−§¥¤®§¦¨−̈
éìäàa:E §«Ÿ¨¤«

i"yx£¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ∑ׁשּבר ׁשבטים חמׁשה אּלּו ¿ƒ¿À»«ְֲִִֵֵֶַָָ
ׁשמֹותיהם  ּכפל – ואׁשר נפּתלי דן ּגד זבּולן ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֻּבאחרֹונה:
ׁשּבכל  חּלׁשים ׁשהיּו לפי ּולהגּבירם, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָלחּזקם
ׁשּנאמר: ּפרעה, לפני יֹוסף ׁשהֹולי הם הם ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהּׁשבטים,

מז) לפי (בראשית אנׁשים", חמּׁשה לקח  אחיו ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ"ּומקצה
מלחמּתֹו ׂשרי לֹו אֹותם יׂשים ולא חּלׁשים .ׁשנראים ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

EÈÏ‰‡a ¯Î˘OÈÂ E˙‡ˆa ÔÏe·Ê ÁÓN∑ זבּולּון ¿«¿À¿≈∆¿ƒ»»¿…»∆ְ
יׁשּכן", יּמים לחֹוף "זבּולן ׁשּתפּות: עׂשּו ְְְְִִִַָָָָֹֻֻויּׂששכר
ּפיו  לתֹו ונֹותן ּומׂשּתּכר ּבספינֹות לפרקמטיא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָויֹוצא

לפיכ ּבּתֹורה. ועֹוסקים יֹוׁשבים והם יּׂששכר, ְְְְְִִִִֵֶַָָָָׁשל
עלֿידי  יּׂששכר ׁשל ׁשּתֹורתֹו ליּׂששכר, זבּולּון ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָהקּדים

היתה  E˙‡ˆa.זבּולּון ÔÏe·Ê ÁÓN∑ּבצאת הצלח ְְָָ¿«¿À¿≈∆ְְְֵַַ
לּתֹורה,∑Î˘OÈÂ¯.לסחֹורה  אהלי ּביׁשיבת הצלח ְִָ¿ƒ»»ְִִֶַַַַָָֹ

ׁשּנאמר: ּכמֹו חדׁשים, ולקּבע ׁשנים ּולעּבר ְְְְֱֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹליׁשב
יב) ראׁשיהם (דה"א לעּתים... ּבינה יֹודעי יּׂששכר ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָ"ּומּבני

ועלּֿפי  ,ּבכ עֹוסקים היּו סנהדראֹות ראׁשי ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמאתים",
ועּבּוריהם  עּתיהם .קביעת ְְִִִֵֵֶֶַ

(èé)òôL ék ÷ãö-éçáæ eçaæé íL eàø÷é-øä íénò©¦Æ©¦§½̈−̈¦§§´¦§¥¤®¤¦´¤³©
ñ :ìBç éðeîè éðôNe e÷ðéé íéné©¦Æ¦½̈§ª¥−§¬¥«

i"yx£ÌÈnÚ∑ יׂשראל ׁשבטי להר ∑‰¯e‡¯˜ÈŒ.ׁשל «ƒְְִִֵֵֶָ«ƒ¿»ְַ
יאספּו. וׁשם הּמֹורּיה היא, קריאה עלֿידי אסיפה ּכל ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ

זבחיֿצדק  ּברגלים e˜ÈÈ.יזּבחּו ÌÈnÈ ÚÙL Èk∑ ְְְְִִִֵֶֶָָƒ∆««ƒƒ»
ּבּתֹורה  לעסק ּפנאי להם ויהא ּוזבּולּון, .יּׂששכר ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ

ÏBÁ ÈeÓË ÈÙNe∑('ו טרית,(מגילה חֹול: טמּוני ּכּסּוי ¿À≈¿≈ְִִֵָ
ּוזכּוכית  החֹול,וחּלזֹון ּומן הּים מן הּיֹוצאים לבנה ְְְְִִִִִַַַָָָָ

ׁשאמרּו ּכמֹו היה, ּוזבּולּון יּׂששכר ׁשל ְְְְְִֶֶֶָָָָָּובחלקֹו
מגּלה: ה)ּבמּסכת נפׁשֹו(שופטים חרף עם "זבּולּון ְְְְִֵֵֶֶַַַָ

ׁשהיה  ׂשדה", מרֹומי על ּד"נפּתלי מּׁשּום ְְְִִֵֶֶַַָָָָָלמּות",
ּוכרמים  ׂשדֹות נתּת לאחי חלקֹו: על זבּולּון ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמתרעם

ׁשּנאמר:∑ÈÙNe.וכּו' ּכמֹו ּכּסּוי, ו)לׁשֹון "וּיסּפן (מ"א ְ¿À≈ְְְֱִִֶֶַַֹ
הּבית", ז)את ותרּגּומֹו:(שם ּבארז", 'ּומטלל "וספּון ְְְְְִֶֶֶַַַַַָ

ּבכּסּוי)ּבכּיּורי אחרים: "עּמים (ספרים אחר: ּדבר ארזא'. ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָ
ּתּגרי  זבּולּון, ׁשל ּפרקמטיא עלֿידי ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָהרֿיקראּו",
הּספר, על עֹומד והּוא ארצֹו, אל ּבאים ְְְְִִֵֵֶַַַָָָעֹובדיּֿכֹוכבים
עד  נל ּכאן, עד ונצטערנּו הֹואיל אֹומרים: ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָוהם
ּמעׂשיה, ּומה זֹו אּמה ׁשל ּיראתּה מה ונראה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻירּוׁשלים,
ואֹוכלים  אחד לאלּה עֹובדים יׂשראל ּכל רֹואים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹוהם
זה  ׁשל אלהּות ׁשהעֹובדיּֿכֹוכבים, לפי אחד, ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹמאכל
ּכמאכלֹו לא זה ׁשל ּומאכלֹו זה, ׁשל ּכאלהּות ְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹלא
ּומתּגּירין  ּכזו' ּכׁשרה אּומה 'אין אֹומרים והם זה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹׁשל

זבחיֿצדק" יזּבחּו "ׁשם ׁשּנאמר: ÚÙL.ׁשם, Èk ְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָƒ∆«
ÈnÈe˜ÈÈ Ì∑ ממֹון להם נֹותן הּים ויּׂששכר זב ּולּון «ƒƒ»ְְִֵֶַָָָָָ

.ּבׁשפע  ְֶַ

(ë)óøèå ïëL àéáìk ãb áéçøî Ceøa øîà ãâìe§¨´¨©½¨−©§¦´¨®§¨¦´¨¥½§¨©¬
:ã÷ã÷-óà òBøæ§−©©¨§«Ÿ

Á‚‡Ï‡יח  C˜tÓa ÔÏe·Ê È„Á ¯Ó‡ ÔÏe·ÊÏÂ¿ƒ¿À¬«¬≈¿À¿ƒ¿»«¬»»
CÎ‰Óa ¯Î˘OÈÂ C··„ ÈÏÚa ÏÚ ‡·¯¿̃»»««¬≈¿»»¿ƒ»»ƒ¿»»

:ÌÏLe¯Èa ‡i„ÚBÓ ÈÓÊ „aÚÓÏ¿∆¿«ƒ¿≈¬«»ƒ¿≈

Lc˜Ó‡יט  ˙Èa ¯eËÏ Ï‡¯NÈ„ ‡iË·Lƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈«¿¿»
‡ÂÚ¯Ï ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÔeÒkÈ Ônz ÔeLpk˙Èƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬»
‡¯ÓhÓ„ ‡ÓÈÒÂ ÔeÏÎÈÈ ‡iÓÓÚ ÈÒÎ È¯‡¬≈ƒ¿≈«¿«»≈¿¿ƒ»¿ƒ«¿»

:ÔB‰Ï ‡ÈÏb˙Ó ‡ÏÁ·¿»»ƒ¿«¿»¿

È¯Lכ  ‡˙ÈÏk „‚Ï ÈzÙ‡ CÈ¯a ¯Ó‡ „‚Ïe¿»¬«¿ƒ«¿≈¿»¿≈»»≈
:ÔÈÎÏÓ ÌÚ ÔÈBËÏL ÏBË˜ÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ

dkxad z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"h iying meil inei xeriy
i"yx£„b ·ÈÁ¯Ó Ce¯a∑ ּגד ׁשל ּתחּומֹו ׁשהיה מלּמד »«¿ƒ»ְְֵֶֶַָָָ

מזרח  ּכלּפי והֹול ÔÎL.מרחיב ‡È·Ïk∑ ׁשהיה לפי ְְְְִִֵֵַַָ¿»ƒ»≈ְִֶָָ
לּספר. הּסמּוכים סמּו ׁשּכל ּבאריֹות, נמׁשל לפיכ ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָ

ּגּבֹורים  להיֹות צריכים ‡ŒÛ.לּספר ÚB¯Ê Û¯ËÂ ְְְִִִִִַָ¿»«¿««
הּזרֹוע ∑˜„˜„ עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו הרּוגיהן »¿…ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

אחת  .ּבמּכה ְַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr h wlg zegiyÎihewl itÎlr)

ux`d WEAkA ± dcEdi ipal cB ipA znCwd mrh©©©§¨©§¥¨¦§¥§¨§¦¨¨¤

אףאףאףאף־־־־קדקדקדקדקדקדקדקד:::: זרזרזרזרֹוֹוֹוֹועעעע ְְְְְְְְְְְְַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽוטרףוטרףוטרףוטרף ֹֹ
אחת  ּבמּכה הּזרֹוע עם הראׁש חֹותכים נּכרין, היּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹהרּוגיהם

רש"י) ובפירוש כ. (לג,

ּגד  ׁשּׁשבט רׁש"י ּפרׁש עם", ראׁשי "וּיתא ׁשּלאחריו, ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּפסּוק
ּגּבֹורים. ׁשהיּו לפי הארץ ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָהיּו

ויחי, ּבפרׁשת לּׁשבטים יעקב ּבברּכת הרי להבין, ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָָָֹוצרי
יהּודה  אריה ּגּור גֹו' אֹויבי ּבערף יד" ליהּודה ּבנֹוגע ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנאמר
ׁשּיהּודה  מׁשמע, ׁשּבחּיֹות, מל - לאריה ׁשּנמׁשל ּומּזה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָגֹו'"
לפני  ללכת ּגד לבני אמר ּומּדּוע הּׁשבטים, מּבין החזק ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיה

יהּודה? לבני ולא הארץ ּבכּבּוׁש ְְְְִִֵֶֶָָָָֹהחלּוץ
נאמר  יהּודה ּדעל לגד, יהּודה ּבין החּלּוק ּבהקּדים ְְְְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָויּובן
האֹויבים  היּו ּגבּורתֹו ׁשּלרב ׁשּפרּוׁשֹו "אֹויבי ּבערף יד"ְְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹֹ

ּתּתה  "ואיבי הּפסּוק על ה'מצּודֹות' ּוכפרּוׁש מּפניו, ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹּבֹורחים
היּו ּגד ּבני מה־ּׁשאין־ּכן ערף". לי וּיהפכּו ינּוסּו "ּכי ערף" ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלי
ּבמּכה  הּזרֹוע עם הראׁש "חֹותכים מּיד, אֹותם ְְְְִִִִַַַָָָָֹהֹורגים

ַַאחת".
נׁשמה", ּכל תחּיה "לא נצטּוּו עממין ׁשבעה ּבמלחמת ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּנה
ׁשהיּו ּגד ּבבני ּדוקא הארץ ּבכּבּוׁש מיחדת מעלה היתה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻולכן
ּבֹורחים, ׁשהיּו יהּודה אצל מה־ּׁשאין־ּכן מּיד. אֹותם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהֹורגין
להערים, זמן להם יהיה יתּפסּום, אחר־ּכ אם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשּגם

מׁשה ּבימי ּוכהּכנענים יהֹוׁשע, ּבימי רש"י ּכהּגבעֹונים (פירוש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַֹֻ
י) כט, על נצבים ּדברים ּבפרׁשת רׁש"י ּפרׁש זה ּומּטעם .ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ

לפני  הֹולכים היּו הם אחיכם": לפני ּתעברּו "חלּוצים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּפסּוק
לפניהם". נֹופלים ואֹויבים ּגּבֹורים ׁשהיּו לפי . . ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָיׂשראל

(àë)ïeôñ ÷÷çî ú÷ìç íL-ék Bì úéLàø àøiå©©³§¥¦Æ½¦¨²¤§©¬§Ÿ¥−¨®
åéètLîe äNò ýåýé ú÷ãö íò éLàø àúiå©¥̧¥Æ¨´¥½̈¦§©³§Ÿ̈Æ¨½̈¦§¨−̈

ñ :ìàøNé-íò¦¦§¨¥«

i"yx£BÏ ˙ÈL‡¯ ‡¯iÂ∑ ּבארץ חלק לֹו ליּתן ראה ««¿≈ƒְִֵֵֶֶֶָָ
הארץ  ּכּבּוׁש ראׁשית ׁשהיא ועֹוג, ÌLŒÈk.סיחֹון ְִִִִֵֶֶָָƒ»

˜˜ÁÓ ˙˜ÏÁ∑ חלקת ּבנחלתֹו ׁשם אׁשר ידע ּכי ∆¿«¿…≈ְְֲֲִֶֶַַַָָָ
מחקק  קבּורת מׁשה ׂשדה והּוא ,.ÔeÙÒ∑ חלקה אֹותּה ְְְְֵֵֶַֹֹ»ְֶָָ

ׁשּנאמר: ּברּיה, מּכל ּוטמּונה לד)ספּונה "ולא (לקמן ְְְְֱִִֶֶַָָָָֹ
קבּורתֹו" את איׁש ÌÚ.ּגד ∑iÂ˙‡.ידע ÈL‡¯∑ ְִֶַָָ«≈≈ָ»≈»

לפי  הארץ, ּבכּבּוׁש החלּוץ לפני הֹולכים היּו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָהם
אֹומר: הּוא וכן ּגּבֹורים, לב)ׁשהיּו "חלּוצים (במדבר ְֲִִִֵֵֶָ

וגֹו'" אחיכם לפני NÚ‰.ּתעברּו '‰ ˙˜„ˆ∑ ְְְֲִֵֵֶַַƒ¿«»»
הּירּדן, את לעבר הבטחתם וׁשמרּו ּדבריהם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהאמינּו
"ראׁשי  מׁשה. "וּיתא", אחר: ּדבר וחּלקּו. ׁשּכבׁשּו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעד

NÚ‰.עם" '‰ אמּור ∑ˆ„˜˙ מׁשה .על ָƒ¿«»»ֶַָֹ

ß ixyz e"h iying mei ß

(áë):ïLaä-ïî ÷pæé äéøà øeb ïc øîà ïãìe§¨´¨©½−̈´©§¥®§©¥−¦©¨¨«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb Ôc∑לפיכ לּספר, סמּו היה הּוא אף »«¿≈ְְִַַָָָָָ
ּבאריֹות  ÔLa‰ŒÔÓ.מֹוׁשלֹו ˜pÊÈ∑ ׁשהיה ּכתרּגּומֹו, ְֲַָ¿«≈ƒ«»»ְְֶַָָ

מחלקֹו יֹוצא ּפּמּיאס הּירּדן ׁשהיא מּמערת לׁשם והיא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּנאמר: ּדן, ׁשל יט)ּבחלקֹו ּדן",(יהושע ללׁשם "וּיקראּו ְְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָ

זה  ּזּנּוק מה אחר: ּדבר הּבׁשן. מן וקּלּוחֹו ְְִִִִֵֶַַַָָָָוזּנּוקֹו
ׁשבטֹו ּכ מקֹומֹות, לׁשני ונחלק אחד מּמקֹום ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָיֹוצא
ּבצפֹונית  נטלּו ּתחּלה מקֹומֹות, ּבׁשני חלק נטלּו ּדן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָׁשל
ּובאּו להם, ספקּו ולא ּוסביבֹותיה, עקרֹון ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָֹמערבית,

לׁשם, עם ּבצפֹונית ונלחמּו והיא ּפּמּיאס, ׁשהיא ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָ
והּוא  ּפּמּיאס, מּמערת יֹוצא הּירּדן ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמזרחית,
וכלה  לּדרֹום מהּצפֹון ּובא יׂשראל, ארץ ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמזרחּה
ּבדרֹומּה ׁשּנטל יהּודה, ּבמזרח ׁשהּוא הּמלח, ים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבקצה
והּוא  יהֹוׁשע, ּבספר ׁשּמפרׁש ּכמֹו יׂשראל, ארץ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשל

ּדן (שם)ׁשּנאמר: ּבני וּיעלּו מהם, ּדן ּבני ּגבּול "וּיצא ְְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
הרּוח  אֹותֹו מּכל ּגבּולם יצא וגֹו'", לׁשם עם ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָוּיּלחמּו

ּבֹו לנחל .ׁשהתחילּו ְְִִִֶֹ

˙Ônכא  È¯‡ dÏÈc ‡˙Ó„˜a Ïa˜˙‡Â¿ƒ¿«≈¿«¿≈»ƒ≈¬≈«»
¯È·˜ Ï‡¯NÈ„ ‡a¯ ‡¯ÙÒ ‰LÓ dzÒÁ‡a¿«¬«¿≈…∆»¿»«»¿ƒ¿»≈¿ƒ
„·Ú ÈÈ Ì„˜ ÔÂÎÊ ‡nÚ LÈ¯a ÏÚÂ ˜Ù ‡e‰Â¿»≈¿«¿≈«»«¿»√»¿»¬«

:Ï‡¯NÈ ÌÚ È‰BÈ„Â¿ƒƒƒƒ¿»≈

‡¯dÚכב  ÔÂÈ¯‡ ¯e‚k ÛÈwz Ôc ¯Ó‡ Ô„Ïe¿»¬«»«ƒ¿«¿»»«¿≈
:Ô˙Ó ÔÓ Ô„‚c ‡ÈÏÁ ÔÓ ‡È˙L»¿»ƒ«¬«»¿»¿»ƒ«¿»



dkxadקכ z`fe zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz e"h iying meil inei xeriy

(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé ýåýé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו ׁשהיתה ¿«»ְְְְֵֶַָָָָ
L¯È‰.יֹוׁשביה  ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ְֶָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ

חרמים  לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם חבל מלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹונטל
ּכמֹו∑L¯È‰.ּומכמֹורֹות  צּוּוי, א)לׁשֹון "עלה (דברים ְַ¿»»ְְֲִֵ

ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה והּטעם ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָרׁש",

הּטעם  יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַידע,
ׁש ּכאן:למעלה: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְַַָָָָָָָָָָ

מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון ְְְְִִֶַָָָָָֹ"ירׁשה",
מלעיל  ּדטעמיהֹון צּוּוי לׁשֹון ּביתא' .ּב'אלפא ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָ

(ãë)Ceøa øîà øLàìeåéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
ïîMa ìáèå:Bìâø §Ÿ¥¬©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ אין ּב'ּספרי': ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְִִִֵֵַָ
ואיני  ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָל

ּכיצד  ‡ÂÈÁ.יֹודע Èeˆ¯ È‰È∑ מתרּצה ׁשהיה ֵֵַַ¿ƒ¿∆»ְִֶֶַָָ
אנּפיקינֹון  ּבׁשמן מרּצין לאחיו והם ּובקפלאֹות, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשהיּו אחיו", רצּוי "יהי אחר: ּדבר ּבתבּואה. ְְְִִֵֶֶַָָָָָלֹו
הּימים: ּבדברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ז)ּבנֹותיו (א ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָ

נׂשּואֹות  ּבנֹותיו ׁשהיּו ּברזית", אבי ְְְֲִִֶָָָ"הּוא
זית  ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, Ï·ËÂ.לכהנים ְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ¿…≈

BÏ‚¯ ÔÓMa∑(ספרי) ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה «∆∆«¿ְְֶֶֶֶֶַָָ
לׁשמן, לּודקּיא אנׁשי ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכמעין,

ּפּולמֹוסטּוס  להם ּכדאיתא מּנּו וכּו' אחד ְְְְִִִֶֶָָָ
.(פ"ה)ּב'מנחֹות' ְִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹוליםליםליםלים לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים ננננׂשׂשׂשׂשּוּוּוּואאאאֹוֹוֹוֹותתתת .... .... נאנאנאנאֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו לג,ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו (רש"י ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֹֹ
ּדהּנה כד) לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹיׁש

מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָהּנֹוי
ּכפי  ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ְְְְְְִִִִִִָָָָָּפנימה.
לּכהן  ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ּבּמדרׁש ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר
קמחית  זכתה צניעּותּה ּובזכּות ּגדֹולים, ּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִַָָָֹותעמיד

לּבנים  זֹוכה צנּועה אּׁשה ּגדֹולה. ּבכהּונה ׁשּׁשּמׁשּו ְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָלבנים
הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹ'ּכהנים
עׂשרת  חקּוקֹות ׁשעליהם הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ֲֲֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשם
הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא ְְְְִִֶַַַָָָָֹהּדּברֹות

אחד. ּדבר הם ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָּוכמֹו

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«

i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְֵֶֶַַָ
הּספר  ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹונֹועלים
ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָֹהיא
נעּולה  ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל אחר: ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדבר
אׁשר  ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבהרים

מנעּולּה יׂשראל היתה ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑ ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆
ימי  ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָּוכימי

זבים  ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ּכ ,ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָנעּורי
ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ּדבר ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּומתמֹוטטים.

ימי ּכמנין ,ל טֹובים אּתם ׁשהם אׁשר הּימים ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
הארצֹות  ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְְְֲִִֶֶֶָָָָָעֹוׂשים
מברכת  ׁשּתהא יׂשראל, לארץ וזהב ּכסף ּדֹובאֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹיהיּו
ּוממׁשיכֹות  הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבפרֹות,
ּכלה  והּזהב הּכסף אשקלונ"ט, ּוזהבם, ּכסּפם ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָלּה

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן .מהם, ְְְְִֵֵֶֶֶַָ

(åë)Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
:íé÷çL§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ּדע ≈»≈¿Àְְֵֵֶַָֻ
צּורם  ּכצּור ולא העֹובדיּֿכֹוכבים, אלהי ¯Î·.ּבכל ְְְְְֱִֵֵָָָָֹֹ…≈

ÌÈÓL∑ רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו הּוא »«ƒְְְֱֲֵֶֶֶַַָֹ
.ׁשחקים  ְִָ

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

È‰Èכד  ¯L‡ ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈¿≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ«̄¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»
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(âë)úkøa àìîe ïBöø òáN éìzôð øîà éìzôðìe§©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´¨½¨¥−¦§©´
ñ :äLøé íBøãå íé ýåýé§Ÿ̈®¨¬§¨−§¨«¨

i"yx£ÔBˆ¯ Ú·N∑ רצֹון ּכל ׂשבעה ארצֹו ׁשהיתה ¿«»ְְְְֵֶַָָָָ
L¯È‰.יֹוׁשביה  ÌB¯„Â ÌÈ∑,ּבחלקֹו נפלה ּכּנרת ים ְֶָ»¿»¿»»ְְְִֶֶֶַָָ

חרמים  לפרׂש ּבדרֹומּה, חרם חבל מלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹונטל
ּכמֹו∑L¯È‰.ּומכמֹורֹות  צּוּוי, א)לׁשֹון "עלה (דברים ְַ¿»»ְְֲִֵ

ירׁש, ּכמֹו: מֹוכיח, ּברי"ׁש ׁשּלמעלה והּטעם ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָרׁש",

הּטעם  יהיה ה"א, ּבֹו ּכׁשּמֹוסיף ׁשמע, לקח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַידע,
ׁש ּכאן:למעלה: אף לקחה, סלחה, ידעה, מעה, ְְְְְְַַָָָָָָָָָָ

מצינּו הּגדֹולה ּובמסרת צּוּוי. לׁשֹון ְְְְִִֶַָָָָָֹ"ירׁשה",
מלעיל  ּדטעמיהֹון צּוּוי לׁשֹון ּביתא' .ּב'אלפא ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָ

(ãë)Ceøa øîà øLàìeåéçà éeöø éäé øLà íéðaî §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−¨¥®§¦³§Æ¤½̈
ïîMa ìáèå:Bìâø §Ÿ¥¬©¤−¤©§«

i"yx£¯L‡ ÌÈaÓ Ce¯a∑ אין ּב'ּספרי': ראיתי »ƒ»ƒ»≈ְִִִֵֵַָ
ואיני  ּכאׁשר, ּבבנים ׁשּנתּבר הּׁשבטים ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָל

ּכיצד  ‡ÂÈÁ.יֹודע Èeˆ¯ È‰È∑ מתרּצה ׁשהיה ֵֵַַ¿ƒ¿∆»ְִֶֶַָָ
אנּפיקינֹון  ּבׁשמן מרּצין לאחיו והם ּובקפלאֹות, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

ׁשהיּו אחיו", רצּוי "יהי אחר: ּדבר ּבתבּואה. ְְְִִֵֶֶַָָָָָלֹו
הּימים: ּבדברי ׁשּנאמר והּוא נאֹות, ז)ּבנֹותיו (א ְְְְֱִִֵֶֶַַָָָ

נׂשּואֹות  ּבנֹותיו ׁשהיּו ּברזית", אבי ְְְֲִִֶָָָ"הּוא
זית  ּבׁשמן הּנמׁשחים ּגדֹולים, Ï·ËÂ.לכהנים ְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ¿…≈

BÏ‚¯ ÔÓMa∑(ספרי) ׁשמן מֹוׁשכת ארצֹו ׁשהיתה «∆∆«¿ְְֶֶֶֶֶַָָ
לׁשמן, לּודקּיא אנׁשי ׁשּנצטרכּו ּומעׂשה ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכמעין,

ּפּולמֹוסטּוס  להם ּכדאיתא מּנּו וכּו' אחד ְְְְִִִֶֶָָָ
.(פ"ה)ּב'מנחֹות' ְִָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` zegiy ihewl)

ּגּגּגּגדדדדֹוֹוֹוֹוליםליםליםלים לכהניםלכהניםלכהניםלכהנים ננננׂשׂשׂשׂשּוּוּוּואאאאֹוֹוֹוֹותתתת .... .... נאנאנאנאֹוֹוֹוֹותתתת ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹותיותיותיותיו לג,ׁשׁשׁשׁשהיהיהיהיּוּוּוּו (רש"י ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֹֹ
ּדהּנה כד) לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹיׁש

מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָהּנֹוי
ּכפי  ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ְְְְְְִִִִִִָָָָָּפנימה.
לּכהן  ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ּבּמדרׁש ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר
קמחית  זכתה צניעּותּה ּובזכּות ּגדֹולים, ּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִִִִַָָָֹותעמיד

לּבנים  זֹוכה צנּועה אּׁשה ּגדֹולה. ּבכהּונה ׁשּׁשּמׁשּו ְְְְְְִִִִִֶָָָָָָָלבנים
הּקדׁשים, לקדׁש נכנס הּגדֹול הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹ'ּכהנים
עׂשרת  חקּוקֹות ׁשעליהם הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ֲֲֲֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשם
הּקלף); על נֹוסף ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא ְְְְִִֶַַַָָָָֹהּדּברֹות

אחד. ּדבר הם ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ְְֵֵֵֶֶַָָָָָָָּוכמֹו

(äë)éîéëe Eìòðî úLçðe ìæøa:Eàác E ©§¤¬§−¤¦§¨¤®§¨¤−¨§¤«

i"yx£EÏÚÓ ˙LÁe ÏÊ¯a∑ ּכנגד מדּבר הּוא עכׁשו «¿∆¿…∆ƒ¿»∆ְְְֵֶֶַַָ
הּספר  ּבערי יֹוׁשבים ּגּבֹוריהם ׁשהיּו יׂשראל, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
ּכאּלּו ּבּה, ליּכנס האֹויבים יּוכלּו ׁשּלא אֹותּה, ְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹונֹועלים
ּונחׁשת. ּברזל ׁשל ּובריחים ּבמנעּולים סגּורה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָֹהיא
נעּולה  ארצכם ,"מנעל ּונחׁשת "ּברזל אחר: ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּדבר
אׁשר  ׁשל וארצֹו ּונחׁשת, ּברזל מהם ׁשחֹוצבין ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹּבהרים

מנעּולּה יׂשראל היתה ארץ E‡·c.ׁשל EÈÓÈÎe∑ ְְְִֵֶֶֶַָָָָ¿»∆»¿∆
ימי  ,ּתחּלת ימי ׁשהן ,ל טֹובים ׁשהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָּוכימי

זבים  ּדֹואבים, ׁשהן ,זקנת ימי יהיּו ּכ ,ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָנעּורי
ּוכימי ,"ּדבא ּוכימי" אחר: ּדבר ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּומתמֹוטטים.

ימי ּכמנין ,ל טֹובים אּתם ׁשהם אׁשר הּימים ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
הארצֹות  ׁשּכל ,ּדבא יהיּו מקֹום ׁשל רצֹונֹו ְְְֲִִֶֶֶָָָָָעֹוׂשים
מברכת  ׁשּתהא יׂשראל, לארץ וזהב ּכסף ּדֹובאֹות ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹיהיּו
ּוממׁשיכֹות  הימּנה מתּפרנסֹות הארצֹות וכל ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבפרֹות,
ּכלה  והּזהב הּכסף אשקלונ"ט, ּוזהבם, ּכסּפם ְְְֶֶֶַַַָָָָָָָלּה

לארצכם  אֹותם מזיבֹות ׁשהן .מהם, ְְְְִֵֵֶֶֶַָ

(åë)Búåàâáe Eøæòa íéîL áëø ïeøLé ìàk ïéà¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³¨©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−
:íé÷çL§¨¦«

i"yx£Ôe¯LÈ Ï‡k ÔÈ‡∑ ּכאל ׁשאין יׁשרּון, ל ּדע ≈»≈¿Àְְֵֵֶַָֻ
צּורם  ּכצּור ולא העֹובדיּֿכֹוכבים, אלהי ¯Î·.ּבכל ְְְְְֱִֵֵָָָָֹֹ…≈

ÌÈÓL∑ רֹוכב הּוא ּובגאותֹו ,ׁשּבעזר אלּה אֹותֹו הּוא »«ƒְְְֱֲֵֶֶֶַַָֹ
.ׁשחקים  ְִָ

ÈÏÓeכג  ‡ÂÚ¯ Ú·N ÈÏzÙ ¯Ó‡ ÈÏzÙÏe¿«¿»ƒ¬««¿»ƒ¿««¬»¿≈
‡ÓB¯„Â ¯ÒBpb ÌÈ ·¯ÚÓ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÎ¯aƒ¿»ƒ√»¿»«¬»»ƒ«¿»»

:˙¯È≈»

È‰Èכד  ¯L‡ ‡Èa ˙k¯aÓ CÈ¯a ¯Ó‡ ¯L‡Ïe¿»≈¬«¿ƒƒƒ¿«¿«»»≈¿≈
:ÔÈÎÏÓ È˜eÙ˙a Èa¯˙ÈÂ È‰BÁ‡Ï ‡ÂÚ«̄¬»¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿≈«¿ƒ

C˙ÓÏeÚכה  ÈÓBÈÎe ‡LÁe ‡ÏÊ¯Ùk ÛÈwz«ƒ¿«¿¿»¿»»¿≈≈»»
:Ct˜z»¿»

„dzÎLכו  Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡k dÏ‡ ˙ÈÏ≈¡»∆¡»»¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿≈
:‡iÓL ÈÓLa dt˜˙Â CcÚÒa ‡iÓLaƒ¿«»¿«¿»¿»¿≈ƒ¿≈¿«»

úåëåñ ìù ïåùàø è"åéì äøèôä

ãé ÷øô äéøëæ

ãéàCììL ÷lçå ýåýéì àa-íBé äpä¦¥¬«−̈©«Ÿ̈®§ª©¬§¨¥−
:Caø÷aá-ìà íéBbä-ìk-úà ézôñàå §¦§¥«§¨©§¦̧¤¨©¦¬¤

eqLðå øérä äãkìðå äîçìnì íìLeøé§«¨©»¦»©¦§¨¨¼§¦§§¨´¨¦À§¨©̧¸

øérä éöç àöéå äðáëMz íéLpäå íézaä©¨´¦½§©¨¦−¦¨©®§¨§¨º̈£¦³¨¦¸

:øérä-ïî úøké àì írä øúéå äìBbaâàöéå ©½̈§¤¤́¨½̈¬Ÿ¦¨¥−¦¨¦«§¨¨´

íBéa Bîçlä íBék íää íéBba íçìðå ýåýé§Ÿ̈½§¦§©−©¦´¨¥®§¬¦¨£−§¬

:áø÷ãøä-ìr àeää-íBia åéìâø eãîrå §¨«§¨«§´©§¨´©«©ÂÂ©©̧

ò÷áðå íãwî íìLeøé éðt-ìr øLà íéúéfä©¥¦¹£¤̧©§¥¬§«¨©»¦»¦¤¼¤¼§¦§©Á

äìBãb àéb änéå äçøæî Béöçî íéúéfä øä©̧©¥¦³¥«¤§¸¦§¨´¨¨½̈¨¥−§¨´

:äaâð Béöçå äðBôö øää éöç Lîe ãàî§®Ÿ¨̧£¦¬¨¨²¨−¨§¤§¬¤«§¨

äìöà-ìà íéøä-éb rébé-ék éøä-àéb ízñðå§©§¤´¥«¨©À¦«©¦´©¥«¨¦»¤¨©¼

äifr éîéa Lrøä éðtî ízñð øLàk ízñðå§©§¤À©«£¤³©§¤¸¦§¥´¨©½©¦¥−ª¦¨´

íéLã÷-ìk éäìà ýåýé àáe äãeäé-Cìî¤«¤§¨®¨¸§Ÿ̈´¡Ÿ©½¨§Ÿ¦−

:CnråøBà äéäé-àì àeää íBia äéäå ¦¨«§¨−̈©´©®Ÿ¦«§¤´½

:ïBàt÷å úBø÷éæäìéì-àìå íBé-àì ýåýéì òãeé àeä ãçà-íBé äéäå §¨−§¦¨«§¨¨´«¤À̈²¦¨©¬©«Ÿ̈−Ÿ´§Ÿ¨®§¨

:øBà-äéäé áør-úrì äéäåçíéiç-íéî eàöé àeää íBia äéäå §¨¨¬§¥«¤−¤¦«§¤«§¨¨´©´©À¥«§³©«¦©¦¸

óøçáe õéwa ïBøçàä íiä-ìà íéöçå éðBîãwä íiä-ìà íéöç íìLeøéî¦´¨©½¦¤§À̈¤©¨¸©©§¦½§¤§−̈¤©¨´¨©«£®©©¬¦©−Ÿ¤

:äéäéèãçà ýåýé äéäé àeää íBia õøàä-ìk-ìr Cìîì ýåýé äéäå ¦«§¤«§¨¨¯§Ÿ̈²§¤−¤©¨¨¨®¤©´©À¦«§¤¯§Ÿ̈²¤¨«−

:ãçà BîLeéørMîì äézçú äáLéå äîàøå íìLeøé áâð ïBnøì òábî äáørk õøàä-ìk áBqé §¬¤¨«¦¸¨¨¨³¤¨«£¨¨¸¦¤´©§¦½¤−¤§«¨¨®¦§¨«£¨Á§¨«§¨̧©§¤¹¨§¦©´©

Làøä ørL íB÷î-ãr ïîéða:Cìnä éá÷é ãr ìàððç ìcâîe íéptä ørL-ãr ïBàéíøçå dá eáLéå ¦§¨¦À©§º©³©¨«¦¸©©´©©¦¦½¦§©´£©§¥½©−¦§¥¬©¤«¤§¨´§½̈§¥−¤

:çèáì íìLeøé äáLéå ãBò-äéäé àìáébé øLà äôbnä äéäz úàæåóøLà íénrä-ìk-úà ýåýé ´Ÿ¦«§¤®§¨«§¨¬§«¨©−¦¨¤«©§Ÿ́¦«§¤´©©¥À̈£¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸¤¨¨´©¦½£¤¬
ìe ïäéøçá äð÷nz åéðérå åéìâø-ìr ãîò àeäå BøNa ÷îä íìLeøé-ìr eàáö:íäéôa ÷nz BðBL ¨«§−©§«¨¨®¦¨¥´§¨À§¸Ÿ¥´©©§½̈§¥¨¸¦©´§¨§«Ÿ¥¤½§−¦©¬§¦¤«

mixn zxhrmixn zxhr
àíBé äpäBì ãçeéîCììL ÷lçå ýåýéì àaCnî íéiìáaä eììML ¦¥¬«§¨−̈©«Ÿ̈®§ª©¬§¨¥−¤¨§©©§¦¦¦¥

÷lçée Cì áeLé íìBò úBîéî:Caø÷aáéà Løôé äzòíììL íäì áeLé C ¦¨¨¨§ª©§¦§¥«©¨§¨¥¥¨¨¤§¨¨

íéBbä-ìk-úà ézôñàåâBâîe âBb ìéç íääîçìnì íìLeøé-ìà §¨©§¦̧¤¨©¦¬¥¥¨¤§«¨©»¦»©¦§¨¨¼
eqLðå øérä äãkìðåeìétéíézaäíäéìâøa eñîøé íäéðáàåíéLpäå §¦§§¨´¨¦À§¨©̧¸©¦©¨´¦½§©§¥¤¦§§§©§¥¤§©¨¦−

äðáëMzeñðàéøérä éöç àöéå ¦¨©®§¨¥¨§§¨º̈£¦³¨¦¸
írä øúéå äìBbaøàLpä éöçä ©½̈§¤¤́¨½̈©¥¦©¦§¨

øérä-ïî úøké àìeøàMéå ¬Ÿ¦¨¥−¦¨¦«§¦¨£

íîB÷îa:âíçìðå ýåýé àöéå ¦§¨§¨¨´§Ÿ̈½§¦§©−
íää íéBbaíãaàìe ínäìíBék ©¦´¨¥®§ª¨§©§¨§¬

áø÷ íBéa Bîçläíò íçìpL Bîk ¦¨£−§¬§¨«§¤¦§©¦

úåîù) óeñ-íé úîçìî íBéa íéøöî¦§©¦§¦§¤¤©

(ãé:ãelàk ,àeä ìLîeãîrå ¨¨§¦§¨«§´
åéìâøàeä Ceøa íB÷nä ìL-íBia ©§¨´¤©¨¨©«

øLà íéúéfä øä-ìr àeääàeä ©ÂÂ©©̧©¥¦¹£¤̧
íãwî íìLeøé éðt-ìrdçøæîa ©§¥¬§«¨©»¦»¦¤¼¤¼§¦§¨¨

Béöçî íéúéfä øä ò÷áðå§¦§©Á©̧©¥¦³¥«¤§¸
änéå äçøæîáøòîì çøænîàéb ¦§¨´¨¨½̈¨¦¦§¨§©£¨¥−
ãàî äìBãbïòîìãiî íéìBbä eñeðé §¨´§®Ÿ§©©¨©¦¦©

ò÷aä Cøc íéàaMäøää éöç Lîe ©©¨¦¤¤©¤©¨̧£¦¬¨¨²
äðBôöïBôö ãöìäaâð Béöçåãöì ¨−¨§©¨§¤§¬¤«§¨§©

íBøc:äízñðåãiî eñeðz æà ¨§©§¤´¨¨¦©

Cøc ,íéàaMäéøä-àébïéa øLà ©©¨¦¤¤¥«¨©À£¤¥

,àébä écö éðMnL íéøäärébé-ék ¤¨¦¤¦§¥¦¥©©§¦«©¦´©
ìà íéøä-ébíB÷îízñðå ìöà ¥«¨¦»¤§¨©¼§©§¤À

ìíLízñð øLàkíëéúBáà eñð §¨©«£¤³©§¤¸¨£¥¤

älàä íéîiaLrøä éðtîõøàä ©¨¦¨¥¤¦§¥´¨©½©¨¨¤

äéäLäãeäé-Cìî äifr éîéa ¤¨¨¦¥−ª¦¨´¤«¤§®̈
àáeàBáé æàåéäìà ýåýéåìk ¨¸§¨¨§Ÿ̈´¡Ÿ©½§¨

ä íéëàìnäíéLã÷úBéäìCnr ©©§¨¦©§Ÿ¦−¦§¦¨«
âBb ìeî íBçìì Cúøæòa:åäéäå §¤§¨¥¦§§¨−̈

úBø÷é øBà äéäé-àì àeää íBia©´©®Ÿ¦«§¤´½§¨−
äéäé àìå ,øéäaïBàt÷åøáãk CLç ¨¦§Ÿ¦§¤§¦¨«¤§¨¨

æà eéäé ìàøNé ,ïìöéì àðîçø ,ät÷pä©¦§¤©£¨¨¦§¨¦§¨¥¦§¨

àéä íà eøéké àìå ízòãa íéëBáð§¦§©§¨§Ÿ©¦¦¦

ïBélëì Bà äòeLúì äðëä:æäéäå £¨¨¦§¨§¦¨§¨¨´
äfä øácäòãeé àeä ãçà-íBé ©¨¨©¤«¤À̈²¦¨©¬

òãBð àeäýåýéìäfä íBiä äéäé éúî ¨©«Ÿ̈−¨©¦§¤©©¤

øLààìàì äéäéäìéì-àìå íBéäòø íà äáBèä ,àeä äî eòãé àì ék £¤Ÿ¦§¤Ÿ´§Ÿ®̈§¨¦Ÿ¥§©£¨¦¨¨

øBà-äéäé áør-úrì äéäåäòeLzä úáBèa eøéké æà:çíBia äéäå §¨¨¬§¥«¤−¤¦«§¤«¨©¦§©©§¨§¨¨´©´
àeääáøònì çøænä ïî íéúéfä øä ò÷aiLkíéiç-íéî eàöéíéòáBð ©À§¤¦¨©©©¥¦¦©¦§¨©©£¨¥«§³©«¦©¦¸§¦

éðBîãwä íiä-ìà íéöç íìLeøéîéçøænäïBøçàä íiä-ìà íéöçå ¦´¨©½¦¤§À̈¤©¨¸©©§¦½©¦§¨¦§¤§−̈¤©¨´¨©«£®
äòé÷a dúBà Cøc ,éáøònäõéwa ©©£¨¦¤¤¨§¦¨©©¬¦

:äéäé óøçáeèýåýé äéäå ©−Ÿ¤¦«§¤«§¨¨¯§Ÿ̈²
àeää íBia õøàä-ìk-ìr Cìîì§¤−¤©¨¨®̈¤©´©À

ãçà ýåýé äéäéeáæòé íéBbä ìkL ¦«§¤¯§Ÿ̈²¤¨«−¤¨©¦©©§

øëð ìà Bnò ïéàL àöîð íäéäìà úà¤¡Ÿ¥¤¦§¨¤¥¦¥¥¨

ãçà BîLeéôa økæð BîL àäiL §¬¤¨«¤§¥§¦§¨§¦

ílë:édì áéáñ íéøä íéìLeøé ék íò ª¨¦¦§¨©¦¨¦¨¦¨

áBqéCBôäéõøàä-ìkõøà úBéäì ¦¸©£¨¨¨³¤¦§¤¤

øBLéîïBnøì òábî äáørk ¦¨«£¨¨¸¦¤´©§¦½
î úãîBòääîàøå íìLeøé áâð ¨¤¤¦¤−¤§«¨®̈¦§¨«£¨Á

,ìkä ìò ääBáb íéìLeøé äàøúå§¥¨¤§¨©¦§¨©©Ÿ

äézçú äáLéåïBLàøä dîB÷îa §¨«§¨̧©§¤¹¨¦§¨¨¦

ørMîìøòL ïîíB÷î-ãr ïîéða §¦©´©¦©©¦§¨¦À©§º
Làøä ørLïBïBôvî áçøúz ãBòå ©³©¨«¦¸§¦§©¥¦¨

íBøãììcâîe íéptä ørL-ãr §¨©©´©©¦¦½¦§©´
Cìnä éá÷é ãr ìàððçãò eéäL £©§¥½©−¦§¥¬©¤«¤¤¨©

øéòì õeç åéLëò:àédá eáLéåíò ©§¨¨¦§¨´§½̈¦

äðéëMäãBò-äéäé àì íøçåàì ©§¦¨§¥−¤´Ÿ¦«§¤®Ÿ

ïBãáàå ïBînL da äéäéäáLéå ¦§¤¨¦¨©£¨§¨«§¨¬
:çèáì íìLeøéáéúàæåäæ ïôBàa §«¨©−¦¨¤«©§Ÿ́§¤¤

bé øLà äôbnä äéäzóýåýé ¦«§¤´©©¥À̈£¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸
eàáö øLà íénrä-ìk-úàeðçé ¤¨¨´©¦½£¤¬¨«§−©£

øeöì íàáö ìò÷îä íìLeøé-ìr ©§¨¨¨©§«¨®̈¦¨¥´
BøNaíéøáàä úñîäå ìetðàeäå §¨À¦©£¨©¨¥¨¦§¸

åéìâø-ìr ãîòákLîì ìôð àìå Ÿ¥´©©§½̈§Ÿ¨©§¦§¨

ïäéøçá äð÷nz åéðéråïäL §¥¨¸¦©´§¨§«Ÿ¥¤½¤¥

íL úBáLBéìe:íäéôa ÷nz BðBL §¨§−¦©¬§¦¤«



קכב

âéäaø ýåýé-úîeäî äéäz àeää íBia äéäå§¨¨¸©´©½¦«§¤¯§«©§Ÿ̈²©−̈

Bãé äúìrå eärø ãé Léà e÷éæçäå íää¤®§¤«¡¦À¦µ©´¥¥½§¨§¨¬−̈

:eärø ãé-ìrãéíìLeøéa íçlz äãeäé-íâå ©©¬¥¥«§©̧§½̈¦¨¥−¦«¨®̈¦

óñëå áäæ áéáñ íéBbä-ìk ìéç óqàå§ª©Á¥̧¨©¦¹¨¦À¨¨¬¨¤²¤

:ãàî áøì íéãâáeåèñeqä úôbî äéäz ïëå §¨¦−¨¬Ÿ§«Ÿ§¥̧¦«§¤¹©¥©´©À

øLà äîäaä-ìëå øBîçäå ìîbä ãøtä©¤̧¤¸©¨¨´§©«£½§¨̧©§¥½̈£¤¬

:úàfä äôbnk änää úBðçna äéäéæèäéäå ¦«§¤−©©«£´¨¥®¨©©¥−̈©«Ÿ§¨À̈

íìLeøé-ìr íéàaä íéBbä-ìkî øúBpä-ìk̈©¨¸¦¨©¦½©¨¦−©§«¨®̈¦

ýåýé Cìîì úBçzLäì äðLá äðL écî eìrå§¨º¦¥¯¨¨´§¨À̈§¦§©«£¸§¤̧¤¸§Ÿ̈´

:úBkqä âç-úà âçìå úBàáöæéøLà äéäå §¨½§¨−Ÿ¤©¬©ª«§Â¨Â̈£¤̧

íìLeøé-ìà õøàä úBçtLî úàî äìré-àìŸ©«£¤¹¥¥̧¦§§³¨¨̧¤¸¤§´¨©½¦

íäéìr àìå úBàáö ýåýé Cìîì úBçzLäì§¦§©«£½§¤−¤§Ÿ̈´§¨®§¬Ÿ£¥¤−

:íLbä äéäéçé-àì íéøöî úçtLî-íàå ¦«§¤¬©¨«¤§¦¦§©̧©¦§©¯¦Ÿ

bé øLà äôbnä äéäz íäéìr àìå äàá àìå äìrúíéBbä-úà ýåýé ó ©«£¤²§¬Ÿ¨−̈§´Ÿ£¥¤®¦«§¤´©©¥À̈£¤̧¦³Ÿ§Ÿ̈¸¤©¦½

:úBkqä âç-úà âçì eìré-àì øLàèéíéøöî úàhç äéäz úàæ £¤¸´Ÿ©«£½¨−Ÿ¤©¬©ª«¬Ÿ¦«§¤−©©´¦§®̈¦
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eìriå ìäàa øLà Lãwäeìòä ©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´¤¡

íéðäkä íúà eìriå ìäàa øLà Lãwä©−Ÿ¤£¤´¨®Ÿ¤©©«£´Ÿ½̈©«Ÿ£¦−

:íiåìäååìàøNé úãr-ìëå äîìL Cìnäå §©§¦¦«§©¤´¤§ŸÀŸ§¨£©³¦§¨¥Æ

ïàö íéçaæî ïBøàä éðôì Bzà åéìr íéãrBpä©«¨¦´¨½̈¦−¦§¥´¨«¨®§©§¦Æ´Ÿ

:áøî eðné àìå eøôqé-àì øLà ø÷áeæeàáiå ¨½̈£¤¯«Ÿ¦¨§²§¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´

BîB÷î-ìà ýåýé-úéøa ïBøà-úà íéðäkä©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦«§Ÿ̈¯¤§²

úçz-ìà íéLãwä Lã÷-ìà úéaä øéác-ìà¤§¦¬©©−¦¤´Ÿ¤©¢¨¦®¤©−©

:íéáeøkä éôðkçekñiå ïBøàä íB÷î-ìà íéôðk íéNøt íéáeøkä ék ©§¥¬©§¦«¦³©§¦Æ«Ÿ§¦´§¨©½¦¤§−¨«¨®©¨¯Ÿ

:äìrîìî åéca-ìrå ïBøàä-ìr íéáøkäèéLàø eàøiå íécaä eëøàiå ©§ª¦²©¨«¨¬§©©−̈¦§¨«§¨©©«£¦»»©©¦¼©¥«¨Á¨¥̧

íBiä ãr íL eéäiå äöeçä eàøé àìå øéácä éðt-ìr Lãwä-ïî íécaä©©¦³¦©¸Ÿ¤Æ©§¥´©§¦½§¬Ÿ¥«¨−©®¨©¦´§½̈©−©¬

:äfäéáøça äLî íL çpä øLà íéðáàä úBçì éðL ÷ø ïBøàa ïéà ©¤«¥µ¨¨½©À§¥Æª´¨«£¨¦½£¤̧¦¦¬©¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®

:íéøöî õøàî íúàöa ìàøNé éða-ír ýåýé úøk øLààéúàöa éäéå £¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½§¥−̈¥¤¬¤¦§¨«¦©§¦¾§¥¬

:ýåýé úéa-úà àìî ïðräå Lãwä-ïî íéðäkäáéíéðäkä eìëé-àìå ©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤§¤«¨¨¬¨¥−¤¥¬§Ÿ̈«§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²

ì ãîrì:ýåýé úéa-úà ýåýé-ãBáë àìî-ék ïðrä éðtî úøLâéøîà æà ©«£¬Ÿ§¨¥−¦§¥´¤«¨®̈¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¥¬§Ÿ̈«−̈¨©´

ì øîà ýåýé äîìL:ìôøra ïkLãéïBëî Cì ìáæ úéa éúéðá äða §Ÿ®Ÿ§Ÿ̈´¨©½¦§−Ÿ¨«£¨¤«¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬§ª−¨®¨¬

ì:íéîìBr EzáLåèìûøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå åéðt-úà Cìnä áñiå §¦§§−«¨¦«©©¥³©¤̧¤Æ¤¨½̈©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®

:ãîò ìûøNé ìä÷-ìëåæèøac øLà ìàøNé éýìû ýåýé Ceøa øîàiå §¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥«©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤Æ¦¤´

:øîàì àlî Bãéáe éáà ãåc úà åéôaæéénr-úà éúàöBä øLà íBiä-ïî §¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬¦¥−¥«Ÿ¦©À£¤̧¥¹¦¤©¦´

éa úBðáì ìàøNé éèáL ìkî øérá ézøçá-àì íéøönî ìàøNé-úàú ¤¦§¨¥»¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦§¦À¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¦§´©½¦

:ìàøNé énr-ìr úBéäì ãåãa øçáàå íL éîL úBéäìçéááì-ír éäéå ¦«§¬§¦−¨®¨«¤§©´§¨¦½¦«§−©©¦¬¦§¨¥«©§¦¾¦§©−

ì úéa úBðáì éáà ãåc:ìàøNé éýìû ýåýé íLèéãåc-ìà ýåýé øîàiå ¨¦´¨¦®¦§´©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´

ì úéa úBðáì Eááì-ír äéä øLà ïré éáàäéä ék úáéèä éîL ¨¦½©¹©£¤³¨¨Æ¦§¨´§½¦§¬©−¦¦§¦®¡¦¾Ÿ¨¦¬¨−̈

:Eááì-írëða-íà ék úéaä äðáú àì äzà ÷øéöìçî àöiä EE ¦§¨¤«©´©½̈¬Ÿ¦§¤−©®̈¦¦³¦¦§Æ©Ÿ¥´¥«£¨¤½

ì úéaä äðáé-àeä:éîLàëúçz í÷àå øac øLà Bøác-úà ýåýé í÷iå «¦§¤¬©©−¦¦§¦«©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−£¤´¦¥®¨«¨ª¿©Á©Á

ì úéaä äðáàå ýåýé øac øLàk ìûøNé àqk-ìr áLàå éáà ãåcíL ¨¦̧¨¦¹¨«¥¥´©¦¥´¦§¨¥À©«£¤Æ¦¤´§Ÿ̈½¨«¤§¤´©©½¦§¥¬

mixn zxhrmixn zxhr
íiåìäå íéðäkä íúàåéìëå ãòBî ìäà úà eìòä:åäîìL Cìnäå Ÿ½̈©«Ÿ£¦−§©§¦¦«¤¡¤Ÿ¤¥§¥¨§©¤´¤§ŸÀŸ

ìàøNé úãr-ìëåíéð÷fäå íòä éLàøå ,íîöòî eìä÷pLåéìr íéãrBpä §¨£©³¦§¨¥Æ¤¦§£¥©§¨§¨¥¨¨§©§¥¦©«¨¦´¨½̈
úëììïBøàä éðôì Bzàeéäeøôqé-àì øLà ø÷áe ïàö íéçaæî ¨¤¤¦−¦§¥´¨«¨®¨§©§¦Æ´Ÿ¨½̈£¤¯«Ÿ¦¨§²

:áøî eðné àìåæBîB÷î-ìà ýåýé-úéøa ïBøà-úà íéðäkä eàáiå §¬Ÿ¦¨−¥«Ÿ©¨¦´©Â«Ÿ£¦Â¤£¸§¦«§Ÿ̈¯¤§²
Lã÷-ìà úéaä øéác-ìà¤§¦¬©©−¦¤´Ÿ¤
éôðk úçz-ìà íéLãwä©¢¨¦®¤©−©©§¥¬

íéáeøkäeãîòå ,äîìL äNòL ©§¦«¤¨¨§ŸŸ§¨§

øNò äéä íää íéáeøkä dáBâå õøàä¨¤§©©§¦¨¥¨¨¤¤

úBnà:çíéáeøkä ékeNòpL ©¦³©§¦Æ¤©£

älçzîíB÷î-ìà íéôðk íéNøt ¦§¦¨«Ÿ§¦´§¨©½¦¤§−
úãéîòíéáøkä ekñiå ïBøàä £¦©¨«¨®©¨¯Ÿ©§ª¦²

:äìrîìî åéca-ìrå ïBøàä-ìr©¨«¨¬§©©−̈¦§¨«§¨
èeëøàiåeëLîíécaäétìk õeçì ©©«£¦»»¨§©©¦¼©§©¥

çøænäíécaä éLàø eàøiå ©¦§¨©¥«¨Á¨¥̧©©¦³
ïéñ÷øè änàa çútä ãâðkL úëBøta©¨¤¤§¤¤©¤©§©¨§©§¦

éðt-ìr Lãwä-ïîéðôìøéácä ¦©¸Ÿ¤Æ©§¥´¦§¥©§¦½
ïéòk úëBøta ïéèìBáe ïé÷çBc íúBéäa¦§¨£¦§¦©¨¤§¥

äMà écã éðLäöeçä eàøé àìå §¥©¥¦¨§¬Ÿ¥«¨−©®¨
äfä íBiä ãr íL eéäiåøLà ãò ©¦´§½̈©−©¬©¤«©£¤

eäiLàé éîéa æðâð:é÷ø ïBøàa ïéà ¦§©¦¥Ÿ¦¨¥µ¨¨½©À
çpä øLà íéðáàä úBçì éðL§¥Æª´¨«£¨¦½£¤̧¦¦¬©
úøk øLà áøça äLî íL̈²Ÿ¤−§Ÿ¥®£¤̧¨©³
íúàöa ìàøNé éða-ír ýåýé§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½§¥−̈

:íéøöî õøàîàéúàöa éäéå ¥¤¬¤¦§¨«¦©§¦¾§¥¬
íéðäkäïBøàä eàNpLLãwä-ïî ©«Ÿ£¦−¤¨§¨¨¦©®Ÿ¤

:ýåýé úéa-úà àìî ïðräå§¤«¨¨¬¨¥−¤¥¬§Ÿ̈«
áéãîrì íéðäkä eìëé-àìå§Ÿ¨«§¯©«Ÿ£¦²©«£¬Ÿ

äøæòáe ìëéäaìïðrä éðtî úøL ©¥¨¨£¨¨§¨¥−¦§¥´¤«¨®̈
úéa-úà ýåýé-ãBáë àìî-ék¦«¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¥¬

:ýåýéâéæàïðòä úBàøäaøîà §Ÿ̈«−̈§¥¨¤¨¨¨©´
äîìLék ,äðéëMä äàa ék éðà äàBø §Ÿ®Ÿ¤£¦¦¨¨©§¦¨¦

ì øîà ýåýé:ìôøra ïkL §Ÿ̈´¨©½¦§−Ÿ¨«£¨¤«
ãéäðéëMä äàáe ìéàBäéúéðá äða ¦¨¨©§¦¨¨¬Ÿ¨¦²¦

ïk íàCì ìáæ úéaäéäéåïBëî ¦¥¥¬§ª−®̈§¦§¤¨¬
ìEzáLBaíéîìBràì äzòî ék §¦§§−«¨¦«¦¥©¨Ÿ

øçà íB÷îa ãBò äðéëMä äøLz: ¦§¤©§¦¨§¨©¥

åèåéðt-úà Cìnä áñiåìeî ìà ©©¥³©¤̧¤Æ¤¨½̈¤

íòäìûøNé ìä÷-ìk úà Cøáéå ¨¨©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®
ãîò ìûøNé ìä÷-ìëåïéà ék §¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥«¦¥

äøæòa äáéLé:æèCeøa øîàiå §¦¨¨£¨¨©ÀŸ¤¨³
øac øLà ìàøNé éýìû ýåýé§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¦§¨¥½£¤Æ¦¤´

Bãéáe éáà ãåc úà åéôaBãé çëa §¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬§Ÿ©¨

:øîàì àlîæéøLà íBiä-ïî ¦¥−¥«Ÿ¦©À£¤̧
ìàøNé-úà énr-úà éúàöBä¥¹¦¤©¦´¤¦§¨¥»

éa úBðáì ìàøNé éèáL ìkî øérá ézøçá-àì íéøönîúBéäì ú ¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦§¦À¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¦§´©½¦¦«§¬
ìàøNé énr-ìr úBéäì ãåãa øçáàå íL éîLäðëää àa Bãé ìòL §¦−¨®¨«¤§©´§¨¦½¦«§−©©¦¬¦§¨¥«¤©¨¨©£¨¨

úéa da úBðáì íéìLeøéa øBçáì:çéúéa úBðáì éáà ãåc ááì-ír éäéå ¦§¦¨©¦¦§¨©¦©§¦¾¦§©−¨¦´¨¦®¦§´©½¦
ì:ìàøNé éýìû ýåýé íLèéøLà ïré éáà ãåc-ìà ýåýé øîàiå §¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©¹©£¤³

úéa úBðáì Eááì-ír äéä̈¨Æ¦§¨´§½¦§¬©−¦
ìúáéèä éîL,äæa úéNò áBè ¦§¦®¡¦¾Ÿ¨¨¦¨¨¤

áLçz úeëæìå:Eááì-ír äéä ék §¦§¥¨¥¦¬¨−̈¦§¨¤«
ëék úéaä äðáú àì äzà ÷ø©´©½̈¬Ÿ¦§¤−©®̈¦¦³

ða-íàéöìçî àöiä E-àeä E ¦¦§Æ©Ÿ¥´¥«£¨¤½«
ì úéaä äðáé:éîLàëí÷iå ¦§¤¬©©−¦¦§¦«©¨¤́

øac øLà Bøác-úà ýåýé§Ÿ̈½¤§¨−£¤´¦¥®
áLàå éáà ãåc úçz í÷àå̈«¨ª¿©Á©Á¨¦̧¨¦¹¨«¥¥´
øac øLàk ìûøNé àqk-ìr©¦¥´¦§¨¥À©«£¤Æ¦¤´

ì úéaä äðáàå ýåýéýåýé íL §Ÿ̈½¨«¤§¤´©©½¦§¥¬§Ÿ̈−



dkxadקכד z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"i ycew zayl inei xeriy

(æë)ìà äðòîýLøâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ é §Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤
éðtî:ãîLä øîàiå áéBà E ¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑ לאלהי הּׁשחקים הם למעֹון ¿…»¡…≈∆∆ְְִֵֵֵַָָֹ
לׁשבּתֹוקדם, ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת .ּומעֹונתֹו, ְְְְֲִִֵַַַַָָָ
ÌÏBÚ ˙Ú¯Ê∑ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ¿……»ְְְְִֵֶַַַָָ

ויזּועּו יחרדּו עלּֿכרחם לפיכ עֹולם, ׁשל ְְְְְֱִֶֶַָָָָָָּוגבּורתֹו

,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש ְְִֵַַַַַָָָָָָָָֹֹוכחם
ּבעזר ׁשּלֹו והּגבּורה ׁשהּכח EÈtÓ.והּוא L¯‚ÈÂ ְְְְְֶֶֶֶַַַָֹ«¿»∆ƒ»∆

·ÈB‡∑'אֹותם 'הׁשמד ל ּתבה ∑ÚÓ‰.ויאמר ּכל ≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ֵָָ
ּבסֹופּה ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, למ "ד .ׁשּצריכה ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד ּגפנֹוּכל ּתחת "איׁש ∆«»»ְְִִִַַַָָָ
וליׁשב  להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ּתאנתֹו", ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֻותחת

האֹויב  מּפני ÚÈ˜·.יחד ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו "ועינֹו(במדבר ְִֵֵַַָ≈«¬…ְְֵ
ּכבדד  לא יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין הּבדלח", ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹּכעין

ירמיה: טו)ׁשאמר ּכעין (ירמיה אּלא יׁשבּתי", "ּבדד ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

יעקב: ׁשהבטיחם מח)הבטחה אלהים (בראשית "והיה ְְְֱֲִִִֶַַָָָָָֹֹ
אבֹותיכם" ארץ אל אתכם והׁשיב ∑eÙ¯ÚÈ.עּמכם, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ««¿

ÏËŒeÙ¯ÚÈ.יטיפּו ÂÈÓL Û‡∑ יצחק ׁשל ּברכתֹו אף ִָ«»»««¿»ְְִִֶַָָ
ּברכתֹו על יעקב:נֹוספת כז)ׁשל האלהים (שם ויּתןֿל" ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ

וגֹו' הּׁשמים ."מּטל ְִִַַַָ

(èë)éøLàïâî ýåýéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤̧¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå Eøæòäzàå Cì E ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
ñ :Cøãú BîéúBîa-ìò©¨«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑,הּברכֹות להם ׁשּפרט לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְֵֵֶֶַַַָָ
הּכל  ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר

EBÓÎ.ׁשּלכם' ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ּבה ּתׁשּועת ֶֶָ«¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְַָ
,עזר מגן הּוא הּוא)אׁשר ּגאות(ואׁשר eLÁkÈÂ.חרב ְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ¿ƒ»¬

CÏ EÈ·È‡∑:ׁשאמרּו הּגבעֹונים ט)ּכגֹון "מארץ (יהושע …¿∆»ְְְִִֵֶֶֶַָ
וגֹו'" עבדי ּבאּו BÓÈ˙BÓaŒÏÚ.רחֹוקה ‰z‡Â ְְֲֶָָָ¿«»«»≈

C¯„˙∑:ׁשּנאמר י)ּכענין על (שם רגליכם את "ׂשימּו ƒ¿…ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
האּלה" הּמלכים .צּוארי ְְִֵֵֶַַָָ

ß ixyz f"i ycew zay ß

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
-ìk-úà ýåýé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨

:ïc-ãò ãòìbä-úà õøàä̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑,היּו מעלֹות ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ֲַַָָ

אחת  ּבפסיעה מׁשה הראהּו∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּופסען ְְִִֶַַָָָֹ∆»»»∆ְֶָ
ּבׁשלותּה, יׂשראל ארץ ּכל העתידין את והּמציקין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לּה מציקין עֹובדים ∑ÔcŒ„Ú.להיֹות ּדן ּבני הראהּו ְְִִִָ«»ְְְִֵֶָָ

ׁשּנאמר: ּכֹוכבים, יח)עבֹודת ּבני (שופטים להם "וּיקימּו ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּדן

.למֹוׁשיע  ְִַ

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

„B·א  ‡¯eËÏ ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿
˙È ÈÈ dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈¿»»

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»»ƒ¿»«»

:ìàøNé éýìû ýåýéáëíB÷î íL íNàå §Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨«¨¦̧¨³¨Æ

úøk øLà ýåýé úéøa íL-øLà ïBøàì̈«¨½£¤−̈§¦´§Ÿ̈®£¤³¨©Æ

:íéøöî õøàî íúà BàéöBäa eðéúáà-ír¦£Ÿ¥½§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

mixn zxhrmixn zxhr
:ìàøNé éýìûáëíL íNàå ¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨«¨¦̧¨³

øéácäíL-øLà ïBøàì íB÷î ©§¦¨Æ¨«¨½£¤−̈
ïBøàä äæaýåýé úéøaúéøaä úBçeì §¤¨¨§¦´§Ÿ̈®©§¦

eðéúáà-ír úøk øLàúòa £¤³¨©Æ¦£Ÿ¥½§¥

íðúpLõøàî íúà BàéöBäa ¤§¨¨§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦



קכה dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"i ycew zayl inei xeriy

(æë)ìà äðòîýLøâéå íìBò úòøæ úçzîe íã÷ é §Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©§Ÿ´Ÿ¨®©§¨̄¤
éðtî:ãîLä øîàiå áéBà E ¦¨¤²¥−©¬Ÿ¤©§¥«

i"yx£Ì„˜ È‰Ï‡ ‰ÚÓ∑ לאלהי הּׁשחקים הם למעֹון ¿…»¡…≈∆∆ְְִֵֵֵַָָֹ
לׁשבּתֹוקדם, ׁשחקים לֹו ּוברר אלהים, לכל ׁשּקדם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ׁשֹוכנים  זרֹוע ּבעלי ּכל מעֹונתֹו ּומּתחת .ּומעֹונתֹו, ְְְְֲִִֵַַַַָָָ
ÌÏBÚ ˙Ú¯Ê∑ּתקּפֹו ׁשהיּו ּכנען, ּומלכי ועֹוג סיחֹון ¿……»ְְְְִֵֶַַַָָ

ויזּועּו יחרדּו עלּֿכרחם לפיכ עֹולם, ׁשל ְְְְְֱִֶֶַָָָָָָּוגבּורתֹו

,הּנמּו על הּגבּה אימת לעֹולם מּפניו. חלׁש ְְִֵַַַַַָָָָָָָָֹֹוכחם
ּבעזר ׁשּלֹו והּגבּורה ׁשהּכח EÈtÓ.והּוא L¯‚ÈÂ ְְְְְֶֶֶֶַַַָֹ«¿»∆ƒ»∆

·ÈB‡∑'אֹותם 'הׁשמד ל ּתבה ∑ÚÓ‰.ויאמר ּכל ≈ְְֵֶַַָֹ¿…»ֵָָ
ּבסֹופּה ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, למ "ד .ׁשּצריכה ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָ

(çë)ïâc õøà-ìà á÷òé ïéò ããa çèa ìàøNé ïkLiå©¦§ŸÁ¦§¨¥̧¤³©¨¨Æ¥´©«£½Ÿ¤¤−¤¨¨´
:ìè-eôøòé åéîL-óà LBøéúå§¦®©¨−̈©«©§¨«

i"yx£„„a ÁËa∑ ויחיד יחיד ּגפנֹוּכל ּתחת "איׁש ∆«»»ְְִִִַַַָָָ
וליׁשב  להתאּסף צריכין ואין מפּזרין ּתאנתֹו", ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָֻותחת

האֹויב  מּפני ÚÈ˜·.יחד ÔÈÚ∑:יא)ּכמֹו "ועינֹו(במדבר ְִֵֵַַָ≈«¬…ְְֵ
ּכבדד  לא יעקב, ׁשּברכם הּברכה ּכעין הּבדלח", ְְְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹּכעין

ירמיה: טו)ׁשאמר ּכעין (ירמיה אּלא יׁשבּתי", "ּבדד ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ

יעקב: ׁשהבטיחם מח)הבטחה אלהים (בראשית "והיה ְְְֱֲִִִֶַַָָָָָֹֹ
אבֹותיכם" ארץ אל אתכם והׁשיב ∑eÙ¯ÚÈ.עּמכם, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָ««¿

ÏËŒeÙ¯ÚÈ.יטיפּו ÂÈÓL Û‡∑ יצחק ׁשל ּברכתֹו אף ִָ«»»««¿»ְְִִֶַָָ
ּברכתֹו על יעקב:נֹוספת כז)ׁשל האלהים (שם ויּתןֿל" ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ

וגֹו' הּׁשמים ."מּטל ְִִַַַָ

(èë)éøLàïâî ýåýéa òLBð íò EBîë éî ìàøNé E ©§¤̧¦§¨¥¹¦´¨À©µ©´©«Ÿ̈½¨¥´
éáéà eLçkéå Eúåàb áøç-øLàå Eøæòäzàå Cì E ¤§¤½©«£¤¤−¤©«£¨¤®§¦¨«£³«Ÿ§¤̧Æ½̈§©−̈
ñ :Cøãú BîéúBîa-ìò©¨«¥¬¦§«Ÿ

i"yx£Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑,הּברכֹות להם ׁשּפרט לאחר «¿∆ƒ¿»≈ְְֵֵֶֶַַַָָ
הּכל  ּדבר: ּכלל לכם, לפרט ּלי 'מה להם: ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹֹאמר

EBÓÎ.ׁשּלכם' ÈÓ Ï‡¯NÈ EÈ¯L‡∑'ּבה ּתׁשּועת ֶֶָ«¿∆ƒ¿»≈ƒ»ְְַָ
,עזר מגן הּוא הּוא)אׁשר ּגאות(ואׁשר eLÁkÈÂ.חרב ְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ¿ƒ»¬

CÏ EÈ·È‡∑:ׁשאמרּו הּגבעֹונים ט)ּכגֹון "מארץ (יהושע …¿∆»ְְְִִֵֶֶֶַָ
וגֹו'" עבדי ּבאּו BÓÈ˙BÓaŒÏÚ.רחֹוקה ‰z‡Â ְְֲֶָָָ¿«»«»≈

C¯„˙∑:ׁשּנאמר י)ּכענין על (שם רגליכם את "ׂשימּו ƒ¿…ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָ
האּלה" הּמלכים .צּוארי ְְִֵֵֶַַָָ

ß ixyz f"i ycew zay ß

ãì(à)Làø Báð øä-ìà áàBî úáøòî äLî ìòiå©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ¤©´§½µŸ
-ìk-úà ýåýé eäàøiå Bçøé éðt-ìò øLà äbñtä©¦§½̈£¤−©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈¯¤¨

:ïc-ãò ãòìbä-úà õøàä̈¨²¤¤©¦§−̈©¨«
i"yx£B· ¯‰ŒÏ‡ ·‡BÓ ˙·¯ÚÓ∑,היּו מעלֹות ּכּמה ≈«¿…»∆«¿ֲַַָָ

אחת  ּבפסיעה מׁשה הראהּו∑‡˙ı¯‡‰ŒÏkŒ.ּופסען ְְִִֶַַָָָֹ∆»»»∆ְֶָ
ּבׁשלותּה, יׂשראל ארץ ּכל העתידין את והּמציקין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לּה מציקין עֹובדים ∑ÔcŒ„Ú.להיֹות ּדן ּבני הראהּו ְְִִִָ«»ְְְִֵֶָָ

ׁשּנאמר: ּכֹוכבים, יח)עבֹודת ּבני (שופטים להם "וּיקימּו ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
מּמּנּו לצאת ׁשעתיד ׁשמׁשֹון והראהּו הּפסל", את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּדן

.למֹוׁשיע  ְִַ

d¯ÓÈÓaכז  ÔÈÓ„˜ÏÓ È„ ‡‰Ï‡ ¯B„Ó¿¡»»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈¿≈
¯Ó‡Â ‰‡Ò CÓ„wÓ CÈ¯˙Â ‡ÓÏÚ „·Ú˙Óƒ¿¬≈»¿»¿»ƒƒ√»»»¿»«¬«

:ÈˆL≈ƒ

ÔÈÚkכח  È‰B„BÁÏa ÔˆÁ¯Ï Ï‡¯NÈ ‡¯Le¿»ƒ¿»≈¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈
‡Ú¯‡Ï ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔepÎ¯·„ ‡˙k¯aƒ¿¿»ƒ»≈ƒ«¬…¬¿«¿»
ÔB‰ÈÂlÚ„ ‡iÓL Û‡ ¯ÓÁÂ ¯e·Ú ‡„·Ú»¿»ƒ«¬»«¿«»ƒƒ»≈

:‡lËa ÔepLnLÈ¿«¿À¿«»

d˜¯Ùcכט  ‡nÚ C˙ÂÎc ˙ÈÏ Ï‡¯NÈ C·eË»ƒ¿»≈≈ƒ¿»»«»¿À¿»≈
È‰BÓ„˜ ÔÓ„e CcÚÒa ÛÈwz ÈÈ Ì„˜ (ÔÓ)ƒ√»¿»«ƒ¿«¿»¿ƒ√»ƒ
ÏÚ z‡Â CÏ C‡Ò Ôe·cÎÈÂ C˙Â¯ab ÔÁˆƒ¿»ƒ«¿»»ƒ«¿»¿»»¿«¿«

:C¯„z ÔB‰ÈÎÏÓ È¯‡eˆ ˙˜È¯t¿ƒ««¿≈«¿≈ƒ¿…

„B·א  ‡¯eËÏ ·‡BÓ„ ‡¯LÈnÓ ‰LÓ ˜ÏÒe¿≈…∆ƒ≈¿»¿»¿»ƒ¿
˙È ÈÈ dÈÊÁ‡Â BÁ¯È Èt‡ ÏÚ Èc ‡˙Ó¯ LÈ≈̄»»»ƒ««≈¿≈¿«¿¿≈¿»»

:Ôc „Ú „ÚÏb ˙È ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»»ƒ¿»«»

:ìàøNé éýìû ýåýéáëíB÷î íL íNàå §Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨«¨¦̧¨³¨Æ

úøk øLà ýåýé úéøa íL-øLà ïBøàì̈«¨½£¤−̈§¦´§Ÿ̈®£¤³¨©Æ

:íéøöî õøàî íúà BàéöBäa eðéúáà-ír¦£Ÿ¥½§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤¦§¨«¦

mixn zxhrmixn zxhr
:ìàøNé éýìûáëíL íNàå ¡Ÿ¥¬¦§¨¥«¨«¨¦̧¨³

øéácäíL-øLà ïBøàì íB÷î ©§¦¨Æ¨«¨½£¤−̈
ïBøàä äæaýåýé úéøaúéøaä úBçeì §¤¨¨§¦´§Ÿ̈®©§¦

eðéúáà-ír úøk øLàúòa £¤³¨©Æ¦£Ÿ¥½§¥

íðúpLõøàî íúà BàéöBäa ¤§¨¨§«¦¬Ÿ−̈¥¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd ,ixyz b"i ,epif`d t"y zgiy)

ׁשל  ּבענין רק להיֹות צרי הּזריזּות ׁשענין החֹוׁשבים ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָיׁשנם
ּבענין  אבל למצֹות", מקּדימין "זריזין חז"ל: ּכלׁשֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָמצוה,
ּדרכי ּו"בכל ׁשמים" לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל - רׁשּות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָׁשל

הּזריזּות. ענין נֹוגע לא - ְְִִֵֵַַָָֹדעהּו"
נבֹו להר ּבעליה רּבינּו מׁשה מהנהגת ההֹוראה ּבאה זה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹועל
לא  הארץ את ׁשראיתֹו ׁשאף־על־ּפי - הארץ את ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹלראֹות
"ויעל  מּכל־מקֹום הרׁשּות, ּדבר ּכי־אם מצוה, ׁשל ענין ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָהיתה
ּופסען  היּו מעלֹות "ּכּמה נבֹו", הר אל מֹואב מערבֹות ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹמׁשה
ׁשּמּזה  כּו', ּבזריזּות זאת ׁשעׂשה אחת", ּבפסיעה ְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹמׁשה
ּבאפן  ההנהגה להיֹות צריכה הרׁשּות ּבעניני ׁשּגם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלמּדים

זריזּות. ְִֶׁשל
הּזריזּות  ׁשּבׂשכר לעיל האמּור על־ּפי - ּבזה להֹוסיף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָויׁש

לאברהם  ולֹומר ליל להׁשליחּות זכה הרׁשּות) ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָ(ּבעניני
ׁשבּועתֹו: את קים ׁשהּקּב"ה ויעקב ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹיצחק

מּובן: אינֹו ׁשּלכאֹורה - ְְְִִֵֵֶָָּובהקּדים
ועל־אחת־  מאמינים", ּבני "מאמינים הם יׂשראל ׁשּבני ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּכיון
אי - למאמינים" "ראׁש ׁשהּוא אבינּו אברהם ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכמה־וכמה
ׁשבּועתֹו לקּיּום ּבנֹוגע אברהם אצל ספק ׁשיהיה לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּי
את  קים ׁשהּקּב"ה לֹו לֹומר לׁשלח ׁשּיצטרכּו הּקּב"ה, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשל

ְַָהּׁשבּועה?!
הּזריזּות  ענין ׁשעל־ידי - נפלאה נקּדה רֹואים זה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּובענין
יֹותר  נעלית למדריגה רּבינּו מׁשה הּגיע הרׁשּות) ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ(ּבעניני

אבינּו. אברהם ׁשל מאמּונתֹו ְֱֲִִֵֶַָָָָאפּלּו

(á)úàå äMðîe íéøôà õøà-úàå éìzôð-ìk úàå§¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤¤§©−¦§©¤®§¥Æ
:ïBøçàä íiä ãò äãeäé õøà-ìk̈¤´¤§½̈©−©¨¬¨©«£«

i"yx£ÈÏzÙŒÏk ˙‡Â∑ּבׁשלותּה ארצֹו הראהּו ¿≈»«¿»ƒְְְְֶַַָָָ
נלחמים  נפּתלי מּקדׁש ּוברק ּדבֹורה והראהּו ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֻוחרּבנּה,

וחילֹותיו  סיסרא MÓe‰.עם ÌÈ¯Ù‡ ı¯‡Œ˙‡Â∑ ְְִִֵָָ¿∆∆∆∆¿«ƒ¿«∆
יהֹוׁשע  והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ארצם ְְְְְְְְְֶֶַַַָָָָָָָֻֻהראהּו

ׁש וגדעֹון מאפרים, ׁשּבא ּכנען, מלכי עם ּבא נלחם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ועמלק  מדין עם נלחם ı¯‡ŒÏk.מּמנּׁשה, ˙‡Â ְְְֲִִִִֵֶַַָָָ¿≈»∆∆

‰„e‰È∑ ּבית מלכּות והראהּו ּובחרּבנּה, ּבׁשלותּה ¿»ְְְְְְְֵֶַַָָָָָֻ
ונצחֹונם  ‰‡ÔB¯Á.ּדוד Ìi‰ „Ú∑ הּמערב ארץ ְְִִָָ««»»«¬ֲֶֶַַָ

"הּים  ּתקרי אל אחר: ּדבר ּובחרּבנּה. ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבׁשלותּה
 ֿ הּקדֹוׁש הראהּו האחרֹון', 'הּיֹום אּלא ְֲֲֶֶַַַַָָָָָהאחרֹון",
ליׂשראל  ליארע ׁשעתידין הּמארעֹות ּכל ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּברּוֿהּוא

הּמתים  ׁשּיחיּו .עד ְִִֵֶַַ

(â)íéøîzä øéò Bçøé úò÷a økkä-úàå áâpä-úàå§¤©¤À¤§¤©¦º̈¦§©¯§¥²¦¬©§¨¦−
:øòö-ãò©«Ÿ©

i"yx£·‚p‰Œ˙‡Â∑ מערת אחר: ּדבר הּדרֹום. ארץ ¿∆«∆∆ְֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּנאמר: יג)הּמכּפלה, עד (במדבר וּיבא בּנגב, "וּיעלּו ְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

ּבית ∑kk‰Œ˙‡Â¯.חברֹון" ּכלי יֹוצק ׁשלמה הראהּו ְֶ¿∆«ƒ»ְְְֵֵֵֶָֹֹ

ׁשּנאמר: ז)הּמק ּדׁש, א הּמל(מלכים יצקם הּירּדן "ּבכּכר ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
האדמה" .ּבמעבה ְֲֲֵַָָָ

(ã)ézòaLð øLà õøàä úàæ åéìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¥À̈³Ÿ¨¨̧¤Æ£¤´Â¦§©Â§¦
äpðzà Eòøæì øîàì á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì§©§¨¨̧§¦§¨³§©«£ŸÆ¥½Ÿ§©§£´¤§¤®̈

éúéàøäéðéòá EnLå E:øáòú àì ä ¤§¦¦´§¥¤½§−̈¨¬Ÿ©«£«Ÿ
i"yx£EÈ˙È‡¯‰ ‰pz‡ EÚ¯ÊÏ ¯Ó‡Ï∑ׁשּתל ּכדי ≈…¿«¿¬∆¿∆»∆¿ƒƒְֵֵֵֶ

ׁשּנׁשּבע  'ׁשבּועה ּוליעקב: ליצחק לאברהם, ְְְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹותאמר
לכ "לאמר", וזהּו קּימּה', הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְְִֵֶֶַָָָָָֹלכם

לא  ׁשּׁשּמה מּלפני היא ּגזרה אבל ,ל ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהראיתיה
אֹותם  ׁשּתראה עד מקּימ הייתי ,ּכ ׁשאּלּולי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹתעבר,

להם  ותּגיד ותל ּבּה, ּוקבּועים .נט ּועים ְְְְִִִֵֵֶַָָ

(ä)ét-ìò áàBî õøàa ýåýé-ãáò äLî íL úîiå©¨̧¨¹̈¤¯¤«¤§Ÿ̈²§¤¬¤−̈©¦¬
:ýåýé§Ÿ̈«

i"yx£‰LÓ ÌL ˙ÓiÂ∑(טו מת,(ב"ב מׁשה אפׁשר  «»»»…∆ְֵֶֶָֹ
מׁשה, ּכתב ּכאן עד אּלא מׁשה"? ׁשם "וּימת ְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּוכתיב:
אפׁשר  אֹומר: מאיר רּבי יהֹוׁשע. ּכתב ואיל ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻמּכאן

אֹומר והּוא ּכלּום, חסר הּתֹורה לא)ספר "לקֹוח (לעיל : ְְֵֵֵֶַַָָָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  אּלא הּזה"? הּתֹורה ספר ֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

ּכֹותב  ּומׁשה ‰'.ּבדמע אֹומר, ÈtŒÏÚ∑ ּבנׁשיקה. ְֵֵֶֶַֹ«ƒְִִָ

MÓe‰ב  ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÈÏzÙ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ¿»«¿»¿∆¿«ƒ¿«∆
:‡·¯ÚÓ ‡nÈ „Ú ‰„e‰È„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿»ƒ»««»««¿»

„BÁ¯Èג  ‡˙Ú˜a ‡¯LÈÓ ˙ÈÂ ‡ÓB¯c ˙ÈÂ¿»»»¿»≈¿»ƒ¿¬»ƒ≈
:¯Úˆ „Ú ‡iÏ˜„„ ‡z¯«̃¿»¿ƒ¿«»«…«

Ì‰¯·‡Ïד  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ‡„ dÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»≈»«¿»ƒ«≈ƒ¿«¿»»
dpz‡ CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»¿«¬…¿≈«ƒ¿»∆¿ƒ«

:¯aÚ˙ ‡Ï Ôn˙Ïe CÈÈÚa C˙ÈÊÁ‡«¬ƒ»¿≈»¿«»»¿ƒ«

„BÓ‡·ה  ‡Ú¯‡a ÈÈ„ ‡c·Ú ‰LÓ Ônz ˙ÈÓeƒ«»…∆«¿»«¿»¿«¿»¿»
:ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ«≈¿»«¿»



dkxadקכו z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"i ycew zayl inei xeriy

(å)øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà òãé-àìå§«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´¨½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑.ּבכבֹודֹו (ספרי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא «ƒ¿……ְִַָָ
יׁשמע נשא) וזהּורּבי עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה 'את'ין מּׁשלׁשה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאחד
ּבֹו ו)כּיֹוצא אֹותֹו",(במדבר יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְִִֵֵַָֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את מביא כב)הּוא "והּׂשיאּו(ויקרא ְְִִִֵֵֶַַ

אּלא  אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹאֹותם
עצמם  את מּׂשיאים BÚt¯.הם ˙Èa ÏeÓ∑קברֹו ְִִֵֶַַָ≈¿ְִ

מעׂשה  על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהיה
ּבין  ׁשּבת ּבערב ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד וזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּפעֹור,

פ"ה)הּׁשמׁשֹות .(אבות ְַָ

(æ)äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬
:äçì ñð-àìå Bðéò¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, לחלּוחית …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
.ּפניו  ָָ

(ç)áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiå©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈
ìL:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé íéL §¦´®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑ ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְֲֲִִֶַַָָָָֹ
אּׁשה  ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום ְְִִֵֵֵֵֵֵָָָרֹודף

נאמר: כ)לבעלּה, זכרים (במדבר יׂשראל", ּבית "ּכל ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹ
.ּונקבֹות  ְֵ

ã ycew zegiyn zecewp ã(255 'nr ck zegiy ihewl)

ּוּוּוּונקבנקבנקבנקבֹוֹוֹוֹותתתת זכריםזכריםזכריםזכרים .... .... ּבּבּבּבאהרןאהרןאהרןאהרן אבלאבלאבלאבל ח)ההההּזּזּזּזכריםכריםכריםכרים,,,, לד, (רש"י ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ
ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלכאֹורה,
ׁשּׁשּנה  על־ידי ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש אהרן. ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלגּבי
לפעל  מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת. מן ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻקצת
מן  נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ויׁש זּו. ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹּבדר

ּכזה  אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהאמת.
מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן לׁשּנֹות מכרחים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשּבׁשבילֹו
ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָֻּכׁשהיה
את  הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, הׁשלים ּכאׁשר אבל האמת; ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָמּדת

אהרן. הנהגת ְֲֲַַַַַָֹמעלת

(è)äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²
eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé-úà¤¨−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(é)Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´
:íéðt-ìà íéðt ýåýé§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשהיה ¬∆¿»»ƒ∆»ƒִֶַָָ
ׁשּנאמר: ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל אליו ּומדּבר (שמות ּבֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ה'",לב) אל אעלה ט)"ועּתה ואׁשמעה (במדבר "עמדּו ְְְְְֱִֶֶֶֶַָָ
לכם  ה' ּיצּוה ."מה ְֶֶַַָ

(àé)ýåýé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa úBNòì-ìëìe åéãáò ©«£−§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

:Böøà©§«

Ï·˜Ïו  ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז  ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

‡¯Èט  ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
Èa dpÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècי  ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i· Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

aÚÓÏ„יא  ÈÈ dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»¿∆¿«
È‰Bc·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ

:dÚ¯‡ ÏÎÏe¿»«¿≈



קכז dkxad z`fe zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz f"i ycew zayl inei xeriy

(å)øBòt úéa ìeî áàBî õøàa ébá Búà øa÷iå©¦§¸ŸŸ³©©Æ§¤´¤½̈−¥´§®
:äfä íBiä ãò Búøá÷-úà Léà òãé-àìå§«Ÿ¨©¬¦Æ¤§ª´¨½©−©¬©¤«

i"yx£B˙‡ ¯a˜iÂ∑.ּבכבֹודֹו (ספרי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא «ƒ¿……ְִַָָ
יׁשמע נשא) וזהּורּבי עצמֹו, את קבר הּוא אֹומר: אל ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ּכן. ּדֹורׁש יׁשמעאל רּבי ׁשהיה 'את'ין מּׁשלׁשה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹאחד
ּבֹו ו)כּיֹוצא אֹותֹו",(במדבר יביא נזרֹו ימי מלאת "ּביֹום ְְְְִִֵֵַָֹ

ּבֹו ּכּיֹוצא עצמֹו. את מביא כב)הּוא "והּׂשיאּו(ויקרא ְְִִִֵֵֶַַ

אּלא  אֹותם? מּׂשיאים אחרים וכי אׁשמה", עון ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹאֹותם
עצמם  את מּׂשיאים BÚt¯.הם ˙Èa ÏeÓ∑קברֹו ְִִֵֶַַָ≈¿ְִ

מעׂשה  על לכּפר ּבראׁשית, ימי מּׁשׁשת ׁשם מּוכן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהיה
ּבין  ׁשּבת ּבערב ׁשּנבראּו הּדברים מן אחד וזה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּפעֹור,

פ"ה)הּׁשמׁשֹות .(אבות ְַָ

(æ)äúäë-àì Búîa äðL íéøNòå äàî-ïa äLîe¤À¤¥¨¯§¤§¦²¨−̈§Ÿ®Ÿ¨«£¨¬
:äçì ñð-àìå Bðéò¥−§Ÿ¨¬¥«Ÿ

i"yx£BÈÚ ‰˙‰ÎŒ‡Ï∑ מּׁשּמת ÁÏ‰.אף ÒŒ‡ÏÂ∑ ּתאר נהּפ ולא רּקבֹון ּבֹו ׁשלט לא ׁשּבֹו, לחלּוחית …»¬»≈ִֵֶַ¿…»≈…ְְְִִֶֶַַַַָָֹֹֹ
.ּפניו  ָָ

(ç)áàBî úáøòa äLî-úà ìàøNé éðá ekáiå©¦§Á§¥̧¦§¨¥¯¤¤²§©§¬Ÿ−̈
ìL:äLî ìáà éëá éîé eîziå íBé íéL §¦´®©¦§½§¥¬§¦−¥¬¤¤«

i"yx£Ï‡¯NÈ Èa∑ ׁשהיה מּתֹו ּבאהרן אבל הּזכרים, ¿≈ƒ¿»≈ְְֲֲִִֶַַָָָָֹ
אּׁשה  ּובין לרעהּו איׁש ּבין ׁשלֹום ונֹותן ׁשלֹום ְְִִֵֵֵֵֵֵָָָרֹודף

נאמר: כ)לבעלּה, זכרים (במדבר יׂשראל", ּבית "ּכל ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹ
.ּונקבֹות  ְֵ
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ּוּוּוּונקבנקבנקבנקבֹוֹוֹוֹותתתת זכריםזכריםזכריםזכרים .... .... ּבּבּבּבאהרןאהרןאהרןאהרן אבלאבלאבלאבל ח)ההההּזּזּזּזכריםכריםכריםכרים,,,, לד, (רש"י ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ
ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלכאֹורה,
ׁשּׁשּנה  על־ידי ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש אהרן. ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלגּבי
לפעל  מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א האמת. מן ְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻקצת
מן  נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ּבזה ויׁש זּו. ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹּבדר

ּכזה  אדם ּגם יהּודי, לכל ׁשלֹום מביא – אהרן ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹהאמת.
מׁשה, חּיי ּבמׁש האמת. מן לׁשּנֹות מכרחים ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשּבׁשבילֹו
ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ּכּלֹו עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ְְְֲִִֶֶַָָָָָָָָֻּכׁשהיה
את  הרּגיׁש ׁשליחּותֹו, הׁשלים ּכאׁשר אבל האמת; ְְְֱֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָמּדת

אהרן. הנהגת ְֲֲַַַַַָֹמעלת

(è)äLî Cîñ-ék äîëç çeø àìî ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À¨¥Æ´©¨§½̈¦«¨©¬¤²
eNòiå ìàøNé-éða åéìà eòîLiå åéìò åéãé-úà¤¨−̈¨¨®©¦§§¸¥¨³§¥«¦§¨¥Æ©©«£½

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(é)Bòãé øLà äLîk ìàøNéa ãBò àéáð í÷-àìå§Ÿ¨̧¨¦¬²§¦§¨¥−§¤®£¤Æ§¨´
:íéðt-ìà íéðt ýåýé§Ÿ̈½¨¦−¤¨¦«

i"yx£ÌÈtŒÏ‡ ÌÈt '‰ BÚ„È ¯L‡∑ ּגס לּבֹו ׁשהיה ¬∆¿»»ƒ∆»ƒִֶַָָ
ׁשּנאמר: ּכענין ׁשרֹוצה, עת ּבכל אליו ּומדּבר (שמות ּבֹו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ה'",לב) אל אעלה ט)"ועּתה ואׁשמעה (במדבר "עמדּו ְְְְְֱִֶֶֶֶַָָ
לכם  ה' ּיצּוה ."מה ְֶֶַַָ

(àé)ýåýé BçìL øLà íéúôBnäå úúàä-ìëì§¨¨«¸Ÿ¹Ÿ§©«§¦À£¤³§¨Æ§Ÿ̈½
-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa úBNòì-ìëìe åéãáò ©«£−§¤´¤¦§¨®¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈§¨

:Böøà©§«

Ï·˜Ïו  ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a ‡˙ÏÈÁa d˙È ¯·˜e¿«»≈¿≈»»¿«¿»¿»»√≈
„Ú dz¯·˜ ˙È L‡ Ú„È ‡ÏÂ ¯BÚt ˙Èa≈¿¿»¿«¡«»¿À¿≈«

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈

Ï‡ז  ˙ÈÓ „k ÔÈL ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ¯a ‰LÓe…∆«¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ»
:È‰Bt‡„ ‡¯˜È ÂÈÊ ‡L ‡ÏÂ È‰BÈÚ ˙‰Î¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¿»»¿«ƒ

i¯LÈÓa‡ח  ‰LÓ ˙È Ï‡¯NÈ È· BÎ·e¿¿≈ƒ¿»≈»…∆¿≈¿«»
‡˙ÈÎ· ÈÓBÈ eÓÈÏLe ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz ·‡BÓ„¿»¿»ƒƒ¿ƒ≈¿ƒ»

:‰LÓ„ ‡Ï·‡∆¿»¿…∆

‡¯Èט  ‡˙ÓÎÁ Áe¯ ÈÏÓ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿≈«»¿¿»¬≈
Èa dpÓ eÏÈa˜Â È‰BÏÚ È‰B„È ˙È ‰LÓ CÓÒ¿«…∆»¿ƒ¬ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók e„·ÚÂ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècי  ‰LÓk Ï‡¯NÈa „BÚ ‡i· Ì˜ ‡ÏÂ¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿…∆ƒ
:ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ƒ¿¿ƒ≈¿»«ƒ¿«ƒ

aÚÓÏ„יא  ÈÈ dÁÏL Èc ‡i˙ÙBÓe ‡i˙‡ ÏÎÏ¿»»«»¿«»ƒ»¿≈¿»¿∆¿«
È‰Bc·Ú ÏÎÏe ‰Ú¯ÙÏ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«¿…¿»«¿ƒ

:dÚ¯‡ ÏÎÏe¿»«¿≈
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(áé)øLà ìBãbä àøBnä ìëìe ä÷æçä ãiä ìëìe§ŸÆ©¨´©«£¨½̈§−Ÿ©¨´©¨®£¤Æ
:ìàøNé-ìk éðéòì äLî äNò̈¨´¤½§¥¥−¨¦§¨¥«

i"yx£‰˜ÊÁ‰ „i‰ ÏÎÏe∑ הּתֹורה את ּבּלּוחֹות ׁשּקּבל ¿…«»«¬»»ִֵֶֶַַָ
‰ÏB„b.ּבידיו  ‡¯Bn‰ ÏÎÏe∑ ּוגבּורֹות נּסים ְָָ¿…«»«»ְִִ

והּנֹורא  הּגדֹול Ï‡¯NÈŒÏk.ׁשּבּמדּבר ÈÈÚÏ∑ ְְִֶַַַָָָ¿≈≈»ƒ¿»≈
ׁשּנאמר: לעיניהם, הּלּוחֹות לׁשּבר לּבֹו (לעיל ׁשּנׂשאֹו ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

ֿ "ט) הּקדֹוׁשּֿברּו ּדעת והסּכימה לעיניכם", ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָואׁשּברם
ׁשּנאמר:הּוא  י)לדעּתֹו, ייׁשר (לעיל ׁשּברּת", "אׁשר ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָ

ׁשּׁשּברּת פז)ּכח :(שבת ְֲִֶַָֹ
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ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל סֹופּהלעינילעינילעינילעיני הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָָ
רז"ל ׁשהקׁשּו מה ּפי על ב)לתחּלתּה, לט, אין (נדרים והכתיב ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

האֹותֹות  לכל הּכתּובים: המׁש וזהּו הּׁשמׁש. ּתחת חדׁש ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל
ּכי־אם) חדׁש, זה (ואין . . עׂשה אׁשר . . ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָוהּמֹופתים

ּכל  עם הקּב"ה התנה ּתנאי ּכי אלקים, ּברא ְְְֱִִִִִֵַַָָָָָָֹּבראׁשית
לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית ה,מעׂשה רבה (בראשית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָ

ה, אבות טוב יום ותוספות להרמב"ם המשניות פירוש ב. קצח, זח"ב ה.

.ו)
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ּכּכּכּכלללל־ ־ ־ ־  לעינילעינילעינילעיני ממממׁשׁשׁשׁשהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר גוגוגוגו'''' החזקההחזקההחזקההחזקה ההההּיּיּיּידדדד ְְְְֹֹּוּוּוּולכללכללכללכל ֲֲֲֲֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹ
ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָֽֽֽֽייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל::::

ההההּלּלּלּלּוּוּוּוחחחחֹוֹוֹוֹות ת ת ת  ללללׁשׁשׁשׁשּבּבּבּברררר ללללּבּבּבּבֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנׂשׂשׂשׂשאאאאֹוֹוֹוֹו –––– ייייׂשׂשׂשׂשראלראלראלראל ּכּכּכּכלללל ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹלעינילעינילעינילעיני ַַַַֹֹ
רש"י)לעיניהםלעיניהםלעיניהםלעיניהם ובפירוש יב. (לד, ְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶ

על  מסּפר ׁשהּכתּוב ׁשּלאחרי מתאים אי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוצרי־עּיּון
ּב"לעיני  יסּים רּבנּו, מׁשה ׁשל והּנפלאֹות הּגדֹולֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹהּמעלֹות

לּבֹו ׁשּנׂשאֹו יׂשראל", לעיניהם?ּכל הּלּוחֹות לׁשּבר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
הּמדרׁש על־ּפי לֹומר א)ויׁש לד, תשא פרשת ברש"י :(הובא ְְִִֵַַַָ

עם  ארּוסתֹו והּניח הּים למדינת ׁשהל למל ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ"מׁשל
עמד  רע. ׁשם עליה יצא הּׁשפחֹות קלקּול מּתֹו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָהּׁשפחֹות,

י  אם אמר, ּכתּבתּה. וקרע להרגּה,ׁשֹוׁשבינּה הּמל אמר ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

הּׁשפחֹות  הּקּב"ה, זה הּמל . . אׁשּת אינּה עדין לֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹאמר
אּלּו הּקּב"ה ׁשל ארּוסתֹו מׁשה, זה והּׁשֹוׁשבין רב, ערב ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאּלּו

ְִֵָיׂשראל".
הּלּוחֹות, ּבׁשבירת מׁשה מעלת ּבפׁשטּות מּובנת ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַֹועל־ּפי־זה
ּבּכתּוב, הּנזּכרֹות מעלֹותיו מּׁשאר יֹותר נעלית זֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּמעלה
ּובפרט  רּבנּו, מׁשה ּבעיני הּתֹורה ער ויקר ּגדל מּובן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשהרי
ּכאׁשר  ואף־על־ּפי־כן הּקּב"ה, ׁשל מּידֹו ׁשּקּבלּה זה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
מקֹום  ׁשּיׁש יׂשראל, והאֹוהב הּנאמן הרֹועה רּבנּו, מׁשה ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹראה
ּביׂשראל  לפּגע יכֹולה הּלּוחֹות ׁשל ׁשּמציאּותם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלחׁשֹוׁש
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ìBtzäãøçä ìãb ìò äøBéå äöéìî ïéðò àeä ìkä:àëåéìr éúàø÷åìò ¦«©Ÿ¦§©§¦¨§¤©Ÿ¤©£¨¨§¨¨̧¦¨¨³©

âBbéøä-ìëìíL àeäL íB÷î ìk ìàLéà áøç äåäé éðãà íàð áøç §¨¨©¸¤¨¨¤¨¤½¤§ª−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®¤¬¤¦−
äéäz åéçàaíäa àBázL äîeänä ìãâì:áëBzà ézètLðåçkåúà §¨¦¬¦«§¤«§Ÿ¤©§¨¤¨¨¤§¦§©§¦¬¦−¤§©¥©

åéìò àéáäa BnòLéábìà éðáàå óèBL íLâå íãáe øáãa,ãøá éðáà ¦§¨¦¨¨§¤´¤§®̈§¤´¤¥Á§©§¥̧¤§¨¦¹©§¥¨¨

-ìrå åéìr øéèîà úéøôâå Là¥´§¨§¦À©§¦³¨¨¸§©
åétâàBnò úBàáö ìéç ìòå-ìrå £©½̈§©¥¦§©§©

Bzà øLà íéaø íénrínäì ©¦¬©¦−£¤¬¦«§ª¨

òéãBé äæa ék çekåì áLçé äæå ,íãaàìe§©§¨§¤¥¨¥§¦©¦¨¤¦©

Bì eòLtL:âëézìcbúäåäéäà ¤¨§§¦§©¦§¦¸¤§¤

ìceâîézLc÷úäåLce÷îe §¨§¦§©¦§¦½§¨

ézrãBðåíñøeôîeíéBb éðérì §´©§¦½§§¨§¥¥−¦´
eòãéå íéaøìkäýåýé éðà-ék ©¦®§¨«§−©Ÿ¦«£¦¬§Ÿ̈«
éúìeæ ãBò ïéàå:àíãà-ïá äzàå §¥¨¦§©¨³¤¨¨¸

àápäúéèøt äàeáð Eì ézãçiL ¦¨¥´¤¦©§¦§§¨§¨¦

ãeçéaøîà äk zøîàå âBb-ìr §¦©½§¨´©§½̈¬Ÿ¨©−
éððä äåäé éðãàäðôàéìàâBb E £Ÿ¨´¡Ÿ¦®¦«§¦³¤§¤¥¤̧¸½

ìáúå CLî Làø àéNðøçàL §¦¾−Ÿ¤¬¤§ª¨«¤©©

óñàéå úéðL ÷fçúé úàæ Bzìtî©©§Ÿ¦§©¥¥¦§¤¡Ÿ

íéìLeøé ìò úéðL åéúBðçî: ©£¨¥¦©§¨©¦

áézááLåEááBL úBéäì Eaì øéòà §«Ÿ©§¦̧¸¨¦¦§¦§¨

éúàMLåEãøBî úBéäì EúBà äzôà §¦¥¦½£©¤§¦§¥

éúéìräåEúéðLïBôö éúkøiî §©«£¦¦−¥¦¦©§§¥´¨®
ïBôva EîB÷nîéúBàáäåéøä-ìr E ¦§§©¨©«£¦«¦−©¨¥¬

:ìàøNéâéúékäåa äkàEzL÷ ¦§¨¥«§¦¥¦¬©¤§©§§−
EìàîN ãiîúà íé÷éæçî da ék ¦©´§Ÿ¤®¦¨©£¦¦¤

úLwäévçåðéîé ãiî E:ìétà E ©¤¤§¦¤¾¦©¬§¦§−©¦«
ãäzà ìBtz ìûøNé éøä-ìr©¨¥¸¦§¨¥¹¦À©¨¸

étâà-ìëåCzà øLà íénrå E §¨£©¤½§©¦−£¤´¦®̈
èérìíéñøBcä úBôBòììk øBtö §¥̧¨©§¦¦¯¨

ìòaðkóñøBc ézìaä íbúiçå ©©¨¨²©©¦§¦¥§©©¬
ézúð äãOä:äìëàì Eä-ìr ©¨¤−§©¦¬§¨§¨«©

ìBtz äãOä éðtäîçìnä íB÷îa §¥¬©¨¤−¦®¦§©¦§¨¨

øaã éðà ékézíe÷é ïëåéðãà íàð ¦ µ£¦´¦©½§¦§¥¨§ª−£Ÿ¨¬
:äåäéåâBâîa Là-ézçìLåíb ¡Ÿ¦«§¦©§¦¥´§¨½©

Búðéãîaíéiàä éáLéáeíéãøôenä ¦§¦¨§«Ÿ§¥¬¨¦¦−©§¨¦

íéáLBéå ,íãà éðaîçèáìæàåeòãéå ¦§¥¨¨§§¦¨¤®©§¨§¨«§−
:ýåýé éðà-ékæéLã÷ íL-úàå ¦«£¦¬§Ÿ̈«§¤¥̧¨§¦¹

réãBàíñøôàìçà-àìå ìàøNé énr CBúaçépà àìåéLã÷-íL-úà ¦À©£©§¥§¸©¦´¦§¨¥½§«Ÿ©¥¬§Ÿ©¦©¤¥¨§¦−
ãBòìlçî úBéäìýåýé éðà-ék íéBbä eòãéåäLBã÷ïëBL:ìàøNéa ®¦§§ª¨§¨«§³©¦¸¦«£¦´§Ÿ̈½©¨−¥§¦§¨¥«
çäàá äpäïîfääúéäðåäòeLéä úòíBiä àeä äåäé éðãà íàð ¦¥³¨¨¸©§©§¦«§½̈¨¥©§¨§ª−£Ÿ¨´¡Ÿ¦®¬©−

ézøac øLàìòBôa íMøúé æàå:èìûøNé éør éáLé eàöéåìà eàöé £¤¬¦©«§¦§¨¦§©¥§©§¨«§º«Ÿ§¥´¨¥´¦§¨¥À¨§¤

ììMäe÷éOäå eøráeúBãéa e÷éqé ©¨¨¦«£¿§Â¦¦Â©¦¦

õò ìL íäL íää íéìkä÷Lða ©¥¦¨¥¤¥¤¥§¤̧¤
ïéæ éìëaúL÷a äpöå ïâîe ¦§¥©¦¨¥³§¦¨¸§¤´¤

çîøáe ãé ìwîáe íévçáeúéðç §¦¦½§©¥¬−̈§®Ÿ©£¦

íéðL òáL Là íäá eøráeék ¦«£¬¨¤²¥−¤¬©¨¦«¦

Ck ìk íéaø eéäé:éeàNé-àìå ¦§©¦¨¨§«Ÿ¦§¸
eáèçé àìå äãOä-ïî íéör¥¦¹¦©¨¤À§³Ÿ©§§¸

eëzçéíéøriä-ïîéìëa e÷étñé ék ©§§¦©§¨¦½¦©§¦¦§¥

ïéfäeììLå Là-eøráé ÷Lpá ék ©©¦¦¬©¤−¤§©«£¥®§¨«§´
íäéììL-úàéîéa íúBà eììL øLà ¤«Ÿ§¥¤À£¤¨§¨¦¥

äìBbäíàð íäéææa-úà eææáe ©¨¨«§¸¤´Ÿ§¥¤½§ª−
:äåäé éðãààéàeää íBiá äéäå £Ÿ¨¬¡Ÿ¦«§¨¨´©´©¿

âBâì ïzàåéLðàìøá÷ íL-íB÷î ¤¥´§Á©£¨¨§«¨̧¤¹¤
íL øá÷ìûøNéaaíéøárä ébBa ¤¤¨§¦§¨¥À§¥³¨«Ÿ§¦¸

ìàúîã÷ìL Bçøæîìíiä,úøpk ¤¦§©´§¦§¨¤©½̈¦¤¤

âBb úìtnî íéøâtä íéaøîúîñçå ©§¦©§¨¦¦©¤¤§Ÿ¤¬¤
àéäøbñúå ízñzíéøárä-úà ¦−¦§Ÿ§¦§Ÿ¤¨«Ÿ§¦®

éeðt íB÷î ãBò eàöîé àì ék änL̈¨¦Ÿ¦§§¨¨

,øBáòì-úàå âBb-úà íL eøá÷å ©£§¨´§À̈¤¸§¤
eàø÷å äðBîä-ìkBúBàïBîä àéb ¨£½Ÿ§¨´§½¥−£¬

:âBb ïBîä àéb eàø÷åáéìàøNé úéa íeøá÷e §¨´§½¥−£¬«§¨¸¥´¦§¨¥½

:íéLãç äráL õøàä-úà øäè ïrîì§©−©©¥´¤¨®̈¤¦§−̈¢¨¦«

âéì íäì äéäå õøàä ír-ìk eøá÷åé éðãà íàð éãákä íBé íL:äåä §¨«§¸¨©´¨¨¤½§¨¨¬¨¤−§¥®µ¦¨´§¦½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«

ãé-úà íéøárä-úà íéøa÷î õøàa íéøár eìécáé ãéîú éLðàå§©§¥̧¨¦³©§¦¸¸«Ÿ§¦´¨½̈¤§©§¦´¤¨«Ÿ§¦À¤
:eø÷çé íéLãç-äráL äö÷î døäèì õøàä éðt-ìr íéøúBpäåèeøárå ©«¨¦²©§¥¬¨−̈¤§©«£¨®¦§¥¬¦§¨«¢¨¦−©§«Ÿ§¨«§³

Búà eøá÷ ãr ïeiö Bìöà äðáe íãà íör äàøå õøàa íéøárä̈«Ÿ§¦¸¨½̈¤§¨¨¸¤´¤¨½̈¨¨¬¤§−¦®©´¨«§³Ÿ¸

:âBb ïBîä àéb-ìà íéøa÷îäæè:õøàä eøäèå äðBîä øér-íL íâå ©§©§¦½¤¥−£¬«§©¬¤¦²£−̈§¦£¬¨¨«¤

äëøáä úàæå úùøôì äøèôäà ÷øô òùåäé

ààøîàiå ýåýé ãár äLî úBî éøçà éäéå©§¦À©«£¥²¬¤−¤´¤§Ÿ̈®©³Ÿ¤

:øîàì äLî úøLî ïeð-ïa rLBäé-ìà ýåýé§Ÿ̈Æ¤§ª´©¦½§¨¥¬Ÿ¤−¥«Ÿ

áírä-ìëå äzà äfä ïcøiä-úà øár íe÷ äzrå úî écár äLî¤¬©§¦−¥®§©¨Á¸£¹Ÿ¤©©§¥´©¤À©¨Æ§¨¨¨´

:ìàøNé éðáì íäì ïúð éëðà øLà õøàä-ìà äfäâøLà íB÷î-ìk ©¤½¤¨¾̈¤£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−¦§¥¬¦§¨¥«¨¨À£¤̧

:äLî-ìà ézøac øLàk åézúð íëì Ba íëìâø-ók Cøãzãøaãnäî ¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´§©¦®©£¤¬¦©−§¦¤Ÿ¤«¥©¦§¨Á

íiä-ãrå íézçä õøà ìk úøt-øäð ìBãbä øäpä-ãrå äfä ïBðáläå§©§¨¸©¤¹§©©¨¨¯©¨´§©§À̈µŸ¤´¤©¦¦½§©©¨¬

:íëìeáb äéäé LîMä àBáî ìBãbääéðôì Léà ávéúé-àìéîé ìk E ©¨−§´©¨®¤¦«§¤−§«§¤««Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½−Ÿ§¥´

éiç:jáærà àìå Etøà àì Cnr äéäà äLî-ír éúééä øLàk Eåìéçðz äzà ék õîàå ÷æç ©¤®©£¤̧¨¦³¦¦Ÿ¤Æ¤«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−§¬Ÿ¤«¤§¤«¨£©−¤«¡¨®¦´©À̈©§¦Æ

:íäì úúì íúBáàì ézraLð-øLà õøàä-úà äfä írä-úàæ÷øì ãàî õîàå ÷æçøîL ¤¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¦§©¬§¦©«£−̈¨¥¬¨¤«©Á£©̧¤«¡©¹§ÀŸ¦§³Ÿ

øLà ìëa ìékNz ïrîì ìåàîNe ïéîé epnî øeñz-ìà écár äLî Eeö øLà äøBzä-ìëk úBNrì©«£Æ§¨©À̈£¤³¦§ÆŸ¤´©§¦½©¨¬¦¤−¨¦´§®Ÿ§©´©©§¦½§−Ÿ£¤¬

:Cìzçétî äfä äøBzä øôñ Leîé-àìáeúkä-ìëk úBNrì øîLz ïrîì äìéìå íîBé Ba úéâäå E ¥¥««Ÿ¨¿¥Á¤Á©¸̈©¤¹¦¦À§¨¦³¨Æ¨´¨©½§¨§©̧©Æ¦§´Ÿ©«£½§¨©¨−

:ìékNz æàå Eëøc-úà çéìöz æà-ék Baèéúéeö àBìäEnr ék úçz-ìàå õørz-ìà õîàå ÷æç E ®¦¨²©§¦¬©¤§¨¤−§¨¬©§¦«£³¦¦¦̧Æ£©´¤«¡½̈©©£−Ÿ§©¥¨®¦³¦§Æ

mixn zxhrmixn zxhr

mixn zxhrmixn zxhr

:âBbáéõøàä-úà øäè ïrîì ìàøNé úéa íeøá÷e,íãBák øeáòa àì «§¨¸¥´¦§¨¥½§©−©©¥´¤¨¨®¤Ÿ©£§¨

íéLãç äráLeéäé íéaø ék íúøeá÷a e÷qòúé:âéõøàä ír-ìk eøá÷å ¦§−̈¢¨¦«¦§©§¦§¨¨¦©¦¦§§¨«§¸¨©´¨¨¤½
íúøeá÷a e÷qòúé ílkì íäì äéäåíLíéøîLð íä ék ílk eàøé äfnL ª¨¦§©§¦§¨¨§¨¨¬¨¤−§¥®¤¦¤¦§ª¨¦¥¦§¨¦

äéäé äæå ,äôbnîe øácî íéàøé íðéàå 'äîé éðãà íàð éãákä íBéäåä ¥§¥¨§¥¦¦¤¤¦©¥¨§¤¦§¤µ¦¨´§¦½§ª−£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«
úéèøtä BúçbLäå 'ä ãBák äàøúiL¤¦§¨¤§§©§¨¨©§¨¦

òât ìkî íúBà BúøéîLe ìàøNé ìò: ©¦§¨¥§¦¨¨¦¨¤©

ãéeìécáé ãéîú éLðàåeìàLé §©§¥̧¨¦³©§¦¸¸¦§©

íéøárãéîz eøáòiLõøàaøB÷çì «Ÿ§¦´¤©©§¨¦¨½̈¤©£

eéäiL éãk íéììç ìòúà íéøa÷î ©£¨¦§¥¤¦§§©§¦´¤
íòíéøáräíéëøca íéáLåúà ©¨«Ÿ§¦À§¨¦©§¨¦¤

íéøâtäõøàä éðt-ìr íéøúBpä ©§¨¦©«¨¦²©§¥¬¨−̈¤
.døäèìúàæåäö÷îóBqî §©«£®̈§Ÿ¦§¥¬¦

íéLãç-äráLúøeá÷ eîiqL øçà ¦§¨«¢¨¦−©©¤¦§§©

æà ,âBb ïBîä àéâa âBâ éLðàeø÷çé ©§¥§¥£¨©§«Ÿ
eâøäð àlL íéâeøää øçà Ntçìe§©¥©©©£¦¤Ÿ¤¤§

àéba:åèõøàa íéøárä eøáråíéëøã éëìBääðáe íãà íör äàøå ©©§§¨«§³¨«Ÿ§¦¸¨½̈¤§¥§¨¦§¨¨¸¤´¤¨½̈¨¨¬
ïeiö BìöàúBøäè éNBòå íéëøã éëìBä epnî eLøôiL ïîéñBúà eøá÷ ãr ¤§−¦®¦¨¤¦§§¦¤§¥§¨¦§¥¨¢©´¨«§³Ÿ¸

:âBb ïBîä àéb-ìà íéøa÷îäæèâBb ïBîä àéb àøwé àeää àébäL Bîk ©§©§¦½¤¥−£¬«§¤©©§©¦¨¥¥£

íúøeá÷ íB÷î íML ïBøkæìøér-íL íâåàøwz àéb BúBàì äëeîqääðBîä §¦¨¤¨§§¨¨§©¬¤¦²©§¨§©§¦¨¥£−̈
,dì Ceîña íéøa÷pä âBb ïBîä íL ìò©¥£©¦§¨¦§¨¨

äæáe:õøàä eøäèå ¨¤§¦£¬¨¨«¤

àïeð-ïa rLBäé-ìà ýåýé øîàiå ýåýé ãár äLî úBî éøçà éäéå©§¦À©«£¥²¬¤−¤´¤§Ÿ̈®©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤§ª´©¦½
:øîàì äLî úøLîáúî écár äLîízìëé àì ,éç ïéãò äéä elà ék §¨¥¬Ÿ¤−¥«Ÿ¤¬©§¦−¥®¦¦¨¨£©¦©Ÿ§¨§¤

øBáòé ìáì øæâð åéìò ék ïcøiä úà øBáòìïcøiä-úà øár íe÷ äzrå ©£¤©©§¥¦¨¨¦§©§©©£§©¨Á¸£¹Ÿ¤©©§¥´
éðáì íäì ïúð éëðà øLà õøàä-ìà äfä írä-ìëå äzà äfä©¤À©¨Æ§¨¨¨´©¤½¤¨¾̈¤£¤¯¨«Ÿ¦²Ÿ¥¬¨¤−¦§¥¬

:ìàøNéâìòøLà íB÷î-ìk ¦§¨¥«©¨¨À£¤̧
íëì Ba íëìâø-ók Cøãz¦§¯Ÿ©©§§¤²−¨¤´
:äLî-ìà ézøac øLàk åézúð§©¦®©£¤¬¦©−§¦¤Ÿ¤«

ã-ãrå äfä ïBðáläå øaãnäî¥©¦§¨Á§©§¨¸©¤¹§©
õøà ìk úøt-øäð ìBãbä øäpä©¨¨¯©¨´§©§À̈µŸ¤´¤

ìBãbä íiä-ãrå íézçäçeøa ©¦¦½§©©¨¬©¨−§©

:íëìeáb äéäé LîMä àBáî§´©®̈¤¦«§¤−§«§¤«
äéðôì Léà ávéúé-àìéîé ìk E «Ÿ¦§©¥¬¦Æ§¨¤½−Ÿ§¥´

éiçäLî-ír éúééä øLàk E ©¤®©£¤̧¨¦³¦¦Ÿ¤Æ
Etøà àì Cnr äéäàEì ïzà àì ¤«§¤´¦½̈¬Ÿ©§§−Ÿ¤¥§

ìeçäL:jáærà àìååõîàå ÷æç §¨§¬Ÿ¤«¤§¤«¨£©−¤«¡®̈
éeàøk íòä úâäðäaäzà ék §©§¨©¨¨¨¨¦´©À̈

-úà äfä írä-úà ìéçðz©§¦Æ¤¨¨´©¤½¤
íúBáàì ézraLð-øLà õøàä̈¾̈¤£¤¦§©¬§¦©«£−̈

:íäì úúìæãàî õîàå ÷æç ÷øäøBzaìúBNrì øîL ¨¥¬¨¤«©Á£©̧¤«¡©¹§ÀŸ©¨¦§³Ÿ©«£Æ
écár äLî Eeö øLà äøBzä-ìëkíeìk ìéòBz àì ,úàæ àìeì ék §¨©À̈£¤³¦§ÆŸ¤´©§¦½¦¥ŸŸ¦§

,éeàøk íòä úâäðäaepnî øeñz-ìàäøBzä øôqîïrîì ìåàîNe ïéîé §©§¨©¨¨¨¨©¨¬¦¤−¦¥¤©¨¨¦´§®Ÿ§©´©
ìékNzçéìöz:Cìz øLà ìëaçäfä äøBzä øôñ Leîé-àì ©§¦½©§¦©§−Ÿ£¤¬¥¥««Ÿ¨¿¥Á¤Á©¨¸©¤¹

åéðôlL àø÷na øeîàäétîúéâäå E ¨¨©¦§¨¤§¨¨¦¦À§¨¦³¨
øîLz ïrîì äìéìå íîBé BaÆ¨´¨©½§¨§©̧©Æ¦§´Ÿ
æà-ék Ba áeúkä-ìëk úBNrì©«£½§¨©¨−®¦¨²
:ìékNz æàå Eëøc-úà çéìöz©§¦¬©¤§¨¤−§¨¬©§¦«

èéúéeö àBìäõîàå ÷æç E £³¦¦¦̧Æ£©´¤«¡½̈
áéBàä ìeî äîçìnaõørz-ìà ©¦§¨¨¨¥©©£−Ÿ



קל

éýìû ýåýé:Cìz øLà ìëa EérLBäé åöéå §Ÿ̈´¡Ÿ¤½§−Ÿ£¤¬¥¥«©§©´§ª½©
:øîàì írä éøèL-úààéáø÷a | eøár ¤«Ÿ§¥¬¨−̈¥«Ÿ¦§´§¤´¤

ìL | ãBòa ék äãö íëì eðéëä øîàì írä-úà eeöå äðçnäíéîé úL ©©«£¤À§©³¤¨¨Æ¥½Ÿ¨¦¬¨¤−¥¨®¦º§´§´Ÿ¤¨¦À

ýåýé øLà õøàä-úà úLøì àBáì äfä ïcøiä-úà íéøár ízà©¤³«Ÿ§¦Æ¤©©§¥´©¤½¨Æ¨¤´¤¤¨½̈¤£¤Æ§Ÿ̈´

:dzLøì íëì ïúð íëéäìàáéäMðîä èáL éöçìå éãbìå éðáeàøìå ¡«Ÿ¥¤½Ÿ¥¬¨¤−§¦§¨«§¨«¥¦Æ§©¨¦½§©£¦−¥´¤©§©¤®

:øîàì rLBäé øîàâéäLî íëúà äeö øLà øácä-úà øBëæ ¨©¬§ª−©¥«Ÿ¨Æ¤©¨½̈£¤̧¦¨¬¤§¤²Ÿ¤¬

:úàfä õøàä-úà íëì ïúðå íëì çéðî íëéäìà ýåýé øîàì ýåýé-ãár¤«¤§Ÿ̈−¥®Ÿ§Ÿ̈³¡«Ÿ¥¤Æ¥¦´©¨¤½§¨©¬¨¤−¤¨¨¬¤©«Ÿ

ãéøára äLî íëì ïúð øLà õøàa eáLé íëéð÷îe íëtè íëéLð§¥¤´©§¤»¦§¥¤¼¥§¾¨¾̈¤£¤̧¨©¬¨¤²Ÿ¤−§¥´¤

å ïcøiäízøærå ìéçä éøBab ìk íëéçà éðôì íéLîç eøárz ízà ©©§¥®§©¤Á©©§¸£ª¦¹¦§¥´£¥¤ÀµŸ¦¥´©©½¦©£©§¤−

:íúBàåèänä-íâ eLøéå íëk íëéçàì | ýåýé çéðé-øLà ãr ¨«©Â£¤¨¦̧©§Ÿ̈¬©«£¥¤»¨¤¼§¨«§´©¥½¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  ערב חג הסוכות, תשי"ב

ברוקלין.

 הרה"ג והרה"ח אי"א עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר משה מאיר שי'

שלום וברכה!

לבנין  ביטש  ברייטאן  בשכונת  המשפחה  טהרת  ועד  התיסדות  ע"ד  כותב  בו  מכתבו  קבלתי 

מקוה כשרה, ומבקש שאבוא בדברי זירוז לבני מחנם שיחיו.

יעזרם  הנכונה  בהשתדלות  ובודאי  שלי  קורא  הקול  ומוסג"פ  בקשתו,  ממלא  הנני  בשמחה 

השי"ת להוציא מחשבתם הטובה מהכח אל הפועל בהקדם האפשרי.

בברכת חג שמח.
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יום ראשון - י"א תשרי
פרק כ, מפרק ס
עד סוף פרק סה

יום רביעי - י"ד תשרי
פרק כ, מפרק עב 

עד סוף פרק עו

יום שני - י"ב תשרי
פרק כ, מפרק סו
עד סוף פרק סח

יום חמישי - ט"ו תשרי
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

יום שלישי - י"ג תשרי
פרק כ, מפרק סט
עד סוף פרק עא

יום שישי - ט"ז תשרי
פרק כ, מפרק עט 

עד סוף פרק פב

שבת קודש - י"ז תשרי
פרק כ, מפרק פג עד סוף פרק פז

לשבוע חג הסוכות 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 



ixyzקלב `"i oey`x mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"א ראשון יום
אגרת כ  ,262 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øúé úàæ ãåòå,264 'nr cr.à"îá ù"îë

d`a ziwl`d dx`ddy itk mby ,owfd epax xiaqi oldl
mi`xapay dfk `xapa `wec dlbzn df ,`xap ly ze`ivna
,y`n dhnly xtrd ceqi ,xzeia jenpd ceqidn `ed mnvr
ux`d enk ,xtrd ceqin xwira akxend `xapae ,mine gex

ieliba `hazn - zinybd
`wec yiy zlekide gekd
"seqÎoi` xe` zenvr"a
df gek ."oi`n yi" zeedl
"aaeqd xe`"a xwira `ed
"ew"d ici lr dlbzne
xac ,iniptd xe`d ,`wec
dna xexiaa d`xp df
,dginvn ux`dy
zepli`e mignv zginvy
gnevd gekn miinyb

ipgexdoipr `id ux`ay
df geke ,"oi`n yi" ly
,cinz ux`d dlbn

wx `l) ,"oi`n yi" ly ote`a mignv dpnn mignev cinzy
enk ,zexn`nd x`ya did dfy itk ,ziy`xa ini zyya
e`ived ,ziy`xa ini zyya ,f`y ,dnecke "mind evxyi"
ixg`l j` ,mindn `ay dig ytp ly oipr ipgexd mgekn mind
df oi`e ,dipydn zg` dig ytp d`a xak ziy`xa ini zyy
mignv cinz dginvn - ux`d eli`e ,"oi`n yi" ly ote`a
zexnly ,dlrnd dpyi ux`ay ixd - ("oi`n yi" ly ote`a
ly ote`a dnvnhvd day ziwl`d dx`ddy "`xap" `idy
elit`e zewl` ly zednd `id oi`y) dx`dc dx`dc dx`d
itk inyb `xap ly ze`ivn `l` ,zewl` ly ze`ivnd `l
zeedzd ly iwl`d gekd dci lr d`xp z`f lka ,(ux`a dfy
mbe "oinlr lk aaeq"d xe`dn mb da yiy df cvn ,"oi`n yi"
zeedzd ly oipra aaeqd gekd dlbzn eciÎlry "ew"d xe`n

dlbzn df xac recn xac ly enrh .mi`xapa zeigeux`a
`wecceqid `id ux`dy iptn `ed ,oldl owfd epax xiaqi ,

eay xzeia jenpd mewnae ,inybd mlerd ly xzeia jenpd
`hand ,"xfeg xe`"n gek ea yi ,ziwl`d dx`dd zcxei
.dpnn dlrnly dbixcne xe`n ,"mvr"d z` xzei ieliba

:owfd epax oeylae
ìéòì økæpä ìk ìò ïk ìò øúé ,úàæ ãBòå43äøàäc äøàä , §Ÿ¨¥©¥©¨©¦§¨§¥¤¨¨§¤¨¨

,äøàäcly ote`a `xapa d`a ziwl`d dx`ddy itk - §¤¨¨
`l ,ieliba `ly xak df ixd f`y ,dx`dc dx`dc dx`d
z`f lkae ,zewl` ly ze`ivnd `l elit`e ,zewl` ly zednd
mbe iniptd xe`d - "ew"dn mb da yiy lirl xaqed xak

,"oinlr lk aaeq"d xe`dnìéòì økæpä ìëå"ew"d xe` - §¨©¦§¨§¥
d`a xaky ziwl`d dx`dda - day "aaeqd xe`"e ,day

- `xap ly ze`ivna - dx`dc dx`dc dx`d ly ote`aàéä¦
äàøîd`xn ,"zeliv`c zekln"n d`ad ziwl`d dx`dd - ©§¨

z`øúéa ,íeöò éelâa éîLbä øôòä ãBñéa dzìëéå dçkŸ¨¦¨§¨¦¤¨¨©©§¦§¦¨§¤¤
,epnî íéðBéìòä úBãBñéî æòlynl enke ,xtrd ceqin - ¨¦¨¤§¦¦¤

,mine gex ,y` zeceqiíâå§©
ïéàL ,íéîMä àávî¦§¨©¨©¦¤¥
àéöBäì ízìëéå íçëa§Ÿ¨¦¨§¨§¦
ãBñék ,ãéîz ïéàî Lé¥¥©¦¨¦¦
ãéîz çéîönä øôòä¤¨¨©©§¦©¨¦
íéáNò íä ,ïéàî Lé¥¥©¦¥£¨¦

úBðìéàåmignevd - §¦¨
ipgexd gnevd gekn
."oi`n yi" ly ote`a
mignevy dl` mb ixdy
,drihpe drixf ici lr
yi" enk dfy ,oldl xiaqi

irxefy dn oky ,"oi`nm
drixfd ,ux`a elek awxp
,(gnevd gek ly zexxerzd) cala "o"n z`lrd"k zynyn

,llk drihpe drixf ila mignevy dl` cgeinaeäknä ìfnäå)§©©¨©©¤
,"ìãb" øîBàål"f epinkgy -44dhnl ayr oi`y mixne` ixd §¥§©

dginvdy ,ixd .lcb el xne`e ea dknd dlrnl lfn el oi`y
`a riwxay "lfn"dn `l` ux`ay gnevd gekn dlek `l `id

:owfd epax jk lr xne` ?dginvd oiprçîö øákL øçàì eðéä©§§©©¤§¨¨©
,áNòäeilry `l` ,(ayr) "yi" ly eze`ivn dyrp xaky - ¨¥¤

mda didiy jixv ixd zexit dyery oli`e ,lecble genvl
,lfnd on `a df ixd ,zeving e` zewizn ,mrhBì øîBà Bðéàå§¥¥

Léì ïéàî çîöì,oli`d e` ayrd ze`ivn deedzzy -àlà ¦§Ÿ©¥©¦§¥¤¨
.úeièøt éèøôa ïéîå ïéî ìk éøt úàNìå ,ìãâì ïèwî- ¦Ÿ¤§Ÿ¤§¨¥§¦¨¦¨¦¦§¨¥§¨¦

zepli` mpyie ,miwezn zexit mi`ivend zepli` mpyiy
.riwxay lfndn `a df ixd ,dnecke miveng zexit mi`ivend

xacna zyxt "dxezd xe`"a45lfndy ,"wcv gnv"d xne`
oli`a e` ayra `hazny gnevd geka zexxerzd rityn
mewnae ,envr gnevd gekn `ed dginvd mvr j` ,ginviy

"dxezd xe`"a xg`46ly "d`kd"d oipry ,"wcv gnv"d yxtn
eil`y oli`d e` ayrd lr xi`n lfndy dryay ,`ed lfnd
,eyxyl dkynd oli`a e` ayra xacd rityn ,jiiy `ed

.xzeie xzei lcbe jled `ed eyxyl dkynddneíøèa ìáà£¨§¤¤
éèøôa áNòå áNò ìëì ìfîe ìfî ìk øîàé éîì ¯ çîöé¦§¨§¦Ÿ©¨©¨©¨§¨¥¤§¥¤¦§¨¥

(úeièøtdkn" lfndy mixne` ixd -eael xne`e ,(ayra) " §¨¦
,`l` ?lcb xne` `ed inl - oiicr miiw epi` ayrdyke ,"lcb"
ly ze`ivna miiw xak ayrdy ixg`l `id dpeekd ,xen`k

ekde dxin`d d`a jk lr 'eke lecbl ohwn dginvd lr ,"yi"g
`id zepli`de miayrd zginv ,mipt lk lr .lfndnçkäî¥©Ÿ©
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קלג ixyz `"i oey`x mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"א ראשון יום
אגרת כ  ,262 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øúé úàæ ãåòå,264 'nr cr.à"îá ù"îë

d`a ziwl`d dx`ddy itk mby ,owfd epax xiaqi oldl
mi`xapay dfk `xapa `wec dlbzn df ,`xap ly ze`ivna
,y`n dhnly xtrd ceqi ,xzeia jenpd ceqidn `ed mnvr
ux`d enk ,xtrd ceqin xwira akxend `xapae ,mine gex

ieliba `hazn - zinybd
`wec yiy zlekide gekd
"seqÎoi` xe` zenvr"a
df gek ."oi`n yi" zeedl
"aaeqd xe`"a xwira `ed
"ew"d ici lr dlbzne
xac ,iniptd xe`d ,`wec
dna xexiaa d`xp df
,dginvn ux`dy
zepli`e mignv zginvy
gnevd gekn miinyb

ipgexdoipr `id ux`ay
df geke ,"oi`n yi" ly
,cinz ux`d dlbn

wx `l) ,"oi`n yi" ly ote`a mignv dpnn mignev cinzy
enk ,zexn`nd x`ya did dfy itk ,ziy`xa ini zyya
e`ived ,ziy`xa ini zyya ,f`y ,dnecke "mind evxyi"
ixg`l j` ,mindn `ay dig ytp ly oipr ipgexd mgekn mind
df oi`e ,dipydn zg` dig ytp d`a xak ziy`xa ini zyy
mignv cinz dginvn - ux`d eli`e ,"oi`n yi" ly ote`a
zexnly ,dlrnd dpyi ux`ay ixd - ("oi`n yi" ly ote`a
ly ote`a dnvnhvd day ziwl`d dx`ddy "`xap" `idy
elit`e zewl` ly zednd `id oi`y) dx`dc dx`dc dx`d
itk inyb `xap ly ze`ivn `l` ,zewl` ly ze`ivnd `l
zeedzd ly iwl`d gekd dci lr d`xp z`f lka ,(ux`a dfy
mbe "oinlr lk aaeq"d xe`dn mb da yiy df cvn ,"oi`n yi"
zeedzd ly oipra aaeqd gekd dlbzn eciÎlry "ew"d xe`n

dlbzn df xac recn xac ly enrh .mi`xapa zeigeux`a
`wecceqid `id ux`dy iptn `ed ,oldl owfd epax xiaqi ,

eay xzeia jenpd mewnae ,inybd mlerd ly xzeia jenpd
`hand ,"xfeg xe`"n gek ea yi ,ziwl`d dx`dd zcxei
.dpnn dlrnly dbixcne xe`n ,"mvr"d z` xzei ieliba

:owfd epax oeylae
ìéòì økæpä ìk ìò ïk ìò øúé ,úàæ ãBòå43äøàäc äøàä , §Ÿ¨¥©¥©¨©¦§¨§¥¤¨¨§¤¨¨

,äøàäcly ote`a `xapa d`a ziwl`d dx`ddy itk - §¤¨¨
`l ,ieliba `ly xak df ixd f`y ,dx`dc dx`dc dx`d
z`f lkae ,zewl` ly ze`ivnd `l elit`e ,zewl` ly zednd
mbe iniptd xe`d - "ew"dn mb da yiy lirl xaqed xak

,"oinlr lk aaeq"d xe`dnìéòì økæpä ìëå"ew"d xe` - §¨©¦§¨§¥
d`a xaky ziwl`d dx`dda - day "aaeqd xe`"e ,day

- `xap ly ze`ivna - dx`dc dx`dc dx`d ly ote`aàéä¦
äàøîd`xn ,"zeliv`c zekln"n d`ad ziwl`d dx`dd - ©§¨

z`øúéa ,íeöò éelâa éîLbä øôòä ãBñéa dzìëéå dçkŸ¨¦¨§¨¦¤¨¨©©§¦§¦¨§¤¤
,epnî íéðBéìòä úBãBñéî æòlynl enke ,xtrd ceqin - ¨¦¨¤§¦¦¤

,mine gex ,y` zeceqiíâå§©
ïéàL ,íéîMä àávî¦§¨©¨©¦¤¥
àéöBäì ízìëéå íçëa§Ÿ¨¦¨§¨§¦
ãBñék ,ãéîz ïéàî Lé¥¥©¦¨¦¦
ãéîz çéîönä øôòä¤¨¨©©§¦©¨¦
íéáNò íä ,ïéàî Lé¥¥©¦¥£¨¦

úBðìéàåmignevd - §¦¨
ipgexd gnevd gekn
."oi`n yi" ly ote`a
mignevy dl` mb ixdy
,drihpe drixf ici lr
yi" enk dfy ,oldl xiaqi

irxefy dn oky ,"oi`nm
drixfd ,ux`a elek awxp
,(gnevd gek ly zexxerzd) cala "o"n z`lrd"k zynyn

,llk drihpe drixf ila mignevy dl` cgeinaeäknä ìfnäå)§©©¨©©¤
,"ìãb" øîBàål"f epinkgy -44dhnl ayr oi`y mixne` ixd §¥§©

dginvdy ,ixd .lcb el xne`e ea dknd dlrnl lfn el oi`y
`a riwxay "lfn"dn `l` ux`ay gnevd gekn dlek `l `id

:owfd epax jk lr xne` ?dginvd oiprçîö øákL øçàì eðéä©§§©©¤§¨¨©
,áNòäeilry `l` ,(ayr) "yi" ly eze`ivn dyrp xaky - ¨¥¤

mda didiy jixv ixd zexit dyery oli`e ,lecble genvl
,lfnd on `a df ixd ,zeving e` zewizn ,mrhBì øîBà Bðéàå§¥¥

Léì ïéàî çîöì,oli`d e` ayrd ze`ivn deedzzy -àlà ¦§Ÿ©¥©¦§¥¤¨
.úeièøt éèøôa ïéîå ïéî ìk éøt úàNìå ,ìãâì ïèwî- ¦Ÿ¤§Ÿ¤§¨¥§¦¨¦¨¦¦§¨¥§¨¦

zepli` mpyie ,miwezn zexit mi`ivend zepli` mpyiy
.riwxay lfndn `a df ixd ,dnecke miveng zexit mi`ivend

xacna zyxt "dxezd xe`"a45lfndy ,"wcv gnv"d xne`
oli`a e` ayra `hazny gnevd geka zexxerzd rityn
mewnae ,envr gnevd gekn `ed dginvd mvr j` ,ginviy

"dxezd xe`"a xg`46ly "d`kd"d oipry ,"wcv gnv"d yxtn
eil`y oli`d e` ayrd lr xi`n lfndy dryay ,`ed lfnd
,eyxyl dkynd oli`a e` ayra xacd rityn ,jiiy `ed

.xzeie xzei lcbe jled `ed eyxyl dkynddneíøèa ìáà£¨§¤¤
éèøôa áNòå áNò ìëì ìfîe ìfî ìk øîàé éîì ¯ çîöé¦§¨§¦Ÿ©¨©¨©¨§¨¥¤§¥¤¦§¨¥

(úeièøtdkn" lfndy mixne` ixd -eael xne`e ,(ayra) " §¨¦
,`l` ?lcb xne` `ed inl - oiicr miiw epi` ayrdyke ,"lcb"
ly ze`ivna miiw xak ayrdy ixg`l `id dpeekd ,xen`k

ekde dxin`d d`a jk lr 'eke lecbl ohwn dginvd lr ,"yi"g
`id zepli`de miayrd zginv ,mipt lk lr .lfndnçkäî¥©Ÿ©
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ixyz `"i oey`x mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,BaL çîBväxtrd ceqiay -àeäL`ed gnevd gek -ïéà- ©¥©¤¤©¦
,zinyb ze`ivn `lå ,éðçeøåeli` -íä,zepli`de miayrd - §¨¦§¥

md.íéiîLb,lirl xaqedy itky ,"oi`n yi" ly oipr dfy ixd - ©§¦¦
df geke - "seq oi` zenvr"a `wec `ed "oi`n yi"l gekd ixd

xtrd ceqia `hazn
.inybd,úàæ ïéàådn - §¥Ÿ

`hazn ux`a `wecy
ly "seq oi`"d gek ieliba

df oi` ,"oi`n yi"àlà¤¨
íãà" éìâøc íeMî¦§©§¥¨¨

"ïBîã÷ly 'miilbx'd - ©§
,'oencw mc`'íéîizñî¦§©§¦

úézçúaÎd mler - §©§¦
,äiNò"milbx"d - £¦¨

ly zepexg`d zebixcnd
ly) 'oencw mc`'
dnecwd daygnd
lk z` dkeza zllekd
mipeilrdn mi`xapd
mipezgzd cr xzeia
zeniizqn ,(xzeia
ly zepezgzd zebixcna

mleray xtrd ceqi `ede ,"diyr"d mler ,xzeia oezgzd mlerd
,"diyr"dåéìâø úçúåmc`' ly zepexg`d zebixcnl zgzn - §©©©§¨

,'oencw,ïéîìò ìk ááBqä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà øéàî- ¥¦¥¨©¥¨¨§¦
zewlgzdae dlabda `edy iniptd xe`d miizqny okid

,zenlern dlrnly siwnd xe`d xi`n ,zenlera÷ñôä éìa§¦¤§¥
"ïBîã÷ íãà" éìebò ÷ø ,íäéðéa áømc`' ly "milebir"d - ©¥¥¤©¦¥¨¨©§

,'oencw.Bcáìmpyi 'oencw mc`' ly dnecwd daygna ixdy - §©
miizqny okid ixd ,siwn xe`e inipt xe` ,"milebir"e "xyei"
milebird wx mix`ype 'oencw mc`' ly iniptd xe`de "xyei"d

'oencw mc`' ly mitiwndeixd 'oencw mc`' ly milebird mby)
lk aaeq"d "seq oi` xe`"d enk ynn "seq oi`" ly oipr mpi`

,"oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`" my xi`n - ("oinlr"åw"ä íâå§©©©
øéàî ¯ "ïBîã÷ íãà" éìâø íeiña íizñnä óBñ-ïéà øBàî¥¥©¦§©¥§¦©§¥¨¨©§¥¦

,"øæBç øBà" úðéçáa äìòîì ähnîxe` - epiid "xfeg xe`" - ¦©¨§©§¨¦§¦©¥
ribn `ed ,xi`dl leki `ed oi` el xarny mewnl ribnyky
iptl `ed xe`d xy`n xe` xziae wfeg xzia xfeg xe`a dxfg
oezgzd xie`dy ,ynyd xe`a xacdy itke .mewn eze`l ribny
xie`d) irvn`d xie`d xy`n xzei mg ux`l xzei aexwd
miribn ynyd ipxw xy`k ,oky ,(ux`l ynyd oia ,rvn`ay
,xfeg xe`a xfeg `ed - ribdl mileki md oi` dl xarny ,ux`l
lk xi`dl epipry "ewd xe`"a xacd jk .dhnl xzei mg okle
zepexg`d zebixcnl ribn `ed xy`k ixd ,inipt xe`a mi`xapd
xe`a xfeg `ed - mi`xapde zenlerd lk dtiwnd daygnd ly

,xfegL Bîk,"ew"d -éøà"a Laìîä"ànàå àaà"å "ïétðà C §¤©§ª¨©£¦©§¦§©¨§¦¨

dpiaÎdnkg -"ïétðà-øéòæ"e"àá÷eð"å,zeklne (zecn) `"f - §¥©§¦§§¨
úeëìîe ,úeìéöàc úeëìnî øæBç øBàa øéàî ¯ úeìéöàc©£¦¥¦§¥¦©§©£¦©§

àéä úeìéöàc,okl -,äìòîì ähnî øúk úðéçaaeyiga - ©£¦¦§¦©¤¤¦©¨§©§¨
ixd ,zepeilrd zexitql "zekln"n ,dlrnl dhnln zexitqd
ly dpiga `id "zekln"
lirl xkfpk - "xzk"

,ef ycew zxb`aõeòð"å§¨
."ïôBña ïúlçz- §¦¨¨§¨

,df ixd "zekln"ay
"xzk" ly "dligz"dy
,"dnkg"n dlrnly
"ew"ae ,"zekln"a z`vnp
ly "dligz"dy ,df ixd
ly seqa dverp "ew"d

ilbx"`mcw,"oenc
zebixcna zeniizqnd
mler ly zepezgzd
;xtrd ceqia ,"diyr"d
epipr ixd "ew"dy oeeike

ielib- "seq oi` xe`" ly
ia okl `haznxtrd ceq

ieliba xzeioi`" ly oiprd
.oldl xiaqiy itk ,dginv ly oipra ,"oi`n yi" ly oipra "seq
íeiña íizñnä óBñ-ïéà øBàc "åw"ä íeiña àeä äëëå§¨¨§¦©©§¥©¦§©¥§¦

"ïBîã÷ íãà" éìâøc "øLi"äzebixcnde "milbx"dy itk - ©Ÿ¤§©§¥¨¨©§
ly zewlgzda iniptd xe`a ze`a 'oencw mc`' ly zepezgzd
dfy ,zepexg`d zebixcnl `a dfy drya ixd ,zebixcnd
itk ,"diyr"d mler ly zepexg`d zebixcna ,"diyr"d zizgza

,inybd xtrd ceqi dfyøéàî,"xfeg xe`" ly dpigaa "ew"d - ¥¦
äìòîì ähnî,inybd xtray dx`dc dx`dc dx`ddn - ¦©¨§©§¨

,äiNòc úeëìîc úeëìîc äîLpä øBà úðéçáìxe`ay - ¦§¦©©§¨¨§©§§©§©£¦¨
mlerd ixd `id "diyr" ,oky .dpexg`d dbixcnd ef dnypd
"zekln"ae ,dpexg`d dxitqd `id "zekln"e ,xzeia oezgzd
- dpexg`d `id "zeklnc zekln" ,day zexitqd xyra ,`teb

,dnypd xe` oipra o`k xaecny oeeik ,j`,Lnî úe÷ìà àeäL¤¡Ÿ©¨
.úeìéöàc úeëìîc íéìkä úeiðBöéçîmd lirl xen`ky - ¥¦¦©¥¦§©§©£¦

xe` zbixcna ixd - diyrÎdxiviÎd`ixal dnypd xe` miyrp
xfegd xe`d da xi`n - dnypd xe`ay dpexg`d `idy ,dnypd
dpexg`d dbixcnd) "diyr" ly zepexg`d zebixcndn
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'מ  הארץ טובה המרגלים טענת בשלילת במש"נ מלקו"ת ולהעיר מאד. מאד משובחים הם מאד'".האדם אד
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øîàî àåäå øôòä ãåñéáù äéùòã 'ìîã 'ìîã éìëä
ãéîú õøàä áø÷á ìòåô úåéäì 'åëå õøàä àùãú
éîé úùùá ãáìá àìå óåñ ïéà 'éçá) ãòå íìåòì
õøàä àöåú øîàîå íéîä åöøùé øîàîë úéùàøá
éîé 'æáù äéùòã 'ìîã 'ìîã äîëçî äéç ùôð
óåñ ïéà øåàî äøàä äæä íìåòá øéàä úéùàøá
çéîöäì (ììë ïéá÷åð ïééî úàìòä éìá íðç ãñçá
äðù éãî ãéîú ùéì ïéàî úåøéôå úåðìéàå íéáùò
éåáéø æ"äåò íéé÷úé íàù ñ"à 'éçá ïéòî àåäù äðùá
ïäî ùéù àìà äðùá äðù éãî åçéîöé íéðù úåááø
íä ë"ôòàå íéòåèðäå íéòåøæä íäå ð"î úàìòä é"ò
éáâì ììë êøò åì ïéà òåèðä ïéòøâäù ïéàî ùé åîë
ïëå ïéìòäå íéôðòä íò ïìéàä ìë ãâð íâå éøôä
úååäúäì äàåáú éðéîá íâå úå÷øéå íéðåòøæ éðéîá
ù"ëîå ïéàî ùé åîë àåä 'à ïéòøâî ïéðéòøâ úåàî
ð"î úàìòä é"òù úåøéôä äðäå íéìáùäå ïéù÷ä
ãàî ãàî íéçáåùî íä äòéèðäå äòéøæä àéä
äæîå õøàáù åãáì çîåöä çëî ïäéìàî íéìåòäî
àåäù) ò"éáàá íéðåéìò úåøåà úåëùîä ìéëùð

.à"îá ù"îë (íãàä úàéøá úéìëú
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.48‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:(סע"א (קלב, לעיל משא"כ מזל"ז), סתירה (מעין בשנה" שנה "מדי מהו "תמיד" אומרו "לאחרי :
שנה  שבכל אלא כו' אינה אעפ"כ כו' תמיד וז"ש יד: סו"ס אגה"ק עפמש"כ ויל"פ א"ס). (בחי' וכההמשך - לעו' יהי') (וכן תמיד

כו'". ˘ËÈÏ"‡49.ושנה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ המצות במעלת להנ"ל בהמשך שהוא וי"ל - כאן? ענינו מה - במ"מ" - "והנה "לכאורה :
ותפלת  מצוה ע"י כשנעשה - חנם" "בחסד עתה גם הנשפעים הענינים בכל דאף - מעשיות) מצות במעלות (ולהסיום בכלל מהסוף

'מ  הארץ טובה המרגלים טענת בשלילת במש"נ מלקו"ת ולהעיר מאד. מאד משובחים הם מאד'".האדם אד

ixyz a"i ipy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ב שני יום
,264 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áèéä ïáåé äæîå,blw 'nr cr.á"äåò

äfîezebixcna) diyrd zizgzay ,lirl xaqedy dnn - ¦¤
ly ote`a xzei wfegn xe` xi`n ("diyr"d mler ly zepexg`d
- "ew"d xe`ne "oinlr lk aaeq"d "seq oi` xe`"n ,"xfeg xe`"

dfn ixdéç çîBö íîBc :úBâøãî øãñ ïéðòa áèéä ïáeé¨¥¥§¦§©¥¤©§§¥¥©©
ïäL ,øaãîdfy itk - §©¥¤¥

zeceqid drax`a `a
ixd ,`xap lk akxen mdn

mdøôò :úBðéça- §¦¨¨
)l"pd,(,çeø Là íéî©¦¥©

Läìòîì àeä éçäL óà ¤©¤©©§©§¨
çîBväî50øaãîäå , ¥©¥©§©§©¥

-ìò-óà ¯ éçäî äìòîì§©§¨¥©©©©
ïë-étbeq -éçå ïBfð éçä ¦¥©©¦§©

øaãîäå ,çîBväî- ¥©¥©§©§©¥
,mc`dBúeiç ìa÷î§©¥©

,íäéðMî,igne gnevn - ¦§¥¤
,úòãå äîëç íâå- §©¨§¨¨©©

,igne gnevn mc`d lawn
òãBé ÷Bðézä ïéà"L¤¥©¦¥©
ãò 'ànà'å 'àaà' úBø÷ì¦§©¨§¦¨©

,"'eë ïâc íòè íòèiL- ¤¦§Ÿ©©¨¨
zxne` `xnbdy itk

zekxaa51,àì ïéãò"å©£©¦Ÿ
àøBúc àøNa àðìéëà£¦§¨¦§¨§¨

,"'eë`xnbdy itk -
`nw `aa 'qna zxne`52

lv` dl`y l`y `axy
zxgnl el dpr ,ongp ax

z`f jl izxn` `ly dn ,jk lr xn`e ,xzei zxteyn `xaqa
okle ,xey xya izlk` `l oiicr f`y iptn df ixd ,axra lenz`
lkya siqen igd on xyay ixd .jk lk dlelv dzid `l izrc
gnevl wewf igd didi recn ,oaen `l dxe`kly .xacnd
mdy igle gnevl wewf xacnd didi recne ,epnn dhnly

,ahid xacd oaei lirl xaqedy itk `l` ?epnn dhnlàeä ék¦
,äìòîì ähnî "øæBç øBà" úðéçazepezgzd zebixcndn - §¦©¥¦©¨§©§¨

,zepeilrl,äiNòä úézçzîly zepezgzd zebixcndn - ¦©§¦¨£¦¨
,"diyr"íL úélbúnL,diyrd zizgza -äøàä ,æò øúéa ¤¦§©¥¨§¤¤¨¤¨¨

'eë äøàäcxtra dpyiy dx`dc dx`dc dx`d ,xnelk - §¤¨¨
,inybd,ïéîìò ìk ááBqä óBñ-ïéà øBàîlk aaeqe siwnd - ¥¥©¥¨¨§¦

,deeya zenlerdéìâø" íeiñaL óBñ-ïéà øBà "åw"äîe¥©©¥¤§¦©§¥
"ïBîã÷ íãà"c "øLiäxe`d ly zepexg`d zebixcnd - ©Ÿ¤§¨¨©§

ziwl`d dx`dd my dxi`n - zenleray iniptdúðéçáa¦§¦©
,"øæBç øBà",zepeilrd zebixcna xy`n xzei wfegn xe`a - ¥

äî ,úòãå íòè áeè äæa áèéä ïáeéå .ìéòì økæpk©¦§¨§¥§¨¥¥¨¤©©¨©©©
"øLð éðô"e "øBL éðt" äákønaL íéðBéìò íéëàìnM53,- ¤©§¨¦¤§¦¤©¤§¨¨§¥§¥¤¤

,"dakxn"ayãàî íéðäð¤¡¦§Ÿ
íé÷tzñîe íéðBfðå§¦¦¦§©§¦
óBòäå äîäaä çeøî¥©©§¥¨§¨
íäéìà äìBòä̈¨£¥¤
éab ìòL úBðaøwäî¥©¨§¨¤©©¥

,çaænäaezky enk -54: ©¦§¥©
,"iy`l ingl ipaxw z`"
mik`lndy ,xnelk
dpigaa mdy mipeilrd
mdl df ixd ,"iy`" ly

,oefne mgl÷ec÷ãëe§¦§
ìLBãwä øäfä ïBL55: §©Ÿ©©¨

àãBñéî ïéðäúàå"§¦§©§¨¦¨
."ïBäìéc àøwòåmde - §¦¨¨¦§

xwirdne ceqidn mipdp
,xnelk ,mdly
zkynpd dkynddy
oipr ici lr mik`lnl
ceqidn `id zepaxwd
- mdly xwirdne
,xen`k ,oky - myxyn
ly "xfegd xe`d"n df

."seqÎoi` xe`"éøçàå§©£¥
älàä úîàäå íéøácä©§¨¦§¨¡¤¨¥¤

,o`k exaqedy -økæpä ìk éãé-ìò ,ïéáäì ì÷ð ïBáðì úòc©©§¨¨¥§¨¦©§¥¨©¦§¨
,úBiNòî úBönä úìòî ìãb ,ìéòìmixaca zeyrpd zeevn - §¥Ÿ¤©£©©¦§©£¦

,mc`d ly miinybd mixa`d ici lr ,miinybïä øLà- £¤¥
od ,zeiyrnd zeevndäfä íìBòì úBîLpä úãéøé úéìëz©§¦§¦©©§¨¨¨©¤
áeúkL Bîk ,éîLbä56,"íúBNòì íBiä" :,`wec meidy - ©©§¦§¤¨©©£¨

mleradfdzeyrpd ,zeiyrn zeevn miiwl yi ,dyrnd mlera ,
,"seq oi` xe` zenvr"n `wec `id mzeedzdy miinyb mixaca
ici lre ,"seq oi` xe` zenvr" cvny mlrpd gekd mda yiye

dl` mixaca miyery zeevnddlbzn,mlrpd gekdäôé"å§¨¨
éiç ìkî äfä íìBòa íéáBè íéNòîe äáeLúa úçà äòL̈¨©©¦§¨©£¦¦¨¨©¤¦¨©¥

"àaä íìBòä57: ¨¨©¨
ïàk ãò,ycewd zxb` iqitcn mixne` -Bãé-áúkî eðàöî ©¨¨¨¦§©¨

.äLBãwä.(ezewlzqd iptl ef zxb` azky) owfd epax ly - ©§¨
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ùã÷ä úøâà
áèéä ïáåé äæîå
ùà íéî øôò 'éçá ïäù î"çöã úåâøãî øãñ ïéðòá
øáãîäå çîåöäî äìòîì àåä éçäù óàù çåø
øáãîäå çîåöäî éçå ïåæéð éçä ë"ôòà éçäî äìòîì
÷åðéúä ïéàù úòãå äîëç íâå íäéðùî åúåéç ìá÷î
'åë ïâã íòè íåòèéù ãò àîéàå àáà úåø÷ì òãåé
'éçá àåä éë 'åë àøåúã àøùéá àðìéëà àì ïééãòå
úéìâúîù äéùòä úéúçúî äìòîì äèîî øæåç øåà
ááåñä ñ"à øåàî 'åë äøàäã äøàä æò øúéá íù
'éçáá ÷"àã øùåéä éìâø íåéñáù ñ"à øåà å÷äîå ò"ë
úòãå íòè áåè äæá áèéä ïáåéå .ì"ðë øæåç øåà
øùð éðôå øåù éðô äáëøîáù íéðåéìò íéëàìîù äî

å äîäáä çåøî íé÷ôúñîå íéðåæéðå ãàî íéðäðóåòä
ïåùì ÷åã÷ãëå çáæîä â"òù úåðáø÷äî íäéìà äìåòä
éøçàå .ïåäìéã àø÷éòå àãåñéî ïééðäúàå ÷"äåæä
é"ò ïéáäì ì÷ð ïåáðì úòã äìàä úîàäå íéøáãä
úéìëú ïä øùà úåéùòî úåöîä úìòî ìãåâ ì"ðä ìë
íúåùòì íåéä ù"îë éîùâä æ"äåòì úåîùðä úãéøé
ìëî æ"äåòá íéáåè íéùòîå äáåùúá 'à äòù äôéå

.á"äåò ééç:÷"äéëî åðàöî ë"ò
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.50‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ וי"ל העפר . מן  הי' דהכל - עפר כאן נזכר דלא מובן [עפ"ז כו' ניזון ובכ"ז  - להתהוותו בנוגע "גם :
ממנו]". וניזון זקוק שנתהווה לאחר גם א.51.שלכן ואילך.52.מ, סע"א ˘ËÈÏ"‡53.עא, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ סתם "ארי' "אבל :

שם)". (אוה"ת המקריב דאדם נשברה רוח רוח" ורעות משברון אדם הקרבן האוכל האש ב.54.מן כח, א.55.פינחס רמא, ח"ג
א.56. כב, עירובין יא. ז, מי"ז.57.ואתחנן פ"ד אבות



ixyzקלו b"i iyily mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ג שלישי יום
אגרת כא  ,blw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...èôùîë ù"ãà .àë,266 'nr cr.íåé ìëá

.àëmnvr lr elaiwy dl` z` xxerl ,owfd epax azek ef ycew zxb`

icnela jenzl ,"c"ag llek"l dpyd jyna miieqn sqk mekq zzl

.l`xyi ux`a 'd zceara miwqere dxez

`l` ,mekqd lk z` f` epzie dpyd seql ekgi `ly ,`id zexxerzdd

zepnl sqkd z` ewlgi

.zeiycg zegtl e` zeireay

zefixfd zlrn caln ,oky

dwcvae llka devn lka

ztqep dlrn dpyi ,cegia

mivexy) sqkd mekq zpizpa

zepna (dpyd jyna zzl

enrh xiaqiy itk ,zeaexn

.xac ly

ef ezxb` owfd epax ligzn

mi`xwpd l`xyi ipal dkxaa

"eny iade`" llka1cvn ,

l`xyi ipaa yiy dad`d

cgeinae ,`ed jexa yecwdl

xear dwcvl mipzepy dl`

dxeza miwqery dl`

- l`xyi ux`a dcearae

iade`" cgeina md mi`xwp

`id l`xyi ux` ,oky ."eny

ipir" xy` ux` ixd'djiwl`

"da2dkynd my dxi`n ,

jexa yecwd ly cgeind "eny" ixd `ed 'ied mye ,'ied myn zinipt

.`ed

,BîL éáäBàì ètLîk ,íîBìL úLéøc øçàyecwd ly - ©©§¦©§¨§¦§¨§£¥§
.`ed jexaíò 'ä ú÷ãö úBNòì ,íòa íéácðúnä ìà¤©¦§©§¦¨¨©£¦§©¦

úBòî áeöwä ÷ç äðLa äðL écî úúì ,äLBãwä Böøà©§©§¨¨¥¦¥¨¨§¨¨Ÿ©¨§
,Lãwä õøàl -,l`xyi ux` ,ycewd ux` iayeia jenz ¤¤©Ÿ¤

éúlî óhz íäéìà ,eðéîéa äøäîa ïðBkúå äðaz3ìfzå , ¦¨¤§¦¥¦§¥¨§¨¥£¥¤¦Ÿ¦¨¦§¦©
éúøîà ìhk4- mdil` dpete `xew owfd epax ,xnelk - ,æøæì ©©¦§¨¦§¨¥

,íéæéøæìiehial m`zda -5,"oifxefnl `l` oifxfn oi`"÷fçìe ¦§¦¦§©¥
úBôø íéãé6oevxd miiw ;xqg `l alae oevxay ,xnelk - , ¨©¦¨
zzl ybxde7.lreta z`f zeyrl zetx micidy `l` ,ïzîa§©©

úBçôìe ,BzaLa úaL écî ¯ ìàøNé õøà úBòî ¯ íéîc̈¦§¤¤¦§¨¥¦¥©¨§©©§¨
BLãça Lãç écî8,äðL Cøòì áeöwä Bkøòî ,z` ewlgi - ¦¥Ÿ¤§¨§¥¤§©¨§¤¤¨¨

zepna zegtl e` zeireay zepna dpyd lkl avwend sqkd
.zeiycgLéà áì ìò äìò øLà íéLãwä óñk ìëå§Ÿ¤¤©¨¨¦£¤¨¨©¤¦

õøà éáLBé eðéçà úñðøôì øãð éìa ácðúäìécî ,Lãwä §¦§©¥§¦¤¤§©§¨©©¥§¥¤¤©Ÿ¤¦¥
.äðLa äðL`ly ,o`k siqedl owfd epax dvex d`xpd itk - ¨¨§¨¨

dzr ewlgi zencew mipya zzl erawy minekqd z` wx
ly ezaygna dlr m` mb `l` ,zeiycg e` zeireay zepna
lecb mekq zzl edyin
mipya xy`n xzei
`ed mb miiwi ,zencewd
mekqd z` zzl ef dywa
e` zeireay zepna sqepd

.zeiycgãálî ,äpä ék¦¦¥¦§©
úìòî ìãb ìkì òeãiä©¨©©ŸŸ¤©£©

,úBönä ìëa úeæéøfä- ©§¦§¨©¦§
ziiyra fxcfdl yiy
dn dzeyrl devn

,xzei mcwenyøîàpä©¤¡©
:ì"æø éøáãa äðLðå§¦§¨§¦§¥©©
íãà íéc÷é íìBòì"§¨©§¦¨¨
"'eë äåöî øáãì9, ¦§©¦§¨

íäøáàc déúeæéøæe§¦¥§©§¨¨
íBìMä-åéìò eðéáà- ¨¦¨¨©¨

epia` mdxa` ly ezefixf
,"dciwr"aúãîBòä àéä¦¨¤¤

ãò eðéðáìe eðì ,ãòì̈©¨§¨¥©
dîöò äã÷òä ék ,íìBò¨¦¨£¥¨©§¨
`ed jexa yecwdy -

,l`xyi ipal dzekf cinz xkefïBéqðì Ck-ìk äáLçð dðéà¥¨¤§§¨¨¨§¦¨
úìòî Cøòì ìBãbzbixcne -,íBìMä-åéìò eðéáà íäøáà ¨§¤¤©£©©§¨¨¨¦¨¨©¨

lecb oeiqpl zaygp dnvr dciwrd oi` recn cg` mrh df -
,zelecbd ezbixcne ezlrn cvn ,epia` mdxa` iabl jkÎlk

:`ed ,ipy mrhíbLa,oeayga mb epgwla -:Ba øac 'ä ék §¤©¦¦¤
ða úà àð ç÷""'eë E10,dciwrl wgvi z` gwiy - ,éøäå- ©¨¤¦§©£¥

eidíb 'ä úMã÷ ìò íLôð eøñnL íéLBã÷ änëå änk©¨§©¨§¦¤¨§©§¨©§ª©©
;ía 'ä øac àì ékoeiqpl aygidl leki df ,`eti` ,cvik - ¦Ÿ¦¤¨

jk lr dehvp `edy drya ,epia` mdxa` iabl jkÎlk lecb
?envra `edÎjexaÎyecwdn÷ø`id dciwrd ly zelcbd - ©

,jkaúeæéøæa úàæ äNò íBìMä-åéìò eðéáà íäøáàL¤©§¨¨¨¦¨¨©¨¨¨Ÿ¦§¦
,äàìôð-mkyie""xweaa mdxa`11"exeng z` yeagie"e ,11, ¦§¨¨

dkig `le deeiv `le ,xengd ly ske`d z` envra yag
z`f dyri xg` edyiny12,úBàøäì,mixg`l mb -BúçîN §©§¦§¨

Böôçå,iniptd ebeprz -úçð úBNòìå BðB÷ ïBöø úàlîì §¤§§©Ÿ§§©£©©
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ùã÷ä úøâà
ù"ãà àëìà åîù éáäåàì èôùîë

ú÷ãö úåùòì íòá íéáãðúîä
÷åç äðùá äðù éãî úúì äùåã÷ä åöøà íò 'ä
ìæúå éúìî óåèú íäéìà á"áåú ÷"äà úåòî áåö÷ä
ïúîá úåôø íéãé ÷æçìå íéæéøæì æøæì éúøîà ìèë
ùãç éãî úåçôìå åúáùá úáù éãî é"à úåòî íéîã
íéùã÷ä óñë ìëå äðù êøòì áåö÷ä åëøòî åùãçá
úñðøôì øãð éìá áãðúäì ùéà áì ìò äìò øùà
ãáìî äðä éë .äðùá äðù éãî ÷"äà éáùåé åðéçà
øîàðä úåöîä ìëá úåæéøæä úìòî ìãåâ ìëì òåãéä
äåöî øáãì íãà íéã÷é íìåòì ì"æø éøáãá äðùðå
ãòì úãîåòä àéä ä"ò åðéáà íäøáàã 'éúåæéøæå 'åë
äáùçð äðéà äîöò äã÷òä éë íìåò ãò åðéðáìå åðì
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קלז ixyz b"i iyily mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ג שלישי יום
אגרת כא  ,blw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...èôùîë ù"ãà .àë,266 'nr cr.íåé ìëá

.àëmnvr lr elaiwy dl` z` xxerl ,owfd epax azek ef ycew zxb`

icnela jenzl ,"c"ag llek"l dpyd jyna miieqn sqk mekq zzl

.l`xyi ux`a 'd zceara miwqere dxez

`l` ,mekqd lk z` f` epzie dpyd seql ekgi `ly ,`id zexxerzdd

zepnl sqkd z` ewlgi

.zeiycg zegtl e` zeireay

zefixfd zlrn caln ,oky

dwcvae llka devn lka

ztqep dlrn dpyi ,cegia

mivexy) sqkd mekq zpizpa

zepna (dpyd jyna zzl

enrh xiaqiy itk ,zeaexn

.xac ly

ef ezxb` owfd epax ligzn

mi`xwpd l`xyi ipal dkxaa

"eny iade`" llka1cvn ,

l`xyi ipaa yiy dad`d

cgeinae ,`ed jexa yecwdl

xear dwcvl mipzepy dl`

dxeza miwqery dl`

- l`xyi ux`a dcearae

iade`" cgeina md mi`xwp

`id l`xyi ux` ,oky ."eny

ipir" xy` ux` ixd'djiwl`

"da2dkynd my dxi`n ,

jexa yecwd ly cgeind "eny" ixd `ed 'ied mye ,'ied myn zinipt

.`ed

,BîL éáäBàì ètLîk ,íîBìL úLéøc øçàyecwd ly - ©©§¦©§¨§¦§¨§£¥§
.`ed jexaíò 'ä ú÷ãö úBNòì ,íòa íéácðúnä ìà¤©¦§©§¦¨¨©£¦§©¦

úBòî áeöwä ÷ç äðLa äðL écî úúì ,äLBãwä Böøà©§©§¨¨¥¦¥¨¨§¨¨Ÿ©¨§
,Lãwä õøàl -,l`xyi ux` ,ycewd ux` iayeia jenz ¤¤©Ÿ¤

éúlî óhz íäéìà ,eðéîéa äøäîa ïðBkúå äðaz3ìfzå , ¦¨¤§¦¥¦§¥¨§¨¥£¥¤¦Ÿ¦¨¦§¦©
éúøîà ìhk4- mdil` dpete `xew owfd epax ,xnelk - ,æøæì ©©¦§¨¦§¨¥

,íéæéøæìiehial m`zda -5,"oifxefnl `l` oifxfn oi`"÷fçìe ¦§¦¦§©¥
úBôø íéãé6oevxd miiw ;xqg `l alae oevxay ,xnelk - , ¨©¦¨
zzl ybxde7.lreta z`f zeyrl zetx micidy `l` ,ïzîa§©©

úBçôìe ,BzaLa úaL écî ¯ ìàøNé õøà úBòî ¯ íéîc̈¦§¤¤¦§¨¥¦¥©¨§©©§¨
BLãça Lãç écî8,äðL Cøòì áeöwä Bkøòî ,z` ewlgi - ¦¥Ÿ¤§¨§¥¤§©¨§¤¤¨¨

zepna zegtl e` zeireay zepna dpyd lkl avwend sqkd
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.äðLa äðL`ly ,o`k siqedl owfd epax dvex d`xpd itk - ¨¨§¨¨

dzr ewlgi zencew mipya zzl erawy minekqd z` wx
ly ezaygna dlr m` mb `l` ,zeiycg e` zeireay zepna
lecb mekq zzl edyin
mipya xy`n xzei
`ed mb miiwi ,zencewd
mekqd z` zzl ef dywa
e` zeireay zepna sqepd

.zeiycgãálî ,äpä ék¦¦¥¦§©
úìòî ìãb ìkì òeãiä©¨©©ŸŸ¤©£©

,úBönä ìëa úeæéøfä- ©§¦§¨©¦§
ziiyra fxcfdl yiy
dn dzeyrl devn
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"'eë äåöî øáãì9, ¦§©¦§¨
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íBìMä-åéìò eðéáà- ¨¦¨¨©¨

epia` mdxa` ly ezefixf
,"dciwr"aúãîBòä àéä¦¨¤¤

ãò eðéðáìe eðì ,ãòì̈©¨§¨¥©
dîöò äã÷òä ék ,íìBò¨¦¨£¥¨©§¨
`ed jexa yecwdy -

,l`xyi ipal dzekf cinz xkefïBéqðì Ck-ìk äáLçð dðéà¥¨¤§§¨¨¨§¦¨
úìòî Cøòì ìBãbzbixcne -,íBìMä-åéìò eðéáà íäøáà ¨§¤¤©£©©§¨¨¨¦¨¨©¨

lecb oeiqpl zaygp dnvr dciwrd oi` recn cg` mrh df -
,zelecbd ezbixcne ezlrn cvn ,epia` mdxa` iabl jkÎlk

:`ed ,ipy mrhíbLa,oeayga mb epgwla -:Ba øac 'ä ék §¤©¦¦¤
ða úà àð ç÷""'eë E10,dciwrl wgvi z` gwiy - ,éøäå- ©¨¤¦§©£¥

eidíb 'ä úMã÷ ìò íLôð eøñnL íéLBã÷ änëå änk©¨§©¨§¦¤¨§©§¨©§ª©©
;ía 'ä øac àì ékoeiqpl aygidl leki df ,`eti` ,cvik - ¦Ÿ¦¤¨

jk lr dehvp `edy drya ,epia` mdxa` iabl jkÎlk lecb
?envra `edÎjexaÎyecwdn÷ø`id dciwrd ly zelcbd - ©

,jkaúeæéøæa úàæ äNò íBìMä-åéìò eðéáà íäøáàL¤©§¨¨¨¦¨¨©¨¨¨Ÿ¦§¦
,äàìôð-mkyie""xweaa mdxa`11"exeng z` yeagie"e ,11, ¦§¨¨

dkig `le deeiv `le ,xengd ly ske`d z` envra yag
z`f dyri xg` edyiny12,úBàøäì,mixg`l mb -BúçîN §©§¦§¨
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ixyz c"i iriax mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ד רביעי יום
,266 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ íâ êà,clw 'nr cr.äìéù àáé

.BøöBéì çeøh"yz fenza a"in ,eixn`nn cg`a -13xiaqn , ©§§
`id daeyz ilra zceary ,r"p v"iixedn x"enc` w"k

mb ritydllrmixg`oeeiky ,x`al mileki jkl m`zda .
mdxa` ly ezednn jtedna dceard dzid dciwrd oipray

`ed mdxa` ixdy) epia`
dciwrde ,dad`d zcn
,(dxeab ly oipr dzid

ik izrci dzr"`xi
"dz` miwl`14Îlr dfy ,

lra" zcear jxc
z` cinrnd "daeyz
okl ,zxg` zedna envr
epia` mdxa` dvx

Îyecwd oevx meiwa ebpere ezgny z` mixg`l mb ze`xdl
,df oipra `edÎjexaepnîe`edy gekae - epia` mdxa`n - ¦¤

,zexecd lka l`xyi ipal wiprdì"æø eãîì15ìk íei÷ì ¨§©©§¦¨
,ììëa úBönä,zefixfa devn lk miiwl yiy -èøôáe ©¦§¦§¨¦§¨

äðlk ìò äìBòä ä÷ãvä äNòî16`idy ,jka - ,äpânä ©£¥©§¨¨¨¨©ª¨¨©§¦¨
äéúBøôa äìöîemipzipd -äfä íìBòa17éðéî ìkî ©§¨§¥¤¨¨¨©¤¦¨¦¥

:áéúëãk ,úBLbøúnä úBiðòøtaezky enk -18:ä÷ãöe" ª§¨ª©¦§©§§¦§¦§¨¨
ïkL-ìëå ,"úånî ìévzlivn df -íéøeqé éðéî øàMî ©¦¦¨¤§¨¤¥¦§¨¦¥¦¦

úånî íélwäixd -äfä íìBòa íb eðì áBhL ïkL-ìk ©©¦¦¨¤¨¤¥¤¨©¨¨©¤

dîéc÷äì,dwcvd ozn z` -,øLôàc äî ìk,xnelk - §©§¦¨¨©§¤§¨
micwdl yi ,dfd mlera oxky oi`y ,zeevnd x`y m`
zevn meiwa fexif ipin lka fxcfdl yiy i`cea ixd ,oziiyra
dpibn `ide dfd mlera ozip "dizexit" xkyy dwcvd
.olvilÎ`pngx ,mixeqin
ìëa ïBcð íãà éøäL¤£¥¨¨¦§¨

íBé19xacd oekp ixd - :
htynd iabl el rbepy
el didzy mei eze` ly
dpibnd dwcv ly zekfd
epax oc o`k cr .dlivne
,sqkd inekq ozna owfd
ote`a zzl eacpzdy
e` ,reayd ly wlgd z` reay lk ,ycewd ux` xear izpy
oipr cvn - ycegd ly wlgd z` yceg lk zegtdÎlkl
Îi`a mitqep dlrne hxt owfd epax siqen oldl .zefixfd
`ad ytpd jekifa mb z`hazn dlrnd :dpyd seq cr zekgl

cvndcearddyere dpizp ozep `edy mrt lky ,dwcv ly
jekif ly dlert mrt lk dyer `ed ,dwcvd zceara dlert
zexitqa cegi dlrnl zlret dwcvdy jka mbe ,ytpd
mxeb `ed dwcv ly dpizp lka ixd - mipeilr mitevxtae

dlrnl cegid z` ycgn20.

,ä÷ãvä úãBáòa eðéàø eðàöî úàæ íb Càd oipra -dcear ©©Ÿ¨¨¨¦©£©©§¨¨
xy`n xzei dwcv zzl ,eytp rah cbpk rbiizn icediy
oniq ycewd zxb`a xaqedy itk ,eytp rah cvn el xazqn

" oia lcadd a"idyrn"l "dwcvdzceardyrn"y ,"dwcvd
zpizp `id "dwcvd
,libxd jxc lr dwcvd
xzei dlrpd ote`d eli`e

"adwcvd zcear`ed "
`id dwcvd zpizpyk
rahn ixnbl dlrnl

dlecb dribia envr mr rbiizn `ed ixdy ,dzelibxe eytp
`edy mekqdyk elit` ixd ;zzl libx `ed xy`n xzei zzl

dwcvd zpizp mvr `l` ,ezelibxn ixnbl dlrnl epi` ozep
ly oipr meyn jka yi ,'eke mrt cere mrt zzl ,zeax zepna

dceardwcvd zceara ep`vne epi`x -äìBãb úeièøt äìòî©£¨§¨¦§¨
,äéìà CBøò ïéà äàìôðå,mzq d`ltpe dlecb dlrn `l - §¦§¨¨¥£¥¤¨

zelrndy dlrn `l`
d`eeyda opi` zexg`d

,dil` llkäNòî úBéäì¦§©£¥
ä÷ãvädwcvd zpizp - ©§¨¨

zeacpzdd `l ,lreta
zeidl dlekiy ,jkl
ly dyrnd mvr `l` ,dpyd lk lr zinrtÎcg zeacpzd

didz dwcv zpizpäaønä ìëå ,úBaø íéîòôa úéNòð- ©£¥¦§¨¦©§¨©©§¤
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úåöîä ìë íåé÷ì ì"æø åãîì åðîîå åøöåéì çåø úçð
äðéâîä äðìåë ìò äìåòä ä÷ãöä äùòî èøôáå ììëá
úåùâøúîä úåéðòøåô éðéî ìëî æ"äåòá äéúåøéôá äìöîå
íéøåñé éðéî øàùî ù"ëå úåîî ìéöú ä÷ãöå áéúëãë
äîéã÷äì æ"äåòá íâ åðì áåèù ù"ë úåîî íéì÷ä

:íåé ìëá ïåãéð íãà éøäù øùôàã äî ìë

êàäìòî ä÷ãöä úãåáòá åðéàø åðàöî úàæ íâ
à êåøò ïéà äàìôðå äìåãâ úåéèøôúåéäì äéì
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.13.184 ע' תש"ט 14.642.סה"מ ע' ח"ב קונטרסים סה"מ וראה יב. שם, א.15.וירא ד, ˘ËÈÏ"‡16.פסחים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰:
רפי"ב". משהיוה"א א'.17."להעיר משנה א' פרק ˘ËÈÏ"‡פאה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ס"ג אגה"ק "וראה ב.18.: י, ר"ה 19.משלי

א. לחדשים 20.טז, או לשבועות לחלקו אלא השנה, בתחילת צדקה של גדול סכום יתנו לא שגם בכך, הזקן רבנו שכוונת הסברא על
לא  חדש מדי וליתן השאר, ולעכב 1/12 החדשי חלק רק כ"א - בתשרי הסכום כל ליתן לא אדה"ז מצוה זה "לפירוש הרבי: כתב -
הנתינה. וקדימת לזריזות כלל בניגוד אינו באם - ורק אך דכוונתו ופשיטא הזריזות! הפלאת לבי' בהמשך בא וזה וכו'! מ1/12ֿ יותר
הל' שרד בלבושי פס"ד בתורת - פיה"מ על נוסף שנק' וכמדומה טעמי'. בתר וזיל דאה"ק. ל"ד - שתהי' איזו בצדקה שכ"ז מובן כן
הנ"ל  דבי ' השייכות וכנראה בארוכה), בכהנ"ל עיי"ש - בפ"ע נדפס (להצ"צ, פרוטה כל כו' להבין בד"ה הובא סקרט"ו. סקי"ג צדקה
אחת  בעיירות זהובים היו (וגובים בשנה שנה מדי שליח ע"י הי' - אז לאה"ק המשלוח : האגה"ק) (ודכללות הכולל כסף לגביית
הבי' בא וע"ז עיר?! בכל להגבאי כו' בשבתו שבת מדי בנתינה התועלת מהי - ועפ"ז רבותינו). מכ' בכו"כ (כמבואר חדשים) בכו"כ

שליט"א. אדמו"ר כ"ק של הקדוש לשונו כאן עד המעשה". רוב ב) כו', זריזותו א) באגה"ק:



ixyzקלח c"i iriax mei Ð `k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,zeax zepna dwcvd z` ozepeíòôa àìå ,çaLî äæ éøä£¥¤§ª¨§Ÿ§©©
,úçà úááe úçà,zg` mrta mekqd lk z` zzl -ék íb ©©§©©©©¦

,àeä ãçà ììBkä Cqäd`ltpe dlecb dlrn z`f lka - ©©©¥¤¨
,zeax zepna mekqd zpizpa dl jexr oi`yáúkL Bîk§¤¨©

Leøôa ì"æ í"aîøä̈©§©©§¥
äðLnä21íéîëç eðML ©¦§¨¤¨£¨¦

ì"æ22áø éôì ìkäå" : ©§©Ÿ§¦Ÿ
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ùã÷ä úøâà

ùîî íéàéáðì à"ë òé÷øã ïéìéáù ïåäì ïéøéäðå åäì
êìä øùà äàåøä ìàåîùë ìàøùéá íéðôì åéä øùà
åãáàðù úåðåúàä øáã ìò 'ä ùåøãì ìåàù åéìà
äøåú éøáãî ãáì íãà éðéðò ìë úîàá éë åéáàì
íçì íéîëçì àìå äàåáðá ÷ø íéâùåî íðéà ù"éå
äòáùå íéîù úàøéî õåç íéîù éãéá ìëä ì"æøàîë
'åë øëúùî äîá òãåé íãà ïéà 'åë íéñåëî íéøáã
äæì äæ ååùåä äðä 'åë øåæçú éúî ãåã úéá úåëìîå
ïéðäðå ì"æøàùî ïëå íéùøç íëçå õòåé äéòùéá ù"îå
ì"æøàîë äéùåú àø÷ðä ú"ãá åðééä äéùåúå äöò åðîî
ãåñù 'åë íéùãç òåá÷ìå íéðù øáòì òãåéù äæ õòåé
ïéøãäðñá àúéàãë äøåú ïåùìá ãåñå äöò éåø÷ øåáéòä

:é"ùøôá ù"ò æ"ô óã

êàúì÷ì÷î äáäà éë éì íéòîåùì ãéâà úîàä
úåàøì àìù íéðéò úåñë àéä äðäå äøåùä
úà åá ãåáòì ù"ùì óåâä ééçì íúáäà áåøî úîàä
úà íùôð úáäàî äìåãâ úáäìùå ùà éôùøá 'ä
íçøé 'ä å"ç óåâä øòöá íäì äøç áèéä ë"òå 'ä
úúëì íúòã ìò íøéáòîù ãò ììë ìá÷ì ïéìåëé ïéàå
åòù àìå ÷åçøî úåöò ìåàùì øéòì øéòî íäéìâø
ìá÷ì óåâä úòðëäå äëåîð çåøá åéìà áåùì 'ä ìà

:'åëå 'ä áäàé øùà úà éë äáäàá åúçëåú
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ב.3. נח, ברכות ט.4.ראה פרק א' יא.5.שמואל ט, ב.6.קהלת לג, ב.7.ברכות נד, ג.8.פסחים רפ"ו.9.ג, סנהדרין 10.אבות
ובכ"מ. ב. ח.11.כו, פנ"ה, יב.12.ב"ר ג, משלי

ixyz f"i ycew zay mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  י"ז קודש שבת יום
אגרת כב  ,268 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìá÷ì äöåòéä äöòå,dlw 'nr cr:å"ñð

,miinyb miypern xhtidl ji` zevr ytgle jldzdl mewnay
Îyecwdy md oniq miyperd ixdy ,daeyza xefgl mc`d lr
lr ,efn dxizie ,daeyz dyri icedi eze`y dvex `edÎjexa
eze` `wecy ,zekfd el yi oky ,jkn oevx ray zeidl icedi

,daeyzl exxerl 'd xga
zcgeind ezad`l iehiak
`edÎjexaÎyecwd ly

.eil`
íëç ïîçø áà Bîëe§¨©£¨¨¨
ïéàL ,Bða äknä ÷écöå§©¦©©¤§¤¥
óøò Côäì íëç ïáì§¥¨¨©£ŸŸ¤
,äøæò Bì àöîì ,ñeðì̈¦§Ÿ¤§¨

elôà Bà,`l -õéìî £¦¥¦
ïîçøä åéáà éðôì ,øLéŸ¤¦§¥¨¦¨©£¨

,ãéñçå ÷écväåiaxd - §©©¦§¨¦
zg`a xird r"p v"iixd

eizegiyn13owfd epaxyk :
dpey`xd mrta xacn
z` yiprnd a` zece`
`ed oi` ,eze` dkne epa
,"ciqg" x`eza ynzyn
`edyk ,okn xg`l wxe

,oky .df x`eza ynzyn `ed my ,"xyei uiln" zece` xacn
,ciqg `l la` ,mkge wicve ongx ok` `ed ,epa z` dknd a`
mkg `ed oad m`y ,ep` mi`ex miptÎlkÎlr !dkn epi` ciqg ik

,xyei uiln e` dxfr el ytgl qepi `l -eæçé øLé" úBéäì ÷ø©¦§¨¨¤¡
"Bîéðô,ely miptd mr `l` ,ely sxerd mr `l -åéáà íò ¨¥¦¨¦

,íéðôa íéðt ¯,mipt cbpk mipt -,äáäàa åéúBàkä ìañì ¨¦§¨¦¦§Ÿ©¨¨§©£¨
"íéðt" úðéça äìòîì ,äpäå .íéîiä ìk Bì áBèì- §¨©¨¦§¦¥§©§¨§¦©¨¦

ote`d dlrnll zeidl jixv icedi ly ecvny ,lirl epcnly
zxfgdn jtidd ,"mipta mipt"e ,"enipt efgi xyi" ly dpigade
ixd ,mipt l` mipt minyay epia`a zefgl `l` ,sxerd

dlrnl "mipt" ly dpigadeðéáà øLà ,÷Lçäå ïBöøä àeä¨¨§©¥¤£¤¨¦
íéîìBò áeè ìk åéðáì òétLî íéîMaLipgexd mlerd mb - ¤©¨©¦©§¦©§¨¨¨¨¦

,inybd mlerd mbe,óeâå Lôð éiçå,rityn `ed df lk ixd - §©¥¤¤§
¯ íéiç úøBz éãé-ìò ,äöéôçå ä÷éLç ,ïBöøå äáäàa§©£¨§¨£¦¨©£¦¨©§¥©©¦

àéäL,`id dxezd -Cøaúé BðBöø,eðì ïúð øLà ¯- ¤¦§¦§¨¥£¤¨©¨
zpiga z`xwpd `id ,'eke oevxe dad`a `idy ,efk drtyd

miptdn d`ad drtyd ,"mipt"zeinipte,dlrnly oevxdBîk§

:íéøîBàL,dxyrÎdpenya -éðt øBàá ék"eðì zúð E ¤§¦¦§¨¤¨©¨¨
da úBNòì ¯ "'eë íéiç úøBz,dci lre -äæ ìòå ,BðBöø ©©¦©£¨§§©¤

ïk-ïéàM-äî ."'eë BðBöøe ,íéiç Cìî éðt øBàa" :øîàð¤¡©§§¥¤¤©¦§©¤¥¥
,íéìelb éãáBòì,mlerd zene`l -íôeb éiç òétLî14àlL §§¥¦¦©§¦©©¥¨¤Ÿ

,äöéôçå ä÷éLçå ïBöøa§¨©£¦¨©£¦¨
íéäìà" íéàø÷ð Cëì§¨¦§¨¦¡Ÿ¦

íé÷ðBiL ,"íéøçàz` - £¥¦¤§¦
,mzeigúðéçaî¦§¦©

."íéøBçà"oevxa `l - £©¦
oevxa `l` ,iniptd
xaqedy itk ,ipevigd
oey`xd wlga a"k wxta
,"`ipz"d xtq ly
xac mipzepy dryay
xyi milkzqn ,cicil
,oky .el mipzepyk eipta
`a df ytpay oeeik

d oevxdne miptdninipt
seba mb jk ,ytpd ly
ici lr xacd `hazn
,mipta ea zelkzqdd
xac mipzepyk eli`e
,miptd ,ytpay oeeik oky .epnn miptd z` miptn - `peyl

`id dpizpde ,epnn mipten ,iniptd oevxd zeiniptoevxa wx
ixd ,zn`a el zzl mivexy `l la` ,`edy mrh dfi` ipevigd
xacd swzyn ,epnn dpten ,iniptd oevxd ,miptd ,ytpay myk
mb jk .drtydd el mipzepy drya mipten miptdy ,seba mb
oevxa wx zpzip mlerd zene`l sebd iig zrtyd - o`k

dipevigmi`xwp mde ,("mipt"l cebipd) "miixeg`" zpiga ,
dlrnl "mipt" zpigay ,`vei miptÎlkÎlr ."mixg` midl`"
yecwd ly iniptd oevxa l`xyi ipal zpzipd drtydd `id

.`ed jexa÷Lçäå ïBöøä ,íãàa àeä Cëåiniptd oevxd - §¨¨¨¨¨¨§©¥¤
,mc`d ly,"íéðt" úðéça àeäzeidl jixvy mixne`yke - §¦©¨¦

lawl `id dpeekd ,`edÎjexaÎyecwdl mc`dn "mipta mipt"
dlrnly "mipt"dn el ozipy dn (inipt oevxa) wyge oevxa
dgkezd lawl yiy dpeekd eppiprae ,(dlrnly zeiniptdn)
oevxa (miinyb mixeqia d`hazdy) `edÎjexaÎyecwd ly

.iniptìa÷î Bðéà íàå,dgkezd -elàk ¯ ïBöøå äáäàa §¦¥§©¥§©£¨§¨§¦
.íBìLå-ñç ,øBçàå óøò CôBä¥Ÿ¤§¨©§¨

ìa÷ì äöeòéä äöòå- §¥¨©§¨§©¥
,mixeqid,äáäàa- §©£¨

mc` ly egeka didiy
mixeqid z` lawl

,dad`a'ä úöò àéä¦£©
éôa:ì"æ eðéîëç §¦£¨¥

,"åéNòîa LtLôì"- §©§¥§©£¨
`xnbdy itk15:zxne`
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

åîëåïáì ïéàù åðá äëîä ÷éãöå íëç ïîçø áà
åà äøæò åì àåöîì ñåðì óøåò êåôäì íëç
ãéñçå ÷éãöäå ïîçøä åéáà éðôì øùåé õéìî åìéôà
íéðôá íéðô åéáà íò åîéðô åæçé øùé úåéäì ÷ø
äðäå .íéîéä ìë åì áåèì äáäàá åéúåàëä ìåáñì
åðéáà øùà ÷ùçäå ïåöøä àåä íéðô 'éçá äìòîì
ùôð ééçå íéîìåò áåè ìë åéðáì òéôùî íéîùáù
íééç úøåú é"ò äöéôçå ä÷éùç ïåöøå äáäàá óåâå
êéðô øåàá éë ù"îë åðì ïúð øùà 'úé åðåöø àéäù
øîàð æ"òå åðåöø äá úåùòì 'åë íééç úøåú åðì úúð
òéôùî â"åòì ë"àùî .'åë åðåöøå íééç êìî éðô øåàá
íéäìà '÷ð êëì äöéôçå ä÷éùçå ïåöøá àìù íôåâ ééç
ïåöøä íãàá àåä êëå íééøåçà 'éçáî íé÷ðåéù íéøçà
äáäàá ìá÷î åðéà íàå íéðô 'éçá àåä ÷ùçäå

.å"ç øåçàå óøåò êôåä åìàë ïåöøå

äöåòéä äöòå
åéùòîá ùôùôì ì"æç éôá 'ä úöò àéä äáäàá ìá÷ì
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.13.15 ע' תש"ד סה"ש ˘ËÈÏ"‡:14.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וספ"ג פכ"ב ח"א ראה נפשם. בחיי גם הוא כן דלכאורה "צ"ע

א.15. ה, ברכות



ixyzקמב f"i ycew zay mei Ð ak zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ixg` ,"eiyrna ytyti eilr oi`a oixeqiy mc` d`ex m`"
,daeyz dyrie ,mdilr daeyz zeyrl yiy eiyrnn dl`
ìãb ïéòì äàøéå ,íéøeqé ÷eøî ïéëéøvä úBðBò Bì àöîéå§¦§¨£©§¦¦¥¦¦§¥¨¤¨©¦Ÿ¤

Búáäà,`ed jexa yecwd ly -,åéìàdad` -úì÷ì÷îä ©£¨¥¨©§©§¤¤
Cìî ìLîk ,äøeMä©¨¦§©¤¤
õçBøä àøBðå ìBãb̈§¨¨¥
úàBö Bîöòáe BãBáëa¦§§©§©
áøî ,Bãéçé Bða16 §§¦¥Ÿ

,Búáäàef ixdy ,epal - ©£¨
ok`y ,xcqdn dbixg
dwpne ugex envr jlnd
ezad` wx ,d`evd z`
epa l` jlnd ly daxd
z` zlwlwn ecigi
envr `edy ,dxeyd
yi jk .ez`ev z` ugex
dlecbd ezad` ze`xl
`edÎjexaÎyecwd ly
eizepeer ezewpa - eil`

.mixeqi ici lrBîk§
áeúkL17'ä õçø íà" :18çeøa ,'eë ïBiö úBða úàBö ¤¨¦¨©©§¦§©
ètLî19"'eë20,íéðt ìà íéðtä íénëå .milkzqnyk - ¦§¨§©©¦©¨¦¤¨¦

yn ,mina miptd mral mb ixd jk ,mipt mze` mina mitwz
,dlrnll - oeilrd mc`l dhnl mc`d al ,mc`l mc`d
úeäî ø÷é ïéáîe ìékNî ìk áìa äáäàä øøBòúz¦§¥¨©£¨§¥¨©§¦¥¦§©¨

,íéðBzçzä ìà 'ä úáäàzeizgza mi`vnpd dl`l - ©£©¤©©§¦
d mlerddf,àéä øLà,`ed jexa yecwd ly ezad` -äø÷é £¤¦§¨¨

,ílk íéîìBòä éiç ìkî äáBèåmiipgexd zenlerd - §¨¦¨©¥¨¨¦ª¨

,miinybdeáeúkL Bîk21,"'eëå Ecñç ø÷i äî" :oke - §¤¨©¨¨©§§§
aezk22:àeäL ãñçä ék ,"'eë íéiçî Ecñç áBè ék"¦©§§¥©¦¦©¤¤¤

,äáäà úðéçamler zad`" ,dad` `id cqgd zeinipt - §¦©©£¨
,cqg `a dad`n ,"cqg jizkyn ok lr jizad`éiç àeä©¥

,úBîìBòä ìëaL íéiçä©©¦¤§¨¨¨
:íéøîBàL Bîk- §¤§¦

,dxyrÎdpenyaìkìëî"§©§¥
."ãñça íéiçixd - ©¦§¤¤

oefnd md dad`e cqgy
.miigd ly miigdeæàå- §¨

ezad` z` oiaiyk
Îyecwd ly dlecbd
,eil` `edÎjexa
dfe - mixeqia z`haznd
Îyecwdl dad` ea xxeri
z` lawl ,`edÎjexa
- f` ,dad`a mixeqid

,"áBhä ïzé 'ä íb"- ©¦¥©
aeh ,ielba mb aehy dn
mi`exy ,dlbpde d`xpd

,aeh dfy xya ipira,åéìà åéðt øàéåzeiniptde miptdy - §¨¥¨¨¥¨
,dhnl mc`l aehe ,mipta mi`xp eidiy ote`a eidi dlrnly
úLaìî älçz äúéä øLà ,älâî äáäà úðéçáa¦§¦©©£¨§ª¨£¤¨§¨§¦¨§ª¤¤

,älâî äçëBúa úøzñîeixd ,zxzeqn dad`n d`ad - §ª¤¤§¥¨§ª¨
dad`a `eai dfdielb,miielb micqgaeúBøeábä e÷zîúéå§¦§©§©§

,ïLøLazecxei ody `l` ,aeh od zexeabd ixd yxeyay - §¨§¨
ewznzi zexeabd ixd - mixeqie zexeab ly oipra dhnl

,oyxya:ãòå-äìñ-çöð ïéðécä eìhaúéå§¦§©§©¦¦¤©¤¨¨¤
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ùã÷ä úøâà
ïéòì äàøéå íéøåñé ÷åøéî ïéëéøöä úåðåò åì àöîéå
êìî ìùîë äøåùä úì÷ì÷îä åéìà åúáäà ìãåâ
åãéçé åðá úàåö åîöòáå åãåáëá õçåøä àøåðå ìåãâ
'åë ïåéö úåðá úàåö 'ä õçø íà ù"îë åúáäà áåøî
øøåòúú íéðô ìà íéðôä íéîëå 'åë èôùî çåøá
'ä úáäà úåäî ø÷é ïéáîå ìéëùî ìë áìá äáäàä
íéîìåòä ééç ìëî äáåèå äø÷é àéä øùà íéðåúçúä ìà
íééçî êãñç áåè éë 'åëå êãñç ø÷é äî ù"îë íìåë
íééçä ééç àåä äáäà 'éçá àåäù ãñçä éë 'åë
íâ æàå ãñçá íééç ìëìëî ù"îë úåîìåòä ìëáù
äìåâî äáäà 'éçáá åéìà åéðô øàéå áåèä ïúé 'ä
äìåâî äçëåúá úøúåñîå úùáåìî äìçú äúéä øùà
:å"ñð ïéðéãä åìèáúéå ïùøùá úåøåáâä å÷úîúéå
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.16:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(?כמות) רוב ובמשל (איכות?) גודל כ' דבנמשל ד.17."צ"ע ד, ‡„ÂÓ"¯18.ישעי' ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."את - ˘ËÈÏ"‡:19."בכתוב ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."חמץ דביעור ליה"ר הכולל מש' ‡„ÂÓ"¯20."להעיר ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."שם פרש"י ח.21."וראה לו, ד.22.תהלים סג, שם

אגרות קודש

 ב"ה,  אור לי"ד תשרי, תש"כ

ברוקלין.

להגביר השלום, ולאחד ולקרב הלבבות של כאו"א זל"ז, ולהתחזק בבטחון - אשר בודאי הוא 

רק כמש"נ כי מנסה ה"א אתכם. וכשמבחינים שזהו רק נסיון - בטל לגמרי - ומתגלה פי' הפנימי דהנ"ל 

- מנסה )ומגבי'( ה"א אתכם למע' מכל העלמות והסתרים עד כדי לדעת )ולהתקשר בקשר אמיץ וחזק 

מאוד( גילוי פב"פ )לקו"ת פ' ראה יט, ב ואילך( והטוב דלמעלה נעשה טוב נראה ונגלה למטה ג"כ הטוב 

לנו - בגו"ר גם יחד, שמחתנו )ל' רבים(.



קמג היום יום . . . 

ה'תש"דיא תשרייום ראשון

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: כא. אד"ש . . . 266 בכל יום.

במוצאי יוהכ"פ תקנ"ו בליאזנא אמר רבינו הזקן תורה ברבים - כנהוג אז דרושים 
קצרים - ע"פ מי כה' אלקינו בכל קראנו אליו, אליו לא למדותיו, דער פרדס זָאגט 
אליו איז אורות המתלבשים בכלים דע"ס דאצילות, דער רבי דער בעש"ט זָאגט אליו 
איז דער אלקות ווָאס אין כלים דע"ס דאצילות, דער פירוש הפשוט איז: אליו עצמות 
א"ס ווָאס עס איז בא יעדען פשוט'ן אידען בידיעה עצמית דורך אמונה פשוטה, און 
דָאס איז קרובים אליו און בכל קראנו אליו עצמות א"ס און עצמות הנשמה, תפלה 
באמונה פשוטה איז מחבר עצמות הנשמה מיט עצמות א"ס, אז עצמות א"ס זָאל זיין 

דער רופא חולים און מברך השנים.

ים  רּוׁשִ ּדְ ָאז  הּוג  ּנָ ּכַ  – ים  ַרּבִ ּבָ ּתֹוָרה  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ִליָאְזָנא  ּבְ תקנ"ו  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  מֹוָצֵאי  ּבְ
ְרֵדס' אֹוֵמר: "ֵאָליו"  ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו", ֵאָליו לֹא ְלִמּדֹוָתיו. ַה'ּפַ ה' ֱאלֵֹקינּו ּבְ סּוק "ִמי ּכַ ְקָצִרים – ַעל ּפָ
"ֵאָליו"  אֹוֵמר:  ם-טֹוב  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ י  ָהַרּבִ ֲאִצילּות;  ּדַ ְסִפירֹות  ר  ֶעׂשֶ ּדְ ֵכִלים  ּבְ ים  ׁשִ ְתַלּבְ ַהּמִ ָהאֹורֹות  ֵהם 
ֵאין- ַעְצמּות   – "ֵאָליו"  הּוא:  ׁשּוט  ַהּפָ רּוׁש  ַהּפֵ ֲאִצילּות;  ּדַ ְסִפירֹות  ר  ֶעׂשֶ ּדְ ִלים  ּכֵ ּבַ ׁשֶ ָהֶאלֹקּות  הּוא 
ׁשּוָטה – ְוֶזהּו 'ְקרֹוִבים ֵאָליו', ּו'ְבָכל  ׁשּוט – ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ּפְ ל ְיהּוִדי ּפָ ל ּכָ יִדיָעה ַעְצִמית ׁשֶ ּבִ סֹוף ׁשֶ
ַעְצמּות  ֶאת  ֶרת  ְמַחּבֶ ׁשּוָטה  ּפְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ה  ִפּלָ ּתְ ָמה;  ׁשָ ַהּנְ ְוַעְצמּות  ֵאין-סֹוף  ַעְצמּות   – ֵאָליו'  ָקְרֵאנּו 

ִנים. ָ ַעְצמּות ֵאין־סֹוף ִיְהֶיה ָהרֹוֵפא חֹוִלים ּוְמָבֵרְך ַהּשׁ ָמה ִעם ַעְצמּות ֵאין-סֹוף, ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ

ה'תש"דיב תשרייום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: אך גם . . . יבא שילה

ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ֵריָקם. ַעת ׁשֶ מֹוֲעצֹות ָחְכָמה ּוְבֵקרּוב ַהּדַ רּוָתה ְלַתֲעמּוָלה ַוֲעבֹוָדה ּבְ ִרית ּכְ ּבְ

ה'תש"דיג תשרייום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: כב. אהוביי . . . בפירש"י.

אִוויְטׁש. ְליּוּבַ בֹוד ּבִ קּות ַאְדמֹו"ר ַמֲהַר"ׁש – תרמ"ג – ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ּלְ ִהְסּתַ

ִמים' חֹוֶבֶרת  קֹוֵבץ 'ַהּתָ ס ּבְ ֶרת ַהּקֶֹדׁש. )ִנְדּפַ ִאּגֶ ְדפּוס ּבְ א ּבִ ֶרת ִסיָמן כב ְוסֹוָפּה – לֹא ּבָ ת ִאּגֶ ִחּלַ ּתְ
ה(. ִנּיָ ׁשְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . קמד

ה'תש"דיד תשרי, ערב חה"סיום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: אך האמת . . . יאהב ה' וכו'.

יִלין. ְבׁשִ ֵערּוב ּתַ
ים. ֲהַדּסִ ן ּבַ ֵאין-ּכֵ ֶ י ֲעָרבֹות, ַמה-ּשׁ ּתֵ ֵאין מֹוִסיִפין ַעל ׁשְ

ְהֶייָנה  יֶהם ּתִ ּתֵ ְ ּשׁ ִלים ׁשֶ ּדְ ּתַ ִריכֹות - ּוִמׁשְ י ּכְ ּתֵ ה ּוְבֶעֶרב יֹום־טֹוב. ַעל ַהּלּוָלב ׁשְ ּכָ ּסֻ ִרים ֶלֱאגֹוד ַהּלּוָלב ּבַ ְמַהּדְ
ֶהם אֹוֵגד  ּבָ ִריכֹות ׁשֶ ֹלׁש ּכְ ַבד ֶזה ׁשָ ִנים - ּוִמּלְ ל־ּפָ ְמַעט ַעל־ּכָ ִריָכה ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ם ּכְ ים ַוֲעָרבֹות, ּגַ ַהֲהַדּסִ ְמֻכּסֹות ּבְ

ְך ֶטַפח ֶאָחד. ֶמׁשֶ ֹלׁש ֵאּלּו ּבְ ים ְוָהֲעָרבֹות ִעם ַהּלּוָלב, ׁשָ ַהֲהַדּסִ

ה'תש"דטו תשרי, א דחג הסוכותיום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: וכמו אב . . . הדינין נס"ו.

יֹום  ָנה ַעל ְמָנת ְלַהֲחִזיר, ּוִבְפָרט ּבְ ַמּתָ הּוא ּבְ ֵפרּוׁש ׁשֶ ּנֹוְתִנים ַהד' ִמיִנים ְלַאֵחר ְלָבֵרְך ֲעֵליֶהם, אֹוְמִרים ּבְ ׁשֶ ּכְ
ַהּלּוָלב  ׁשֶ ֱהֶחָינּו ּכְ ת ׁשֶ ְרּכַ ְתִחילּו ּבִ ּיַ "ּב[ ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ל. הֹוָרה ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִראׁשֹון. ְוהּוא ּתֹוֶעֶלת ַלּנֹוֵתן ְוַלְמַקּבֵ

ה. ִנּיָ ְ ּשׁ ָידֹו ַאַחת ְוָהֶאְתרֹוג ּבַ ּבְ
ה. ְעָנא־ַרּבָ הֹוׁשַ י גו' - ַרק ּבְ י ָאַמְרּתִ סּוִקים ּכִ ַהּפְ

ה" ַאַחר ִקּדּוׁש ְוֹלא ַאַחר ַהּמֹוִציא. ּכָ ּסֻ ב ּבַ ּיֹום ְמָבְרִכים "ֵליׁשֵ ם ּבַ ּגַ
נּו  ַרּבֵ בּועֹות(, ָאנּו יֹוְדִעים ַעל־ְיֵדי־ֶזה ׁשֶ ָ ַחג ַהּשׁ ר ְלֵעיל יֹום ב' ּדְ ְזּכָ ּנִ ת ּכֲֹהִנים )ּכַ ְרּכַ ֵעת ּבִ ַהַהְנָהָגה ּבְ

ִים. ּפַ יַאת ּכַ יתֹו ִלְנׂשִ ַחת ַטּלִ תֹו ּתַ ַמח ֶצֶדק" ֹקֶדם ֲחֻתּנָ ֵקן ָהָיה לֹוֵקַח ֶאת ַה"ּצֶ ַהּזָ

ה'תש"דטז תשרי, ב דחג הסוכות ]בחו"ל[יום שישי
הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ה. ּבְ ּכָ ּסֻ ב ּבַ ְך ֵליׁשֵ ֶהֱחָינּו, ְוַאַחר־ּכָ ְיָלה: ׁשֶ ִקּדּוׁש ַהּלַ ּבְ

חומש: ברכה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אהוביי . . . או"נ מלו"נ.

דעם  מָאל  זעקסטען  דעם  זיידען  פון  געהערט  מיר  הָאבען  תקס"ט  סיפר:  הצ"צ 
ושאבתם מים - הראשון - פון לקו"ת, און עס איז געווען ע"ד ווי די גמרא זָאגט 
)ירוש' סוכה פ"ה ה"א( שמשם שואבים. יונה הָאט מקבל געווען בשמחת בית השואבה 
גילוי הנבואה, מיר הָאבען מקבל געווען עד אין סוף, דער סוף איז אז משיח וועט 

קומען, שנעוץ תחלתן בסופן.

ֲאָמר[  ית ֶאת ]ַהּמַ ִ ּשׁ ִ ַעם ַהּשׁ ּפַ ֵקן[ ּבַ ָבא ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַמְענּו ֵמַהּסָ ַנת תקס"ט ׁשָ ׁשְ ר: ּבִ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
אֹוֶמֶרת  ָמָרא  ַהּגְ ֶ ּשׁ ְלַמה  דֹוֶמה  ּבְ ָהָיה  ְוֶזה  ּתֹוָרה",  "ִלּקּוֵטי  ּבְ ׁשֶ  – ָהִראׁשֹון   – ַמִים"  ם  ַאְבּתֶ "ּוׁשְ
ֹוֵאָבה ֶאת  ית ַהּשׁ ְמַחת ּבֵ ׂשִ ל ּבְ ִביא[ ִקּבֵ ם ׁשֹוֲאִבים. יֹוָנה ]ַהּנָ ָ ּשׁ ּמִ ֶרק ה' ֲהָלָכה א'( ׁשֶ ה ּפֶ ְלִמי ֻסּכָ )ְירּוׁשַ

סֹוָפן. ָתן ּבְ ִחּלָ עּוץ ּתְ ּנָ יַח ָיבֹוא, ׁשֶ ׁשִ ּמָ ְלנּו ַעד ֵאין־סֹוף, ַהּסֹוף הּוא ׁשֶ בּוָאה, ָאנּו ִקּבַ ּלּוי ַהּנְ ּגִ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



קמה היום יום . . . 

ה'תש"דיז תשרי, שבת חוהמ"סשבת
ְמָחה ּוְבָצֳהָלה. ׂשִ ם ּבְ ּגַ

ַלַחׁש.  ן ְלָך - אֹוְמִרים ּבְ א ִהיא ְסעּוָדָתא, ְוִיּתֶ ת ַחִיל, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ּדָ לֹום ֲעֵליֶכם, ֵאׁשֶ ׁשָ
ְענֹות. ת ֵאין אֹוְמִרים הֹוׁשַ ּבָ ׁשַ ל יֹום ְויֹום. ּבְ סּוֵקי ּכָ יֶהם" ַאֲחֵרי ּפְ מּוָסף - "ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ ּבְ

חומש: ברכה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: כג. בגזירת . . . קלו כלל.

 – ְך"  ּבָ ּוְדבּוָקה  "ֲחבּוָקה  ַמֲאָמר  ּכְ ֶפׁש,  ּנֶ ּבַ ׁשֶ ְיִחיָדה  ִחיַנת  ּבְ ה  ּלָ ִמְתּגַ ִנְסיֹונֹות  ּדְ ָהֲעבֹוָדה  ַעל־ְיֵדי 
ְמִסיַרת ֶנֶפׁש,  ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּבִ ְך" – ּבְ ֱאלֹקּות, ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה – "טֹוֶעֶנת ֻעּלָ ָמה ּבָ ׁשָ רּות ַהּנְ ְ ִהְתַקּשׁ
ְיִחיָדה  ְך  ֶנְהּפַ זֹו  ּלּות  ִהְתּגַ ַעל־ְיֵדי  ּדְ ֶפׁש,  ּנֶ ּבַ ׁשֶ ְיִחיָדה  ִחיַנת  ּבְ ה  ּלָ ְתּגַ ּמִ ׁשֶ  – ְלַיֲחָדְך"  "ְיִחיָדה   – ה  ִהּנֵ
ֲענּוג  ׁש ּתַ ִניִמי, ּוְבֶהְרּגֵ ַחּיּות ּפְ ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּבְ הּוא ִעְנַין ַהּתֶֹקף ּבְ ֲהִמית ֶלֱאלֹקּות, ׁשֶ ֶפׁש ַהּבַ ּנֶ ּבַ ׁשֶ
י ִנְלַקח  ית, ּכִ ָוָאה ֲאִמּתִ ַהׁשְ ִוין ֶאְצלֹו ּבְ ֲעבֹוַדת ה', ּוְבָכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ֵהן ְוָלאו ׁשָ ה ּבַ דֹול ַוֲהָנָאה ְמֻרּבָ ּגָ

ים. ִמּיִ ׁשְ ִעְנָיִנים ַהּגַ ּבָ ֲענּוג ְוטּוב ַטַעם ׁשֶ ּנּו ַהּתַ ִמּמֶ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה דוד אברהם שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"א תשרי...

לפלא שאינו מזכיר במכתביו האחרונים, אם נפגש עוה"פ באותם הקרובים שי' שפגשם מאז 

- מצות בפועל. הרי תקותי חזקה  - קירוב לחב"ד אף שחסר אצלם  בכפר חב"ד ושפעל עליהם יחס 

שמצליח בפעולה ומזמן לזמן - בהוספה בכמות ובאיכות, וימלא עד"ז במכתבו הבא, ומבלי לחכות עד 

שיהי' איזה ענין שנדמה יהי' לו שעוד פעם נמצא במצור וכו'.

בודאי מנצל השפעתו בהנוגע להכתות בם מורה ובהנוגע בתוככי המושב, שבשני המקומות גם 

יחד בודאי עוסק במרץ גדול, שהרי הענין חשוב למאד. אף שמובן ששונה אופן הפעולה, ז.א. שבהכתה 

תגובת  מראש  ולשער  להתבונן  יש  המקום,  לתושבי  בהנוגע  משא"כ  תפקידם,  בתוכן  היא  הפעולה 

ענין ההוראה לתלמידים בשביל  וכן להזהר מלתת מקום לעלילה שמזניחים  וכו' שבמקום,  השוחט 

תעמולה בין המבוגרים, והכל לפי תנאי המקום והאישים. ובטח יתייעץ עם עוד מאנ"ש הנמצאים שם 

ויודעים תנאי המקום. מובן שגם ההתייעצות צ"ל באופן חשאי, וק"ל, וד"ל.

בברכת הצלחה במלאכתו מלאכת שמים ובפ"ש סגל המורים-ות שי'.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו,

א. קווינט

המזכיר



v"ndqeקמו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ח  תשרי י"א ראשון יום המצוות? במנין נכלל אלקיך' ה' 'אנכי הציווי

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰äæ øác úòéãéå¦¦©¨¨¤
éäìà 'ä éëðà" :øîàpL ,äNò úåöî ¯.E ¦§©£¥¤¤¡©¨Ÿ¦¡Ÿ¤

המצות  א)ובספר  "אנכי(מ"ע שהציווי ראיה הרמב "ם הביא 

הגמרא  מדברי  עשה, מצות  הוא  אלקיך " ב)ה ' כג, (מכות

שמענו. הגבורה מפי לך' יהיה  ו'לא  ש 'אנכי'

שם)והרמב "ן גדולות '(בהשגותיו 'הלכות  בעל דעת את  הביא 

תרי"ג כי  המצוות , במנין נמנה אינו אלקיך " ה ' ש "אנכי

מנענו או לעשות  עלינו  שגזר  יתעלה  "גזירותיו  הן  המצוות 

העיקר הוא  יתעלה ... במציאותו  האמונה  אבל  נעשה , שלא 

בחשבונן". ימנה  לא  – המצוות  נולדו  שממנו  והשורש 

לקיש  ריש  לדעת  א)והנה , קיא, אפילו(סנהדרין המשייר  ,

שגם סובר  יוחנן ורבי בגיהינום , נידון מלשמרה אחת  מצוה 

מגיהינום . ניצול  בלבד אחת  מצוה המקיים 

למשנה  הרמב "ם פירוש  פי על  זאת  לבאר ב)ויש  כג, ,(מכות

להם הרבה  לפיכך ישראל, את  לזכות  הוא  ברוך הקדוש  "רצה 

תורה יגדיל  צדקו למען חפץ ה' שנאמר ומצוות , תורה 

וכהוגן כראוי מצוות  מתרי"ג  מצוה  אדם "כשיקיים ויאדיר":

לשמה אותה  שיעשה  העולם... מכוונות  כוונה עמה  ישתף  ולא 

הרבה שיש  וכיון  הבא ". העולם לחיי  בה  זכה הנה – מאהבה 

על  מהן  אחת  בחייו אדם  יעשה שלא אפשר  "אי מצוות

ושלמותה". מתכונתה

אחת עשה  מצות  שרק  מכך זאת למד שהרמב "ם ונראה 

הגבורה  מפי שמענו")נאמרה הגבורה מפי בקיום("אנכי... ולכן  ,

יוחנן רבי כדעת הבא, העולם לחיי זוכה  כראוי  אחת  מצוה 

מגיהינום . ניצול  אחת  מצוה שבעשיית

'מצות היא  'אנכי...' שהציווי הרמב "ם שיטת  היא וזו 

הקב "ה בחר זו  אחת ומצוה  המצוות , מתרי"ג עשה '

לחיי זכה כראוי  אחת  מצוה  בקיום  ולכן לישראל  להשמיעה 

הבא יוחנן)העולם  סובר(כרבי גדולות ' ה 'הלכות  בעל  אבל .

למעלת רמז כאן  אין  כך  ואם  המצוות , ממנין אינו  ש 'אנכי ...'

צריך  אלא אחת במצוה להסתפק  אין אכן  כי אחת , מצוה  קיום

מצוה אף לשייר  ואין כולן  את  לקיש)לקיים .(כריש

(e ,exzi sqei awri zeclez)

ה'תשע"ח  תשרי י"ב שני יום השמד  בשעת יעבור' ואל 'יהרג

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰,ãîMä úòLa¦§©©§¨
ìò ãîL øæâéå åéøáçå øöàðãëeáðk òLø Cìî ãîòiLk àeäå§§¤©£Ÿ¤¤¨¨¦§©§¤©©£¥¨§¦§Ÿ§¨©
øàMî úçà ìò elôà ,øáòé ìàå âøäé ...íúc ìháì ìàøNé¦§¨¥§©¥¨¨¥¨¥§©©£Ÿ£¦©©©¦§¨

.úBåöî¦§
ראשונים  א)כתבו מט שבת ועוד, ר"ן שאמרו(רמב"ן, זה  כי

אותו כשאנסו רק  הוא  יעבור  ואל  יהרג  שמד גזירת  שבשעת 

תעשה ' 'לא  מצות  על ועשה)לעבור  לבטל (בקום כשאנסו אבל

בידים מעשה עושה  אינו  כי  יהרג, ואל יעבור  'עשה ', מצות 

בעל  המצוה מקיום  לבטלו  אפשר  הכי  שבלאו  משום  או

וכדומה)כורחו מאסר ידי .(על

הניח  כנפים ' בעל 'אלישע  מדוע  כן, אם  הר "ן: והקשה 

כך על מוות  עונש  גזרה  רומי שמלכות בעת שם)תפלין  (שבת

אף  ותירץ: עשה ? מצות  היא  תפילין מחויב ,והרי  שאינו

i`yx ישראל שמסרו "מצוה כי המצוה, קיום על  נפשו  למסור

עליה ומקבלים בידם  מוחזקת  הגזירה  בשעת  עליה  נפשם 

הרבה". שכר

משנה ': ה 'לחם הקשה  זה  ולפי

הרמב "ם ה"ד),לדעת  ואל (להלן יעבור בו  שנאמר מי "כל

ש היינו  בנפשו", מתחייב  זה  הרי עבר , ולא  ונהרג `epiיהרג
i`yxסיכן מדוע הקושיא  חוזרת  כן , ואם  נפשו . למסור

שלדעת לומר ובהכרח תפילין? להניח עצמו  את  אלישע 

ואל  'יהרג עשה במצות  גם  שמד, גזירת בעת הרמב "ם,

יעבור '.

יוסף ' ה 'נמוקי דברי את  הביא  משנה ' ה 'כסף (סנהדרין אך

ב) פרוץעב, שהדור ורואה שמים  ירא  וחסיד גדול ש "אדם 

מצוה על אפילו עצמו ולמסור השם  את  לקדש  רשאי בכך ,

יתכן זה  ולפי השם ". את ליראה  ולמדו  העם  שיראו  כדי קלה ,

ואלישע יהרג  ואל  יעבור 'עשה ' שבמצות סובר  הרמב "ם  שגם

ליראה ולמדו העם  "שיראו כדי תפילין להניח  נפשו את  סיכן

לבם". בכל ולאהבו  השם את 

לבטל  אנסוהו שאם הדעה לפי משנה ': ה'כסף  והקשה 

בן חנינא  רבי מסר  מדוע  יהרג ', ואל  'יעבור  עשה  מצות 

בתורה  לעסוק  נפשו  את  ב)תרדיון יז, זרה ?(עבודה

חינוך' ה 'מנחת  יב)ומבאר ס"ק רצו כופה(מ' האנס כאשר  :

את ממנו  למנוע האנס  ביד  הרי המצוה , את  לבטל היהודי על 

טעם מה  המצוה את יקיים לא  כך שבין וכיון  המצוה , קיום

בתורה עסק  תרדיון בן  חנינא  רבי  אבל הנפש , את  למסור

לעסוק יכול היה  לנגדו  היו  לא  הרומיים כאשר  כי ברבים,

חייו  את  מסכן הוא  שבכך אף  הדבר)בתורה וכאשר(כשייודע ,

הנפש . סיכון  את  דוחה  היא  הרי  מתקיימת  המצוה 

ה'תשע"ח  תשרי י"ג שלישי יום משמים  הלכתית הכרעה

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰ïéãa øîàL Bà¤¨©§¦
¯ éðBìt éøáãk äëìäå àeä Ck ïécäL Bì äeö 'äL äøBz éðécî¦¦¥¨¤¦¨¤©¦¨©£¨¨§¦§¥§¦
:äøîàL äøBz Léçëäì àa éøäL ...÷ðçéå ,ø÷L àéáð äæ éøä£¥¤§¦¤¤§¥¨¥¤£¥¨§©§¦¨¤¨§¨

.(àéä) íéîMa àì"Ÿ©¨©¦¦

שהסתייעו פעמים  כמה מצאנו  הראשונים רבותינו  בדברי 

הראב "ד  כתב  למשל, דבריהם . להוכחת  השמים מן בגילוי

יד) ו, הבחירה בית ואחד (הלכות ליראיו". ה ' מסוד  לי  נגלה  "כך :

מהשמים בהלכה שאלות  בקביעות  שואל היה  אף הראשונים
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ה'תשע"ח  תשרי י"א ראשון יום המצוות? במנין נכלל אלקיך' ה' 'אנכי הציווי

:Â ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰äæ øác úòéãéå¦¦©¨¨¤
éäìà 'ä éëðà" :øîàpL ,äNò úåöî ¯.E ¦§©£¥¤¤¡©¨Ÿ¦¡Ÿ¤

המצות  א)ובספר  "אנכי(מ"ע שהציווי ראיה הרמב "ם הביא 

הגמרא  מדברי  עשה, מצות  הוא  אלקיך " ב)ה ' כג, (מכות

שמענו. הגבורה מפי לך' יהיה  ו'לא  ש 'אנכי'

שם)והרמב "ן גדולות '(בהשגותיו 'הלכות  בעל דעת את  הביא 

תרי"ג כי  המצוות , במנין נמנה אינו אלקיך " ה ' ש "אנכי

מנענו או לעשות  עלינו  שגזר  יתעלה  "גזירותיו  הן  המצוות 

העיקר הוא  יתעלה ... במציאותו  האמונה  אבל  נעשה , שלא 

בחשבונן". ימנה  לא  – המצוות  נולדו  שממנו  והשורש 

לקיש  ריש  לדעת  א)והנה , קיא, אפילו(סנהדרין המשייר  ,

שגם סובר  יוחנן ורבי בגיהינום , נידון מלשמרה אחת  מצוה 

מגיהינום . ניצול  בלבד אחת  מצוה המקיים 

למשנה  הרמב "ם פירוש  פי על  זאת  לבאר ב)ויש  כג, ,(מכות

להם הרבה  לפיכך ישראל, את  לזכות  הוא  ברוך הקדוש  "רצה 

תורה יגדיל  צדקו למען חפץ ה' שנאמר ומצוות , תורה 

וכהוגן כראוי מצוות  מתרי"ג  מצוה  אדם "כשיקיים ויאדיר":

לשמה אותה  שיעשה  העולם... מכוונות  כוונה עמה  ישתף  ולא 

הרבה שיש  וכיון  הבא ". העולם לחיי  בה  זכה הנה – מאהבה 

על  מהן  אחת  בחייו אדם  יעשה שלא אפשר  "אי מצוות

ושלמותה". מתכונתה

אחת עשה  מצות  שרק  מכך זאת למד שהרמב "ם ונראה 

הגבורה  מפי שמענו")נאמרה הגבורה מפי בקיום("אנכי... ולכן  ,

יוחנן רבי כדעת הבא, העולם לחיי זוכה  כראוי  אחת  מצוה 

מגיהינום . ניצול  אחת  מצוה שבעשיית

'מצות היא  'אנכי...' שהציווי הרמב "ם שיטת  היא וזו 

הקב "ה בחר זו  אחת ומצוה  המצוות , מתרי"ג עשה '

לחיי זכה כראוי  אחת  מצוה  בקיום  ולכן לישראל  להשמיעה 

הבא יוחנן)העולם  סובר(כרבי גדולות ' ה 'הלכות  בעל  אבל .

למעלת רמז כאן  אין  כך  ואם  המצוות , ממנין אינו  ש 'אנכי ...'

צריך  אלא אחת במצוה להסתפק  אין אכן  כי אחת , מצוה  קיום

מצוה אף לשייר  ואין כולן  את  לקיש)לקיים .(כריש

(e ,exzi sqei awri zeclez)

ה'תשע"ח  תשרי י"ב שני יום השמד  בשעת יעבור' ואל 'יהרג

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰,ãîMä úòLa¦§©©§¨
ìò ãîL øæâéå åéøáçå øöàðãëeáðk òLø Cìî ãîòiLk àeäå§§¤©£Ÿ¤¤¨¨¦§©§¤©©£¥¨§¦§Ÿ§¨©
øàMî úçà ìò elôà ,øáòé ìàå âøäé ...íúc ìháì ìàøNé¦§¨¥§©¥¨¨¥¨¥§©©£Ÿ£¦©©©¦§¨

.úBåöî¦§
ראשונים  א)כתבו מט שבת ועוד, ר"ן שאמרו(רמב"ן, זה  כי

אותו כשאנסו רק  הוא  יעבור  ואל  יהרג  שמד גזירת  שבשעת 

תעשה ' 'לא  מצות  על ועשה)לעבור  לבטל (בקום כשאנסו אבל

בידים מעשה עושה  אינו  כי  יהרג, ואל יעבור  'עשה ', מצות 

בעל  המצוה מקיום  לבטלו  אפשר  הכי  שבלאו  משום  או

וכדומה)כורחו מאסר ידי .(על

הניח  כנפים ' בעל 'אלישע  מדוע  כן, אם  הר "ן: והקשה 

כך על מוות  עונש  גזרה  רומי שמלכות בעת שם)תפלין  (שבת

אף  ותירץ: עשה ? מצות  היא  תפילין מחויב ,והרי  שאינו

i`yx ישראל שמסרו "מצוה כי המצוה, קיום על  נפשו  למסור

עליה ומקבלים בידם  מוחזקת  הגזירה  בשעת  עליה  נפשם 

הרבה". שכר

משנה ': ה 'לחם הקשה  זה  ולפי

הרמב "ם ה"ד),לדעת  ואל (להלן יעבור בו  שנאמר מי "כל

ש היינו  בנפשו", מתחייב  זה  הרי עבר , ולא  ונהרג `epiיהרג
i`yxסיכן מדוע הקושיא  חוזרת  כן , ואם  נפשו . למסור

שלדעת לומר ובהכרח תפילין? להניח עצמו  את  אלישע 

ואל  'יהרג עשה במצות  גם  שמד, גזירת בעת הרמב "ם,

יעבור '.

יוסף ' ה 'נמוקי דברי את  הביא  משנה ' ה 'כסף (סנהדרין אך

ב) פרוץעב, שהדור ורואה שמים  ירא  וחסיד גדול ש "אדם 

מצוה על אפילו עצמו ולמסור השם  את  לקדש  רשאי בכך ,

יתכן זה  ולפי השם ". את ליראה  ולמדו  העם  שיראו  כדי קלה ,

ואלישע יהרג  ואל  יעבור 'עשה ' שבמצות סובר  הרמב "ם  שגם

ליראה ולמדו העם  "שיראו כדי תפילין להניח  נפשו את  סיכן

לבם". בכל ולאהבו  השם את 

לבטל  אנסוהו שאם הדעה לפי משנה ': ה'כסף  והקשה 

בן חנינא  רבי מסר  מדוע  יהרג ', ואל  'יעבור  עשה  מצות 

בתורה  לעסוק  נפשו  את  ב)תרדיון יז, זרה ?(עבודה

חינוך' ה 'מנחת  יב)ומבאר ס"ק רצו כופה(מ' האנס כאשר  :

את ממנו  למנוע האנס  ביד  הרי המצוה , את  לבטל היהודי על 

טעם מה  המצוה את יקיים לא  כך שבין וכיון  המצוה , קיום

בתורה עסק  תרדיון בן  חנינא  רבי  אבל הנפש , את  למסור

לעסוק יכול היה  לנגדו  היו  לא  הרומיים כאשר  כי ברבים,

חייו  את  מסכן הוא  שבכך אף  הדבר)בתורה וכאשר(כשייודע ,

הנפש . סיכון  את  דוחה  היא  הרי  מתקיימת  המצוה 

ה'תשע"ח  תשרי י"ג שלישי יום משמים  הלכתית הכרעה

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰ïéãa øîàL Bà¤¨©§¦
¯ éðBìt éøáãk äëìäå àeä Ck ïécäL Bì äeö 'äL äøBz éðécî¦¦¥¨¤¦¨¤©¦¨©£¨¨§¦§¥§¦
:äøîàL äøBz Léçëäì àa éøäL ...÷ðçéå ,ø÷L àéáð äæ éøä£¥¤§¦¤¤§¥¨¥¤£¥¨§©§¦¨¤¨§¨

.(àéä) íéîMa àì"Ÿ©¨©¦¦

שהסתייעו פעמים  כמה מצאנו  הראשונים רבותינו  בדברי 

הראב "ד  כתב  למשל, דבריהם . להוכחת  השמים מן בגילוי

יד) ו, הבחירה בית ואחד (הלכות ליראיו". ה ' מסוד  לי  נגלה  "כך :

מהשמים בהלכה שאלות  בקביעות  שואל היה  אף הראשונים
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השמים ' מן 'שו "ת  - מיוחד בספר  נקבצו  עליהן  והתשובות

רכד) י, א, להחיד"א הגדולים שם .(ראה

בהלכה המבואר  עם  מתיישבים  הדברים  כיצד ולכאורה ,

הלכתית ? כהוכחה השמים  מן  בראיות  להסתייע  שאין זו

החיד"א  על (שם)וכתב  חולקים  אלו שראשונים  יתכן כי 

כהכרעה משמים  ראיה  על להסתמך שניתן וסוברים  הרמב "ם

בגמרא  מצאנו שהרי ב)הלכתית , יד, ישראל (יבמות שחכמי

בית כדברי או הלל  בית  כדברי הלכה  לקבוע  האם  הסתפקו

הלל. כבית  שהלכה  משמים  קול בת שיצאה  עד שמאי 

הרמב "ם וגם  מחלוקת  כאן ואין יתכן כי וכתב  הוסיף  אך

הגיעו ולא  מסוים  בדין נחלקו ישראל חכמי  שכאשר יודה

ביניהם , להכריע  כדי משמים  סימן על  להסתמך  ניתן להכרעה

מלכתחילה מביע הנביא כאשר  רק  נאמרו הרמב"ם  ודברי

קיימת . במחלוקת  כהכרעה ולא  הלכתית  קביעה 

טוען כאשר  רק שקר  נביא  נחשב הנביא  כי  שכתבו ויש 

ציווי בתור  לעם להודיעה  כדי משמים  הלכה  לו  שנאמרה

'שה ' הרמב"ם  לשון וכדיוק  אך deevוחובה , כך ', שהדין  לו

'שה ' יאמר  כי`xnאם שקר , בהכרח זה  אין  כך' שהדין לו

לגבי שמצאנו  כפי משמים  הלכתית  הודעה  שתגיע יתכן

הזוהבת ֿקו שההודעה  יתכן  לא  אך כדבריו,aiigzל, לעשות 

על  שנכריע  כדי  לנו ניתנה  אלא היא' בשמים  'לא  התורה  כי

להכריע עלינו משמים, הודעה  נמסרה  אם  וגם  הבנתינו  פי

לא  או פיה  על לפסוק  האם משנה)בעצמינו  .(סדר

ה'תשע"ח  תשרי י"ד רביעי יום וחכמה  ענווה

:‰Œ„ ‰ÎÏ‰ ‡ ˜¯Ù ,˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰åéúBòcL íãà ìk̈¨¨¤¥¨
dábî ÷çøúiL éî ...íëç àø÷ð ,úBòvîî úBiðBðéa úBòc ïlkª¨¥¥¦§ª¨¦§¨¨¨¦¤¦§©¥¦Ÿ©
...ãéñç àø÷ð ¯ øúBéa çeø ìôL äéäéå ,ïBøçàä äöwä ãò álä©¥©©¨¤¨©£§¦§¤§©©§¥¦§¨¨¦

.íëç àø÷ð ¯ åðò äéäéå ,ãáìa òöîàä ãò ÷çøúð íàå§¦¦§©¥©¨¤§©¦§©§¦§¤¨¨¦§¨¨¨
הממוצע שדרך  הרמב"ם  כותב  כאן משנה ': ה'לחם  הקשה 

רוח  "שפל  שהוא ומי החכמים , דרך היא  הענווה  במידת  גם

הדין ', משורת  'לפנים של הנהגה  וזו חסיד", נקרא  – ביותר 

להלן  ה"ג)ואילו לנהוג(0פ"ב אסור  הגאווה  שבמידת  כותב הוא 

האחרון"! הקצה  "עד להתרחק  צריך  אלא  בינונית , במידה 

ה'תולדות ': בעל  ומבאר 

החכמים", "דרך  היא  ממוצעת  בדרך שענווה  בדבריו

להשכיל  יש  אלא  אחיד בקו  בה  ללכת  שאין  הרמב "ם  מתכוין 

ולפעמים ביותר  רוח שפל להיות  יש  לפעמים  בחכמה : ולנהוג

משפיע ה ' עובד  יהודי לדוגמה : בכוחותיו. הכרה נחוצה

תורתו ידי על ניזונין  המלאכים  "וגם  העולמות לכל בעבודתו 

בשמחה תהיה  שעבודתו  תגרום  כך על וידיעה  ותפילתו".

בערך  יכיר  לא ושפילות ענווה  מרוב  אם  אך  ובשלימות

עבודתו. על שלילית  השפעה  לכך תהיה עבודתו,

להימנע ומתי  ושפלות  בענווה  להתנהג מתי לקבוע  וכדי 

חז "ל כהוראת  לנהוג יש  יב)ממנה, ב, יהיו(אבות מעשיך "כל

רשות של והן מצוה  של  הן  פעולה  שכל היינו  שמים ", לשם

יוכל  וכך אישית , לתועלת  כוונה  שום  ללא  להיות  צריכה

לא . ומתי עצמו  להשפיל מתי ולקבוע  להשכיל

מי אבל חכם , נקרא  לפיה  שהנוהג  הבינונית , המידה  זוהי 

לנהוג לו אסור  שמים , לשם  מעשיו שכל  זו לדרגה  הגיע שלא

נמוכה רוחו "ותהיה  האחר הקצה  עד יתרחק אלא  בבינוניות 

ה"ג)למאד" פ"ב .(להלן

zklde devn ,awr ,sqei awri zeclez)(בדרכיו

ה'תשע"ח  תשרי ט"ו חמישי יום להתענות? מותר האם

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰¯ ãéîz ïépòúnL elà¥¤¦§©¦¨¦
bñî íãà àäiL íéîëç eøñàå ,äáBè Cøãa ïðéàBîöò ó ¥¨§¤¤¨§¨§£¨¦¤§¥¨¨§©¥©§

.úéðòúa§©£¦
הגמרא  בדברי  הרמב "ם  של א),מקורו  יא, "אמר(תענית

חוטא". נראה בתענית היושב  כל שמואל :

שמואל (שם)והתוספות לדברי  סותרים  שהדברים  הקשו 

ב)עצמו  צא, כי(ב"ק בגמרא  ופירשו רשאי" בעצמו "החובל :

להתענות ? שמותר  הרי  בתענית, השרוי באדם  מדובר

גם יש  בתענית  שכן הדברים, בין  סתירה  אין  כי  ותירצו

השלילה על גובר החיוב ולמעשה שלילי צד וגם חיובי צד 

צד  גם  בזה  ויש  מאחר  מקום  מכל  אך כן, לנהוג  מותר ולכן

חלום תענית  מדין לדבר  דוגמא  כך . על כפרה  צריך  חטא , של

גזר את לו שיקרעו  ומועילה  מותרת  שהיא  שאע "פ  בשבת

מצות את  שמבטל  משום  חטא  צד  גם  בה  יש  מקום  מכל  דינו,

כך. על ככפרה  בחול ולהתענות  לשוב  צריך ולכן  שבת , עונג

ולפי לחלוטין , אסורה  שהתענית  נראה  הרמב "ם  מדברי אך

למקומה ! התוספות  קושיית  חוזרת  זה 

שמתענין "אלו הרמב "ם לשון דיוק פי  על ליישב  ויש 

cinzלהתענות הנוהג  רק  כלומר, טובה". בדרך אינן

ֿ פעמי חד  באופן כן העושה אך טובה , דרך  זו  אין בקביעות 

הרי צרה , מחמת  או חטא  על כתשובה כגון  מסוימת , למטרה 

תעניות  בהלכות  הרמב"ם  שכתב  וכפי טובה  דרך ה"ט)זו (פ"א

מצוה כך צרה , בעת  להתענות  הציבור  על שמצוה  כשם  כי

היחיד  על שם)גם  תענית אורה .(קרן

רשאי רשע  שהיה  מי האנשים : סוגי  בין  שחילקו ויש 

miaxלהתענות mini s`לאדם אך  עוונותיו , על  לכפר  כדי

סיבה  ללא  נפשו  את  לענות  רשות  אין ה"ד)כשר  המלך, .(אוצר

כותב  הזקן אדמו "ר פ"ג)אך  התשובה חלש(אגרת אדם כי

חוטא  נקרא  התענית מפני  חולי לידי לבוא  `sשעלול
eciay zexiar lr dprznykשריבוי ובריא  חזק  לאדם ורק

בזמנינו ולכן  להתענות . מותר  כלל, לו מזיק  אינו הצומות 

אסור בקביעות , להתענות דיים  חזקים  אינם  אדם  שבני 

בתעניות . להרבות
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ה'תשע"ח  תשרי ט"ז שישי יום הרע  לשון המקבל חומרת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰:íéîëç eøîà ãBòå§¨§£¨¦
ìL'ì äLïéøîBàL äæå ,Bìa÷îäå ,BøîBàä ¯ úâøBä òøä ïBL §Ÿ¨¨¨¨¤¤¨§§©§©§§¤¤§¦

.'BøîBàä ïî øúBé ,Bìa÷îäå ;åéìò̈¨§©§©§¥¦¨§
במדרש  נאמר י),וכך  ה, רבה של (דברים שמו  נקרא  "למה

האומרו שלושה , הורג  שהוא  - שלישי  לשון הרע  לשון 

ושאול  שאמרו  דואג  - מנין עליו. שנאמר  ומי  והמקבלו 

עליהם". שנאמר  הכהנים  עיר  ונוב  שקיבלו

ופירש האומרו ". מן יתר  - ש "המקבלו הוסיף  והרמב "ם

י)הסמ"ג מהאומר .(לאוין יותר  נענש  הרע  לשון  שהמקבל

הגדולה ' ב 'כנסת  הרמב"ם)וכתב הדברים(לשונות שמקור

האדומי: ודואג  שאול של  המעשה מסיפור  מוכח שכן  הוא ,

עיר לנוב דוד הגיע להורגו, שרצה משאול ברח דוד  כאשר

לדרך. וצידה  מזון נוב  כהן  אחימלך לו סיפק  ושם  הכהנים 

לדוד, שניתן  הסיוע  על  לשאול סיפר האדומי דואג וכאשר 

נוב כוהני  את  להרוג שאול  כב)גזר - כא א, מעשה(שמואל ועל .

ואילו לבדו , נהרג  המספר  שהיה  דואג  אך שניהם , נענשו  זה

במלחמת בניו  שלושת עם נהרג  הרע  הלשון  את שקיבל שאול

בגלבוע  ו)פלשתים  לא, .(שם,

כי מוחלטת, ראיה  זו  שאין העיר  המלך' 'עבודת ובספר 

ז)במדרש כו, רבה נהרג(ויקרא חטאות  חמש  "על שאול על  נאמר 

היה שאול של החמור שעונשו מנין  כן , ואם  צדיק ". אותו 

היותו החטאים .lawnבגלל שאר בגלל ולא  הרע  לשון

יעקב ' ב)וה'עיון  טו, הרע(ערכין לשון המקבל שחומר  כתב 

הגמרא  מדברי ב)נלמד נו, על (שבת הרע  לשון קיבל שדוד

ישראל  עבדו דוד... בית מלכות  "נחלקה  ולכן  מפיבושת 

את תולה שהגמרא  ומכך מארצנו ". וגלינו  זרה ... עבודה

ש בדוד החמורים  באדםlaiwהעונשים  ולא  הרע, לשון 

יותר . חמורה  המקבל של שהעבירה  משמע לו, שסיפר 

ה'תשע"ח  תשרי י"ז קודש שבת התורה  כל ביודע - עראי' ומלאכתך קבע 'תורתך

:ÊŒÂ ˙ÂÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰BàNpL éî¦¤§¨
íò äøBz äð÷iL Baì ìò íéNé àì ...éeàøk Bæ äåöî íi÷ì Baì¦§©¥¦§¨¨¨Ÿ¨¦©¦¤¦§¤¨¦

.éàøò Ezëàìîe ,òá÷ EúøBz äNò àlà ...øLòä̈Ÿ¤¤¨£¥¨§¤©§©§§£©
אותם ..." "ולמדתם  א . מצוות: שתי יש  תורה בתלמוד

א) ה, עצמו(דברים מצד "התלמוד כי התורה , ידיעת  מצוות היא 

מעשה " לידי מביא  היה  לא  אם  אף  עשה  מצוות  כן  גם  הוא 

ה"ב) פ"ד לאדה"ז תורה תלמוד הזה(הל' התורה  ספר ימוש  "לא  ב. .

ולילה " יומם  בו  והגית ח)מפיך, א, שלמד (יהושע מי "ואפילו ,

ולילה ' יומם  בו  'והגית לקיים  חייב  כולה ... התורה  כל כבר

ה"ז)ממש " פ"ג .(שם

רשב "י לדעת  ב)והנה, צט, כל (מנחות את  כבר  למד אם 

ולקיים עראי, ותורתו קבע מלאכתו  לעשות  יכול התורה

ולדעת וערבית. שחרית  שמע  בקריאת  ולילה' יומם  בו 'והגית

ארץ " דרך  מנהג  בהן "הנהג  ישמעאל, צורך רבי לידי תבוא (שאם

ב) לה, ברכות רש"י - תורה מדברי ליבטל סופך חייבהבריות מקום  ומכל

אחא  רבי כדברי  עראי , ומלאכתו  קבע תורתו  יט,לעשות  (יומא

בם 'ב) 'ודברת ז)שדורש  ו, ואל (דברים קבע אותן "עשה  -

עראי". תעשם 

תורה תלמוד מצוות  שקיום  כאן הרמב "ם  שכתב  וזהו 

ie`xk,"עראי ומלאכתך קבע תורתך  "עשה  של  באופן  הוא 

קבע מלאכתו והעושה  כולה , התורה  את  כבר למד  אם  אף 

והגית '. ימוש ... 'לא מקיים אינו  עושר לקנות כדי

פת תורה , של  "דרכה  כאן הרמב "ם  שכתב מה  אמנם,

אינו תחיה " צער  וחיי תאכל... שרוצהdaegבמלח למי  אלא 

רוצה שאינו מי  "אבל תורה", של  בכתרה  מוכתר  "להיות 

יכול  חובה " שהן עשה ... מצוות  לקיים  רק  מוכתר, להיות 

"תורתך  של באופן מחסורו " לדי צרכו "כדי במלאכה לעסוק

לסבול  תורה  "שחייבה  מצאנו  לא כי  עראי", ומלאכתך  קבע

התוספות  שכתבו  כמו  צער ", אילימא)חיי ד"ה ב. ט, קמא (בבא

אתרוג, לקנות  ממונו  כל לבזבז  צריך  vni`ש "אין `l elit`
zegtaדלא משמע ביתו  שליש  ואפילו עוברת, מצוה  והויא 

מחומש". יותר יבזבז  אל המבזבז  נמי  ואמרינן  מחייב ,

(` `"ew ,b"t ,z"z 'ld f"dc` jexr ogley)

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב חה"ס תשרי, תש"כ

ברוקלין.

למסור לכל אנ"ש בתוככי כל ישראל ברכות זמן שמחתנו, ובהתחלתו מבצע ארבע מינים באופן 

דופרצת לכל ארבע הסוגים דבני ישראל, לאחד אותם ולהלהיבם לתורה ומצות ופנימיותם, כהוראת 

רבן של כל ישראל הבעש"ט, שנכנסנו בשנת המאתים להילולא שלו, ויפוצו מעינותיו חוצה וייתי מר 

מלכא משיחא. חג שמח ולבשורות משמחות,

מנחם שניאורסאהן
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ה'תשע"ח  תשרי ט"ז שישי יום הרע  לשון המקבל חומרת

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰:íéîëç eøîà ãBòå§¨§£¨¦
ìL'ì äLïéøîBàL äæå ,Bìa÷îäå ,BøîBàä ¯ úâøBä òøä ïBL §Ÿ¨¨¨¨¤¤¨§§©§©§§¤¤§¦

.'BøîBàä ïî øúBé ,Bìa÷îäå ;åéìò̈¨§©§©§¥¦¨§
במדרש  נאמר י),וכך  ה, רבה של (דברים שמו  נקרא  "למה

האומרו שלושה , הורג  שהוא  - שלישי  לשון הרע  לשון 

ושאול  שאמרו  דואג  - מנין עליו. שנאמר  ומי  והמקבלו 

עליהם". שנאמר  הכהנים  עיר  ונוב  שקיבלו

ופירש האומרו ". מן יתר  - ש "המקבלו הוסיף  והרמב "ם

י)הסמ"ג מהאומר .(לאוין יותר  נענש  הרע  לשון  שהמקבל

הגדולה ' ב 'כנסת  הרמב"ם)וכתב הדברים(לשונות שמקור

האדומי: ודואג  שאול של  המעשה מסיפור  מוכח שכן  הוא ,

עיר לנוב דוד הגיע להורגו, שרצה משאול ברח דוד  כאשר

לדרך. וצידה  מזון נוב  כהן  אחימלך לו סיפק  ושם  הכהנים 

לדוד, שניתן  הסיוע  על  לשאול סיפר האדומי דואג וכאשר 

נוב כוהני  את  להרוג שאול  כב)גזר - כא א, מעשה(שמואל ועל .

ואילו לבדו , נהרג  המספר  שהיה  דואג  אך שניהם , נענשו  זה

במלחמת בניו  שלושת עם נהרג  הרע  הלשון  את שקיבל שאול

בגלבוע  ו)פלשתים  לא, .(שם,

כי מוחלטת, ראיה  זו  שאין העיר  המלך' 'עבודת ובספר 

ז)במדרש כו, רבה נהרג(ויקרא חטאות  חמש  "על שאול על  נאמר 

היה שאול של החמור שעונשו מנין  כן , ואם  צדיק ". אותו 

היותו החטאים .lawnבגלל שאר בגלל ולא  הרע  לשון

יעקב ' ב)וה'עיון  טו, הרע(ערכין לשון המקבל שחומר  כתב 

הגמרא  מדברי ב)נלמד נו, על (שבת הרע  לשון קיבל שדוד

ישראל  עבדו דוד... בית מלכות  "נחלקה  ולכן  מפיבושת 

את תולה שהגמרא  ומכך מארצנו ". וגלינו  זרה ... עבודה

ש בדוד החמורים  באדםlaiwהעונשים  ולא  הרע, לשון 

יותר . חמורה  המקבל של שהעבירה  משמע לו, שסיפר 

ה'תשע"ח  תשרי י"ז קודש שבת התורה  כל ביודע - עראי' ומלאכתך קבע 'תורתך

:ÊŒÂ ˙ÂÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÎÏ‰BàNpL éî¦¤§¨
íò äøBz äð÷iL Baì ìò íéNé àì ...éeàøk Bæ äåöî íi÷ì Baì¦§©¥¦§¨¨¨Ÿ¨¦©¦¤¦§¤¨¦

.éàøò Ezëàìîe ,òá÷ EúøBz äNò àlà ...øLòä̈Ÿ¤¤¨£¥¨§¤©§©§§£©
אותם ..." "ולמדתם  א . מצוות: שתי יש  תורה בתלמוד

א) ה, עצמו(דברים מצד "התלמוד כי התורה , ידיעת  מצוות היא 

מעשה " לידי מביא  היה  לא  אם  אף  עשה  מצוות  כן  גם  הוא 

ה"ב) פ"ד לאדה"ז תורה תלמוד הזה(הל' התורה  ספר ימוש  "לא  ב. .

ולילה " יומם  בו  והגית ח)מפיך, א, שלמד (יהושע מי "ואפילו ,

ולילה ' יומם  בו  'והגית לקיים  חייב  כולה ... התורה  כל כבר

ה"ז)ממש " פ"ג .(שם

רשב "י לדעת  ב)והנה, צט, כל (מנחות את  כבר  למד אם 

ולקיים עראי, ותורתו קבע מלאכתו  לעשות  יכול התורה

ולדעת וערבית. שחרית  שמע  בקריאת  ולילה' יומם  בו 'והגית

ארץ " דרך  מנהג  בהן "הנהג  ישמעאל, צורך רבי לידי תבוא (שאם

ב) לה, ברכות רש"י - תורה מדברי ליבטל סופך חייבהבריות מקום  ומכל

אחא  רבי כדברי  עראי , ומלאכתו  קבע תורתו  יט,לעשות  (יומא

בם 'ב) 'ודברת ז)שדורש  ו, ואל (דברים קבע אותן "עשה  -

עראי". תעשם 

תורה תלמוד מצוות  שקיום  כאן הרמב "ם  שכתב  וזהו 

ie`xk,"עראי ומלאכתך קבע תורתך  "עשה  של  באופן  הוא 

קבע מלאכתו והעושה  כולה , התורה  את  כבר למד  אם  אף 

והגית '. ימוש ... 'לא מקיים אינו  עושר לקנות כדי

פת תורה , של  "דרכה  כאן הרמב "ם  שכתב מה  אמנם,

אינו תחיה " צער  וחיי תאכל... שרוצהdaegבמלח למי  אלא 

רוצה שאינו מי  "אבל תורה", של  בכתרה  מוכתר  "להיות 

יכול  חובה " שהן עשה ... מצוות  לקיים  רק  מוכתר, להיות 

"תורתך  של באופן מחסורו " לדי צרכו "כדי במלאכה לעסוק

לסבול  תורה  "שחייבה  מצאנו  לא כי  עראי", ומלאכתך  קבע

התוספות  שכתבו  כמו  צער ", אילימא)חיי ד"ה ב. ט, קמא (בבא

אתרוג, לקנות  ממונו  כל לבזבז  צריך  vni`ש "אין `l elit`
zegtaדלא משמע ביתו  שליש  ואפילו עוברת, מצוה  והויא 

מחומש". יותר יבזבז  אל המבזבז  נמי  ואמרינן  מחייב ,

(` `"ew ,b"t ,z"z 'ld f"dc` jexr ogley)
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyixyz f"iÎ`"i -g"ryz

ה'תשע"ח  תשרי י"א ראשון יום
ÔBL‡¯ ¯ÙÒ ·ÏŒÈ¯LÈÏ E˙˜„ˆÂ EÈÚ„ÈÏ EcÒÁ CLÓ¿…«¿¿¿…¿∆¿ƒ¿»¿¿ƒ¿≈≈≈∆ƒ
.‡ :Ô¯ecÒ ‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ Úcn‰ ¯ÙÒ ‡e‰Â¿≈∆««»ƒ¿»»≈¿∆ƒ»
˙BÎÏ‰ .‚ .˙BÚc ˙BÎÏ‰ .· .‰¯Bz‰ È„BÒÈ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿≈«»ƒ¿≈ƒ¿
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰ .„ .‰¯Bz „eÓÏz«¿»ƒ¿¬«»ƒ«»
.‰·eLz ˙BÎÏ‰ .‰ .˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ‰ ˙BwÁÂ¿À»¿≈»ƒ«»ƒ¿¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."al ixyil jzwcve jrceil jcqg jeyn"

פתוחה  במ"ם מתחילה שהמשנה מציין המהר"ש האדמו"ר
סתומה  במ"ם ומסיימת כו'") שמע את קוראים ("מאימתי
סגור). ומאמר פתוח (מאמר בשלום" עמו את יברך ("...ה'
העניין, באותו גם ומסיימת פותחת המשנה ובנוסף,
ישראל  את המברכים שהם הכהנים בכניסת שתחילתה

melyaעמו את יברך בה' ומסיימת ,melya.
"מקבץ  שהוא החזקה הי"ד ספר דומה הנ"ל הדברים בשני
התורה  ענייני נתבארו שבה למשנה, כולה" שבע"פ לתורה

שבע"פ.
" - פתוחה  במ"ם שמתחיל ליודעך",nהאחד, חסדך שוך

מכסי  לים "כמים - סתומה במ"ם שגם mומסיים והשני, ."
"לידע  שבתחילתו: ענין באותו ומסיים מתחיל החזקה הי"ד

ראשון.. מצוי שם mi`vnpdשיש lky ומה וארץ משמים
"לא  וסיומו: המצאו", מאמיתת אלא נמצאו לא שביניהם

עסק mlerdיהיה lk ומלאה ... בלבד ה' את לדעת אלא
ה'...". את דעה הארץ

(` oniq rcnd xtq 'zekln oii' itÎlr)

-rcndxtq
dxFYd icFqi zFkld1 ¦§§¥©¨

Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BˆÓ LL :˙BˆÓ ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿≈ƒ¿¬≈¿«¿«
ÌL LiL Ú„ÈÏ (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»≈«∆≈»
¯Á‡ dBÏ‡ ÌL LiL ‰·LÁÓ· ‰ÏÚÈ ‡lL (· .dBÏ‡¡«∆…«¬∆¿«¬»»∆≈»¡««≈
.epnÓ ‰‡¯ÈÏ (‰ .B·‰‡Ï („ .B„ÁÈÏ (‚ .'‰ È˙ÏeÊ»ƒ¿«¬¿»√¿ƒ¿»ƒ∆
„a‡Ï ‡lL (Á .BÓL ÏlÁÏ ‡lL (Ê .BÓL Lc˜Ï (Â¿«≈¿∆…¿«≈¿∆…¿«≈
‡È·p‰ ÔÓ ÚÓLÏ (Ë .Ì‰ÈÏÚ BÓL ‡¯˜pL ÌÈ¯·c¿»ƒ∆ƒ¿»¿¬≈∆ƒ¿…«ƒ«»ƒ

.B˙BqÏ ‡lL (È .BÓLa ¯a„Ó‰«¿«≈ƒ¿∆…¿«
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙Bˆn‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

התורה 1) עיקרי הן הללו, בהלכות הנכללות המצוות
ויסודותיה.

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
הארץ;1) כל אדון עולם אלוקי הוא ראשון, מצוי שיש

לו. שני ואין אחד ושהוא גוף, שאינו

.‡˙BÓÎÁ‰ „enÚÂ ˙B„BÒÈ‰ „BÒÈ2LiL Ú„ÈÏ - ¿«¿¿««»¿≈«∆≈

ÌL3ÔBL‡¯ ÈeˆÓ4‡ÈˆÓÓ ‡e‰Â ,5ÏÎÂ .‡ˆÓ Ïk »»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»¿»
e‡ˆÓ ‡Ï ,Ì‰ÈÈaM ‰Óe ı¯‡Â ÌÈÓMÓ ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒƒ»«ƒ»»∆«∆≈≈∆…ƒ¿¿

B‡ˆn‰ ˙zÓ‡Ó ‡l‡6. ∆»≈¬ƒ«ƒ»¿

בשם 2) חיבורו להתחיל התכוון ז"ל רבינו המחקריות.
בארבעת  ורמזו תמיד", לנגדי ה' "שויתי דרך: על המיוחד

הראשונות. התיבות כיחס 3)ראשי כאן פירושו אין
הוא,Ù‰ולא˘Ìהמקום: בערבית רגיל שימושֿלשון אלא ,

שם; אין שם, יש דבר: איזה של מציאותו לשלול או לחייב
שמואל  (רבי עבר ללשון ערב מלשון אותו העביר ֵֶורבינו

למורהֿנבוכים). בפתיחתו ראשון 4)אבןֿתיבון נמצא
כלומר: לזמן, וגם שבעולם אחר דבר לכל קדמון ְַָשהוא

וראשית. תחילה לו מאין.5)שאין יש הכל בורא
כל 6) ומתקיימת נובעת הנצחית, האמיתית, מציאותו ממקור

המציאות.

.·¯·c ÔÈ‡ - ÈeˆÓ BÈ‡ ‡e‰L ˙Úc‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ Ì‡Â¿ƒ«¬∆««««∆≈»≈»»
˙B‡ˆn‰Ï ÏBÎÈ ¯Á‡7. «≈»¿ƒ»¿

ובוראם,7) הנמצאים ממציא רק אינו הראשון המצוי כי
- קיומם סיבת הוא ומקיימם, כולם את מחיה גם אלא

בלעדיו. רגע אף להתקיים יוכלו לא ולפיכך

.‚Bc·lÓ ÌÈ‡ˆÓp‰ Ïk ÔÈ‡L ,˙Úc‰ ÏÚ ‰ÏÚÈ Ì‡Â¿ƒ«¬∆««««∆≈»«ƒ¿»ƒƒ¿«
‡e‰ ÏË·È ‡ÏÂ ,ÈeˆÓ ‰È‰È Bc·Ï ‡e‰ - ÌÈÈeˆÓ¿ƒ¿«ƒ¿∆»¿…ƒ¿«

ÌÏeh·Ï8Ce¯a ,‡e‰Â ,BÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡ˆÓp‰ ÏkL ; ¿ƒ»∆»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,Ì‰Ó „Á‡Ï ‡ÏÂ Ì‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,‡e‰≈»ƒ»∆¿…¿∆»≈∆¿ƒ»≈

˙zÓ‡k B˙zÓ‡9.Ì‰Ó „Á‡ ¬ƒ»«¬ƒ«∆»≈∆

תלוייה 8) בלתי עצמית, מציאות היא מציאותו שהרי
במצוי  בו, תלוייה שהיא הנמצאים שאר כמציאות באחרים
כשכל  אפילו מהיות יחדל ולא נצחי קיומו ולכן - הראשון

היו. כלא והיו ייבטלו שאר 9)הנמצאים של מציאותם
בסיבה  באחרים, הם תלויים שהרי מוכרחת, אינה הנמצאים

רק  הם ולפיכך - למציאותם ‰Â‡ÈˆÓ˙שסיבבה È¯˘Ù‡:
הראשון  המצוי אבל יתקיימו; שלא ואפשר שיתקיימו אפשר
מציאותו  אמיתת למציאותו, סיבה שאין דבר לכל והקדמון

הוא ולפיכך - הכרחית ‰Â‡ÈˆÓ˙היא ·ÈÈÂÁÓ ואיֿאפשר ,
יימצא. שלא

.„"˙Ó‡ ÌÈ‰Ï‡ '‰Â" :¯ÓB‡ ‡È·p‰L ‡e‰10‡e‰ - ∆«»ƒ≈«¡…ƒ¡∆
‡e‰Â .B˙zÓ‡k ˙Ó‡ ¯Á‡Ï ÔÈ‡Â ,˙Ó‡‰ Bc·Ï¿«»¡∆¿≈¿«≈¡∆«¬ƒ»¿
ÔÈ‡ :¯ÓBÏk ,"Bc·lÓ „BÚ ÔÈ‡" :˙¯ÓB‡ ‰¯Bz‰L∆«»∆∆≈ƒ¿«¿«≈

B˙BÓk Bc·lÓ ˙Ó‡ ÈeˆÓ ÌL11. »»¡∆ƒ¿«¿

שהוא 10) 'אמת'? "מהו הזה: הפסוק על חז"ל וכדברי
הלכה  א, פרק ברכות (ירושלמי, עולם" ומלך חיים אלוקים

כמותו.11)ה). וקיים נצחי מצוי המציאות בכל אין זולתו

.‰.ı¯‡‰ Ïk ÔB„‡ ,ÌÏBÚ‰ È‰Ï‡ ‡e‰ ‰f‰ Èeˆn‰«»«∆¡…≈»»¬»»»∆
ÏbÏb‰ ‚È‰n‰ ‡e‰Â12˙ÈÏÎ˙Â ı˜ BÏ ÔÈ‡L ÁÎa13, ¿««¿ƒ««¿«¿…«∆≈≈¿«¿ƒ 1
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˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡L ÁÎa14È‡Â ,„ÈÓz ··BÒ ÏbÏb‰L ; ¿…«∆≈∆¿≈∆««¿«≈»ƒ¿ƒ
·aÒÓ ‡Ïa ·qiL ¯LÙ‡15,‡e‰ Ce¯a ,‡e‰Â ; ∆¿»∆ƒ…¿…¿«≈¿»

Ûe‚ ‡Ï·e „È ‡Ïa B˙B‡ ·aÒÓ‰16. «¿«≈¿…»¿…

"את",12) הפעול מלת פה חסרה הגלגל. את המנהיג כמו:
את  המקיף העליון הגלגל הוא וסגנונה, המשנה לשון כמנהג
אותם  גם הוא מסבב התמידי ובסיבובו הגלגלים, שאר כל
להלן  ידובר הגלגלים על העולם. את בזה מקיימים והם

ג. והתמדה.14)בחוזק.13)בפרק שהרי 15)בזמן
מניע  כוח בלי מעצמו מתנועע אינו גוף וכל גוף, הוא הגלגל

זולתו. ותכלית,16)אחר קץ לו שיש גוף היה שאלמלי
היה  אלמלי ועוד: וסוף. קץ בלי תמיד סובב הגלגל היה לא
המּונע  הגלגל עם יחד הוא גם מתנועע היה גוף, הגלגל מניע
גם  שיתנועע מבלי מניע גוף שאין הוא כלל שהרי ידו, על
מתנועע  שכל והיות ט). הקדמה ב, חלק (מורהֿנבוכים הוא
סוף! לדבר אין כן אם - תנועתו יסבב אשר למניע צריך
את  המניע הראשון שהמצוי אומר: אתה כורחך על אלא

א). ב, חלק מורהֿנבוכים (השווה גוף אינו - הגלגל

.Â'‰ ÈÎ‡" :¯Ó‡pL ,‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰Ê ¯·c ˙ÚÈ„ÈÂƒƒ«»»∆ƒ¿«¬≈∆∆¡«»…ƒ
"EÈ‰Ï‡17dBÏ‡ ÌL LiL BzÚc ÏÚ ‰ÏÚn‰ ÏÎÂ . ¡…∆¿»««¬∆««¿∆≈»¡«

‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,‰fÓ ıeÁ ¯Á‡«≈ƒ∆≈¿…«¬∆∆∆¡«…
Á‡ ÌÈ‰Ï‡ EÏ ‰È‰È¯wÚa ¯ÙBÎÂ ,"Èt ÏÚ ÌÈ¯18, ƒ¿∆¿¡…ƒ¬≈ƒ«»»¿≈»ƒ»

Ïk‰L ÏB„b‰ ¯wÚ‰ e‰fL19.Ba ÈeÏz ∆∆»ƒ»«»∆«…»

ולפיכך 17) המציאות, מחוייב ה' אנוכי כלומר: כד.), (מכות
ולעבדני. באלקותי להכיר ועליך "אלוקיך", גם אנוכי -

בהקדושֿברוךֿהוא.18) עולם, של מציאות 19)בעיקרו
בכול. כופר - בו והכופר גדול, עיקר הוא ואחדותו אלוקים

.ÊÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ ,ÌÈL BÈ‡Â ‡e‰ „Á‡ ‰Ê dBÏ‡¡«∆∆»¿≈¿«ƒ¿…»≈«
ÌÈ„Á‡‰ ÔÓ „Á‡ B„eÁÈk ÔÈ‡L „Á‡ ‡l‡ ,ÌÈL¿«ƒ∆»∆»∆≈¿ƒ∆»ƒ»¬»ƒ
ÏÏBÎ ‡e‰L ÔÈÓk „Á‡ ‡Ï ;ÌÏBÚa ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ»»…∆»¿ƒ∆≈

‰a¯‰ ÌÈ„Á‡20˜ÏÁ ‡e‰L ,Ûe‚k „Á‡ ‡ÏÂ . ¬»ƒ«¿≈¿…∆»¿∆∆¡»
˙BÂˆ˜ÏÂ ˙B˜ÏÁÓÏ21¯Á‡ „eÁÈ ÔÈ‡L ,„eÁÈ ‡l‡ ; ¿«¬»¿ƒ¿»∆»ƒ∆≈ƒ«≈

ÔÈÙe‚ eÈ‰ ,‰a¯‰ ˙B‰Ï‡ eÈ‰ el‡ .ÌÏBÚa B˙BÓk¿»»ƒ»¡…«¿≈»ƒ
ÌÈÓp‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙BiÂ‚e22Ô˙e‡ÈˆÓa ÔÈÂM‰ ¿ƒƒ¿≈∆≈«ƒ¿ƒ«»ƒƒ¿ƒ»

˙BÙeba eÚ¯‡iL ÔÈÚ¯‡Óa ‡l‡ ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ„¯Ùƒ¿»ƒ∆ƒ∆∆»«¿…»ƒ∆∆∆¿«
ı˜ BÏ ‰È‰ ,‰iÂ‚e Ûeb ¯ˆBi‰ ‰È‰ el‡Â .˙BiÂb‰Â¿«¿ƒ¿ƒ»»«≈¿ƒ»»»≈
ÏÎÂ ;ı˜ BÏ ÔÈ‡L Ûeb ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ È‡L ,˙ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»ƒ¿∆≈≈¿…
.ÛBÒÂ ı˜ BÁÎÏ LÈ ,˙ÈÏÎ˙Â ı˜ BÙe‚Ï LiL∆≈¿≈¿«¿ƒ≈¿…≈»
BÈ‡Â ı˜ BÏ ÔÈ‡ BÁÎÂ ÏÈ‡B‰ ,BÓL Ce¯a ,eÈ‰Ï‡Â≈…≈»¿ƒ¿…≈≈¿≈
;Ûeb Ák BÁk ÔÈ‡ - „ÈÓz ··BÒ ÏbÏb‰ È¯‰L ,˜ÒBÙ≈∆¬≈««¿«≈»ƒ≈……«
˙BÙeb‰ ˙BÚ¯‡Ó BÏ eÚ¯‡È ‡Ï ,Ûe‚ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿≈…∆∆¿¿…¿«
¯LÙ‡ È‡ CÎÈÙÏ .¯Á‡Ó „¯ÙÂ ˜ÏÁ ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈∆¡»¿ƒ¿»≈«≈¿ƒ»ƒ∆¿»

„Á‡ ‡l‡ ‰È‰iL23,‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰Ê ¯·c ˙ÚÈ„ÈÂ . ∆ƒ¿∆∆»∆»ƒƒ«»»∆ƒ¿«¬≈
"„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰" :¯Ó‡pL24. ∆∆¡«¡…≈∆»

רבים.20) אישים כולל למשל, האדם, האדם 21)מין גוף
פנימיים  שונים אברים וצורה, חומר שונים: מחלקים מורכב
רוחב  אורך קצוות: לו יש אחר גשמי גוף כל וכן וחיצוניים.

להימנות.22)ועומק. הניתנים זו 23)דברים בהלכה
המוחלטת  אחדותו את הגיוני במופת ז"ל הרמב"ם הוכיח
נאמר  אם שהרי הקדושֿברוךֿהוא: הראשון, המצוי של
ובמעלה  במציאות שווים אלוקות שני שיש למשל, [=ח"ו],
גופים; שהם יתחייב בהכרח אז - לשני עילה אחד ואין
בתור  להימנות מזה זה נפרדים יהיו במה כן, לא שאם

ÌÈÈ˘ ידי על מזה זה נבדלים הנמנים הדברים כל הלא ?
שאין  מה בזה שיש ומקרה מאורע איזה ידי על שינוי, איזה
שוות  והן אחת ביציקה יצוקות מטבעות שתי למשל, בזה.
ידי  על מחברתה אחת הן נפרדות זאת בכל לזו, זו בכל

ויש ‰ÌÂ˜Óמקרה מיוחד. מקום לעצמה תופסת אחת שכל ,
או  ושינויים - ביניהן המבדיל מקומי שינוי איפוא, בהן,
למעלה  הוכח שכבר ומאחר בגופים. רק יחולו כאלה מקרים
ומסבבו  שמניעו הנצחית, הגלגל תנועת ידי על ה ) (הלכה
הגוף, משיגי איפוא, בו, ואין גוף אינו ותכלית קץ בלי

שהוא מזה, יתחייב ממילא - גופניים ומקרים ‡Á„שינויים
לו. שני (סנהדרין 24)ואין לרבינו המשנה פירוש השווה

השני). היסוד י, פרק

.ÁÌÈ‡È·p·e ‰¯Bza L¯ÙÓ È¯‰25ŒLB„w‰ ÔÈ‡L , ¬≈¿…»«»«¿ƒƒ∆≈«»
‡e‰ ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èk" :¯Ó‡pL ,‰iÂ‚e Ûeb ‡e‰ŒCe¯a»¿ƒ»∆∆¡«ƒ¡…≈∆
‡Ï Ûeb‰Â ,"˙ÁzÓ ı¯‡‰ ÏÚÂ ÏÚnÓ ÌÈÓMa ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ«»«ƒƒ««¿«»»∆ƒ»«¿«…
Ïk Ì˙È‡¯ ‡Ï Èk" :¯Ó‡Â ;˙BÓB˜Ó ÈLa ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿≈¿¿∆¡«ƒ…¿ƒ∆»
el‡Â ;"‰ÂL‡Â ÈeÈÓ„˙ ÈÓ Ï‡Â" :¯Ó‡Â ."‰eÓz¿»¿∆¡«¿∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ

.ÌÈÙeb ¯‡LÏ ‰ÓB„ ‰È‰ ,Ûe‚ ‰È‰»»»»∆ƒ¿»ƒ

אינו 25) שהקדושֿברוךֿהוא הגיוני במופת שהוכיח אחרי
מהתנ"ך. גם להוכחתו ראייה להביא כאן מחזר הוא גוף,

.Ë;"ÂÈÏ‚¯ ˙Á˙Â" :‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê e‰Ó ,ÔkŒÌ‡ƒ≈«∆∆»«»¿«««¿»
;"'‰ ÈÈÚ" ;"'‰ „È" ;"ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡a ÌÈ·e˙k"¿ƒ¿∆¿«¡…ƒ«≈≈

el‡‰ ÌÈ¯·c· ‡ˆBiÎÂ ,"'‰ ÈÊ‡"26ÔzÚ„ ÈÙÏ Ïk‰ ? »¿≈¿«≈«¿»ƒ»≈«…¿ƒ«¿»
˙BÙeb‰ ‡l‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ,‡e‰ Ì„‡ŒÈa ÏL27, ∆¿≈»»∆≈»«ƒƒ∆»«

Ì„‡ŒÈa ÔBLÏk ‰¯B˙ ‰¯a„Â28,Ô‰ ÌÈÈepk Ïk‰Â . ¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈»»¿«…ƒƒ≈
,BÏŒLÈ ·¯Á ÈÎÂ - "Èa¯Á ˜¯a È˙BpL Ì‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«ƒ¿««¿ƒ¿ƒ∆∆∆
‰È‡¯ .ÏLÓ Ïk‰Â ,ÏLÓ ‡l‡ ?‚¯B‰ ‡e‰ ·¯Á·e«∆∆≈∆»»»¿«…»»¿»»
Ce¯a LB„w‰ ‰‡¯L ¯ÓB‡ „Á‡ ‡È·pL ‰Ê ¯·cÏ«»»∆∆»ƒ∆»≈∆»»«»»
ıeÓÁ e‰‡¯ „Á‡Â ,"¯eÁ ‚Ï˙k dLe·Ï" :‡e‰¿≈ƒ¿«ƒ»¿∆»»»¬
Ìi‰ ÏÚ e‰‡¯ BÓˆÚ ea¯ ‰LÓ ;‰¯ˆaÓ ÌÈ„‚a¿»ƒƒ»¿»∆«≈«¿»»««»

‰ÓÁÏÓ ‰NBÚ ¯Ba‚k29¯eaˆŒÁÈÏLk - ÈÈÒ·e , ¿ƒ≈ƒ¿»»¿ƒ«ƒ¿ƒ«ƒ
ÛeËÚ30‰¯eˆÂ ˙eÓc BÏ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏ .31Ïk‰ ‡l‡ , »«∆≈¿¿»∆»«…

¯·c‰ ˙zÓ‡Â .‰ÊÁn·e ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa32BzÚc ÔÈ‡ ¿«¿≈«¿»««¬∆«¬ƒ««»»≈«¿
‰ÊÂ .B¯˜ÁÏe B‚ÈN‰Ï ‰ÏBÎÈ ‡ÏÂ ,ÔÈ·Ó Ì„‡ ÏL∆»»≈ƒ¿…¿»¿«ƒ¿»¿¿∆
˙ÈÏÎz „Ú Ì‡ ,‡ˆÓz dBÏ‡ ¯˜Á‰" :·e˙k‰ ¯Ó‡L∆»««»«≈∆¡«ƒ¿»ƒ««¿ƒ

."‡ˆÓz ÈcL««ƒ¿»

הם?26) גוף אברי אלה כל רבינו 27)הלא כדברי
בתחילת  ההמון ישיגו לא "כי כו): א, חלק (מורהֿנבוכים
גוף; לו שיש לדבר בלבד, לגשם אם כי מציאות מחשבתם
לדעתם  אינו - בגוף נמצא אינו או גוף לו שאין מה וכל

‡ˆÓ.(28 מדברת לדבריה שיבינו כדי לא.) (ברכות
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˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡L ÁÎa14È‡Â ,„ÈÓz ··BÒ ÏbÏb‰L ; ¿…«∆≈∆¿≈∆««¿«≈»ƒ¿ƒ
·aÒÓ ‡Ïa ·qiL ¯LÙ‡15,‡e‰ Ce¯a ,‡e‰Â ; ∆¿»∆ƒ…¿…¿«≈¿»

Ûe‚ ‡Ï·e „È ‡Ïa B˙B‡ ·aÒÓ‰16. «¿«≈¿…»¿…

"את",12) הפעול מלת פה חסרה הגלגל. את המנהיג כמו:
את  המקיף העליון הגלגל הוא וסגנונה, המשנה לשון כמנהג
אותם  גם הוא מסבב התמידי ובסיבובו הגלגלים, שאר כל
להלן  ידובר הגלגלים על העולם. את בזה מקיימים והם

ג. והתמדה.14)בחוזק.13)בפרק שהרי 15)בזמן
מניע  כוח בלי מעצמו מתנועע אינו גוף וכל גוף, הוא הגלגל

זולתו. ותכלית,16)אחר קץ לו שיש גוף היה שאלמלי
היה  אלמלי ועוד: וסוף. קץ בלי תמיד סובב הגלגל היה לא
המּונע  הגלגל עם יחד הוא גם מתנועע היה גוף, הגלגל מניע
גם  שיתנועע מבלי מניע גוף שאין הוא כלל שהרי ידו, על
מתנועע  שכל והיות ט). הקדמה ב, חלק (מורהֿנבוכים הוא
סוף! לדבר אין כן אם - תנועתו יסבב אשר למניע צריך
את  המניע הראשון שהמצוי אומר: אתה כורחך על אלא

א). ב, חלק מורהֿנבוכים (השווה גוף אינו - הגלגל

.Â'‰ ÈÎ‡" :¯Ó‡pL ,‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰Ê ¯·c ˙ÚÈ„ÈÂƒƒ«»»∆ƒ¿«¬≈∆∆¡«»…ƒ
"EÈ‰Ï‡17dBÏ‡ ÌL LiL BzÚc ÏÚ ‰ÏÚn‰ ÏÎÂ . ¡…∆¿»««¬∆««¿∆≈»¡«

‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,‰fÓ ıeÁ ¯Á‡«≈ƒ∆≈¿…«¬∆∆∆¡«…
Á‡ ÌÈ‰Ï‡ EÏ ‰È‰È¯wÚa ¯ÙBÎÂ ,"Èt ÏÚ ÌÈ¯18, ƒ¿∆¿¡…ƒ¬≈ƒ«»»¿≈»ƒ»

Ïk‰L ÏB„b‰ ¯wÚ‰ e‰fL19.Ba ÈeÏz ∆∆»ƒ»«»∆«…»

ולפיכך 17) המציאות, מחוייב ה' אנוכי כלומר: כד.), (מכות
ולעבדני. באלקותי להכיר ועליך "אלוקיך", גם אנוכי -

בהקדושֿברוךֿהוא.18) עולם, של מציאות 19)בעיקרו
בכול. כופר - בו והכופר גדול, עיקר הוא ואחדותו אלוקים

.ÊÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ ,ÌÈL BÈ‡Â ‡e‰ „Á‡ ‰Ê dBÏ‡¡«∆∆»¿≈¿«ƒ¿…»≈«
ÌÈ„Á‡‰ ÔÓ „Á‡ B„eÁÈk ÔÈ‡L „Á‡ ‡l‡ ,ÌÈL¿«ƒ∆»∆»∆≈¿ƒ∆»ƒ»¬»ƒ
ÏÏBÎ ‡e‰L ÔÈÓk „Á‡ ‡Ï ;ÌÏBÚa ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ»»…∆»¿ƒ∆≈

‰a¯‰ ÌÈ„Á‡20˜ÏÁ ‡e‰L ,Ûe‚k „Á‡ ‡ÏÂ . ¬»ƒ«¿≈¿…∆»¿∆∆¡»
˙BÂˆ˜ÏÂ ˙B˜ÏÁÓÏ21¯Á‡ „eÁÈ ÔÈ‡L ,„eÁÈ ‡l‡ ; ¿«¬»¿ƒ¿»∆»ƒ∆≈ƒ«≈

ÔÈÙe‚ eÈ‰ ,‰a¯‰ ˙B‰Ï‡ eÈ‰ el‡ .ÌÏBÚa B˙BÓk¿»»ƒ»¡…«¿≈»ƒ
ÌÈÓp‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙BiÂ‚e22Ô˙e‡ÈˆÓa ÔÈÂM‰ ¿ƒƒ¿≈∆≈«ƒ¿ƒ«»ƒƒ¿ƒ»

˙BÙeba eÚ¯‡iL ÔÈÚ¯‡Óa ‡l‡ ,‰fÓ ‰Ê ÔÈ„¯Ùƒ¿»ƒ∆ƒ∆∆»«¿…»ƒ∆∆∆¿«
ı˜ BÏ ‰È‰ ,‰iÂ‚e Ûeb ¯ˆBi‰ ‰È‰ el‡Â .˙BiÂb‰Â¿«¿ƒ¿ƒ»»«≈¿ƒ»»»≈
ÏÎÂ ;ı˜ BÏ ÔÈ‡L Ûeb ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ È‡L ,˙ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»ƒ¿∆≈≈¿…
.ÛBÒÂ ı˜ BÁÎÏ LÈ ,˙ÈÏÎ˙Â ı˜ BÙe‚Ï LiL∆≈¿≈¿«¿ƒ≈¿…≈»
BÈ‡Â ı˜ BÏ ÔÈ‡ BÁÎÂ ÏÈ‡B‰ ,BÓL Ce¯a ,eÈ‰Ï‡Â≈…≈»¿ƒ¿…≈≈¿≈
;Ûeb Ák BÁk ÔÈ‡ - „ÈÓz ··BÒ ÏbÏb‰ È¯‰L ,˜ÒBÙ≈∆¬≈««¿«≈»ƒ≈……«
˙BÙeb‰ ˙BÚ¯‡Ó BÏ eÚ¯‡È ‡Ï ,Ûe‚ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿≈…∆∆¿¿…¿«
¯LÙ‡ È‡ CÎÈÙÏ .¯Á‡Ó „¯ÙÂ ˜ÏÁ ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈∆¡»¿ƒ¿»≈«≈¿ƒ»ƒ∆¿»

„Á‡ ‡l‡ ‰È‰iL23,‰NÚ ˙ÂˆÓ - ‰Ê ¯·c ˙ÚÈ„ÈÂ . ∆ƒ¿∆∆»∆»ƒƒ«»»∆ƒ¿«¬≈
"„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰" :¯Ó‡pL24. ∆∆¡«¡…≈∆»

רבים.20) אישים כולל למשל, האדם, האדם 21)מין גוף
פנימיים  שונים אברים וצורה, חומר שונים: מחלקים מורכב
רוחב  אורך קצוות: לו יש אחר גשמי גוף כל וכן וחיצוניים.

להימנות.22)ועומק. הניתנים זו 23)דברים בהלכה
המוחלטת  אחדותו את הגיוני במופת ז"ל הרמב"ם הוכיח
נאמר  אם שהרי הקדושֿברוךֿהוא: הראשון, המצוי של
ובמעלה  במציאות שווים אלוקות שני שיש למשל, [=ח"ו],
גופים; שהם יתחייב בהכרח אז - לשני עילה אחד ואין
בתור  להימנות מזה זה נפרדים יהיו במה כן, לא שאם

ÌÈÈ˘ ידי על מזה זה נבדלים הנמנים הדברים כל הלא ?
שאין  מה בזה שיש ומקרה מאורע איזה ידי על שינוי, איזה
שוות  והן אחת ביציקה יצוקות מטבעות שתי למשל, בזה.
ידי  על מחברתה אחת הן נפרדות זאת בכל לזו, זו בכל

ויש ‰ÌÂ˜Óמקרה מיוחד. מקום לעצמה תופסת אחת שכל ,
או  ושינויים - ביניהן המבדיל מקומי שינוי איפוא, בהן,
למעלה  הוכח שכבר ומאחר בגופים. רק יחולו כאלה מקרים
ומסבבו  שמניעו הנצחית, הגלגל תנועת ידי על ה ) (הלכה
הגוף, משיגי איפוא, בו, ואין גוף אינו ותכלית קץ בלי

שהוא מזה, יתחייב ממילא - גופניים ומקרים ‡Á„שינויים
לו. שני (סנהדרין 24)ואין לרבינו המשנה פירוש השווה

השני). היסוד י, פרק

.ÁÌÈ‡È·p·e ‰¯Bza L¯ÙÓ È¯‰25ŒLB„w‰ ÔÈ‡L , ¬≈¿…»«»«¿ƒƒ∆≈«»
‡e‰ ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ Èk" :¯Ó‡pL ,‰iÂ‚e Ûeb ‡e‰ŒCe¯a»¿ƒ»∆∆¡«ƒ¡…≈∆
‡Ï Ûeb‰Â ,"˙ÁzÓ ı¯‡‰ ÏÚÂ ÏÚnÓ ÌÈÓMa ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ«»«ƒƒ««¿«»»∆ƒ»«¿«…
Ïk Ì˙È‡¯ ‡Ï Èk" :¯Ó‡Â ;˙BÓB˜Ó ÈLa ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿≈¿¿∆¡«ƒ…¿ƒ∆»
el‡Â ;"‰ÂL‡Â ÈeÈÓ„˙ ÈÓ Ï‡Â" :¯Ó‡Â ."‰eÓz¿»¿∆¡«¿∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿∆¿ƒ

.ÌÈÙeb ¯‡LÏ ‰ÓB„ ‰È‰ ,Ûe‚ ‰È‰»»»»∆ƒ¿»ƒ

אינו 25) שהקדושֿברוךֿהוא הגיוני במופת שהוכיח אחרי
מהתנ"ך. גם להוכחתו ראייה להביא כאן מחזר הוא גוף,

.Ë;"ÂÈÏ‚¯ ˙Á˙Â" :‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê e‰Ó ,ÔkŒÌ‡ƒ≈«∆∆»«»¿«««¿»
;"'‰ ÈÈÚ" ;"'‰ „È" ;"ÌÈ‰Ï‡ Úaˆ‡a ÌÈ·e˙k"¿ƒ¿∆¿«¡…ƒ«≈≈

el‡‰ ÌÈ¯·c· ‡ˆBiÎÂ ,"'‰ ÈÊ‡"26ÔzÚ„ ÈÙÏ Ïk‰ ? »¿≈¿«≈«¿»ƒ»≈«…¿ƒ«¿»
˙BÙeb‰ ‡l‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ,‡e‰ Ì„‡ŒÈa ÏL27, ∆¿≈»»∆≈»«ƒƒ∆»«

Ì„‡ŒÈa ÔBLÏk ‰¯B˙ ‰¯a„Â28,Ô‰ ÌÈÈepk Ïk‰Â . ¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈»»¿«…ƒƒ≈
,BÏŒLÈ ·¯Á ÈÎÂ - "Èa¯Á ˜¯a È˙BpL Ì‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«ƒ¿««¿ƒ¿ƒ∆∆∆
‰È‡¯ .ÏLÓ Ïk‰Â ,ÏLÓ ‡l‡ ?‚¯B‰ ‡e‰ ·¯Á·e«∆∆≈∆»»»¿«…»»¿»»
Ce¯a LB„w‰ ‰‡¯L ¯ÓB‡ „Á‡ ‡È·pL ‰Ê ¯·cÏ«»»∆∆»ƒ∆»≈∆»»«»»
ıeÓÁ e‰‡¯ „Á‡Â ,"¯eÁ ‚Ï˙k dLe·Ï" :‡e‰¿≈ƒ¿«ƒ»¿∆»»»¬
Ìi‰ ÏÚ e‰‡¯ BÓˆÚ ea¯ ‰LÓ ;‰¯ˆaÓ ÌÈ„‚a¿»ƒƒ»¿»∆«≈«¿»»««»

‰ÓÁÏÓ ‰NBÚ ¯Ba‚k29¯eaˆŒÁÈÏLk - ÈÈÒ·e , ¿ƒ≈ƒ¿»»¿ƒ«ƒ¿ƒ«ƒ
ÛeËÚ30‰¯eˆÂ ˙eÓc BÏ ÔÈ‡L ,¯ÓBÏ .31Ïk‰ ‡l‡ , »«∆≈¿¿»∆»«…

¯·c‰ ˙zÓ‡Â .‰ÊÁn·e ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa32BzÚc ÔÈ‡ ¿«¿≈«¿»««¬∆«¬ƒ««»»≈«¿
‰ÊÂ .B¯˜ÁÏe B‚ÈN‰Ï ‰ÏBÎÈ ‡ÏÂ ,ÔÈ·Ó Ì„‡ ÏL∆»»≈ƒ¿…¿»¿«ƒ¿»¿¿∆
˙ÈÏÎz „Ú Ì‡ ,‡ˆÓz dBÏ‡ ¯˜Á‰" :·e˙k‰ ¯Ó‡L∆»««»«≈∆¡«ƒ¿»ƒ««¿ƒ

."‡ˆÓz ÈcL««ƒ¿»

הם?26) גוף אברי אלה כל רבינו 27)הלא כדברי
בתחילת  ההמון ישיגו לא "כי כו): א, חלק (מורהֿנבוכים
גוף; לו שיש לדבר בלבד, לגשם אם כי מציאות מחשבתם
לדעתם  אינו - בגוף נמצא אינו או גוף לו שאין מה וכל

‡ˆÓ.(28 מדברת לדבריה שיבינו כדי לא.) (ברכות

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

dxezd iceqi zekld - rcnd xtq - ixyz `"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

האדם  חיי מתוך הלקוחים דיבור ובציורי בכינויים התורה
צדיקים  "אשריהם במאמרם: חז"ל כוונת וזוהי וסביבתו.

שהם ÂÈÏˆ¯‰הנביאים ‰¯Âˆ‰ ÌÈÓ„Ó משמיעים אין אלא ,
- לעין מראים ואין לשמוע, יכולה שהיא מה אלא - לאוזן
א). פרק טוב" "שוחר (מדרש לראות יכולה שהיא מה אלא

בשלח).29) יז:).30)(מכילתא השנה מכיוון 31)(ראש
שאין  הוא אות אחרת, ודמות בצורה נגלה הוא אחד שלכל

במחזה. רק והכל עיקר, כל ודמות צורה מהותו 32)לו 
יגיע  ולא היא, תעלומה הקדושֿברוךֿהוא של האמיתית

תכליתה. לחקר לעולם האדם

.È:¯Ó‡Lk ‚ÈN‰Ï ea¯ ‰LÓ LwaL ‰Ê e‰Ó«∆∆ƒ≈∆«≈¿«ƒ¿∆»«
B‡ˆn‰ ˙zÓ‡ Ú„ÈÏ Lwa - ?"E„·k ˙‡ ‡ È‡¯‰"«¿≈ƒ»∆¿…∆ƒ≈≈«¬ƒ«ƒ»¿
BÓk BaÏa Úe„È ‰È‰iL „Ú ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL∆«»»«∆ƒ¿∆»«¿ƒ¿
B˙¯eˆ ‰˜˜ÁÂ ÂÈÙ ‰‡¯L ,ÌÈL‡‰ ÔÓ „Á‡ ˙ÚÈ„È¿ƒ«∆»ƒ»¬»ƒ∆»»»»¿∆¿¿»»
¯‡MÓ BzÚ„a „¯Ù LÈ‡‰ B˙B‡ ‡ˆÓpL ,BaÏ·¿ƒ∆ƒ¿»»ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿»

a¯ ‰LÓ Lwa Ck .ÌÈL‡‰˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ï e »¬»ƒ»ƒ≈∆«≈ƒ¿¿ƒ
˙‡ÈˆÓ ¯‡MÓ BaÏa ˙„¯Ù ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»ƒ¿∆∆¿ƒƒ¿»¿ƒ«
.‡È‰ ¯L‡k B‡ˆn‰ ˙zÓ‡ Ú„iL „Ú ,ÌÈ‡ˆÓp‰«ƒ¿»ƒ«∆≈«¬ƒ«ƒ»¿«¬∆ƒ
,ÈÁ‰ Ì„‡‰ ˙Ú„a Ák ÔÈ‡L ,‡e‰ Ce¯a B·ÈL‰Â∆¡ƒ»∆≈…«¿««»»»««
ÏÚ ‰Ê ¯·c ˙zÓ‡ ‚ÈN‰Ï ,LÙÂ ÛebÓ ¯aÁÓ ‡e‰L∆¿À»ƒ»∆∆¿«ƒ¬ƒ«»»∆«
ÂÈÙÏ Ì„‡ Ú„È ‡lM ‰Ó ,‡e‰ Ce¯a BÚÈ„B‰Â .BÈ¯aÀ¿¿ƒ»«∆…»«»»¿»»
,¯·c B‡ˆn‰ ˙zÓ‡Ó ‚ÈN‰L „Ú ,ÂÈ¯Á‡Ï Ú„È ‡ÏÂ¿…≈«¿«¬»«∆ƒƒ≈¬ƒ«ƒ»¿»»
,ÌÈ‡ˆÓp‰ ¯‡MÓ BzÚ„a ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ „¯ÙpL∆ƒ¿««»»¿«¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
‚ÈN‰Â ÂÈ¯BÁ‡ ‰‡¯L ÌÈL‡‰ ÔÓ „Á‡ „¯tiL BÓk¿∆ƒ»≈∆»ƒ»¬»ƒ∆»»¬»¿ƒƒ
ÏÚÂ .ÌÈL‡‰ ÈÙeb ¯‡MÓ BzÚ„a BLeaÏÓe BÙeb Ïk»«¿¿«¿ƒ¿»≈»¬»ƒ¿«
ÈÙe ,È¯Á‡ ˙‡ ˙È‡¯Â" :¯Ó‡Â ·e˙k‰ ÊÓ¯ ‰Ê ¯·c»»∆»««»¿»«¿»ƒ»∆¬…»»«

e‡¯È ‡Ï33." …≈»

את 33) לדעת להכיר רבינו משה ביקש הוא: זו הלכה תוכן
כדי  עד היא, כאשר לאמיתה הקדושֿברוךֿהוא של מהותו
הנמצאים, שאר למציאות מציאותו בין להבדיל שיוכל כך
צורתו  ונתרשמה בפניו שהסתכל רעהו את אדם שיכיר כמו
משה  קיבל זה על אחר. באיש יחליפהו שלא היטב בזיכרונו
כלומר: ייראו", לא ופני אחורי, את ""וראית תשובה: רבינו
מהקודמים  יותר מהותי את תשיג אמנם, לשאול. הקשית

את אך כן גם אבל אחריך, והבאים כולה Ó˜ˆ˙‰לפניך ולא
ונפש, מגוף המחובר חי, אדם וחי": האדם יראני לא "כי -
שמונה  (עיין היא כאשר מהותי להשיג בדעתו כוח אין

נד). א, חלק נבוכים מורה ז; פרק פרקים

.‡È‡lL ¯¯a˙È ,‰iÂ‚e Ûe‚ BÈ‡L ¯¯a˙pL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»≈∆≈¿ƒ»ƒ¿»≈∆…
‡ÏÂ ¯eaÁ ‡Ï - ˙BÙeb‰ ˙BÚ¯‡nÓ „Á‡ BÏ Ú¯‡È∆¡«∆»ƒ¿…¿«…ƒ¿…

„e¯Ù34,‰„È¯È ‡ÏÂ ‰iÏÚ ‡Ï ,‰cÓ ‡ÏÂ ÌB˜Ó ‡Ï , ≈…»¿…ƒ»…¬ƒ»¿…¿ƒ»
‡ÏÂ ,¯BÁ‡ ‡ÏÂ ÌÈÙ ‡ÏÂ ,Ï‡ÓN ‡ÏÂ ÔÈÓÈ ‡ÏÂ¿…»ƒ¿…¿…¿…»ƒ¿…»¿…

ÔÓÊa ÈeˆÓ BÈ‡Â ;‰„ÈÓÚ ‡ÏÂ ‰·ÈLÈ35‰È‰iL „Ú ¿ƒ»¿…¬ƒ»¿≈»«¿««∆ƒ¿∆
,‰pzLÓ BÈ‡Â ;ÌÈL ÔÈÓe ˙È¯Á‡Â ˙ÈL‡¯ BÏ≈ƒ¿«¬ƒƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿«∆
‡ÏÂ ˙ÂÓ ‡Ï BÏ ÔÈ‡Â ;ÈepL BÏ Ì¯‚iL ¯·„ BÏ ÔÈ‡L∆≈»»∆ƒ¿…ƒ¿≈…»∆¿…

ÈÁ‰ Ûeb‰ ÈiÁk ,ÌÈiÁ36,‰ÓÎÁ ‡ÏÂ ˙eÏÎÒ ‡ÏÂ ; «ƒ¿«≈«∆»¿…ƒ¿¿…»¿»
ÌÎÁ‰ LÈ‡‰ ˙ÓÎÁk37‰ˆÈ˜‰ ‡ÏÂ ‰L ‡Ï ;38‡ÏÂ , ¿»¿«»ƒ∆»»…≈»¿…¬ƒ»¿…

‡ÏÂ ,˙e·ˆÚ ‡ÏÂ ‰ÁÓN ‡ÏÂ ,˜BÁN ‡ÏÂ ÒÚÎ««¿…¿¿…ƒ¿»¿…«¿¿…
e¯Ó‡ CÎÂ .Ì„‡ŒÈa ¯ea„k ¯ea„ ‡ÏÂ ‰˜È˙L¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ¿≈»»¿»»¿

ÌÈÓÎÁ39‰„ÈÓÚ ‡ÏÂ ‰·ÈLÈ ‡Ï ,‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡ :40, ¬»ƒ≈¿«¿»…¿ƒ»¿…¬ƒ»
ÈetÚ ‡ÏÂ Û¯Ú ‡ÏÂ41. ¿……∆¿…ƒ

המנויים 34) והפעולות המקרים כל הפרדה. ולא הרכבה לא
הראשון  המצוי את איפוא, ישיגו, ולא הגוף. משיגי הם כאן

גוף. לזמן,35)שאינו וגם דבר לכל הוא קדמון שהרי
אין  כך וראשית, תחילה לו שאין וכמו אמרנו; כבר כאשר

ותכלית. סוף והמצוי 36)לו האדם; לגוף תוספת שהם
אלא  - תוספת שום לו אין מורכב ואינו גוף שאינו הראשון

היא. אחת מהות והחיים תוס 37)הוא על שהיא פת
הוא. - והחכמה החכמה, - הוא כן: לא הוא אבל מהותו;

קֹוץ 38) משורש בהפעיל פעולה שם אוכספורד. נוסח לפי
הנוסח: הדפוסים ברוב משינה. יקיצה והוראתו: יקֹוץ, ָאחי
הקיץ: הפועל משם בטעות שנגזר פעולה שם - ֲִִָהקיצה
רש"י  בדברי עיין א). יז, (תהלים תמונתך בהקיץ אשבעה

י.). בתרא טו.).39)(בבא חסר 40)(חגיגה שלנו בגמרא
לא  עמידה" "ולא מעיר: בפירושו ורש"י עמידה". "ולא

י)41)גרסינן. פרק (סנהדרין למשנה בפירושו הרמב"ם
"עורף" חיבור. ולא פירוד לא - עפוי" ולא ערף "לא פירש:
פלשתים  בכתף ועפו מלשון: ו"עפוי" הפירוד, סמל הוא
ויש  שם). (עיין יתחברו שפירושו: יד), יא, (ישעיה
והתגלגל, סבוב שפירושו: עפה. משורש: "עפוי" מפרשים:
עורף  לא פירושו: וכה יתרו), (מדרשֿרבה, עפו לא אופנים
עפוי  ולא טו.) חגיגה (רש"י, פנים רק יש צדדיהם דבכל -
פניו  עבר אל איש בלכתן, יסבו לא דרך: על סבוב, ולא -

רש"י: ולדעת ט), א, (יחזקאל עייפות.ÈÂÙÈÚילכו לשון -

.·ÈeÏl‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk - ‡e‰ Ôk ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿«»»≈»«¿»ƒ«»
Ïk‰ ,ÌÈ‡È·‰ È¯·„·e ‰¯Bza e¯Ó‡pL ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆∆∆¿«»¿ƒ¿≈«¿ƒƒ«…
ÌÈÓMa ·LBÈ" :¯Ó‡pL BÓk ;Ô‰ ‰ˆÈÏÓe ÏLÓ»»¿ƒ»≈¿∆∆¡«≈«»«ƒ
,"'‰ NN ¯L‡k" ,"Ì‰ÈÏ·‰a ÈeÒÚk" ,"˜ÁNÈƒ¿»ƒ¬ƒ¿«¿≈∆«¬∆»
‰¯B˙ ‰¯ac :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ïk‰ ÏÚ ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆««…»¿¬»ƒƒ¿»»
Ì‰ È˙‡‰" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .Ì„‡ŒÈa ÔBLÏkƒ¿¿≈»»¿≈≈«…ƒ≈
,"È˙ÈL ‡Ï '‰ È‡" :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ,"ÌÈÒÈÚÎÓ«¿ƒƒ¬≈≈¬ƒ…»ƒƒ
‰È‰ ,ÁÓN ÌÈÓÚÙe ÒÚBk ÌÈÓÚt ‰È‰ el‡Â¿ƒ»»¿»ƒ≈¿»ƒ»≈«»»

‰pzLÓ42‡l‡ ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ƒ¿«∆¿»«¿»ƒ»≈≈»¿ƒ∆»
¯L‡ ,¯ÓÁ Èz· ÈÎL ,ÌÈÏÙM‰ ,ÌÈÏÙ‡‰ ÌÈÙebÏ«ƒ»¬≈ƒ«¿»ƒ…¿≈»≈…∆¬∆

Ì„BÒÈ ¯ÙÚa43C¯a˙È ,‡e‰ Ce¯a ,‡e‰ Ï·‡ . ∆»»¿»¬»»ƒ¿»≈
.‰Ê Ïk ÏÚ ÌÓB¯˙ÈÂ¿ƒ¿≈«»∆

אבל 42) ברצון; אינו בכעס כשהוא ודם בשר "מלך
הוא  בכעס כשהוא גם אלא כן, אינו הקדושֿברוךֿהוא

ב). פרק טוב, שוחר (מדרש יט).43)ברצון" ד, (איוב

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ה 1) שכל ה'; את לאהוב לשלושה שמצוה מחולקים ברואים

מרכבה. מעשה על פרקים ראשי חלקים;

.‡‰‡¯ÈÏe B·‰‡Ï ‰ÂˆÓ ,‰f‰ ‡¯Bp‰Â „aÎp‰ Ï‡‰»≈«ƒ¿»¿«»«∆ƒ¿»¿»√¿ƒ¿»
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:¯Ó‡Â ,"EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,B˙B‡∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆¿∆¡«
."‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡∆¡…∆ƒ»

.·‰ÚLa ?B˙‡¯ÈÂ B˙·‰‡Ï C¯c‰ ‡È‰ C‡È‰Â¿≈«ƒ«∆∆¿«¬»¿ƒ¿»¿»»
ÌÈ‡ÏÙp‰ ÂÈ‡e¯·e ÂÈNÚÓa Ì„‡‰ ÔBa˙iL∆ƒ¿≈»»»¿«¬»¿»«ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ C¯Ú dÏ ÔÈ‡L ,B˙ÓÎÁ Ô‰Ó ‰‡¯ÈÂ ,ÌÈÏB„b‰Â¿«¿ƒ¿ƒ¿∆≈∆»¿»∆≈»≈∆¿…
‰Â‡z ‰e‡˙Óe ¯‡ÙÓe ÁaLÓe ·‰B‡ ‡e‰ „iÓ - ı≈̃ƒ»≈¿«≈«¿»≈ƒ¿«∆«¬»
‰‡Óˆ" :„Âc ¯Ó‡L BÓk .ÏB„b‰ ÌM‰ Ú„ÈÏ ‰ÏB„‚¿»≈««≈«»¿∆»«»ƒ»¿»
el‡‰ ÌÈ¯·ca ·MÁnLÎe ."ÈÁ Ï‡Ï ÌÈ‰Ï‡Ï ÈLÙ«¿ƒ≈…ƒ¿≈»¿∆¿«≈«¿»ƒ»≈

ÔÓˆÚ2Ú„BÈÂ ,„ÁÙÈÂ ‡¯ÈÈÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï Úz¯ ‡e‰ „iÓ , «¿»ƒ»ƒ¿»«¬»¿ƒ»¿ƒ¿«¿≈«
˙Ú„a ˙„ÓBÚ ,‰ÏÙ‡ ,‰ÏÙL ,‰pË˜ ‰i¯· ‡e‰L∆¿ƒ»¿«»¿»»¬≈»∆∆¿««

ÙÏ ‰ËeÚÓ ,‰l˜˙BÚc ÌÈÓz È3:„Âc ¯Ó‡L BÓk , «»¿»ƒ¿≈¿ƒ≈¿∆»«»ƒ
Èk LB‡ ‰Ó - EÈ˙Úaˆ‡ ‰NÚÓ EÈÓL ‰‡¯‡ Èk"ƒ∆¿∆»∆«¬≈∆¿¿…∆»¡ƒ

el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÈÙÏe ."ep¯kÊ˙4ÌÈÏÏk ¯‡·Ó È‡ , ƒ¿¿∆¿ƒ«¿»ƒ»≈¬ƒ¿»≈¿»ƒ
Á˙Ù eÈ‰iL È„k ,ÌÈÓÏBÚ‰ ÔBa¯ ‰NÚnÓ ÌÈÏB„b¿ƒƒ«¬≈ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L BÓk ;ÌM‰ ˙‡ ·‰‡Ï ÔÈ·nÏ5ÔÈÚa «≈ƒ∆¡…∆«≈¿∆»¿¬»ƒ¿ƒ¿«
Ck CBznL ,‰·‰‡6‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓ ˙‡ ¯ÈkÓ ‰z‡ «¬»∆ƒ»«»«ƒ∆ƒ∆»«¿»»

.ÌÏBÚ‰»»

הוא 2) מיד ערכו. ומך האדם אפסות את לעומתם ומעריך
שהוא  כמו ופחיתות, נחיתות של רגש מתוך אחור נסוג

ומבאר. הדעת.3)הולך שלימות סמל לאלהים, הכוונה
טז). לז, (איוב דעים תמים בענין,4)ובמקרא: האמורים

באים  דעים, תמים בנפלאות והתבוננות הסתכלות שמתוך
ויראתו. אהבתו ואתחנן.5)לידי  עיון 6)'ספרי', מתוך

ומצוותיה. ה' בתורת והתבוננות

.‚˜ÏÁ BÓÏBÚa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‡¯aM ‰Ó Ïk»«∆»»«»»¿»∆¡»
ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ7ÌÈ¯aÁÓ Ô‰L ,ÌÈ‡e¯a Ô‰Ó : ƒ¿»¬»ƒ≈∆¿ƒ∆≈¿À»ƒ

ÌÏbÓ8‰¯eˆÂ9ÌÈ„ÒÙÂ ÌÈÂ‰ Ì‰Â ,10BÓk ,„ÈÓz ƒ…∆¿»¿≈…ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿
˙BÎzn‰Â ÌÈÁÓv‰Â ‰Ó‰a‰Â Ì„‡‰ ˙BÙeb11Ô‰Óe . »»»¿«¿≈»¿«¿»ƒ¿««»≈∆

ÔÈ‡ Ï·‡ ,‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ÌÈ¯aÁÓ Ô‰L ,ÌÈ‡e¯a¿ƒ∆≈¿À»ƒƒ…∆¿»¬»≈»
,ÌÈBL‡¯‰ BÓk ‰¯eˆÏ ‰¯evÓe Ûe‚Ï ÛebÓ ÔÈpzLÓƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿»¿»ƒƒ
ÔÈpzLÓ ÔÈ‡Â ÌÓÏ‚a ÌÏBÚÏ ‰Úe·˜ Ô˙¯eˆ ‡l‡∆»»»¿»¿»¿»¿»¿≈»ƒ¿«ƒ
ÔÈ‡Â .Ô‰aL ÌÈ·ÎBk‰Â ÌÈlbÏb‰ Ì‰Â ,el‡ BÓk¿≈¿≈««¿«ƒ¿«»ƒ∆»∆¿≈

ÌÈÓÏb ¯‡Lk ÌÓÏb12.˙B¯eˆ ¯‡Lk Ì˙¯eˆ ‡ÏÂ »¿»ƒ¿»¿»ƒ¿…»»ƒ¿»
Ì‰Â ,ÏÏk ÌÏ‚ ‡Ïa ‰¯eˆ - ÌÈ‡e¯a Ô‰Óe≈∆¿ƒ»¿……∆¿»¿≈
˙B¯eˆ ‡l‡ ,‰iÂ‚e Ûeb ÌÈ‡ ÌÈÎ‡Ïn‰L ,ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆««¿»ƒ≈»¿ƒ»∆»

BfÓ BÊ ˙B„¯Ù13. ƒ¿»ƒ

והכוכבים.7) הגלגלים עולם שלנו. העולם זהו השפל, עולם
ומבאר. הולך שהוא כמו המלאכים, כמו:8)ועולם חומר,

ותבנית. צורה מחוסר חומר ז), יב, (כלים עץ כלי גולמי
החומר 9) יתעצם בה אשר ועצמותו, החומר נפש היא

בו  כי האדם, צורת הוא השכל למשל: מינו. משאינו וייבדל
משאר  בזה ונבדל "מדבר", מין מיוחד, למין ויתייחד יתעצם
גולם. - שכל המחוסר אדם נקרא ולפיכך החיים. בעלי
צורה  היא האחרונה שזו מ"תבנית", "צורה" ונבדלת
בעוד  יד, תבנית כמו: לעינים, ונראית חיצונית גשמית,
בשכל. רק ומושגת מופשטת, רוחנית היא ש"צורה"

נתהוו.10) שמהם ליסודות תמיד ונפרדים מתהווים,
דומם,11) הארץ: כדור שעל היצורים סוגי ארבעת הם

מלמעלה  מהופך, בסדר פה ומנויים מדבר. חי, צומח,
אלא 12)למטה. – תמיד ונפסדים ההווים חלוף, בני שהם

משתנים. ואינם הם מכל 13)בניֿקיימא ונפשטות נפרדות
להלן, (עיין מעלתן ע"י מחברתה אחת הן ונבדלות חומר,
מאמר  את מבאר י) ח"ב, (מו"נ בספרו ז"ל ורבינו ה). הלכה
עולם", של שלישו הוא ש"המלאך סח), פרק (ב"ר המדרש
– חלקים לשלושה נחלק שהעולם כאן, שיטתו עלֿפי

העולם. שליש איפוא, הוא, המלאכים ועולם

.„L‡ C‡Ïn‰ e‡¯L ,ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ‡È·p‰L ‰Ê e‰Óe«∆∆«¿ƒƒ¿ƒ∆»««¿»≈
?ÌÈÙk ÏÚ·e14,‰„ÈÁ C¯„Â ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa Ïk‰ ««¿»»ƒ«…¿«¿≈«¿»¿∆∆ƒ»

ÌÈ„·k‰ ˙BÙebk „·Î BÈ‡Â ,Ûe‚ BÈ‡L ¯ÓBÏ15BÓk ; «∆≈¿≈»≈««¿≈ƒ¿
,L‡ BÈ‡Â ,"‡e‰ ‰ÏÎ‡ L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¡…∆≈…¿»¿≈≈
ÂÈÎ‡ÏÓ ‰NÚ" :¯Ó‡pL BÓÎe ;ÏLÓ ‡l‡∆»»»¿∆∆¡«…∆«¿»»

"˙BÁe¯16.

ואיך 14) איֿגופני, גולם, בלי צורה הוא המלאך והלא
מורכבים? גופים שהם כנפים ובעל כאש כמים 15)יתואר

דרך  רק הוא זה כל אבל ורוח. כאש הם קלים אלא עפר, או
צורות  הם - דבר של ולאמיתו האוזן, את לשבר וחידה משל
מט). ח"א, מו"נ (השווה עיקר כל גופנים ואינם נפרדות

אש,16) פעם לוהט": אש "משרתיו הפסוק: של וסופו
הכל  אלא זה, ולא זה לא שאינם לך: לומר – רוח ופעם

רוקח). (מעשה הנבואה של הדמיון כח לפי

.‰e„¯tÈ ‰n·e17ÔÈ‡ È¯‰Â ,BfÓ BÊ ˙B¯ev‰ «∆ƒ»¿«ƒ«¬≈≈»
?ÔÈÙeb18È‡L ÈÙÏ„Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ô˙e‡ÈˆÓa ÔÈÂL Ô ƒ¿ƒ∆≈»»ƒƒ¿ƒ»∆»»∆»

,BÁkÓ ÈeˆÓ ‡e‰Â ,B¯·Á ÏL B˙ÏÚnÓ ‰hÓÏ Ô‰Ó≈∆¿«»ƒ«¬»∆¬≈¿»ƒ…
‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê19ŒLB„w‰ ÏL BÁkÓ ÌÈ‡ˆÓ Ïk‰Â , ∆¿«¿»ƒ∆¿«…ƒ¿»ƒƒ…∆«»

B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ÊÓ¯L e‰ÊÂ .B·eËÂ ‡e‰ŒCe¯a»¿¿∆∆»«¿……¿»¿»
"¯ÓL d·b ÏÚÓ d·‚ Èk" :¯Ó‡Â20. ¿»«ƒ»…«≈«»…«…≈

הנשואות 17) המשנה: לשון עלֿדרך ּתּפרדנה, ְִַָָבמקום:
מפני  ואולי, מא.). (יבמות יינשאו והארוסות יתארסו
זכר  בהן משמשים כן על המלאכים, הם ב"צורות" ָשהמכּוון

בערבוביא. -18)ונקבה בהם יחולו לא גופניים ושינויים
זה  ונבדלים ניכרים שיהיו המלאכים ייפרדו איפוא, במה,

שכל 19)מזה? מעלתם: ובטיב במציאותם נפרדים הם
למעלה  (עיין מכוחו ומצוי לו שממעל לשני עלול הוא אחד
של  מציאותו אמיתות מכוח נמצאים יחד וכולם ה"ז): פ"א,

הראשון. על 20)המצוי שומר הגלגלים עולם כלומר:
עליהם, יתקיימו: שיסודותיו היסודות עולם השפל, העולם
וצורתם. עילתם שהם המלאכים עולם שומר הגלגלים, על
העילות  עילת שהוא הקדושֿברוךֿהוא, – לכולם וממעל

העולם. וצורת

.ÂdÈ‡ ,'B¯·Á ÏL B˙ÏÚnÓ ‰hÓÏ' :e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿¿«»ƒ«¬»∆¬≈≈»
;B¯·ÁÓ ‰ÏÚÓÏ ·LBiL Ì„‡ BÓk ,ÌB˜Ó ˙ÏÚÓ«¬«»¿»»∆≈¿«¿»≈¬≈
ÏB„b „Á‡L ÌÈÓÎÁ ÈLa ÔÈ¯ÓB‡L BÓk ‡l‡∆»¿∆¿ƒƒ¿≈¬»ƒ∆∆»»
;‰Ê ÏL B˙ÏÚnÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,‰ÓÎÁa B¯·ÁÓ≈¬≈¿»¿»∆¿«¿»ƒ«¬»∆∆
.ÏeÏÚ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ,‰lÚa ÌÈ¯ÓB‡L BÓÎe¿∆¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»ƒ∆»
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:¯Ó‡Â ,"EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,B˙B‡∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆¿∆¡«
."‡¯Èz EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡∆¡…∆ƒ»

.·‰ÚLa ?B˙‡¯ÈÂ B˙·‰‡Ï C¯c‰ ‡È‰ C‡È‰Â¿≈«ƒ«∆∆¿«¬»¿ƒ¿»¿»»
ÌÈ‡ÏÙp‰ ÂÈ‡e¯·e ÂÈNÚÓa Ì„‡‰ ÔBa˙iL∆ƒ¿≈»»»¿«¬»¿»«ƒ¿»ƒ
‡ÏÂ C¯Ú dÏ ÔÈ‡L ,B˙ÓÎÁ Ô‰Ó ‰‡¯ÈÂ ,ÌÈÏB„b‰Â¿«¿ƒ¿ƒ¿∆≈∆»¿»∆≈»≈∆¿…
‰Â‡z ‰e‡˙Óe ¯‡ÙÓe ÁaLÓe ·‰B‡ ‡e‰ „iÓ - ı≈̃ƒ»≈¿«≈«¿»≈ƒ¿«∆«¬»
‰‡Óˆ" :„Âc ¯Ó‡L BÓk .ÏB„b‰ ÌM‰ Ú„ÈÏ ‰ÏB„‚¿»≈««≈«»¿∆»«»ƒ»¿»
el‡‰ ÌÈ¯·ca ·MÁnLÎe ."ÈÁ Ï‡Ï ÌÈ‰Ï‡Ï ÈLÙ«¿ƒ≈…ƒ¿≈»¿∆¿«≈«¿»ƒ»≈

ÔÓˆÚ2Ú„BÈÂ ,„ÁÙÈÂ ‡¯ÈÈÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï Úz¯ ‡e‰ „iÓ , «¿»ƒ»ƒ¿»«¬»¿ƒ»¿ƒ¿«¿≈«
˙Ú„a ˙„ÓBÚ ,‰ÏÙ‡ ,‰ÏÙL ,‰pË˜ ‰i¯· ‡e‰L∆¿ƒ»¿«»¿»»¬≈»∆∆¿««

ÙÏ ‰ËeÚÓ ,‰l˜˙BÚc ÌÈÓz È3:„Âc ¯Ó‡L BÓk , «»¿»ƒ¿≈¿ƒ≈¿∆»«»ƒ
Èk LB‡ ‰Ó - EÈ˙Úaˆ‡ ‰NÚÓ EÈÓL ‰‡¯‡ Èk"ƒ∆¿∆»∆«¬≈∆¿¿…∆»¡ƒ

el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÈÙÏe ."ep¯kÊ˙4ÌÈÏÏk ¯‡·Ó È‡ , ƒ¿¿∆¿ƒ«¿»ƒ»≈¬ƒ¿»≈¿»ƒ
Á˙Ù eÈ‰iL È„k ,ÌÈÓÏBÚ‰ ÔBa¯ ‰NÚnÓ ÌÈÏB„b¿ƒƒ«¬≈ƒ»»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L BÓk ;ÌM‰ ˙‡ ·‰‡Ï ÔÈ·nÏ5ÔÈÚa «≈ƒ∆¡…∆«≈¿∆»¿¬»ƒ¿ƒ¿«
Ck CBznL ,‰·‰‡6‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓ ˙‡ ¯ÈkÓ ‰z‡ «¬»∆ƒ»«»«ƒ∆ƒ∆»«¿»»

.ÌÏBÚ‰»»

הוא 2) מיד ערכו. ומך האדם אפסות את לעומתם ומעריך
שהוא  כמו ופחיתות, נחיתות של רגש מתוך אחור נסוג

ומבאר. הדעת.3)הולך שלימות סמל לאלהים, הכוונה
טז). לז, (איוב דעים תמים בענין,4)ובמקרא: האמורים

באים  דעים, תמים בנפלאות והתבוננות הסתכלות שמתוך
ויראתו. אהבתו ואתחנן.5)לידי  עיון 6)'ספרי', מתוך

ומצוותיה. ה' בתורת והתבוננות

.‚˜ÏÁ BÓÏBÚa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ‡¯aM ‰Ó Ïk»«∆»»«»»¿»∆¡»
ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ7ÌÈ¯aÁÓ Ô‰L ,ÌÈ‡e¯a Ô‰Ó : ƒ¿»¬»ƒ≈∆¿ƒ∆≈¿À»ƒ

ÌÏbÓ8‰¯eˆÂ9ÌÈ„ÒÙÂ ÌÈÂ‰ Ì‰Â ,10BÓk ,„ÈÓz ƒ…∆¿»¿≈…ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿
˙BÎzn‰Â ÌÈÁÓv‰Â ‰Ó‰a‰Â Ì„‡‰ ˙BÙeb11Ô‰Óe . »»»¿«¿≈»¿«¿»ƒ¿««»≈∆

ÔÈ‡ Ï·‡ ,‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ÌÈ¯aÁÓ Ô‰L ,ÌÈ‡e¯a¿ƒ∆≈¿À»ƒƒ…∆¿»¬»≈»
,ÌÈBL‡¯‰ BÓk ‰¯eˆÏ ‰¯evÓe Ûe‚Ï ÛebÓ ÔÈpzLÓƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¿»¿»ƒƒ
ÔÈpzLÓ ÔÈ‡Â ÌÓÏ‚a ÌÏBÚÏ ‰Úe·˜ Ô˙¯eˆ ‡l‡∆»»»¿»¿»¿»¿»¿≈»ƒ¿«ƒ
ÔÈ‡Â .Ô‰aL ÌÈ·ÎBk‰Â ÌÈlbÏb‰ Ì‰Â ,el‡ BÓk¿≈¿≈««¿«ƒ¿«»ƒ∆»∆¿≈

ÌÈÓÏb ¯‡Lk ÌÓÏb12.˙B¯eˆ ¯‡Lk Ì˙¯eˆ ‡ÏÂ »¿»ƒ¿»¿»ƒ¿…»»ƒ¿»
Ì‰Â ,ÏÏk ÌÏ‚ ‡Ïa ‰¯eˆ - ÌÈ‡e¯a Ô‰Óe≈∆¿ƒ»¿……∆¿»¿≈
˙B¯eˆ ‡l‡ ,‰iÂ‚e Ûeb ÌÈ‡ ÌÈÎ‡Ïn‰L ,ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆««¿»ƒ≈»¿ƒ»∆»

BfÓ BÊ ˙B„¯Ù13. ƒ¿»ƒ

והכוכבים.7) הגלגלים עולם שלנו. העולם זהו השפל, עולם
ומבאר. הולך שהוא כמו המלאכים, כמו:8)ועולם חומר,

ותבנית. צורה מחוסר חומר ז), יב, (כלים עץ כלי גולמי
החומר 9) יתעצם בה אשר ועצמותו, החומר נפש היא

בו  כי האדם, צורת הוא השכל למשל: מינו. משאינו וייבדל
משאר  בזה ונבדל "מדבר", מין מיוחד, למין ויתייחד יתעצם
גולם. - שכל המחוסר אדם נקרא ולפיכך החיים. בעלי
צורה  היא האחרונה שזו מ"תבנית", "צורה" ונבדלת
בעוד  יד, תבנית כמו: לעינים, ונראית חיצונית גשמית,
בשכל. רק ומושגת מופשטת, רוחנית היא ש"צורה"

נתהוו.10) שמהם ליסודות תמיד ונפרדים מתהווים,
דומם,11) הארץ: כדור שעל היצורים סוגי ארבעת הם

מלמעלה  מהופך, בסדר פה ומנויים מדבר. חי, צומח,
אלא 12)למטה. – תמיד ונפסדים ההווים חלוף, בני שהם

משתנים. ואינם הם מכל 13)בניֿקיימא ונפשטות נפרדות
להלן, (עיין מעלתן ע"י מחברתה אחת הן ונבדלות חומר,
מאמר  את מבאר י) ח"ב, (מו"נ בספרו ז"ל ורבינו ה). הלכה
עולם", של שלישו הוא ש"המלאך סח), פרק (ב"ר המדרש
– חלקים לשלושה נחלק שהעולם כאן, שיטתו עלֿפי

העולם. שליש איפוא, הוא, המלאכים ועולם

.„L‡ C‡Ïn‰ e‡¯L ,ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ‡È·p‰L ‰Ê e‰Óe«∆∆«¿ƒƒ¿ƒ∆»««¿»≈
?ÌÈÙk ÏÚ·e14,‰„ÈÁ C¯„Â ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa Ïk‰ ««¿»»ƒ«…¿«¿≈«¿»¿∆∆ƒ»

ÌÈ„·k‰ ˙BÙebk „·Î BÈ‡Â ,Ûe‚ BÈ‡L ¯ÓBÏ15BÓk ; «∆≈¿≈»≈««¿≈ƒ¿
,L‡ BÈ‡Â ,"‡e‰ ‰ÏÎ‡ L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¡…∆≈…¿»¿≈≈
ÂÈÎ‡ÏÓ ‰NÚ" :¯Ó‡pL BÓÎe ;ÏLÓ ‡l‡∆»»»¿∆∆¡«…∆«¿»»

"˙BÁe¯16.

ואיך 14) איֿגופני, גולם, בלי צורה הוא המלאך והלא
מורכבים? גופים שהם כנפים ובעל כאש כמים 15)יתואר

דרך  רק הוא זה כל אבל ורוח. כאש הם קלים אלא עפר, או
צורות  הם - דבר של ולאמיתו האוזן, את לשבר וחידה משל
מט). ח"א, מו"נ (השווה עיקר כל גופנים ואינם נפרדות

אש,16) פעם לוהט": אש "משרתיו הפסוק: של וסופו
הכל  אלא זה, ולא זה לא שאינם לך: לומר – רוח ופעם

רוקח). (מעשה הנבואה של הדמיון כח לפי

.‰e„¯tÈ ‰n·e17ÔÈ‡ È¯‰Â ,BfÓ BÊ ˙B¯ev‰ «∆ƒ»¿«ƒ«¬≈≈»
?ÔÈÙeb18È‡L ÈÙÏ„Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ô˙e‡ÈˆÓa ÔÈÂL Ô ƒ¿ƒ∆≈»»ƒƒ¿ƒ»∆»»∆»

,BÁkÓ ÈeˆÓ ‡e‰Â ,B¯·Á ÏL B˙ÏÚnÓ ‰hÓÏ Ô‰Ó≈∆¿«»ƒ«¬»∆¬≈¿»ƒ…
‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê19ŒLB„w‰ ÏL BÁkÓ ÌÈ‡ˆÓ Ïk‰Â , ∆¿«¿»ƒ∆¿«…ƒ¿»ƒƒ…∆«»

B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ÊÓ¯L e‰ÊÂ .B·eËÂ ‡e‰ŒCe¯a»¿¿∆∆»«¿……¿»¿»
"¯ÓL d·b ÏÚÓ d·‚ Èk" :¯Ó‡Â20. ¿»«ƒ»…«≈«»…«…≈

הנשואות 17) המשנה: לשון עלֿדרך ּתּפרדנה, ְִַָָבמקום:
מפני  ואולי, מא.). (יבמות יינשאו והארוסות יתארסו
זכר  בהן משמשים כן על המלאכים, הם ב"צורות" ָשהמכּוון

בערבוביא. -18)ונקבה בהם יחולו לא גופניים ושינויים
זה  ונבדלים ניכרים שיהיו המלאכים ייפרדו איפוא, במה,

שכל 19)מזה? מעלתם: ובטיב במציאותם נפרדים הם
למעלה  (עיין מכוחו ומצוי לו שממעל לשני עלול הוא אחד
של  מציאותו אמיתות מכוח נמצאים יחד וכולם ה"ז): פ"א,

הראשון. על 20)המצוי שומר הגלגלים עולם כלומר:
עליהם, יתקיימו: שיסודותיו היסודות עולם השפל, העולם
וצורתם. עילתם שהם המלאכים עולם שומר הגלגלים, על
העילות  עילת שהוא הקדושֿברוךֿהוא, – לכולם וממעל

העולם. וצורת

.ÂdÈ‡ ,'B¯·Á ÏL B˙ÏÚnÓ ‰hÓÏ' :e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿¿«»ƒ«¬»∆¬≈≈»
;B¯·ÁÓ ‰ÏÚÓÏ ·LBiL Ì„‡ BÓk ,ÌB˜Ó ˙ÏÚÓ«¬«»¿»»∆≈¿«¿»≈¬≈
ÏB„b „Á‡L ÌÈÓÎÁ ÈLa ÔÈ¯ÓB‡L BÓk ‡l‡∆»¿∆¿ƒƒ¿≈¬»ƒ∆∆»»
;‰Ê ÏL B˙ÏÚnÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,‰ÓÎÁa B¯·ÁÓ≈¬≈¿»¿»∆¿«¿»ƒ«¬»∆∆
.ÏeÏÚ‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L ,‰lÚa ÌÈ¯ÓB‡L BÓÎe¿∆¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»ƒ∆»
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.Ê.‡e‰ Ì˙ÏÚÓ ÌL ÏÚ - ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙BÓL ÈepLƒ¿««¿»ƒ«≈«¬»»
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰Â ,'L„w‰ ˙BiÁ' ÌÈ‡¯˜ CÎÈÙÏe¿ƒ»ƒ¿»ƒ««…∆¿≈¿«¿»ƒ
ÌÈÙ¯Ne ÌÈlÓLÁÂ ÌÈl‡¯‡Â ÌÈpÙB‡Â ,Ïk‰«…¿«ƒ¿∆¿∆ƒ¿«¿«ƒ¿»ƒ
- ÌÈLÈ‡Â ÌÈ·e¯Îe ÌÈ‰Ï‡ È·e ÌÈ‰Ï‡Â ÌÈÎ‡ÏÓe«¿»ƒ≈…ƒ¿≈¡…ƒ¿ƒ¿ƒƒ

˙BÓM‰ ‰¯NÚ el‡ Ïk21,ÌÈÎ‡Ïn‰ Ô‰· e‡¯˜pL »≈¬»»«≈∆ƒ¿¿»∆««¿»ƒ
‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÏÚÓe .Ô‰ Ô‰lL ˙BÏÚÓ ¯NÚ ÌL ÏÚ«≈∆∆«¬∆»∆≈«¬»∆≈¿«¿»
˙ÏÚÓ ‡È‰ ,‡e‰ Ce¯a Ï‡‰ ˙ÏÚÓ ‡l‡ ,‰pnÓƒ∆»∆»«¬«»≈»ƒ«¬«
Ô‰L ,‰‡e·pa ¯Ó‡ CÎÈÙÏ ;˙BiÁ ˙‡¯˜pL ‰¯ev‰«»∆ƒ¿≈«¿ƒ»∆¡««¿»∆≈
˙ÏÚÓ ‡È‰ ˙È¯ÈNÚ ‰ÏÚÓe .„B·k‰ ‡qk ˙Áz««ƒ≈«»«¬»¬ƒƒƒ«¬«
ÌÈ¯a„Ó‰ ÌÈÎ‡Ïn‰ Ì‰Â ,'ÌÈLÈ‡' ˙‡¯˜pL ‰¯ev‰«»∆ƒ¿≈ƒƒ¿≈««¿»ƒ«¿«¿ƒ
CÎÈÙÏ ;‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa Ì‰Ï ÌÈ‡¯Â ÌÈ‡È·p‰ ÌÚƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ»∆¿«¿≈«¿»¿ƒ»
ŒÈa ˙Úc ˙ÏÚÓÏ ‰·B¯˜ Ì˙ÏÚnL ,ÌÈLÈ‡ e‡¯˜ƒ¿¿ƒƒ∆«¬»»¿»¿«¬«««¿≈

.Ì„‡»»

נזכרים 21) חדא, בצוותא לשמותם הללו המלאכים עשרת
סדר. בשינוי ורק בא) (שמות, בזוהר גם

.Á‡¯Ba‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÓe ÌÈiÁ el‡‰ ˙B¯ev‰ ÏÎÂ¿»«»≈«ƒ«ƒƒ∆«≈
‰¯eˆ Ïk - „‡ÓÏ „Ú ‰ÏB„‚ ‰Úc B˙B‡ ÌÈÚ„BÈÂ¿¿ƒ≈»¿»«ƒ¿…»»

BÏ„‚ ÈÙÏ ‡Ï ,d˙ÏÚÓ ÈÙÏ ‰¯eˆÂ22‰ÏÚÓ elÙ‡ . ¿»¿ƒ«¬»»…¿ƒ»¿¬ƒ«¬»
‰BL‡¯‰23BÓk ‡¯Ba‰ ˙zÓ‡ ‚ÈN‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡ »ƒ»≈»¿»¿«ƒ¬ƒ««≈¿

˙‚NÓ Ï·‡ ;Ú„ÈÏÂ ‚ÈN‰Ï ‰¯ˆ˜ dzÚc ‡l‡ ,‡e‰L∆∆»«¿»¿»»¿«ƒ¿≈«¬»«∆∆
‰hÓlL ‰¯eˆ ˙Ú„BÈÂ ˙‚NnM ‰nÓ ¯˙BÈ ˙Ú„BÈÂ¿««≈ƒ«∆«∆∆¿««»∆¿«»
,˙È¯ÈNÚ ‰ÏÚÓ „Ú ,‰ÏÚÓe ‰ÏÚÓ Ïk ÔÎÂ .‰pnÓƒ∆»¿≈»«¬»«¬»««¬»¬ƒƒ
Ì„‡‰ Èa Ák ÔÈ‡L ,‰Úc ‡¯Ba‰ ˙Ú„BÈ ‡È‰ Ìb«ƒ«««≈≈»∆≈…«¿≈»»»

Ï ÏBÎÈ ‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ÌÈ¯aÁÓ‰.d˙BÓk Ú„ÈÏÂ ‚ÈN‰ «¿À»ƒƒ…∆¿»»¿«ƒ¿≈«¿»
BÓˆÚ Ú„BÈ ‡e‰L BÓk ‡¯Ba‰ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡ Ïk‰Â24. ¿«…≈»¿ƒ«≈¿∆≈««¿

גדלו 22) לפי לא הבורא את מכירה מהצורות, אחת כל
ויש  בלבד. השגתה כח ולפי היא מעלתה לפי אלא האמיתי,
וכן  גדלה". ולפי מעלתה "לפי הוא: הנכון שהנוסח סוברים
האדר"ת). (הגהות ה"ט ג, בפרק לקמן הדבר מוכח

כסא 23) אצל עומדות "והחיות חז"ל: ואמרו הקודש. חיות
פרק  אליעזר, דרבי (פרקי כבודו" מקום יודעות ואינן כבודו,
רבי  אמר וחי? מהו וחי". האדם יראני "לא כן: כמו ד).
את  רואות אינן הכסא, את הנושאות החיות אף עקיבא:

נשא). פרשת סוף רבה, (במדבר את 24)הכבוד כמו:
ואמיתית. שלימה ידיעתו שרק עצמו,

.Ë‰¯evÓ ,‡¯Ba‰ ÔÓ ıeÁ ÌÈ‡ˆÓp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒƒ«≈ƒ»
‰BL‡¯‰25ı¯‡‰ ¯eaËa ‰È‰iL ÔË˜ LezÈ „Ú26- »ƒ»««»»∆ƒ¿∆¿«»»∆

BÓˆÚ Ú„BÈ ‡e‰L ÈÙÏe .e‡ˆÓ B˙zÓ‡ ÁkÓ Ïk‰«…ƒ…«¬ƒ»ƒ¿»¿ƒ∆≈««¿
,Ïk‰ Ú„BÈ ‡e‰ ,B˙zÓ‡Â Bz¯‡Ù˙Â B˙l„b ¯ÈkÓe«ƒ¿À»¿ƒ¿«¿«¬ƒ»≈««…

epnÓ ÌÏÚ ¯·c ÔÈ‡Â27. ¿≈»»∆¿»ƒ∆

הקודש.25) שבכדור,26)חיות נקודה כל הארץ. בכדור
ומרכזו. טבורו התכנית 27)הוא עלֿפי יודע הבנאי גם

צורת  את – המלאכה אל גשתו בטרם עוד – ברוחו שתיכנן
יתברך. הבורא ומכלֿשכן ומובאיו, מוצאיו לכל הבנין

.ÈBÓk d˙B‡ Ú„BÈÂ BzÓ‡ ¯ÈkÓ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»«ƒ¬ƒ¿≈«»¿

BÓk ,epnÓ ıeÁ ‡È‰L ‰Ú„a Ú„BÈ BÈ‡Â .‡È‰L∆ƒ¿≈≈«¿≈»∆ƒƒ∆¿
„Á‡ ezÚ„Â e‡ ÔÈ‡L ;ÔÈÚ„BÈ e‡L28‡¯Ba‰ Ï·‡ . ∆»¿ƒ∆≈»¿«¿≈∆»¬»«≈

‰pt ÏkÓe „ˆ ÏkÓ „Á‡ ÂÈiÁÂ BzÚ„Â ‡e‰ ,C¯a˙Èƒ¿»≈¿«¿¿«»∆»ƒ»«ƒ»ƒ»
Ú„BÈÂ ÌÈiÁa ÈÁ ‰È‰ ÈÏÓÏ‡L .„eÁÈ C¯c ÏÎ·e¿»∆∆ƒ∆ƒ¿»≈»»«¿«ƒ¿≈«
‡e‰ :‰a¯‰ ˙B‰Ï‡ ÌL eÈ‰ - epnÓ ıeÁ ‰Ú„a¿≈»ƒ∆»»¡…«¿≈
„ˆ ÏkÓ „Á‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰ ÔÈ‡Â ;BzÚ„Â ÂÈiÁÂ¿«»¿«¿¿≈«»»≈∆»∆»ƒ»«
‡e‰ :¯ÓB‡ ‰z‡ ˙‡ˆÓ .„eÁÈ C¯c ÏÎ·e ‰pt ÏkÓeƒ»ƒ»¿»∆∆ƒƒ¿≈»«»≈
Ïk‰ - dÓˆÚ ‰Úc‰ ‡e‰Â ,Úe„i‰ ‡e‰Â ,Ú„Bi‰«≈«¿«»«¿«≈»«¿»«…
ÔÊ‡· ‡ÏÂ ,B¯Ó‡Ï ‰Ùa Ák ÔÈ‡ ‰Ê ¯·„Â .„Á‡∆»¿»»∆≈…««∆¿»¿¿…¿…∆

BÈ¯a ÏÚ B¯Èk‰Ï Ì„‡‰ ·Ïa ‡ÏÂ ,BÚÓLÏ29CÎÈÙÏe . ¿»¿¿…¿≈»»»¿«ƒ«À¿¿ƒ»
"‰Ú¯Ù ÈÁ" :¯ÓB‡30ÈÁ" ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,"ELÙ ÈÁÂ" ≈≈«¿…¿≈«¿¿¿≈≈≈
"'‰ ÈÁ" ‡l‡ ,"'‰31,ÌÈL ÂÈiÁÂ ‡¯Ba‰ ÔÈ‡L - ∆»«∆≈«≈¿«»¿«ƒ

CÎÈÙÏ .ÌÈÎ‡Ïn‰ ÈiÁk B‡ ÌÈiÁ‰ ÌÈÙeb‰ ÈiÁ BÓk¿«≈«ƒ««ƒ¿«≈««¿»ƒ¿ƒ»
BÓk ,ÌÈ‡e¯a‰ ˙ÓÁÓ ÌÚ„BÈÂ ÌÈ‡e¯a‰ ¯ÈkÓ BÈ‡≈«ƒ«¿ƒ¿¿»≈¬««¿ƒ¿
CÎÈÙÏ .ÌÚ„È BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ‡l‡ ,Ì˙B‡ ÔÈÚ„BÈ e‡L∆»¿ƒ»∆»≈¬««¿≈»≈¿ƒ»
BÏ CÓÒ Ïk‰L ,Ïk‰ Ú„BÈ ,BÓˆÚ Ú„BÈ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈««¿≈««…∆«…ƒ¿»

B˙ÈÂ‰a32. «¬»»

האדם 28) ידיעת האדם. ידיעת כהרי הבורא ידיעת הרי לא
לימוד  חיים, נסיונות עלֿידי לו מחוצה אליו באה
רוכש  שהוא חדשות ידיעות של תוספת ועלֿידי והתבוננות.
מה  היום ואינה ומשתנית, מתחדשת עצמותו פעם. בכל לו
היא  - והידוע היודע, האדם כי נמצא, אתמול. שהיתה

ר  שאמצעותו השכל הוא - והדעה לו, שרכש לו הידיעה כש
באה  אינה שידיעתו הבורא, כן לא המה. שלושה – ידיעתו
הידוע, הוא – ולפיכך היא, עצמו מחמת אלא לו, מחוצה

עצמה. הדעה והוא הידוע, שמהות 29)והוא שכשם
מושגים. בלתי ודעתו חייו גם כך מושגת, בלתי מציאותו

פרעה 30) כי ונסמך, סומך בחייֿפרעה, כמו: בסמיכות,
וחייו. גווייתו הם: שנים - חיים,31)וחייו אלהים כמו:

ולכן  החיים. מקור הוא הוא. והחיים החיים, הוא כלומר:
בדעה, ולא ויודע בחיים, ולא חי הוא ׁשנאמר: אלא לנו ֶַֹאין
מהותו  על נוספים שהם בדעת ולא בחיים לא כלומר:

העילה:32)(הריטב"א). אל העלול מן הוא הכרתנו סדר
בנפלאות  הסתכלות ידי על הבורא את הכיר אבינו אברהם
אבל  לה! יש אדון – כזו נפלאה בירה וקרא: הבריאה,
מחמת  הכל יודע הוא הראשונה, העילה שהוא הקב"ה

ולכן דומה?עצמו, הדבר למה משל ממנו. נעלם דבר אין
מסתכל  עליו העובר כל פלאים. מנגנון עם כלי שיצר לאומן
ידיעת  בין ומה אותו. ויודע תכונתו עד שבא עד בו ומתבונן
בעוד  הכלי? את העושה האומן לידיעת בכלי המסתכל
אחריו, נמשך הכלי – האומן הכלי, אחר נמשך שהמסתכל
מו"נ  (השווה שעשהו בטרם עוד מעצמו אותו יודע שהוא

בא). ח"ג,

.‡Èel‡ ÌÈ˜¯Ù ÈLa ‰Ê ÔÈÚa e¯Ó‡L el‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ≈∆»«¿¿ƒ¿»∆ƒ¿≈¿»ƒ≈
ÔÈÚa ¯‡·Ï CÈ¯vM ‰nÓ Ì‰ Ìi‰ ÔÓ ‰tË BÓk -¿ƒ»ƒ«»≈ƒ«∆»ƒ¿»≈¿ƒ¿»
‡e‰ ,el‡ ÌÈ˜¯Ù ÈLaL ÌÈ¯wÚ‰ Ïk ¯e‡·e .‰Ê∆≈»»ƒ»ƒ∆ƒ¿≈¿»ƒ≈

'‰·k¯Ó ‰NÚÓ' ‡¯˜p‰33. «ƒ¿»«¬≈∆¿»»

מראות 33) לו כשנגלו יחזקאל שראה המרכבה שם על
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נזכר  לא "מרכבה" שהשם ואףֿעלֿפי א). (יחזקאל אלוקים
מפני  חכמינו, בפי כך נקרא אולם המראה, בכל בפירוש
וזוהי  – חיות ארבע הכבוד לכסא מתחת במראה שראה
בשש  ממצרים מרכבה ותצא שנאמר: כמו מרכבה, דמות
ללמדך, כט). י, (מלכיםֿא ומאה בחמשים וסוס כסף מאות
אישים  ארבעה של קיבוץ על נאמר "מרכבה" שם שסתם

ע). ח"א, (מו"נ

.·ÈÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ eeˆ34ÌÈ¯·„a L¯„Ï ‡lL , ƒ¬»ƒ»ƒƒ∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÌÎÁ ‰È‰iL ‡e‰Â ,„·Ïa „Á‡ LÈ‡Ï ‡l‡ el‡≈∆»¿ƒ∆»ƒ¿«¿∆ƒ¿∆»»

‰ ÈL‡¯ BÏ ÔÈ¯ÒBÓ CkŒ¯Á‡Â ;BzÚcÓ ÔÈ·ÓeÌÈ˜¯t ≈ƒƒ«¿¿««»¿ƒ»≈«¿»ƒ
ıÓL B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe35BzÚcÓ ÔÈ·Ó ‡e‰Â ,¯·c‰ ÔÓ ƒƒ∆∆ƒ«»»¿≈ƒƒ«¿

ÌÈwÓÚ ÌÈ¯·c el‡ ÌÈ¯·„e .B˜ÓÚÂ ¯·c‰ ÛBÒ Ú„BÈÂ¿≈««»»¿»¿¿»ƒ≈¿»ƒ¬Àƒ
ÔÏ·ÒÏ ‰Èe‡¯ ˙Ú„Â ˙Úc Ïk ÔÈ‡Â ,„‡ÓÏ „Ú Ì‰36. ≈«ƒ¿…¿≈»««»««¿»¿»¿»

ÌÈN·k" :ÏLÓ C¯c B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆»«¿……¿»¿»∆∆»»¿»ƒ
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck - "ELe·ÏÏ37:‰Ê ÏLÓ Le¯Ùa ƒ¿∆»»¿¬»ƒ¿≈»»∆

BBL·k Ô‰L ÌÈ¯·c38,ELe·ÏÏ eÈ‰È ,ÌÏBÚ ÏL ¿»ƒ∆≈ƒ¿∆»ƒ¿ƒ¿∆
;ÌÈa¯a Ì˙B‡ L¯„z Ï‡Â ,Ec·Ï EÏ :¯ÓBÏk¿«¿¿«¿¿«ƒ¿»»«ƒ
;"Cz‡ ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ‡Â Ec·Ï EÏ eÈ‰È" :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆»«ƒ¿¿¿«∆¿≈¿»ƒƒ»
Ck - "CBLÏ ˙Áz ·ÏÁÂ L·c" :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆»«¿«¿»»««¿≈»

ÌÈÓÎÁ eL¯t39L·„k Ô‰L ÌÈ¯·c :ÌÈBL‡¯‰ ≈¿¬»ƒ»ƒƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿«
EBLÏ ˙Áz eÈ‰È ,·ÏÁÂ40. ¿»»ƒ¿««¿∆

יא:.34) קצת.35)חגיגה מזעיר, כמסופר 36)מעט
אחד, רק - ל"פרדס" שנכנסו חכמים שמארבעה יד:) (חגיגה

וניזוקו. נפגעו והשאר - בשלום יצא עקיבא, שם,37)רבי
המסתורין 38)יג. כגון: ונסתרים, כבושים סוד דברי

ימנית. בשין – ללבושך" "כבשים הבריאה. ורזי האלוהי
יהיו 40)שם.39) חן, ליודעי כדבש המתוקים ומ"ב מ"מ

ברבים. תפרסמם ולא לשונך תחת גנוזים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היסודות,1) ד' הילוכם; וסידור מניינם הגלגלים, שמות

וסידורם. מהותם

.‡Ïe·Êe ÚÈ˜¯Â ÌÈÓL ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ÌÈlbÏb‰««¿«ƒ≈«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ«¿
‰ÚLz Ì‰Â ,˙B·¯ÚÂ2epnÓ ·B¯w‰ ÏbÏb :ÌÈl‚Ï‚ «¬»¿≈ƒ¿»«¿«ƒ«¿««»ƒ∆

Á¯i‰ ÏbÏb ‡e‰3,ÏbÏ‚ ‡e‰ ,epnÓ ‰ÏÚÓlL ÈM‰Â . «¿««»≈«¿«≈ƒ∆¿«¿»ƒ∆«¿«
‰ÏÚÓlL ÈLÈÏL ÏbÏ‚Â .·ÎBÎ ‡¯˜p‰ ·ÎBk‰ BaL∆«»«ƒ¿»»¿«¿«¿ƒƒ∆¿«¿»
ÏbÏ‚Â .‰nÁ BaL ,ÈÚÈ·¯ ÏbÏ‚Â .d‚ BaL ,epnÓƒ∆∆…«¿«¿«¿ƒƒ∆«»¿«¿«
.˜„ˆ ·ÎBk BaL ,ÈML ÏbÏ‚Â .ÌÈc‡Ó BaL ,ÈLÈÓÁ¬ƒƒ∆«¿ƒ¿«¿«ƒƒ∆«∆∆
¯‡L BaL ,ÈÈÓL ÏbÏ‚Â .È˙aL BaL ,ÈÚÈ·L ÏbÏ‚Â¿«¿«¿ƒƒ∆«¿«¿«¿«¿ƒƒ∆¿»
‡e‰ ,ÈÚÈLz ÏbÏ‚Â .ÚÈ˜¯a ÌÈ‡¯pL ÌÈ·ÎBk‰ Ïk»«»ƒ∆ƒ¿ƒ»»ƒ«¿«¿«¿ƒƒ
‡e‰Â ,·¯ÚnÏ Á¯Ên‰ ÔÓ ÌBÈ ÏÎa ¯ÊBÁ‰ ÏbÏ‚«¿««≈¿»ƒ«ƒ¿»««¬»¿
ÌÈ·ÎBk‰ Ïk ‰‡¯zL ‰ÊÂ .Ïk‰ ˙‡ ·aÒÓe ÛÈwn‰««ƒ¿«≈∆«…¿∆∆ƒ¿∆»«»ƒ
Ô‰a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,„Á‡ ÏbÏ‚a Ìlk Ì‰ el‡k¿ƒ≈À»¿«¿«∆»¿««ƒ∆≈»∆
ÌÈkÊÂ ÌÈ¯B‰Ë ÌÈlbÏb‰L ÈtÓ - ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê∆¿«¿»ƒ∆ƒ¿≈∆««¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÏbÏbaL ÌÈ·ÎBk‰ ÌÈ‡¯ CÎÈÙÏ ,¯ÈtqÎÂ ˙ÈÎeÎfk«¿ƒ¿««ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«»ƒ∆««¿«

.ÔBL‡¯‰ ÏbÏb ˙ÁzÓ ÈÈÓM‰«¿ƒƒƒ«««¿«»ƒ

כי 2) שהוכיחו זמנו, מתוכני הרמב"ם קיבל הגלגלים, מנין

על  מקשים שרבים להעיר וכדאי ט). ח"ב, (מו"נ הם תשעה
רקיעים  שני שרק יב:), (חגיגה מפורשת מגמרא רבינו שיטת
(דברים  השמים ושמי השמים אלהיך לה' הן שנאמר: הם,
במו"נ  והקדים רבינו בה הרגיש כבר זו, קושיא אולם יד). י,
לרקיע  הכוכבים כדורי את מנו התלמוד שחכמי ואמר: (שם)
חשבו  - כלל כוכבים בו שאין המקיף הגלגל ואת אחד,
לשיטתו. מדבריהם סתירה שום ואין השני, לרקיע

הגלגלים 3) את בזה מונה ז"ל הרמב"ם יב:). (חגיגה
שאנו  מזה מהופך שלהם הסדר ולכן למעלה, מלמטה
. קכט: שבת (רש"י, התלמודית הספרות לפי בו רגילים
שסידורם  חנכ"ל, שצ"ם ו): פרק אליעזר דרבי פרקי
בשבעת  קבועים אלה, לכת כוכבי שבעה למטה. מלמעלה
לפי  הארץ כדור את מקיף אחד וכל התחתונים, הגלגלים
הכוכבים  שאר קבועים השמיני, בגלגל שלו. הגלגל תנועת
"גלגל  הנקרא: הזה, הגלגל כל פני על מפוזרים והם
הוא  התשיעי הגלגל בלילה. לעינינו ונראים המזלות",
וארבע  עשרים במשך הארץ כדור את המקיף היומי, הגלגל
ולמרות  הגלגלים, כל את מקיף הוא המהיר ובהילוכו שעות.
עמו  מניעם הוא מהם, אחד לכל המיוחדות תנועותיהם
הפנימיים  הגלגלים שכל ובעוד בכל". החלק "תנועת
את  התשיעי הגלגל מקיף למזרח, ממערב הארץ את מקיפים
למערב, חוזר הוא כאילו ונראה למערב, ממזרח הארץ

החוזר". "גלגל שמו: ומכאן

.·Ô‰aL ÌÈlbÏb‰ ‰BÓMÓ ÏbÏ‚Â ÏbÏb Ïk»«¿«¿«¿«ƒ¿»««¿«ƒ∆»∆
,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê ,‰a¯‰ ÌÈlbÏ‚Ï ˜ÏÁ ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆¡»¿«¿«ƒ«¿≈∆¿«¿»ƒ∆

ÌÈÏˆ· È„Ï‚ BÓk4·¯ÚnÓ ÌÈ··BÒ ÌÈlbÏb Ô‰Ó - ¿ƒ¿≈¿»ƒ≈∆«¿«ƒ¿ƒƒ«¬»
ÏbÏb‰ BÓk ,·¯ÚÓÏ Á¯ÊnÓ ÌÈ··BÒ Ô‰Óe ,Á¯ÊÓÏ¿ƒ¿»≈∆¿ƒƒƒ¿»¿«¬»¿««¿«
Ì‰ÈÈa ÔÈ‡ ÌlÎÂ .·¯ÚÓÏ Á¯ÊnÓ ¯ÊBÁ‰ ,ÈÚÈLz‰«¿ƒƒ«≈ƒƒ¿»¿«¬»¿À»≈≈≈∆

Èet ÌB˜Ó5. »»

חברתה 4) גבי על אחת ומונחות המקיפות הבצלים כקליפות
מו"נ  (והשווה ביניהן ריק חלל שום ואין בזו, זו ומדובקות

עב). קשר 5)ח"א, היה לא פנוי, מקום שם היה לו כי
ביניהם. אורגני

.‚ÌÈ„·Î ‡ÏÂ ÌÈl˜ ‡Ï ,ÔÈ‡ ÌÈlbÏb‰ Ïk6ÔÈ‡Â , »««¿«ƒ≈»…«ƒ¿…¿≈ƒ¿≈
Ì„‡ ÔÈÚ ‡Ï ,Ì‰Ï7.˙BÈÚ ¯‡L ‡ÏÂ ¯ÁL ÔÈÚ ‡ÏÂ »∆…«ƒ»…¿…«»…¿…¿»≈

ÔÈÚ‰ ˙È‡¯ÓÏ - ˙ÏÎz‰ ÔÈÚk Ì˙B‡ ÔÈ‡B¯ e‡L ‰ÊÂ¿∆∆»ƒ»¿≈«¿≈∆¿«¿ƒ»«ƒ
ÌÚË ‡Ï ,Ì‰Ï ÔÈ‡ ÔÎÂ .¯ÈÂ‡‰ d·b ÈÙÏ ,‡e‰ „·Ïaƒ¿«¿ƒ…«»¬ƒ¿≈≈»∆…««
‡l‡ ÔÈÈeˆÓ ÔÈÚ¯‡Ó‰ el‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÁÈ¯ ‡ÏÂ¿…≈«¿ƒ∆≈≈«¿…»ƒ¿ƒ∆»

Ô‰Ó ‰hÓlL ˙BÙeba8. «∆¿«»≈∆

שלנו.6) החומר ממהות אינו וחומרם, גולמם מהות כי
על 7) עינֹות, וריבויו: זכר. מין ולכן אדום, מראה ֵצבע,

לילות. בכדור 8)משקל כלומר: הירח, מגלגל שלמטה
שלנו.

.„ÔÈl‚Ú Ô‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÔÈÙÈwn‰ el‡‰ ÌÈlbÏb‰ Ïk»««¿«ƒ»≈««ƒƒ∆»»≈¬Àƒ
¯ecÎk9ÔÓ ˙ˆ˜ÓÏ LÈÂ .ÚˆÓ‡· ‰ÈeÏz ı¯‡‰Â , ¿«¿»»∆¿»»∆¿«¿≈¿ƒ¿»ƒ

ÔÈ‡Â ,Ô‰a ÌÈÚe·˜ Ô‰L ,ÌÈpË˜ ÌÈlbÏb ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ«¿«ƒ¿«ƒ∆≈¿ƒ»∆¿≈
ÔË˜ ÏbÏb ‡l‡ ,ı¯‡‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ ÌÈlbÏb‰ Ì˙B‡»««¿«ƒ«ƒƒ∆»»∆∆»«¿«»»

ÛÈwn‰ ÏB„b‰ ÏbÏba Úe·˜ ÛÈwÓ BÈ‡L10. ∆≈«ƒ»«««¿««»««ƒ
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נזכר  לא "מרכבה" שהשם ואףֿעלֿפי א). (יחזקאל אלוקים
מפני  חכמינו, בפי כך נקרא אולם המראה, בכל בפירוש
וזוהי  – חיות ארבע הכבוד לכסא מתחת במראה שראה
בשש  ממצרים מרכבה ותצא שנאמר: כמו מרכבה, דמות
ללמדך, כט). י, (מלכיםֿא ומאה בחמשים וסוס כסף מאות
אישים  ארבעה של קיבוץ על נאמר "מרכבה" שם שסתם

ע). ח"א, (מו"נ

.·ÈÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ eeˆ34ÌÈ¯·„a L¯„Ï ‡lL , ƒ¬»ƒ»ƒƒ∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ
ÌÎÁ ‰È‰iL ‡e‰Â ,„·Ïa „Á‡ LÈ‡Ï ‡l‡ el‡≈∆»¿ƒ∆»ƒ¿«¿∆ƒ¿∆»»

‰ ÈL‡¯ BÏ ÔÈ¯ÒBÓ CkŒ¯Á‡Â ;BzÚcÓ ÔÈ·ÓeÌÈ˜¯t ≈ƒƒ«¿¿««»¿ƒ»≈«¿»ƒ
ıÓL B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe35BzÚcÓ ÔÈ·Ó ‡e‰Â ,¯·c‰ ÔÓ ƒƒ∆∆ƒ«»»¿≈ƒƒ«¿

ÌÈwÓÚ ÌÈ¯·c el‡ ÌÈ¯·„e .B˜ÓÚÂ ¯·c‰ ÛBÒ Ú„BÈÂ¿≈««»»¿»¿¿»ƒ≈¿»ƒ¬Àƒ
ÔÏ·ÒÏ ‰Èe‡¯ ˙Ú„Â ˙Úc Ïk ÔÈ‡Â ,„‡ÓÏ „Ú Ì‰36. ≈«ƒ¿…¿≈»««»««¿»¿»¿»

ÌÈN·k" :ÏLÓ C¯c B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆»«¿……¿»¿»∆∆»»¿»ƒ
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck - "ELe·ÏÏ37:‰Ê ÏLÓ Le¯Ùa ƒ¿∆»»¿¬»ƒ¿≈»»∆

BBL·k Ô‰L ÌÈ¯·c38,ELe·ÏÏ eÈ‰È ,ÌÏBÚ ÏL ¿»ƒ∆≈ƒ¿∆»ƒ¿ƒ¿∆
;ÌÈa¯a Ì˙B‡ L¯„z Ï‡Â ,Ec·Ï EÏ :¯ÓBÏk¿«¿¿«¿¿«ƒ¿»»«ƒ
;"Cz‡ ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ‡Â Ec·Ï EÏ eÈ‰È" :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆»«ƒ¿¿¿«∆¿≈¿»ƒƒ»
Ck - "CBLÏ ˙Áz ·ÏÁÂ L·c" :¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ«¬≈∆»«¿«¿»»««¿≈»

ÌÈÓÎÁ eL¯t39L·„k Ô‰L ÌÈ¯·c :ÌÈBL‡¯‰ ≈¿¬»ƒ»ƒƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿«
EBLÏ ˙Áz eÈ‰È ,·ÏÁÂ40. ¿»»ƒ¿««¿∆

יא:.34) קצת.35)חגיגה מזעיר, כמסופר 36)מעט
אחד, רק - ל"פרדס" שנכנסו חכמים שמארבעה יד:) (חגיגה

וניזוקו. נפגעו והשאר - בשלום יצא עקיבא, שם,37)רבי
המסתורין 38)יג. כגון: ונסתרים, כבושים סוד דברי

ימנית. בשין – ללבושך" "כבשים הבריאה. ורזי האלוהי
יהיו 40)שם.39) חן, ליודעי כדבש המתוקים ומ"ב מ"מ

ברבים. תפרסמם ולא לשונך תחת גנוזים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
היסודות,1) ד' הילוכם; וסידור מניינם הגלגלים, שמות

וסידורם. מהותם

.‡Ïe·Êe ÚÈ˜¯Â ÌÈÓL ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ÌÈlbÏb‰««¿«ƒ≈«ƒ¿»ƒ»«ƒ¿»ƒ«¿
‰ÚLz Ì‰Â ,˙B·¯ÚÂ2epnÓ ·B¯w‰ ÏbÏb :ÌÈl‚Ï‚ «¬»¿≈ƒ¿»«¿«ƒ«¿««»ƒ∆

Á¯i‰ ÏbÏb ‡e‰3,ÏbÏ‚ ‡e‰ ,epnÓ ‰ÏÚÓlL ÈM‰Â . «¿««»≈«¿«≈ƒ∆¿«¿»ƒ∆«¿«
‰ÏÚÓlL ÈLÈÏL ÏbÏ‚Â .·ÎBÎ ‡¯˜p‰ ·ÎBk‰ BaL∆«»«ƒ¿»»¿«¿«¿ƒƒ∆¿«¿»
ÏbÏ‚Â .‰nÁ BaL ,ÈÚÈ·¯ ÏbÏ‚Â .d‚ BaL ,epnÓƒ∆∆…«¿«¿«¿ƒƒ∆«»¿«¿«
.˜„ˆ ·ÎBk BaL ,ÈML ÏbÏ‚Â .ÌÈc‡Ó BaL ,ÈLÈÓÁ¬ƒƒ∆«¿ƒ¿«¿«ƒƒ∆«∆∆
¯‡L BaL ,ÈÈÓL ÏbÏ‚Â .È˙aL BaL ,ÈÚÈ·L ÏbÏ‚Â¿«¿«¿ƒƒ∆«¿«¿«¿«¿ƒƒ∆¿»
‡e‰ ,ÈÚÈLz ÏbÏ‚Â .ÚÈ˜¯a ÌÈ‡¯pL ÌÈ·ÎBk‰ Ïk»«»ƒ∆ƒ¿ƒ»»ƒ«¿«¿«¿ƒƒ
‡e‰Â ,·¯ÚnÏ Á¯Ên‰ ÔÓ ÌBÈ ÏÎa ¯ÊBÁ‰ ÏbÏ‚«¿««≈¿»ƒ«ƒ¿»««¬»¿
ÌÈ·ÎBk‰ Ïk ‰‡¯zL ‰ÊÂ .Ïk‰ ˙‡ ·aÒÓe ÛÈwn‰««ƒ¿«≈∆«…¿∆∆ƒ¿∆»«»ƒ
Ô‰a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,„Á‡ ÏbÏ‚a Ìlk Ì‰ el‡k¿ƒ≈À»¿«¿«∆»¿««ƒ∆≈»∆
ÌÈkÊÂ ÌÈ¯B‰Ë ÌÈlbÏb‰L ÈtÓ - ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê∆¿«¿»ƒ∆ƒ¿≈∆««¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÏbÏbaL ÌÈ·ÎBk‰ ÌÈ‡¯ CÎÈÙÏ ,¯ÈtqÎÂ ˙ÈÎeÎfk«¿ƒ¿««ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ«»ƒ∆««¿«

.ÔBL‡¯‰ ÏbÏb ˙ÁzÓ ÈÈÓM‰«¿ƒƒƒ«««¿«»ƒ

כי 2) שהוכיחו זמנו, מתוכני הרמב"ם קיבל הגלגלים, מנין

על  מקשים שרבים להעיר וכדאי ט). ח"ב, (מו"נ הם תשעה
רקיעים  שני שרק יב:), (חגיגה מפורשת מגמרא רבינו שיטת
(דברים  השמים ושמי השמים אלהיך לה' הן שנאמר: הם,
במו"נ  והקדים רבינו בה הרגיש כבר זו, קושיא אולם יד). י,
לרקיע  הכוכבים כדורי את מנו התלמוד שחכמי ואמר: (שם)
חשבו  - כלל כוכבים בו שאין המקיף הגלגל ואת אחד,
לשיטתו. מדבריהם סתירה שום ואין השני, לרקיע

הגלגלים 3) את בזה מונה ז"ל הרמב"ם יב:). (חגיגה
שאנו  מזה מהופך שלהם הסדר ולכן למעלה, מלמטה
. קכט: שבת (רש"י, התלמודית הספרות לפי בו רגילים
שסידורם  חנכ"ל, שצ"ם ו): פרק אליעזר דרבי פרקי
בשבעת  קבועים אלה, לכת כוכבי שבעה למטה. מלמעלה
לפי  הארץ כדור את מקיף אחד וכל התחתונים, הגלגלים
הכוכבים  שאר קבועים השמיני, בגלגל שלו. הגלגל תנועת
"גלגל  הנקרא: הזה, הגלגל כל פני על מפוזרים והם
הוא  התשיעי הגלגל בלילה. לעינינו ונראים המזלות",
וארבע  עשרים במשך הארץ כדור את המקיף היומי, הגלגל
ולמרות  הגלגלים, כל את מקיף הוא המהיר ובהילוכו שעות.
עמו  מניעם הוא מהם, אחד לכל המיוחדות תנועותיהם
הפנימיים  הגלגלים שכל ובעוד בכל". החלק "תנועת
את  התשיעי הגלגל מקיף למזרח, ממערב הארץ את מקיפים
למערב, חוזר הוא כאילו ונראה למערב, ממזרח הארץ

החוזר". "גלגל שמו: ומכאן

.·Ô‰aL ÌÈlbÏb‰ ‰BÓMÓ ÏbÏ‚Â ÏbÏb Ïk»«¿«¿«¿«ƒ¿»««¿«ƒ∆»∆
,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê ,‰a¯‰ ÌÈlbÏ‚Ï ˜ÏÁ ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆¡»¿«¿«ƒ«¿≈∆¿«¿»ƒ∆

ÌÈÏˆ· È„Ï‚ BÓk4·¯ÚnÓ ÌÈ··BÒ ÌÈlbÏb Ô‰Ó - ¿ƒ¿≈¿»ƒ≈∆«¿«ƒ¿ƒƒ«¬»
ÏbÏb‰ BÓk ,·¯ÚÓÏ Á¯ÊnÓ ÌÈ··BÒ Ô‰Óe ,Á¯ÊÓÏ¿ƒ¿»≈∆¿ƒƒƒ¿»¿«¬»¿««¿«
Ì‰ÈÈa ÔÈ‡ ÌlÎÂ .·¯ÚÓÏ Á¯ÊnÓ ¯ÊBÁ‰ ,ÈÚÈLz‰«¿ƒƒ«≈ƒƒ¿»¿«¬»¿À»≈≈≈∆

Èet ÌB˜Ó5. »»

חברתה 4) גבי על אחת ומונחות המקיפות הבצלים כקליפות
מו"נ  (והשווה ביניהן ריק חלל שום ואין בזו, זו ומדובקות

עב). קשר 5)ח"א, היה לא פנוי, מקום שם היה לו כי
ביניהם. אורגני

.‚ÌÈ„·Î ‡ÏÂ ÌÈl˜ ‡Ï ,ÔÈ‡ ÌÈlbÏb‰ Ïk6ÔÈ‡Â , »««¿«ƒ≈»…«ƒ¿…¿≈ƒ¿≈
Ì„‡ ÔÈÚ ‡Ï ,Ì‰Ï7.˙BÈÚ ¯‡L ‡ÏÂ ¯ÁL ÔÈÚ ‡ÏÂ »∆…«ƒ»…¿…«»…¿…¿»≈

ÔÈÚ‰ ˙È‡¯ÓÏ - ˙ÏÎz‰ ÔÈÚk Ì˙B‡ ÔÈ‡B¯ e‡L ‰ÊÂ¿∆∆»ƒ»¿≈«¿≈∆¿«¿ƒ»«ƒ
ÌÚË ‡Ï ,Ì‰Ï ÔÈ‡ ÔÎÂ .¯ÈÂ‡‰ d·b ÈÙÏ ,‡e‰ „·Ïaƒ¿«¿ƒ…«»¬ƒ¿≈≈»∆…««
‡l‡ ÔÈÈeˆÓ ÔÈÚ¯‡Ó‰ el‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÁÈ¯ ‡ÏÂ¿…≈«¿ƒ∆≈≈«¿…»ƒ¿ƒ∆»

Ô‰Ó ‰hÓlL ˙BÙeba8. «∆¿«»≈∆

שלנו.6) החומר ממהות אינו וחומרם, גולמם מהות כי
על 7) עינֹות, וריבויו: זכר. מין ולכן אדום, מראה ֵצבע,

לילות. בכדור 8)משקל כלומר: הירח, מגלגל שלמטה
שלנו.

.„ÔÈl‚Ú Ô‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡ ÔÈÙÈwn‰ el‡‰ ÌÈlbÏb‰ Ïk»««¿«ƒ»≈««ƒƒ∆»»≈¬Àƒ
¯ecÎk9ÔÓ ˙ˆ˜ÓÏ LÈÂ .ÚˆÓ‡· ‰ÈeÏz ı¯‡‰Â , ¿«¿»»∆¿»»∆¿«¿≈¿ƒ¿»ƒ

ÔÈ‡Â ,Ô‰a ÌÈÚe·˜ Ô‰L ,ÌÈpË˜ ÌÈlbÏb ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ«¿«ƒ¿«ƒ∆≈¿ƒ»∆¿≈
ÔË˜ ÏbÏb ‡l‡ ,ı¯‡‰ ˙‡ ÔÈÙÈwÓ ÌÈlbÏb‰ Ì˙B‡»««¿«ƒ«ƒƒ∆»»∆∆»«¿«»»

ÛÈwn‰ ÏB„b‰ ÏbÏba Úe·˜ ÛÈwÓ BÈ‡L10. ∆≈«ƒ»«««¿««»««ƒ
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בראשית"9) ימי מששת מרובע "אין אמרו: ז"ל חכמינו
ה"ח). פ"ג, שבועות הגלגל 10)(ירושלמי, בגוף קבוע

הלכת, כוכבי תנועת את לבאר כדי בחללו. ולא המקיף,
הוכרח  אותה, מאיטים ופעמים תנועתם ממהרים שפעמים
כי  לשער הארץ", "מרכזיות השיטה יוצר תלמי, התוכן
ואין  משלהם נוספים מרכזים להם יש הלכת מכוכבי אחדים
הם  וקטנים מרכז", "יוצאי נקראים: אלה מרכזם. הארץ
הקפה", "גלגלי שישנם שיער וכן הארץ. מרכזי מגלגלי
הכוכב. מסלול הוא הקטן שמעגלם אפיציקלים, הנקראים:
"גלגלי  מרכז. לו המשמש הגדול, המעגל בתוך קבוע והוא
מו"נ  (השווה בכלל העולם את מקיפים אינם אלה הקפה"

עב). ח"א,

.‰- ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ ÔÈÙÈwn‰ ÌÈlbÏb‰ Ïk ¯tÒÓƒ¿«»««¿«ƒ««ƒƒ∆»»»
¯NÚŒ‰BÓL11ÔÈ‡L ÌÈpËw‰ ÌÈlbÏb‰ ¯tÒÓe ; ¿»»»ƒ¿«««¿«ƒ«¿«ƒ∆≈»

‰BÓL - ÔÈÙÈwÓ12¯eÚL ˙ÚÈ„ÈÂ ÌÈ·ÎBk‰ CÏ‰nÓe . «ƒƒ¿»ƒ«¬««»ƒƒƒ«ƒ
ÌB¯c Áe¯Ó Ô˙iËpÓe ,‰ÚL ÏÎ·e ÌBÈ ÏÎa Ô˙·È·Ò¿ƒ»»¿»¿»»»ƒ¿ƒ»»≈«»

ÌB¯c Áe¯Ï ÔBÙˆ Áe¯Óe ÔBÙˆ Áe¯Ï13ÏÚÓ Ô‰·bÓe , ¿«»≈«»¿«»ƒ»¿»≈«
˙¯eˆÂ ÌÈlbÏb‰ el‡ Ïk ¯tÒÓ Ú„eÈ ,Ô˙·È¯˜e ı¯‡‰»»∆¿ƒ»»ƒ»«ƒ¿«»≈««¿«ƒ¿«
ÔBaLÁ ˙ÓÎÁ ‡È‰ BÊÂ .Ô˙Ùw‰ C¯„Â Ô˙ÎÈÏ‰¬ƒ»»¿∆∆«»»»¿ƒ»¿«∆¿

˙BÏfÓe ˙BÙe˜z14ÈÓÎÁ Ô‰· e¯aÁ ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒe , ¿«»¿»ƒ«ƒƒ¿»∆«¿≈
.ÔÂÈ»»

הגלגלים 11) מספר רבינו: יאמר שם) (מו"נ, בספרו
 ֿ משמונה פחות שיהא אפשר אי העולם, כל את המקיפים
טוב" "שם והמפרש יותר. יעלה שמספרם אפשר אבל עשר,
מאדים, צדק, שבתאי, מהכוכבים: אחד שלכל שם, יבאר
עשרה. הרי – מרכז" "יוצא גלגל יש - ולבנה כוכב
"יוצאי  גלגלים שני מהם אחד לכל נוגה, חמה, והכוכבים:
וגלגל  המזלות גלגל את עליהם הוסיף ששה. הרי – מרכז"

שמונהֿעשר. הרי – הקפה.12)המקיף גלגלי הם
המשוה.13) לדעת 14)לקו ללמוד אותנו חייבו שחז"ל

את  בסמכם עה.), (שבת חשבונותיה ולחשב זו חכמה
העמים  לעיני ובינתכם חכמתם היא כי הכתוב: על דבריהם
נקף. אחי קוף משורש: שם – תקופה ו). ד, (דברים
הימים  לתקופת ויהיה זמן: גלגול וסיבוב. הקף ופירושו:
והירח. השמש הילוך חשבון ענינו: וכאן כ). א, (שמואלֿא
כג, (מלכיםֿב במקרא ונזכרים נזלֿהלך, משורש: – מזלות
בהרכבן  המהוות כוכבים קבוצות שתיםֿעשרה והם ה).
כדלהלן  וכו' שור טלה, בדמות: שונות מתמונות תמונות
לכנסת  הקב"ה אמר לב:) (ברכות חז"ל ואמרו ו). (הלכה
דרבי  ובפרקי ברקיע. בראתי מזלות שניםֿעשר בתי, ישראל:
וכן  ו. בהלכה פה הערוך כסדר שמותם מונה פ"ו, אליעזר
בחודש  הפסוק: על אסתר מגילת במדרש הם מנויים

א). פ"ג, אסתר (מגילת ניסן חודש הוא הראשון

.ÂÈÚÈLz‰ ÏbÏb15e‰e˜lÁ ,Ïk‰ ˙‡ ÛÈwÓ ‡e‰L , «¿««¿ƒƒ∆«ƒ∆«…ƒ¿
˜ÏÁ Ïk ;ÌÈ˜ÏÁ ¯NÚŒÌÈLÏ ÌÈBÓ„w‰ ÌÈÓÎÁ‰«¬»ƒ««¿ƒƒ¿≈»»¬»ƒ»≈∆
ÔÓ B· ‰‡¯zL BÊ ‰¯eˆ ÌL ÏÚ ,ÌL BÏ eÏÚ‰ ˜ÏÁÂ»≈∆∆¡≈«≈»∆≈»∆ƒ
Ì‰Â ,ÂÈzÁz ÌÈeÎÓ Ì‰L ,epnÓ ‰hÓlL ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆¿«»ƒ∆∆≈¿À»ƒ«¿»¿≈
,ÔË¯Ò ,ÌÈÓB‡z ,¯BL ,‰ÏË :Ì˙BÓML ˙BÏfn‰««»∆¿»»∆¿ƒ«¿»

,ÈÏc ,È„b ,˙L˜ ,·¯˜Ú ,ÌÈÊ‡Ó ,‰Ïe˙a ,‰È¯‡«¿≈¿»…¿«ƒ«¿»∆∆¿ƒ¿ƒ
.ÌÈ‚c»ƒ

מעלות,15) וששים מאות לשלוש נחלק התשיעי הגלגל
קרוב  שהוא מהלך אחד ביום הארץ את מקיפה והשמש
השמיני  שבגלגל הכוכבים ילכו זה וחלק אחת, למעלה

בקירוב. שנה שבעים של בתקופה

.Ê‰¯eˆ ‡ÏÂ ‰wÏÁ ‡Ï ,Ba ÔÈ‡ BÓˆÚ ÈÚÈLz‰ ÏbÏb«¿««¿ƒƒ«¿≈…¬À»¿…»
¯eaÁa ‡l‡ ;·ÎBÎ ‡ÏÂ el‡‰ ˙B¯ev‰ ÏkÓƒ»«»≈¿…»∆»¿ƒ
ÌÈ·ÎBÎa ‰‡¯iL ‡e‰ ÈÈÓM‰ ÏbÏbaL ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆««¿««¿ƒƒ∆≈»∆¿»ƒ
.Ô‰Ó ·B¯˜ B‡ el‡‰ ˙B¯ev‰ ˙È·z BaL ÌÈÏB„b¿ƒ∆«¿ƒ«»≈»≈∆
Ô˙B‡ „‚k ˙BeÎÓ eÈ‰ ‡Ï ˙B¯eˆ ¯NÚŒÌÈM‰ el‡Â¿≈«¿≈»»…»¿À»¿∆∆»
˙BÓL Ô‰Ï eÏÚ‰ Ê‡L ,Ïean‰ ÔÓÊa ‡l‡ ÌÈ˜ÏÁ‰«¬»ƒ∆»ƒ¿«««∆»∆¡»∆≈
ÏkL ÈÙÏ ,ËÚÓ e··Ò ¯·k ‰f‰ ÔÓfa Ï·‡ .el‡≈¬»«¿««∆¿»»¿¿«¿ƒ∆»
LÓM‰ BÓk ,ÌÈ··BÒ Ìlk ,ÈÈÓL ÏbÏ‚aL ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ∆¿«¿«¿ƒƒÀ»¿ƒ¿«∆∆
Cl‰˙iL ˜ÏÁÂ ;˙e„·Îa ÔÈ··BÒ Ô‰L ‡l‡ ,Á¯i‰Â¿«»≈«∆»∆≈¿ƒƒ¿≈¿≈∆∆ƒ¿«≈

Á¯i‰Â LÓM‰16Ïk Bc‚k CÏÈ ,„Á‡ ÌBÈa Bc‚k «∆∆¿«»≈«¿∆¿¿∆»≈≈¿∆¿»
.‰L ÌÈÚ·MÓ ·e¯˜a Ô‰Ó ·ÎBk»≈∆¿≈ƒƒ¿ƒ»»

והירח".16) "השמש כאן: הנוסחא הדפוסים, בכל כמעט
שוה: והירח השמש מהלך אין שהרי מאד, היא ותמוהה
מקיף  והירח יום, שס"ה במשך הארץ את מקיפה שהשמש
ותשצ"ג  שעות שתיםֿעשרה יום, כ"ט במשך הארץ את
נחום"). "חזון (עיין זה על המפרשים תמהו וכבר חלקים.
"והירח", תיבת אין חיימזון, הוצאת אוקספורד בנוסחת אבל
בשם: והידועה בזה המוצעת הגלגלים שיטת היא. ונכונה
היתה  כולו, העולם כל מרכז היא שהארץ גיאוצנטרית,
לחורבן  1403-73) קופרניקוס עד הביניים ימי כל שלטת
היא  השמש שלפיה ההליוצנטרית, השיטה אבי שני), בית

הבריאה. מרכז

.Á,ÌÈpË˜ ÌÈ·ÎBk Ô‰Ó LÈ ,ÌÈ‡¯p‰ ÌÈ·ÎBk‰ Ïk»«»ƒ«ƒ¿ƒ≈≈∆»ƒ¿«ƒ
ÌÈ·ÎBk Ô‰Ó LÈÂ ,Ô‰Ó „Á‡Ó ‰ÏB„b ı¯‡‰L∆»»∆¿»≈««≈∆¿≈≈∆»ƒ
‰nk ı¯‡‰ ÔÓ ÏB„b Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,ÌÈÏB„b¿ƒ∆»∆»≈∆»ƒ»»∆«»
ÌÈÚa¯‡ BÓk Á¯i‰ ÔÓ ‰ÏB„b ı¯‡‰Â .ÌÈÓÚÙ¿»ƒ¿»»∆¿»ƒ«»≈«¿«¿»ƒ
ÌÈÚ·LÂ ‰‡Ó BÓk ı¯‡‰ ÔÓ ‰ÏB„b LÓM‰Â .ÌÈÓÚt¿»ƒ¿«∆∆¿»ƒ»»∆¿≈»¿ƒ¿ƒ
‰BÓLe ÌÈÙÏ‡ ˙LMÓ „Á‡ - Á¯i‰ ‡ˆÓ .ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿»«»≈«∆»ƒ≈∆¬»ƒ¿∆
·ÎBk ÌÈ·ÎBk‰ ÏÎa ÔÈ‡Â .·e¯˜a LÓM‰ ÔÓ ˙B‡Ó≈ƒ«∆∆¿≈¿≈¿»«»ƒ»
.ÈM‰ ÏbÏbaL ·ÎBkÓ ÔË˜ ‡ÏÂ ,LÓM‰ ÔÓ ÏB„b»ƒ«∆∆¿…»»ƒ»∆««¿««≈ƒ

.Ë‰Ú„Â LÙ ÈÏÚa ,Ôlk ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰ Ïk»«»ƒ¿««¿«ƒÀ»«¬≈∆∆¿≈»
Ì‰ ÏkN‰Â17ÈÓ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÓe ÌÈ„ÓBÚÂ ÌÈiÁ Ì‰Â , ¿«¿≈≈¿≈«ƒ¿¿ƒ«ƒƒ∆ƒ

ÈÙÏe BÏ„‚ ÈÙÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk .ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L∆»«¿»»»»»∆»¿∆»¿ƒ»¿¿ƒ
.ÌÈÎ‡Ïn‰ BÓk Ì¯ˆBÈÏ ÌÈ¯‡ÙÓe ÌÈÁaLÓ B˙ÏÚÓ«¬»¿«¿ƒ¿»¬ƒ¿¿»¿««¿»ƒ
˙‡ ÔÈ¯ÈkÓ Ck ,‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÔÈ¯ÈknL ÌLÎe¿≈∆«ƒƒ«»»»«ƒƒ∆
˙Ú„Â .Ô‰Ó ‰ÏÚÓlL ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÓe ,ÔÓˆÚ«¿»«ƒƒ∆««¿»ƒ∆¿«¿»≈∆¿««
ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙ÚcÓ ‰ËeÚÓ ÌÈlbÏb‰Â ÌÈ·ÎBk‰«»ƒ¿««¿«ƒ¿»ƒ««««¿»ƒ

.Ì„‡ŒÈa ˙ÚcÓ ‰ÏB„‚e¿»ƒ««¿≈»»

בלי תנוע 17) תמיד המתנועעים הגלגלים, של הסיבובית תם
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בעליֿחיים  שהם – רבינו לדעת – מוכיחה ינוחו, ולא הרף
ד). ח"ב, מורהֿנבוכים (עיין והשכל דעה ובני

.ÈBÈ‡L ,„Á‡ ÌÏb Á¯i‰ ÏbÏbÓ ‰hÓÏ Ï‡‰ ‡¯a»»»≈¿«»ƒ«¿««»≈«…∆∆»∆≈
ÌÈlbÏb‰ ÌÏ‚k18,‰Ê ÌÏ‚Ï ˙B¯eˆ Úa¯‡ ‡¯·e . ¿…∆««¿«ƒ»»«¿«¿…∆∆

‰¯eˆÂ ‰¯eˆ Ïk Úa˜Â ,ÌÈlbÏb‰ ˙¯eˆk ÔÈ‡Â¿≈»¿«««¿«ƒ¿ƒ¿«»»¿»
,L‡‰ ˙¯eˆ - ‰BL‡¯ ‰¯eˆ .‰Ê ÌÏb ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»…∆∆»ƒ»«»≈
.L‡‰ Ûeb Ô‰ÈMÓ ‰È‰Â ,‰Ê ÌÏb ˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ƒ¿«¿»¿ƒ¿»…∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆»≈
‰È‰Â ,B˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ ,Áe¯‰ ˙¯eˆ - ‰iL ‰¯eˆÂ¿»¿ƒ»«»«ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
,ÌÈn‰ ˙¯eˆ - ˙ÈLÈÏL ‰¯eˆÂ .Áe¯‰ Ûeb Ô‰ÈMÓƒ¿≈∆»«¿»¿ƒƒ«««ƒ
‰¯eˆÂ .ÌÈn‰ Ûeb Ì‰ÈMÓ ‰È‰Â ,B˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆«»ƒ¿»
‰È‰Â ,B˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ ,ı¯‡‰ ˙¯eˆ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ«»»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‰Úa¯‡ ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ‰hÓÏ ‡ˆÓ .ı¯‡‰ Ûeb Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆»»∆ƒ¿»¿«»ƒ»»ƒ««¿»»

ÔÈÙe‚19ÔÈ˜ÏÁÓ20ÓÏ ‰Ê ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,‰fÓ ‰ÏÚ ƒÀ¿»ƒ∆¿«¿»ƒ∆¿»∆»¿∆»
.ÏbÏ‚ BÓk ÂÈ˙BÁe¯ ÏkÓ epnÓ ‰hÓlL ˙‡ ÛÈwÓ«ƒ∆∆¿«»ƒ∆ƒ»»¿«¿«
.L‡‰ Ûeb ‡e‰ ,Á¯i‰ ÏbÏ‚Ï CeÓq‰ ,ÔBL‡¯‰ Ûeb‰«»ƒ«»¿«¿««»≈«»≈
.ÌÈn‰ Ûeb - epnÓ ‰hÓÏ .Áe¯‰ Ûeb - epnÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ∆»«¿«»ƒ∆««ƒ
Èet ÌB˜Ó Ì‰ÈÈa ÔÈ‡Â .ı¯‡‰ Ûeb - epnÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ∆»»∆¿≈≈≈∆»»

.ÏÏk Ûe‚ ‡Ïa¿…¿»

חומר 18) למדריגת מגיע שאינו שפלֿערך, חומר כלומר:
היסודות 19)הגלגלים. ארבעת הם אלה יד. במדברֿרבה,

הורכב  שמהם (ארמ"ע), עפר מים, רוח, אש, הטבעיים:
היסודות. עולם כן: על ונקרא בו, אשר וכל השפל העולם

מחולקים.20) כמו:

.‡ÈÌÈ‡Â LÙ ÈÏÚa ÌÈ‡ el‡‰ ˙BÙe‚ ‰Úa¯‡«¿»»»≈≈»«¬≈∆∆¿≈»
ÌÈ˙Ó ÌÈÙe‚k ‡l‡ ,ÌÈ¯ÈkÓ ‡ÏÂ ÌÈÚ„BÈ21ÏÎÏ LÈÂ . ¿ƒ¿…«ƒƒ∆»¿ƒ≈ƒ¿≈¿»

‚‰Ó Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡22,B‚ÈNÓ ‡ÏÂ ,BÚ„BÈ BÈ‡L , ∆»¿∆»≈∆ƒ¿»∆≈¿¿…«ƒ
'‰ ˙‡ eÏÏ‰" :„Âc ¯Ó‡L ‰ÊÂ .B˙BpLÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»¿«¿∆∆»«»ƒ«¿∆
‚ÏL „¯·e L‡ ,˙BÓ‰z ÏÎÂ ÌÈÈpz ı¯‡‰ ÔÓƒ»»∆«ƒƒ¿»¿…≈»»∆∆

"¯BËÈ˜Â23,Ì„‡ŒÈa e‰eÏÏ‰ :ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ¯e‡·e ; ¿ƒ≈ƒ¿««¿»ƒ«¿¿≈»»
ÌÈ‡e¯a ¯‡L·e „¯a·e L‡a e‡¯zL ÂÈ˙B¯e·bÓƒ¿»∆ƒ¿»≈«»»ƒ¿»¿ƒ
˙¯k „ÈÓz Ì˙¯e·bL ,ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ‰hÓÏ e‡¯zL∆ƒ¿¿«»ƒ»»ƒ«∆¿»»»ƒƒ∆∆

ÏB„‚Ïe ÔË˜Ï24. ¿»…¿»

היא 21) המנוחה אלא גלגלים, כמו סיבובית תנועה אין להם
מקום  לעזוב חיצוני כח איזה יכריחם ואם וטבעם: מנהגם
תיכף  ישובו המכריח, הכח בסור אזי ולהתנועע, מנוחתם
כשהיא  העפר, מיסוד שהיא אבן למשל: למקומם. ישר בקו
וכן  הארץ. עפר ליסודה, למטה תיכף תשוב למעלה, נזרקת
ח"ב, (מו"נ חיים רוח בהם שאין אות וזה – היסודות שאר
תהו  היתה "והארץ פ"ב): (בראשיתֿרבה חז"ל אמרו וכן ו).
על  ודואגת שוממת ובוהה, תוהה הארץ לה ישבה – ובהו"
אחת, בבת נבראו והתחתונים "העליונים ואמרה: מזלה, רוע

מתים". והתחתונים חיים לו,22)העליונים המיוחד טבע
לא 23)סגולה. הרי יהללוהו, איך הם, מתים גופים אם

יֿה? יהללו כשיראו 24)המתים יהללוהו אדם בני
הטבע. תופעות ובכל בברואים גבורותיו

ה'תשע"ח  תשרי י"ב שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מארבעת 1) מורכבים הרקיע מן למטה הנבראים כל

בראשית  מעשה בין מה וצורתו; האדם נפש היסודות;
מרכבה. למעשה

.‡,ı¯‡Â ÌÈÓe Áe¯Â L‡ Ì‰L ,eÏl‰ ÌÈÙe‚ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ«»∆≈≈¿««ƒ»»∆
ÏÎÂ .ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ‰hÓÏ ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ˙B„BÒÈ Ì‰≈¿»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ»»ƒ«¿…
ÁÓˆÂ ‚„Â NÓ¯Â ÛBÚÂ ‰Ó‰aÓe Ì„‡Ó ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈»»ƒ¿≈»»¿∆∆¿»¿∆«
,ÔÈ· È·‡ ¯‡Le ,˙BiÏb¯Óe ˙B·BË ÌÈ·‡Â ˙ÎzÓe«∆∆«¬»ƒ«¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿»
‰Úa¯‡Ó ¯aÁÓ ÔÓÏb Ïk‰ - ¯ÙÚ ÈLe‚Â ÌÈ¯‰Â¿»ƒ¿≈»»«…»¿»¿À»≈«¿»»
ÔÓ ‰hÓlL ÌÈÙeb‰ Ïk e‡ˆÓ .eÏl‰ ˙B„BÒÈ¿«»ƒ¿¿»«ƒ∆¿«»ƒ

‰Úa¯‡Ó ıeÁ ,ÚÈ˜¯‰2ÌÈ¯aÁÓ ,el‡‰ ˙B„BÒÈ »»ƒ«≈«¿»»¿»≈¿À»ƒ
˙B„BÒÈ ‰Úa¯‡Ó ¯aÁÓ Ì‰lL ÌÏ‚Â ,‰¯eˆÂ ÌÏbÓƒ…∆¿»¿…∆∆»∆¿À»≈«¿»»¿
¯aÁÓ BÈ‡ ˙B„BÒÈ‰ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ Ïk Ï·‡ .el‡‰»≈¬»»∆»≈«¿»»«¿≈¿À»

.„·Ïa ‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ‡l‡∆»ƒ…∆¿»ƒ¿»

"כל 2) אומר: אלה פרקים לארבעה בפירושו הריטב"א
משני  רק המורכבים גופים יש שהרי דווקא, לאו - הגופים"
מעפר  - אבק ועפר; מאש רק מורכב עשן, כגון: יסודות,

ורוח. ממים - אש ורוח:

.·¯eahÓ ,‰hnÓ ÌÎÏ‰Ó ˙BÈ‰Ï Áe¯‰Â L‡‰ C¯c3 ∆∆»≈¿»«ƒ¿«¬»»ƒ«»ƒ«
ı¯‡‰Â ÌÈn‰ C¯„Â .ÚÈ˜¯‰ ÈtÏk ‰ÏÚÓÏ ,ı¯‡‰»»∆¿«¿»¿«≈»»ƒ«¿∆∆««ƒ¿»»∆
;ÚˆÓ‡Ï „Ú ‰hÓÏ ÚÈ˜¯‰ ˙ÁzÓ ÌÎÏ‰Ó ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬»»ƒ««»»ƒ«¿«»«»∆¿«
epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡L ‰hn‰ ‡e‰ ÚÈ˜¯‰ ÚˆÓ‡L4. ∆∆¿«»»ƒ«««»∆≈¿«»ƒ∆

ÌˆÙÁ· ‡ÏÂ ÌzÚ„· ‡Ï ,ÌÎel‰ ÔÈ‡Â5‚‰Ó ‡l‡ , ¿≈ƒ»…¿«¿»¿…¿∆¿»∆»ƒ¿»
Ú·ËÂ Ô‰a Úa˜pL6ÌÁ - L‡‰ Ú·Ë .Ô‰a ÚaËpL ∆ƒ¿«»∆¿∆«∆ƒ¿«»∆∆«»≈«

Â .ÁÏÂ ÌÁ - Áe¯‰Â .ÌlkÓ Ï˜ ‡e‰Â ,L·ÈÂ- ÌÈn‰ ¿»≈¿«ƒÀ»¿»««»«¿««ƒ
‰„·Î ‡È‰Â ,‰¯˜Â ‰L·È - ı¯‡‰Â .ÌÈÁÏÂ ÌÈ¯»̃ƒ¿«ƒ¿»»∆¿≈»¿»»¿ƒ¿≈»
‰ÏÚÓÏ ÌÈ‡ˆÓ CÎÈÙÏ ,‰pnÓ ÌÈl˜ ÌÈn‰Â ,ÌlkÓƒÀ»¿««ƒ«ƒƒ∆»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿«¿»
ÛÁ¯Ó ‡e‰ CÎÈÙÏ ,ÌÈn‰ ÔÓ Ï˜ Áe¯‰Â .ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆¿»««ƒ««ƒ¿ƒ»¿«≈
Ì‰L ÈtÓe .Áe¯‰ ÔÓ Ï˜ L‡‰Â .ÌÈn‰ ÈtŒÏÚ«¿≈«»ƒ¿»≈«ƒ»«ƒ¿≈∆≈
Ûeb Ïk ‡ˆnÈ ,ÚÈ˜¯‰ ˙ÁzL ÌÈÙeb ÏÎÏ ˙B„BÒÈ¿¿»ƒ∆««»»ƒ«ƒ»≈»
˙ÎzÓe ÁÓˆÂ ‚„Â ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰·e Ì„‡Ó Ûe‚Â¿≈»»¿≈»¿«»»¿»»∆««∆∆
ÔzÚa¯‡Â .¯ÙÚÂ ÌÈÓe Áe¯Â L‡Ó ¯aÁÓ BÓÏb ,Ô·‡Â»»∆»¿¿À»≈≈¿««ƒ¿»»¿«¿«¿»
,·e¯Ú‰ ˙Úa Ì‰Ó „Á‡ Ïk epzLÈÂ ,„ÁÈ· e·¯Ú˙Èƒ¿»¿¿««¿ƒ¿«»∆»≈∆¿≈»≈
Ô‰Ó „Á‡Ï ‰ÓB„ BÈ‡ ÔzÚa¯‡Ó ¯aÁÓ‰ ‡ˆniL „Ú«∆ƒ»≈«¿À»≈«¿«¿»≈∆¿∆»≈∆
„Á‡ ˜ÏÁ elÙ‡ Ô‰Ó ·¯ÚÓa ÔÈ‡Â .Bc·Ï ‡e‰Lk¿∆¿«¿≈«¿…»≈∆¬ƒ≈∆∆»
ı¯‡ B‡ ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÓ B‡ BÓˆÚ ÈÙa L‡ ‡e‰L∆≈ƒ¿≈«¿«ƒƒ¿≈«¿»∆∆
epzL Ïk‰ ‡l‡ ,dÓˆÚ ÈÙa Áe¯ B‡ dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»«ƒ¿≈«¿»∆»«…ƒ¿«

Ûe‚ eNÚÂ7,ÔzÚa¯‡Ó ¯aÁÓ‰ Ûe‚Â Ûeb ÏÎÂ .„Á‡ ¿«¬∆»¿»»«¿À»≈«¿«¿»
Ì‰Ó LÈ Ï·‡ .„Á‡k L·ÈÂ ÁÏ ,ÌÁÂ ¯˜ B· ‡ˆnÈƒ»≈…»…≈«¿…∆¿∆»¬»≈≈∆

‰˜ÊÁ Ì‰· ‰È‰iL ,ÌÈÙeb8ÈÏÚa BÓk ,L‡‰ „BÒÈÓ ƒ∆ƒ¿∆»∆»¿»ƒ»≈¿«¬≈
Ô‰Ó LÈÂ .¯˙È ÌÁ‰ Ì‰· ‰‡¯È CÎÈÙÏ ,‰iÁ LÙ∆∆«»¿ƒ»≈»∆»∆«…»≈¿≈≈∆
,ÌÈ·‡‰ BÓk ,ı¯‡‰ „BÒÈÓ ‰˜ÊÁ Ô‰· ‰È‰iL ÔÈÙebƒ∆ƒ¿∆»∆»¿»ƒ»»∆¿»¬»ƒ
,ÔÈÙeb Ô‰Ó LÈÂ .‰a¯‰ L·i‰ Ì‰· ‰‡¯È CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆»∆«…∆«¿≈¿≈≈∆ƒ
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קנז dxezd iceqi zekld - rcnd xtq - ixyz a"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בעליֿחיים  שהם – רבינו לדעת – מוכיחה ינוחו, ולא הרף
ד). ח"ב, מורהֿנבוכים (עיין והשכל דעה ובני

.ÈBÈ‡L ,„Á‡ ÌÏb Á¯i‰ ÏbÏbÓ ‰hÓÏ Ï‡‰ ‡¯a»»»≈¿«»ƒ«¿««»≈«…∆∆»∆≈
ÌÈlbÏb‰ ÌÏ‚k18,‰Ê ÌÏ‚Ï ˙B¯eˆ Úa¯‡ ‡¯·e . ¿…∆««¿«ƒ»»«¿«¿…∆∆

‰¯eˆÂ ‰¯eˆ Ïk Úa˜Â ,ÌÈlbÏb‰ ˙¯eˆk ÔÈ‡Â¿≈»¿«««¿«ƒ¿ƒ¿«»»¿»
,L‡‰ ˙¯eˆ - ‰BL‡¯ ‰¯eˆ .‰Ê ÌÏb ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»…∆∆»ƒ»«»≈
.L‡‰ Ûeb Ô‰ÈMÓ ‰È‰Â ,‰Ê ÌÏb ˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ƒ¿«¿»¿ƒ¿»…∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆»≈
‰È‰Â ,B˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ ,Áe¯‰ ˙¯eˆ - ‰iL ‰¯eˆÂ¿»¿ƒ»«»«ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
,ÌÈn‰ ˙¯eˆ - ˙ÈLÈÏL ‰¯eˆÂ .Áe¯‰ Ûeb Ô‰ÈMÓƒ¿≈∆»«¿»¿ƒƒ«««ƒ
‰¯eˆÂ .ÌÈn‰ Ûeb Ì‰ÈMÓ ‰È‰Â ,B˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆«»ƒ¿»
‰È‰Â ,B˙ˆ˜Óa ‰¯aÁ˙ ,ı¯‡‰ ˙¯eˆ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ«»»∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
‰Úa¯‡ ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ‰hÓÏ ‡ˆÓ .ı¯‡‰ Ûeb Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆»»∆ƒ¿»¿«»ƒ»»ƒ««¿»»

ÔÈÙe‚19ÔÈ˜ÏÁÓ20ÓÏ ‰Ê ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,‰fÓ ‰ÏÚ ƒÀ¿»ƒ∆¿«¿»ƒ∆¿»∆»¿∆»
.ÏbÏ‚ BÓk ÂÈ˙BÁe¯ ÏkÓ epnÓ ‰hÓlL ˙‡ ÛÈwÓ«ƒ∆∆¿«»ƒ∆ƒ»»¿«¿«
.L‡‰ Ûeb ‡e‰ ,Á¯i‰ ÏbÏ‚Ï CeÓq‰ ,ÔBL‡¯‰ Ûeb‰«»ƒ«»¿«¿««»≈«»≈
.ÌÈn‰ Ûeb - epnÓ ‰hÓÏ .Áe¯‰ Ûeb - epnÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ∆»«¿«»ƒ∆««ƒ
Èet ÌB˜Ó Ì‰ÈÈa ÔÈ‡Â .ı¯‡‰ Ûeb - epnÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ∆»»∆¿≈≈≈∆»»

.ÏÏk Ûe‚ ‡Ïa¿…¿»

חומר 18) למדריגת מגיע שאינו שפלֿערך, חומר כלומר:
היסודות 19)הגלגלים. ארבעת הם אלה יד. במדברֿרבה,

הורכב  שמהם (ארמ"ע), עפר מים, רוח, אש, הטבעיים:
היסודות. עולם כן: על ונקרא בו, אשר וכל השפל העולם

מחולקים.20) כמו:

.‡ÈÌÈ‡Â LÙ ÈÏÚa ÌÈ‡ el‡‰ ˙BÙe‚ ‰Úa¯‡«¿»»»≈≈»«¬≈∆∆¿≈»
ÌÈ˙Ó ÌÈÙe‚k ‡l‡ ,ÌÈ¯ÈkÓ ‡ÏÂ ÌÈÚ„BÈ21ÏÎÏ LÈÂ . ¿ƒ¿…«ƒƒ∆»¿ƒ≈ƒ¿≈¿»

‚‰Ó Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡22,B‚ÈNÓ ‡ÏÂ ,BÚ„BÈ BÈ‡L , ∆»¿∆»≈∆ƒ¿»∆≈¿¿…«ƒ
'‰ ˙‡ eÏÏ‰" :„Âc ¯Ó‡L ‰ÊÂ .B˙BpLÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â¿≈»¿«¿∆∆»«»ƒ«¿∆
‚ÏL „¯·e L‡ ,˙BÓ‰z ÏÎÂ ÌÈÈpz ı¯‡‰ ÔÓƒ»»∆«ƒƒ¿»¿…≈»»∆∆

"¯BËÈ˜Â23,Ì„‡ŒÈa e‰eÏÏ‰ :ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ¯e‡·e ; ¿ƒ≈ƒ¿««¿»ƒ«¿¿≈»»
ÌÈ‡e¯a ¯‡L·e „¯a·e L‡a e‡¯zL ÂÈ˙B¯e·bÓƒ¿»∆ƒ¿»≈«»»ƒ¿»¿ƒ
˙¯k „ÈÓz Ì˙¯e·bL ,ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ‰hÓÏ e‡¯zL∆ƒ¿¿«»ƒ»»ƒ«∆¿»»»ƒƒ∆∆

ÏB„‚Ïe ÔË˜Ï24. ¿»…¿»

היא 21) המנוחה אלא גלגלים, כמו סיבובית תנועה אין להם
מקום  לעזוב חיצוני כח איזה יכריחם ואם וטבעם: מנהגם
תיכף  ישובו המכריח, הכח בסור אזי ולהתנועע, מנוחתם
כשהיא  העפר, מיסוד שהיא אבן למשל: למקומם. ישר בקו
וכן  הארץ. עפר ליסודה, למטה תיכף תשוב למעלה, נזרקת
ח"ב, (מו"נ חיים רוח בהם שאין אות וזה – היסודות שאר
תהו  היתה "והארץ פ"ב): (בראשיתֿרבה חז"ל אמרו וכן ו).
על  ודואגת שוממת ובוהה, תוהה הארץ לה ישבה – ובהו"
אחת, בבת נבראו והתחתונים "העליונים ואמרה: מזלה, רוע

מתים". והתחתונים חיים לו,22)העליונים המיוחד טבע
לא 23)סגולה. הרי יהללוהו, איך הם, מתים גופים אם

יֿה? יהללו כשיראו 24)המתים יהללוהו אדם בני
הטבע. תופעות ובכל בברואים גבורותיו

ה'תשע"ח  תשרי י"ב שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מארבעת 1) מורכבים הרקיע מן למטה הנבראים כל

בראשית  מעשה בין מה וצורתו; האדם נפש היסודות;
מרכבה. למעשה

.‡,ı¯‡Â ÌÈÓe Áe¯Â L‡ Ì‰L ,eÏl‰ ÌÈÙe‚ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ«»∆≈≈¿««ƒ»»∆
ÏÎÂ .ÚÈ˜¯‰ ÔÓ ‰hÓÏ ÌÈ‡¯·p‰ Ïk ˙B„BÒÈ Ì‰≈¿»«ƒ¿»ƒ¿«»ƒ»»ƒ«¿…
ÁÓˆÂ ‚„Â NÓ¯Â ÛBÚÂ ‰Ó‰aÓe Ì„‡Ó ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈»»ƒ¿≈»»¿∆∆¿»¿∆«
,ÔÈ· È·‡ ¯‡Le ,˙BiÏb¯Óe ˙B·BË ÌÈ·‡Â ˙ÎzÓe«∆∆«¬»ƒ«¿»ƒ¿»«¿≈ƒ¿»
‰Úa¯‡Ó ¯aÁÓ ÔÓÏb Ïk‰ - ¯ÙÚ ÈLe‚Â ÌÈ¯‰Â¿»ƒ¿≈»»«…»¿»¿À»≈«¿»»
ÔÓ ‰hÓlL ÌÈÙeb‰ Ïk e‡ˆÓ .eÏl‰ ˙B„BÒÈ¿«»ƒ¿¿»«ƒ∆¿«»ƒ

‰Úa¯‡Ó ıeÁ ,ÚÈ˜¯‰2ÌÈ¯aÁÓ ,el‡‰ ˙B„BÒÈ »»ƒ«≈«¿»»¿»≈¿À»ƒ
˙B„BÒÈ ‰Úa¯‡Ó ¯aÁÓ Ì‰lL ÌÏ‚Â ,‰¯eˆÂ ÌÏbÓƒ…∆¿»¿…∆∆»∆¿À»≈«¿»»¿
¯aÁÓ BÈ‡ ˙B„BÒÈ‰ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ Ïk Ï·‡ .el‡‰»≈¬»»∆»≈«¿»»«¿≈¿À»

.„·Ïa ‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ‡l‡∆»ƒ…∆¿»ƒ¿»

"כל 2) אומר: אלה פרקים לארבעה בפירושו הריטב"א
משני  רק המורכבים גופים יש שהרי דווקא, לאו - הגופים"
מעפר  - אבק ועפר; מאש רק מורכב עשן, כגון: יסודות,

ורוח. ממים - אש ורוח:

.·¯eahÓ ,‰hnÓ ÌÎÏ‰Ó ˙BÈ‰Ï Áe¯‰Â L‡‰ C¯c3 ∆∆»≈¿»«ƒ¿«¬»»ƒ«»ƒ«
ı¯‡‰Â ÌÈn‰ C¯„Â .ÚÈ˜¯‰ ÈtÏk ‰ÏÚÓÏ ,ı¯‡‰»»∆¿«¿»¿«≈»»ƒ«¿∆∆««ƒ¿»»∆
;ÚˆÓ‡Ï „Ú ‰hÓÏ ÚÈ˜¯‰ ˙ÁzÓ ÌÎÏ‰Ó ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬»»ƒ««»»ƒ«¿«»«»∆¿«
epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡L ‰hn‰ ‡e‰ ÚÈ˜¯‰ ÚˆÓ‡L4. ∆∆¿«»»ƒ«««»∆≈¿«»ƒ∆

ÌˆÙÁ· ‡ÏÂ ÌzÚ„· ‡Ï ,ÌÎel‰ ÔÈ‡Â5‚‰Ó ‡l‡ , ¿≈ƒ»…¿«¿»¿…¿∆¿»∆»ƒ¿»
Ú·ËÂ Ô‰a Úa˜pL6ÌÁ - L‡‰ Ú·Ë .Ô‰a ÚaËpL ∆ƒ¿«»∆¿∆«∆ƒ¿«»∆∆«»≈«

Â .ÁÏÂ ÌÁ - Áe¯‰Â .ÌlkÓ Ï˜ ‡e‰Â ,L·ÈÂ- ÌÈn‰ ¿»≈¿«ƒÀ»¿»««»«¿««ƒ
‰„·Î ‡È‰Â ,‰¯˜Â ‰L·È - ı¯‡‰Â .ÌÈÁÏÂ ÌÈ¯»̃ƒ¿«ƒ¿»»∆¿≈»¿»»¿ƒ¿≈»
‰ÏÚÓÏ ÌÈ‡ˆÓ CÎÈÙÏ ,‰pnÓ ÌÈl˜ ÌÈn‰Â ,ÌlkÓƒÀ»¿««ƒ«ƒƒ∆»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿«¿»
ÛÁ¯Ó ‡e‰ CÎÈÙÏ ,ÌÈn‰ ÔÓ Ï˜ Áe¯‰Â .ı¯‡‰ ÏÚ«»»∆¿»««ƒ««ƒ¿ƒ»¿«≈
Ì‰L ÈtÓe .Áe¯‰ ÔÓ Ï˜ L‡‰Â .ÌÈn‰ ÈtŒÏÚ«¿≈«»ƒ¿»≈«ƒ»«ƒ¿≈∆≈
Ûeb Ïk ‡ˆnÈ ,ÚÈ˜¯‰ ˙ÁzL ÌÈÙeb ÏÎÏ ˙B„BÒÈ¿¿»ƒ∆««»»ƒ«ƒ»≈»
˙ÎzÓe ÁÓˆÂ ‚„Â ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰·e Ì„‡Ó Ûe‚Â¿≈»»¿≈»¿«»»¿»»∆««∆∆
ÔzÚa¯‡Â .¯ÙÚÂ ÌÈÓe Áe¯Â L‡Ó ¯aÁÓ BÓÏb ,Ô·‡Â»»∆»¿¿À»≈≈¿««ƒ¿»»¿«¿«¿»
,·e¯Ú‰ ˙Úa Ì‰Ó „Á‡ Ïk epzLÈÂ ,„ÁÈ· e·¯Ú˙Èƒ¿»¿¿««¿ƒ¿«»∆»≈∆¿≈»≈
Ô‰Ó „Á‡Ï ‰ÓB„ BÈ‡ ÔzÚa¯‡Ó ¯aÁÓ‰ ‡ˆniL „Ú«∆ƒ»≈«¿À»≈«¿«¿»≈∆¿∆»≈∆
„Á‡ ˜ÏÁ elÙ‡ Ô‰Ó ·¯ÚÓa ÔÈ‡Â .Bc·Ï ‡e‰Lk¿∆¿«¿≈«¿…»≈∆¬ƒ≈∆∆»
ı¯‡ B‡ ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈÓ B‡ BÓˆÚ ÈÙa L‡ ‡e‰L∆≈ƒ¿≈«¿«ƒƒ¿≈«¿»∆∆
epzL Ïk‰ ‡l‡ ,dÓˆÚ ÈÙa Áe¯ B‡ dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»«ƒ¿≈«¿»∆»«…ƒ¿«

Ûe‚ eNÚÂ7,ÔzÚa¯‡Ó ¯aÁÓ‰ Ûe‚Â Ûeb ÏÎÂ .„Á‡ ¿«¬∆»¿»»«¿À»≈«¿«¿»
Ì‰Ó LÈ Ï·‡ .„Á‡k L·ÈÂ ÁÏ ,ÌÁÂ ¯˜ B· ‡ˆnÈƒ»≈…»…≈«¿…∆¿∆»¬»≈≈∆

‰˜ÊÁ Ì‰· ‰È‰iL ,ÌÈÙeb8ÈÏÚa BÓk ,L‡‰ „BÒÈÓ ƒ∆ƒ¿∆»∆»¿»ƒ»≈¿«¬≈
Ô‰Ó LÈÂ .¯˙È ÌÁ‰ Ì‰· ‰‡¯È CÎÈÙÏ ,‰iÁ LÙ∆∆«»¿ƒ»≈»∆»∆«…»≈¿≈≈∆
,ÌÈ·‡‰ BÓk ,ı¯‡‰ „BÒÈÓ ‰˜ÊÁ Ô‰· ‰È‰iL ÔÈÙebƒ∆ƒ¿∆»∆»¿»ƒ»»∆¿»¬»ƒ
,ÔÈÙeb Ô‰Ó LÈÂ .‰a¯‰ L·i‰ Ì‰· ‰‡¯È CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆»∆«…∆«¿≈¿≈≈∆ƒ
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Ì‰· ‰‡¯È CÎÈÙÏ ,ÌÈn‰ „BÒÈÓ ‰˜ÊÁ Ì‰· ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆»¿»ƒ««ƒ¿ƒ»≈»∆»∆
ÛebÓ ¯˙È ÌÁ Ûeb ‡ˆnÈ ‰f‰ C¯c‰ ÏÚÂ .¯˙È Ál‰«≈«»≈¿««∆∆«∆ƒ»≈«∆∆ƒ
e‡ˆnÈ ÔÎÂ ;L·È ¯Á‡ ÛebÓ ¯˙È L·È Ûe‚Â ,ÌÁ ¯Á‡«≈«¿»≈∆∆ƒ«≈»≈¿≈ƒ»¿
Ô‰· ‰‡¯È ÌÈÙe‚Â ,„·Ïa ¯w‰ Ô‰· ‰‡¯iL ,ÌÈÙe‚ƒ∆≈»∆»∆«…ƒ¿»¿ƒ≈»∆»∆
„Á‡k L·i‰Â ¯w‰ Ô‰· ‰‡¯È ÌÈÙe‚Â ,„·Ïa Ál‰«≈«ƒ¿»¿ƒ≈»∆»∆«…¿«…∆¿∆»
L·i‰Â ÌÁ‰ B‡ ,‰ÂLa „Á‡k Ál‰Â ¯w‰ B‡ ,‰ÂLa¿»∆«…¿«≈«¿∆»¿»∆«…¿«…∆
·¯ ÈÙÏ - ‰ÂLa „Á‡k Ál‰Â ÌÁ‰ B‡ ,‰ÂLa „Á‡k¿∆»¿»∆«…¿«≈«¿∆»¿»∆¿ƒ…
B˙B‡ ‰NÚÓ ‰‡¯È ,˙·¯Úz‰ ¯wÚa ‰È‰L „BÒÈ‰«¿∆»»¿ƒ«««¬…∆≈»∆«¬≈

.·¯ÚÓ‰ Ûeba BÚ·ËÂ „BÒÈ‰«¿¿ƒ¿««¿…»

מרכזו.3) הוא - שבו נקודה כל כדורי, דבר הארץ. ממרכז
המטה 4) הוא - הרקיע גלגל של במרכזו הנמצא הארץ כדור

הימנו. למטה שהם 5)שאין והגלגלים הכוכבים כהילוך
ורצון. דעה בה 6)בעלי שאין תולדתית וסגולה תכונה

שאינם 7)רצון. עד כך כל היסודות נשתנו הערבוב ידי על
עוד. גדול.8)ניכרים יותר חלק תוקף,

.‚„¯Ù ‡e‰ el‡ ˙B„BÒÈ ‰Úa¯‡Ó ¯aÁÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿À»≈«¿»»¿≈ƒ¿»
LÈÂ ,ÌÈ„Á‡ ÌÈÓÈ ¯Á‡Ï „¯Ù ‡e‰L LÈ :ÛBqa«≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¬»ƒ¿≈
,Ì‰Ó ¯aÁ˙pL ÏÎÂ .˙Ba¯ ÌÈL ¯Á‡Ï „¯Ù ‡e‰L∆ƒ¿»¿««»ƒ«¿…∆ƒ¿«≈≈∆

Ì„‡‰Â ·‰f‰ elÙ‡ .Ô‰Ï „¯tÈ ‡lL ¯LÙ‡ È‡9È‡ ƒ∆¿»∆…ƒ»≈»∆¬ƒ«»»¿»…∆ƒ
B˙ˆ˜Ó ·eLÈÂ ,ÂÈ˙B„BÒÈÏ ¯ÊÁÈÂ „ÒtÈ ‡lL ¯LÙ‡∆¿»∆…ƒ»≈¿«¬…ƒ»¿»ƒ¿»
.ı¯‡Ï B˙ˆ˜Óe Áe¯Ï B˙ˆ˜Óe ÌÈnÏ B˙ˆ˜Óe L‡Ï¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ¿»¿«ƒ¿»»»∆

החושן.9) מאבני אחת - אודם ביותר. קשים חמרים שהם

.„‰nÏ - el‡ ˙B„BÒÈÏ „¯tÈ „ÒÙp‰ ÏÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»≈ƒ≈»»
BÈa ·¯L ÈÙÏ ?"·eLz ¯ÙÚ Ï‡Â" :Ì„‡Ï ¯Ó‡∆¡«»»»¿∆»»»¿ƒ∆…ƒ¿»
¯ÊÁÈ „iÓ „ÒtiLk „ÒÙp‰ Ïk ‡ÏÂ .¯ÙÚ‰ ÔÓƒ∆»»¿…»«ƒ¿»¿∆ƒ»≈ƒ»«¬…
,¯Á‡ ¯·„Ï ¯ÊÁÈÂ „ÒtÈ ‡l‡ ,˙B„BÒÈ‰ ‰Úa¯‡Ï¿«¿»»«¿∆»ƒ»≈¿«¬…¿»»«≈

¯Á‡ ¯·„Ï ¯Á‡ ¯·„Â10¯ÊÁÈ ÌÈ¯·c‰ ÛBÒÂ , ¿»»«≈¿»»«≈¿«¿»ƒ«¬…
‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈ¯·c‰ Ïk e‡ˆÓÂ ;˙B„BÒÈÏ11. «¿¿ƒ¿¿»«¿»ƒ¿ƒ¬ƒ»

אחרת.10) צורה ולובשים צורה סובבים 11)פושטים
תוארֿהפועל  - חלילה קץ, אין במעגל וסובבים וחוזרים
במעגל. רקידה - מחֹול השם: ומזה חֹול; אחי חלל, ָָֹמשורש

.‰ÏÎa „ÈÓz ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈpzLÓ el‡‰ ˙B„BÒÈ ‰Úa¯‡«¿»»¿»≈ƒ¿«ƒ∆»∆»ƒ¿»
˙ˆ˜Ó ?„ˆÈk .ÔÙeb ÏÎ ‡Ï ,Ô˙ˆ˜Ó ,‰ÚL ÏÎ·e ÌBÈ¿»»»ƒ¿»»…»»≈«ƒ¿»
˙¯¯Bt˙Óe ˙ÈpzLÓ ÌÈn‰ ÔÓ ‰·B¯w‰ ı¯‡‰12 »»∆«¿»ƒ««ƒƒ¿«≈ƒ¿∆∆

Áe¯Ï ÌÈÎeÓq‰ ÌÈn‰ ˙ˆ˜Ó ÔÎÂ .ÌÈÓ ˙ÈNÚÂ¿«¬≈»ƒ¿≈ƒ¿»««ƒ«¿ƒ»«
ÔÈÒÓÒÓ˙Óe ÔÈpzLÓ13B˙ˆ˜Ó ,Áe¯‰ ÔÎÂ .Áe¯ ÔÈÂ‰Â ƒ¿«ƒƒ¿«¿¿ƒ¿…ƒ«¿≈»«ƒ¿»

ÏÏBÁ˙Óe ‰pzLÓ L‡Ï CeÓq‰14ÔÎÂ .L‡ ‰NÚÂ «»»≈ƒ¿«∆ƒ¿≈¿«¬∆≈¿≈
‰pzLÓ ,ÏÏBÁ˙Ó Áe¯Ï CeÓq‰ d˙ˆ˜Ó ,L‡‰»≈ƒ¿»»«»»«ƒ¿≈ƒ¿«∆

Òpk˙Óe15CeÓq‰ B˙ˆ˜Ó ,Áe¯‰ ÔÎÂ .Áe¯ ‰NÚÂ ƒ¿«≈¿«¬∆«¿≈»«ƒ¿»«»
Òpk˙Óe ‰pzLÓ ÌÈnÏ16ÌÈn‰ ÔÎÂ .ÌÈÓ ‰NÚÂ17, ««ƒƒ¿«∆ƒ¿«≈¿«¬∆»ƒ¿≈««ƒ

.ı¯‡ ‰NÚÂ Òpk˙Óe ‰pzLÓ ı¯‡Ï CeÓq‰ B˙ˆ˜Óƒ¿»«»»»∆ƒ¿«∆ƒ¿«≈¿«¬∆»∆
Ïk ÔÈ‡Â .ÌÈÓi‰ C¯‡ ÈÙÏe ,ËÚÓ ËÚÓ - ‰Ê ÈepLÂ¿ƒ∆¿«¿«¿ƒ…∆«»ƒ¿≈»
Ïk B‡ Áe¯ ÌÈn‰ Ïk ‰NÚiL „Ú ,‰pzLÓ „BÒÈ‰«¿ƒ¿«∆«∆≈»∆»««ƒ«»
˙B„BÒÈ‰ ÔÓ „Á‡ ÏËaiL ¯LÙ‡ È‡L ,L‡ Áe¯‰»«≈∆ƒ∆¿»∆ƒ»≈∆»ƒ«¿
˙ˆ˜Óe ,Áe¯Ï L‡Ó ‰pzLÈ ˙ˆ˜Ó ‡l‡ ;‰Úa¯‡‰»«¿»»∆»ƒ¿»ƒ¿«∆≈≈¿«ƒ¿»

‡ˆnÈ B¯·ÁÂ „Á‡ Ïk ÔÈa ÔÎÂ ,L‡Ï Áe¯Ó ‰pzLÈƒ¿«∆≈«¿≈¿≈≈»∆»«¬≈ƒ»≈
.ÌÏBÚÏ ‰ÏÈÏÁ ˙B¯ÊBÁÂ ,ÔzÚa¯‡ ÔÈa ÈepM‰«ƒ≈«¿«¿»¿¿¬ƒ»¿»

יט).12) כד, (ישעיה ארץ התפוררה פור הכתוב: מלשון
(תהלים 13) מים כמו ימאסו מלשון; רוח. ונעשים מתנדפים

ח). יט).14)נח, כג, (ירמיה מתחולל סע מלשון:
ומצטמצם.15) הים 16)מתכווץ מי כנד כונס מלשון:

ז). לג, המים.17)(תהלים יסוד

.ÂÏbÏb‰ ˙·È·Òa ‰È‰È ‰Ê ÈepLÂ18B˙·È·qÓe , ¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«««¿«ƒ¿ƒ»
Ì„‡ŒÈ· ÈÓÏb ¯‡L Ô‰Ó ‰È‰ÈÂ ÔzÚa¯‡ e¯aÁ˙Èƒ¿«¿«¿«¿»¿ƒ¿∆≈∆¿»»¿≈¿≈»»
ÌÏb ÏÎÏ Ô˙B Ï‡‰Â .˙ÎzÓe Ô·‡Â ÁÓˆ ,‰iÁ LÙÂ¿∆∆«»∆«¿∆∆«∆∆¿»≈≈¿»…∆
‡È‰L ,È¯ÈNÚ‰ C‡ÏÓ È„ÈŒÏÚ ,BÏ ‰Èe‡¯ ‰¯eˆ ÌÏ‚Â»…∆»¿»«¿≈«¿»»¬ƒƒ∆ƒ

'ÌÈLÈ‡' ˙‡¯˜p‰ ‰¯ev‰19. «»«ƒ¿≈ƒƒ

היסודות,18) מתמזגים והשפעתם הגלגלים סיבוב ידי על
מדבר. חי, צומח, דומם, מטה: יצורי כל מתהווים ומהם

ז).19) הלכה ב, (פרק למעלה כמבואר

.Ê‰¯eˆ B‡ ‰¯eˆ ‡Ïa ÌÏb ‰‡B¯ ‰z‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈«»∆…∆¿…»»
Ì„‡‰ ·Ï ‡l‡ ,ÌÏ‚ ‡Ïa20Ûeb ˜lÁnL ‡e‰ ¿……∆∆»≈»»»∆¿«≈

;‰¯eˆÂ ÌÏbÓ ¯aÁÓ ‡e‰L Ú„BÈÂ ,BzÚ„a ‡ˆÓp‰«ƒ¿»¿«¿¿≈«∆¿À»ƒ…∆¿»
˙Úa¯‡Ó ¯aÁÓ ÌÓÏbL ÌÈÙeb ÌL LiL Ú„BÈÂ¿≈«∆≈»ƒ∆»¿»¿À»≈«¿««
˜¯ ¯aÁÓ BÈ‡Â ËeLt ÌÓÏbL ÌÈÙe‚Â ,˙B„BÒÈ‰«¿¿ƒ∆»¿»»¿≈¿À»«

„Á‡ ÌÏbÓ21ÌÏb Ì‰Ï ÔÈ‡L ˙B¯ev‰Â .22ÔÈ‡¯ ÔÈ‡ ƒ…∆∆»¿«∆≈»∆…∆≈»ƒ¿ƒ
·l‰ ÔÈÚa ‡l‡ ,ÔÈÚÏ23ÔB„‡ eÚ„iL BÓk ,ÔÈÚe„È Ô‰ »«ƒ∆»¿≈«≈≈¿ƒ¿∆»«¿¬

.ÔÈÚ ˙i‡¯ ‡Ïa Ïk‰«…¿…¿ƒ«»ƒ

אדם.20) הגלגלים.21)תבונת גולם כגון:
הנפרדות.22) הצורות השאלה.23)המלאכים, דרך

את  האדם משיג שבליבו והבינה השכל בכח כלומר:
הבשר. עין הפשוטה, לעין נראות הבלתי הצורות

.ÁB˙¯eˆ ‡È‰ ¯Na Ïk LÙ24;Ï‡‰ BÏ Ô˙pL ∆∆»»»ƒ»∆»«»≈
˙¯eˆ ‡È‰ ,Ì„‡ ÏL BLÙa ‰Èeˆn‰ ‰¯˙È‰ ˙Úc‰Â¿««««¿≈»«¿»¿«¿∆»»ƒ«
:‰¯Bza ¯Ó‡ BÊ ‰¯eˆ ÏÚÂ .BzÚ„a ÌÏM‰ Ì„‡‰»»»«»≈¿«¿¿«»∆¡««»

"e˙eÓ„k eÓÏˆa Ì„‡ ‰NÚ"25‰È‰zL ,¯ÓBÏk , «¬∆»»¿«¿≈ƒ¿≈¿«∆ƒ¿∆
,ÌÏb Ì‰Ï ÔÈ‡L ˙BÚc‰ ˙‚NÓe ˙Ú„Bi‰ ‰¯eˆ BÏ»««««∆∆«≈∆≈»∆…∆
‰Ó„iL „Ú ,ÌÏ‚ ‡Ïa ‰¯eˆ Ì‰L ,ÌÈÎ‡Ïn‰ BÓk¿««¿»ƒ∆≈»¿……∆«∆ƒ¿∆

¯ÓB‡ BÈ‡Â .Ô‰Ï26,ÌÈÈÚÏ ˙¯kp‰ BÊ ‰¯eˆ ÏÚ »∆¿≈≈«»«ƒ∆∆»≈«ƒ
BfL ,Ûeb‰ ÌL¯ ¯‡Le ˙B˙Òl‰Â ÌËÁ‰Â ‰t‰ ‡È‰L∆ƒ«∆¿«…∆¿«¿»¿»∆«∆
,‰iÁ LÙ ÏÎÏ ‰Èeˆn‰ LÙp‰ dÈ‡Â ;dÓL '¯‡z'…«¿»¿≈»«∆∆«¿»¿»∆∆«»
‡l‡ ;¯‰¯‰Óe LÈb¯Óe „ÈÏBÓe ‰˙BLÂ ÏÎB‡ daL∆»≈¿∆ƒ«¿ƒ¿«¿≈∆»

LÙp‰ ˙¯eˆ ‡È‰L ,˙Úc‰27·e˙k‰ LÙp‰ ˙¯eˆ·e , «««∆ƒ««∆∆¿««∆∆«»
‡¯wz ˙Ba¯ ÌÈÓÚÙe ."e˙eÓ„k eÓÏˆa" :¯a„Ó¿«≈¿«¿≈ƒ¿≈¿»ƒ«ƒ»≈

Áe¯Â LÙ ‰¯ev‰ ˙‡Ê28¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏe . …«»∆∆»«¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈
„ÓlÈ ÌLÂ ÌL ÏÎÂ ,Ô‰a Ì„‡ ‰ÚËÈ ‡lL ,Ô˙BÓLaƒ¿»∆…ƒ¿∆»»»∆¿»≈»≈ƒ»≈

BÈÚÓ29. ≈ƒ¿»

ה"צומח".24) מסוג נבדל הוא הרוחניים.25)שבה
וידמה  מופשטים, דברים להשיג ודעת בינה בו ניתן כלומר:
א). א, חלק נבוכים (מורה מרום יושבי לנו,
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דעת 28)החיונית.27)"בצלמנו".26) בלא גם כגון:
האלוקים  אל תשוב והרוח ב); יט, (משלי טוב לא נפש

ז). יב, במובן 29)(קהלת ורוח" "נפש תבאנה לפעמים כי
לפיכך  כא), ג, (קהלת למטה היא היורדת החיונית הנפש
לטעות  ולא לערבבם שלא אלה בשמות להיזהר רבינו מזהיר
תוגדר  הנידון הנושא מתוך מעניינם: ללמדם אלא בהם,

מהותם.

.ËÈ„k ˙B„BÒÈ‰ ÔÓ ˙¯aÁÓ ˙‡f‰ LÙp‰ ˙¯eˆ ÔÈ‡≈««∆∆«…¿À∆∆ƒ«¿¿≈
‰ÓLp‰ ÁkÓ dÈ‡Â ,Ì‰Ï „¯tzL30‡‰zL „Ú ∆ƒ»≈»∆¿≈»ƒ…««¿»»«∆¿≈

‡l‡ ;ÛebÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÓLp‰L BÓk ,‰ÓLÏ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»»¿∆«¿»»¿ƒ»«∆»
,ÌÏb‰ „¯tiLk CÎÈÙÏ .‡È‰ ÌÈÓM‰ ÔÓ '‰ ˙‡Ó≈≈ƒ«»«ƒƒ¿ƒ»¿∆ƒ»≈«…∆

‰ÓLp‰ „·‡˙Â ,˙B„BÒÈ‰ ÔÓ ¯aÁÓ ‡e‰L31ÈtÓ , ∆¿À»ƒ«¿¿…««¿»»ƒ¿≈
ÏÎa ÛebÏ ‰ÎÈ¯ˆe ,Ûeb‰ ÌÚ ‡l‡ ‰ÈeˆÓ dÈ‡L∆≈»¿»∆»ƒ«¿ƒ»«¿»
dÈ‡L ÈÙÏ ,˙‡f‰ ‰¯ev‰ ˙¯k˙ ‡Ï - ‰ÈNÚÓ«¬∆»…ƒ»≈«»«…¿ƒ∆≈»
˙BÚc‰ ˙‚NÓe ˙Ú„BÈ ‡l‡ ,‰ÈNÚÓa ‰ÓLÏ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»»¿«¬∆»∆»«««∆∆«≈
˙„ÓBÚÂ Ïk‰ ‡¯Ba ˙Ú„BÈÂ ,ÌÈÓÏb‰ ÔÓ ˙B„e¯t‰«¿ƒ«¿»ƒ¿««≈«…¿∆∆
‰ÓÏL ¯Ó‡L ‡e‰ .ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ¿»¿¿≈»ƒ∆»«¿……
Áe¯‰Â ,‰È‰Lk ı¯‡‰ ÏÚ ¯ÙÚ‰ ·LÈÂ" :B˙ÓÎÁ·¿»¿»¿»…∆»»«»»∆¿∆»»¿»«

˙ ¯L‡ ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ·eLz."d »∆»¡…ƒ¬∆¿»»

אשר 30) כל כמו: למינהו, חי כל נחלת החיונית הנפש היא
לומר: רצונו כב). ז, (בראשית באפיו חיים רוח נשמת
הנשמה, אותה מסוג אינה עליון דעת היודעת ההיא הנשמה
היא  גם תאבד מותו שעם לגוף, הצריכה החיונית הנפש
תלוייה  שאינה האדם צורת והיא היא ה' מאת אלא - עימו
מות  אחרי גם קיימת והיא החיונית, בנפש ולא בגוף לא

י). פרק סנהדרין למשנה, בפירושו (עיין היא 31)האדם
נשמת  אשר כל כמו: למינהו, חי כל נחלת החיונית הנפש
הנשמה  לומר: רצונו כב). ז, (בראשית באפיו חיים רוח
הנפש  הנשמה, אותה מסוג אינה עליון דעת היודעת ההיא
- עימו היא גם תאבד מותו שעם לגוף, הצריכה החיונית
בגוף  לא תלוייה שאינה האדם צורת והיא היא ה' מאת אלא
(עיין  האדם מות אחרי גם קיימת והיא החיונית, בנפש ולא

י). פרק (סנהדרין למשנה בפירושו

.ÈÈÏcÓ ¯Ók ,‰Ê ÔÈÚa e¯acL el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk32 »«¿»ƒ»≈∆ƒ«¿¿ƒ¿»∆¿«ƒ¿ƒ
˜¯t ˜ÓÚ ÔÈÚk ÌÈ‡ Ï·‡ ;Ì‰ ÌÈwÓÚ ÌÈ¯·„e Ì‰≈¿»ƒ¬Àƒ≈¬»≈»¿ƒ¿«…∆∆∆

ÈLÂ ÔBL‡¯33˜¯ÙaL ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ¯e‡·e . ƒ¿≈ƒ≈»≈«¿»ƒ∆¿∆∆
'˙ÈL‡¯· ‰NÚÓ' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL34CÎÂ . ¿ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»«¬≈¿≈ƒ¿»

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ eeˆ35Ìb ÔÈL¯Bc ÔÈ‡L - ƒ«¬»ƒ»ƒƒ∆≈¿ƒ«
ÔÈÚÈ„BÓ „Á‡ Ì„‡Ï ‡l‡ ,ÌÈa¯a el‡‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ»≈»«ƒ∆»¿»»∆»ƒƒ

.Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe el‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ≈¿«¿ƒ»

כלומר:32) מלא, מדלי הנופלת מים כטיפת מזעיר, מעט
זה. נשגב בעניין לדבר שיש מה כל לעומת הם מזעיר מעט

מרכבה.33) במעשה ורזי 34)העוסקים הטבע תורת
הראשונה  בפרשה פרקים" "ראשי בצורת המוצעת היצירה

"בראשית". ספר יא:).35)של (חגיגה

.‡È‰NÚÓ ÔÈÚÏ ‰·k¯Ó ‰NÚÓ ÔÈÚ ÔÈa ‰Óe«≈ƒ¿««¬≈∆¿»»¿ƒ¿««¬≈
ÔÈ‡ „Á‡Ï elÙ‡ ,‰·k¯Ó ‰NÚÓ ÔÈÚL ?˙ÈL‡¯·¿≈ƒ∆ƒ¿««¬≈∆¿»»¬ƒ¿∆»≈

,BzÚcÓ ÔÈ·Óe ÌÎÁ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,Ba ÌÈL¯Bc¿ƒ∆»ƒ≈»»»»≈ƒƒ«¿
˙ÈL‡¯· ‰NÚÓ ÔÈÚÂ ;ÌÈ˜¯t‰ ÈL‡¯ BÏ ÔÈ¯ÒBÓ¿ƒ»≈«¿»ƒ¿ƒ¿««¬≈¿≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ·Ó BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ „ÈÁiÏ B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ¿«¿ƒ«»ƒ««ƒ∆≈≈ƒ
Ú„ÈÏ ÏBÎiM ‰Ó Ïk B˙B‡ ÌÈÚÈ„BÓe ,BzÚcÓƒ«¿ƒƒ»«∆»≈«
ÈÙÏ ?ÌÈa¯Ï B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ .el‡ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ≈¿»»≈¿«¿ƒ»«ƒ¿ƒ
Le¯t ‚ÈN‰Ï ‰·Á¯ ˙Ú„ BÏ LÈ Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L∆≈»»»∆««¿»»¿«ƒ≈

ÔÈ¯a ÏÚ ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯e‡·e36. ≈»«¿»ƒ«À¿»

וגדולי 36) לב זכי סגולה ליחידי רק אותם מלמדים לפיכך
מחשבה.

.·ÈÏk ¯ÈkÓe ,el‡‰ ÌÈ¯·ca ÔBa˙Ó Ì„‡L ÔÓÊaƒ¿«∆»»ƒ¿≈«¿»ƒ»≈«ƒ»
‰‡¯ÈÂ ,B· ‡ˆBik Ì„‡Â ÏbÏ‚Â C‡ÏnÓ ÌÈ‡e¯a‰«¿ƒƒ«¿»¿«¿«¿»»«≈¿ƒ¿∆
ÏÎÂ ÌÈ¯eˆÈ‰ ÏÎa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL B˙ÓÎÁ»¿»∆«»»¿»«¿ƒ¿»
BLÙ ‡Óˆ˙Â ,ÌB˜nÏ ‰·‰‡ ÛÈÒBÓ - ÌÈ‡e¯a‰«¿ƒƒ«¬»«»¿ƒ¿»«¿

dÓÎÈÂ37‡e‰ Ce¯a ÌB˜n‰ ·‰‡Ï B¯Na38‡¯ÈÈÂ , ¿ƒ¿«¿»∆¡…«»»¿ƒ»
BÓˆÚ CÈ¯ÚiLk ,B˙el˜Â B˙el„Â B˙eÏÙMÓ „ÁÙÈÂ¿ƒ¿«ƒƒ¿¿«¿«¿∆«¬ƒ«¿

ÌÈÏB„b‰ ÌÈLB„w‰ ˙BÙeb‰Ó „Á‡Ï39ÔkLŒÏÎÂ ; ¿∆»≈««¿ƒ«¿ƒ¿»∆≈
,ÌÈÓÏb‰ ÔÓ ˙B„¯Ùp‰ ,˙B¯B‰h‰ ˙B¯ev‰Ó ˙Á‡Ï¿««≈««¿«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ

ÏÏk ÌÏ‚a e¯aÁ˙ ‡lL40‡e‰L BÓˆÚ ‡ˆÓÈÂ ; ∆…ƒ¿«¿¿…∆¿»¿ƒ¿»«¿∆
.¯ÒÁÂ ˜È¯ ,‰nÏÎe ‰Le· ‡ÏÓ ÈÏÎkƒ¿ƒ»≈»¿ƒ»≈¿»≈

(תהלים 37) בשרי לך ּכמּה מלשון: גדולה, תשוקה ַָישתוקק
ב). "משכיל 38)סג, להיות תאלצהו לאלוקים ואהבתו

זה  ידי ועל ויותר; יותר לדעת להכירו כדי אלוקים", דורש
תכלית  והיא - השכליות ובמעלות המידות במעלת ישתלם
(עיין  נצחים לחיי בזה להגיע אדם של העליונה הנרצה

י). פרק סנהדרין למשנה, הגלגלים.39)פירושו
המלאכים.40)

.‚È˙BˆÓ LÓÁaL el‡ ÌÈ˜¯Ù ‰Úa¯‡ ÈÈÚÂ¿ƒ¿¿≈«¿»»¿»ƒ≈∆¿»≈ƒ¿
el‡‰41B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁL Ì‰ , »≈≈∆¬»ƒ»ƒƒ¿ƒ

'Òc¯t'42Òc¯tÏ eÒÎ ‰Úa¯‡ :e¯Ó‡L BÓk ,43; «¿≈¿∆»¿«¿»»ƒ¿¿««¿≈
ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ Ï‡¯NÈ ÈÏB„bL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿≈ƒ¿»≈»«¬»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯·c‰ Ïk ‚ÈN‰Ïe Ú„ÈÏ Ák Ô‰· ‰È‰ ÌlÎ ‡Ï ,eÈ‰»…À»»»»∆…«≈«¿«ƒ»«¿»ƒ

ÔÈ¯a ÏÚ44,Òc¯ta ÏiËÏ Èe‡¯ ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â . «À¿»«¬ƒ≈∆≈»¿«≈««¿≈
¯N·e ÌÁÏÂ ;¯N·e ÌÁÏ BÒ¯Î ‡lÓ˙pL ÈÓ ‡l‡45 ∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿≈∆∆»»¿∆∆»»

¯‡MÓ Ì‰· ‡ˆBiÎÂ ,¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ Ú„ÈÏ - ‡e‰≈«»»¿«À»¿«≈»∆ƒ¿»
‡ ÌÈ¯·cL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙Bˆn‰e‡¯˜ 'ÔË˜ ¯·c' el «ƒ¿¿««ƒ∆¿»ƒ≈»»»»»¿

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ È¯‰L ,ÌÈÓÎÁ Ô˙B‡46- ÏB„b ¯·c : »¬»ƒ∆¬≈»¿¬»ƒ»»»
˙BÈÂ‰ - ÔË˜ ¯·„Â ,‰·k¯Ó ‰NÚÓ47;‡·¯Â ÈÈa‡c «¬≈∆¿»»¿»»»»¬»¿«»≈¿»»

ÔÈ·MÈÓ Ô‰L ,ÔÓÈc˜‰Ï Ô‰ ÔÈÈe‡¯ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ≈¿ƒ≈¿«¿ƒ»∆≈¿«¿ƒ
BzÚc48‰ÏB„b‰ ‰·Bh‰ Ì‰L ,„BÚÂ ;‰lÁz Ì„‡ ÏL «¿∆»»¿ƒ»¿∆≈«»«¿»

,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ·eMÈÏ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÚÈtL‰L∆ƒ¿ƒ««»»¿ƒ»»«∆
,Ïk‰ ÌÚ„iL ¯LÙ‡Â ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏÁÏ È„k¿≈ƒ¿…«≈»»«»¿∆¿»∆≈»≈«…
·Ï ÏÚ·e ·Á¯ ·Ï ÏÚa ,‰M‡Â LÈ‡ ,ÏB„‚Â ÔË»̃»¿»ƒ¿ƒ»««≈»»««≈

.¯ˆ»̃»

זולתו;41) ואין הוא שאחד ב) אלוקה; שם שיש לידע א)
ממנו. ליראה ה) לאהבו; ד) לייחדו; נחמד,42)ג) גן
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קנט dxezd iceqi zekld - rcnd xtq - ixyz a"i ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

דעת 28)החיונית.27)"בצלמנו".26) בלא גם כגון:
האלוקים  אל תשוב והרוח ב); יט, (משלי טוב לא נפש

ז). יב, במובן 29)(קהלת ורוח" "נפש תבאנה לפעמים כי
לפיכך  כא), ג, (קהלת למטה היא היורדת החיונית הנפש
לטעות  ולא לערבבם שלא אלה בשמות להיזהר רבינו מזהיר
תוגדר  הנידון הנושא מתוך מעניינם: ללמדם אלא בהם,

מהותם.

.ËÈ„k ˙B„BÒÈ‰ ÔÓ ˙¯aÁÓ ˙‡f‰ LÙp‰ ˙¯eˆ ÔÈ‡≈««∆∆«…¿À∆∆ƒ«¿¿≈
‰ÓLp‰ ÁkÓ dÈ‡Â ,Ì‰Ï „¯tzL30‡‰zL „Ú ∆ƒ»≈»∆¿≈»ƒ…««¿»»«∆¿≈

‡l‡ ;ÛebÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÓLp‰L BÓk ,‰ÓLÏ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»»¿∆«¿»»¿ƒ»«∆»
,ÌÏb‰ „¯tiLk CÎÈÙÏ .‡È‰ ÌÈÓM‰ ÔÓ '‰ ˙‡Ó≈≈ƒ«»«ƒƒ¿ƒ»¿∆ƒ»≈«…∆

‰ÓLp‰ „·‡˙Â ,˙B„BÒÈ‰ ÔÓ ¯aÁÓ ‡e‰L31ÈtÓ , ∆¿À»ƒ«¿¿…««¿»»ƒ¿≈
ÏÎa ÛebÏ ‰ÎÈ¯ˆe ,Ûeb‰ ÌÚ ‡l‡ ‰ÈeˆÓ dÈ‡L∆≈»¿»∆»ƒ«¿ƒ»«¿»
dÈ‡L ÈÙÏ ,˙‡f‰ ‰¯ev‰ ˙¯k˙ ‡Ï - ‰ÈNÚÓ«¬∆»…ƒ»≈«»«…¿ƒ∆≈»
˙BÚc‰ ˙‚NÓe ˙Ú„BÈ ‡l‡ ,‰ÈNÚÓa ‰ÓLÏ ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»»¿«¬∆»∆»«««∆∆«≈
˙„ÓBÚÂ Ïk‰ ‡¯Ba ˙Ú„BÈÂ ,ÌÈÓÏb‰ ÔÓ ˙B„e¯t‰«¿ƒ«¿»ƒ¿««≈«…¿∆∆
‰ÓÏL ¯Ó‡L ‡e‰ .ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ¿»¿¿≈»ƒ∆»«¿……
Áe¯‰Â ,‰È‰Lk ı¯‡‰ ÏÚ ¯ÙÚ‰ ·LÈÂ" :B˙ÓÎÁ·¿»¿»¿»…∆»»«»»∆¿∆»»¿»«

˙ ¯L‡ ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ·eLz."d »∆»¡…ƒ¬∆¿»»

אשר 30) כל כמו: למינהו, חי כל נחלת החיונית הנפש היא
לומר: רצונו כב). ז, (בראשית באפיו חיים רוח נשמת
הנשמה, אותה מסוג אינה עליון דעת היודעת ההיא הנשמה
היא  גם תאבד מותו שעם לגוף, הצריכה החיונית הנפש
תלוייה  שאינה האדם צורת והיא היא ה' מאת אלא - עימו
מות  אחרי גם קיימת והיא החיונית, בנפש ולא בגוף לא

י). פרק סנהדרין למשנה, בפירושו (עיין היא 31)האדם
נשמת  אשר כל כמו: למינהו, חי כל נחלת החיונית הנפש
הנשמה  לומר: רצונו כב). ז, (בראשית באפיו חיים רוח
הנפש  הנשמה, אותה מסוג אינה עליון דעת היודעת ההיא
- עימו היא גם תאבד מותו שעם לגוף, הצריכה החיונית
בגוף  לא תלוייה שאינה האדם צורת והיא היא ה' מאת אלא
(עיין  האדם מות אחרי גם קיימת והיא החיונית, בנפש ולא

י). פרק (סנהדרין למשנה בפירושו

.ÈÈÏcÓ ¯Ók ,‰Ê ÔÈÚa e¯acL el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk32 »«¿»ƒ»≈∆ƒ«¿¿ƒ¿»∆¿«ƒ¿ƒ
˜¯t ˜ÓÚ ÔÈÚk ÌÈ‡ Ï·‡ ;Ì‰ ÌÈwÓÚ ÌÈ¯·„e Ì‰≈¿»ƒ¬Àƒ≈¬»≈»¿ƒ¿«…∆∆∆

ÈLÂ ÔBL‡¯33˜¯ÙaL ÌÈ¯·c‰ el‡ Ïk ¯e‡·e . ƒ¿≈ƒ≈»≈«¿»ƒ∆¿∆∆
'˙ÈL‡¯· ‰NÚÓ' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,ÈÚÈ·¯e ÈLÈÏL34CÎÂ . ¿ƒƒ¿ƒƒ«ƒ¿»«¬≈¿≈ƒ¿»

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰ eeˆ35Ìb ÔÈL¯Bc ÔÈ‡L - ƒ«¬»ƒ»ƒƒ∆≈¿ƒ«
ÔÈÚÈ„BÓ „Á‡ Ì„‡Ï ‡l‡ ,ÌÈa¯a el‡‰ ÌÈ¯·ca«¿»ƒ»≈»«ƒ∆»¿»»∆»ƒƒ

.Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe el‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ≈¿«¿ƒ»

כלומר:32) מלא, מדלי הנופלת מים כטיפת מזעיר, מעט
זה. נשגב בעניין לדבר שיש מה כל לעומת הם מזעיר מעט

מרכבה.33) במעשה ורזי 34)העוסקים הטבע תורת
הראשונה  בפרשה פרקים" "ראשי בצורת המוצעת היצירה

"בראשית". ספר יא:).35)של (חגיגה

.‡È‰NÚÓ ÔÈÚÏ ‰·k¯Ó ‰NÚÓ ÔÈÚ ÔÈa ‰Óe«≈ƒ¿««¬≈∆¿»»¿ƒ¿««¬≈
ÔÈ‡ „Á‡Ï elÙ‡ ,‰·k¯Ó ‰NÚÓ ÔÈÚL ?˙ÈL‡¯·¿≈ƒ∆ƒ¿««¬≈∆¿»»¬ƒ¿∆»≈

,BzÚcÓ ÔÈ·Óe ÌÎÁ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,Ba ÌÈL¯Bc¿ƒ∆»ƒ≈»»»»≈ƒƒ«¿
˙ÈL‡¯· ‰NÚÓ ÔÈÚÂ ;ÌÈ˜¯t‰ ÈL‡¯ BÏ ÔÈ¯ÒBÓ¿ƒ»≈«¿»ƒ¿ƒ¿««¬≈¿≈ƒ
B˙B‡ ÔÈ·Ó BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ „ÈÁiÏ B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ¿«¿ƒ«»ƒ««ƒ∆≈≈ƒ
Ú„ÈÏ ÏBÎiM ‰Ó Ïk B˙B‡ ÌÈÚÈ„BÓe ,BzÚcÓƒ«¿ƒƒ»«∆»≈«
ÈÙÏ ?ÌÈa¯Ï B˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ .el‡ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ≈¿»»≈¿«¿ƒ»«ƒ¿ƒ
Le¯t ‚ÈN‰Ï ‰·Á¯ ˙Ú„ BÏ LÈ Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L∆≈»»»∆««¿»»¿«ƒ≈

ÔÈ¯a ÏÚ ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯e‡·e36. ≈»«¿»ƒ«À¿»

וגדולי 36) לב זכי סגולה ליחידי רק אותם מלמדים לפיכך
מחשבה.

.·ÈÏk ¯ÈkÓe ,el‡‰ ÌÈ¯·ca ÔBa˙Ó Ì„‡L ÔÓÊaƒ¿«∆»»ƒ¿≈«¿»ƒ»≈«ƒ»
‰‡¯ÈÂ ,B· ‡ˆBik Ì„‡Â ÏbÏ‚Â C‡ÏnÓ ÌÈ‡e¯a‰«¿ƒƒ«¿»¿«¿«¿»»«≈¿ƒ¿∆
ÏÎÂ ÌÈ¯eˆÈ‰ ÏÎa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL B˙ÓÎÁ»¿»∆«»»¿»«¿ƒ¿»
BLÙ ‡Óˆ˙Â ,ÌB˜nÏ ‰·‰‡ ÛÈÒBÓ - ÌÈ‡e¯a‰«¿ƒƒ«¬»«»¿ƒ¿»«¿

dÓÎÈÂ37‡e‰ Ce¯a ÌB˜n‰ ·‰‡Ï B¯Na38‡¯ÈÈÂ , ¿ƒ¿«¿»∆¡…«»»¿ƒ»
BÓˆÚ CÈ¯ÚiLk ,B˙el˜Â B˙el„Â B˙eÏÙMÓ „ÁÙÈÂ¿ƒ¿«ƒƒ¿¿«¿«¿∆«¬ƒ«¿

ÌÈÏB„b‰ ÌÈLB„w‰ ˙BÙeb‰Ó „Á‡Ï39ÔkLŒÏÎÂ ; ¿∆»≈««¿ƒ«¿ƒ¿»∆≈
,ÌÈÓÏb‰ ÔÓ ˙B„¯Ùp‰ ,˙B¯B‰h‰ ˙B¯ev‰Ó ˙Á‡Ï¿««≈««¿«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ

ÏÏk ÌÏ‚a e¯aÁ˙ ‡lL40‡e‰L BÓˆÚ ‡ˆÓÈÂ ; ∆…ƒ¿«¿¿…∆¿»¿ƒ¿»«¿∆
.¯ÒÁÂ ˜È¯ ,‰nÏÎe ‰Le· ‡ÏÓ ÈÏÎkƒ¿ƒ»≈»¿ƒ»≈¿»≈

(תהלים 37) בשרי לך ּכמּה מלשון: גדולה, תשוקה ַָישתוקק
ב). "משכיל 38)סג, להיות תאלצהו לאלוקים ואהבתו

זה  ידי ועל ויותר; יותר לדעת להכירו כדי אלוקים", דורש
תכלית  והיא - השכליות ובמעלות המידות במעלת ישתלם
(עיין  נצחים לחיי בזה להגיע אדם של העליונה הנרצה

י). פרק סנהדרין למשנה, הגלגלים.39)פירושו
המלאכים.40)

.‚È˙BˆÓ LÓÁaL el‡ ÌÈ˜¯Ù ‰Úa¯‡ ÈÈÚÂ¿ƒ¿¿≈«¿»»¿»ƒ≈∆¿»≈ƒ¿
el‡‰41B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁL Ì‰ , »≈≈∆¬»ƒ»ƒƒ¿ƒ

'Òc¯t'42Òc¯tÏ eÒÎ ‰Úa¯‡ :e¯Ó‡L BÓk ,43; «¿≈¿∆»¿«¿»»ƒ¿¿««¿≈
ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁÂ eÈ‰ Ï‡¯NÈ ÈÏB„bL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆¿≈ƒ¿»≈»«¬»ƒ¿ƒ
ÌÈ¯·c‰ Ïk ‚ÈN‰Ïe Ú„ÈÏ Ák Ô‰· ‰È‰ ÌlÎ ‡Ï ,eÈ‰»…À»»»»∆…«≈«¿«ƒ»«¿»ƒ

ÔÈ¯a ÏÚ44,Òc¯ta ÏiËÏ Èe‡¯ ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â . «À¿»«¬ƒ≈∆≈»¿«≈««¿≈
¯N·e ÌÁÏÂ ;¯N·e ÌÁÏ BÒ¯Î ‡lÓ˙pL ÈÓ ‡l‡45 ∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿≈∆∆»»¿∆∆»»

¯‡MÓ Ì‰· ‡ˆBiÎÂ ,¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ Ú„ÈÏ - ‡e‰≈«»»¿«À»¿«≈»∆ƒ¿»
‡ ÌÈ¯·cL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙Bˆn‰e‡¯˜ 'ÔË˜ ¯·c' el «ƒ¿¿««ƒ∆¿»ƒ≈»»»»»¿

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ È¯‰L ,ÌÈÓÎÁ Ô˙B‡46- ÏB„b ¯·c : »¬»ƒ∆¬≈»¿¬»ƒ»»»
˙BÈÂ‰ - ÔË˜ ¯·„Â ,‰·k¯Ó ‰NÚÓ47;‡·¯Â ÈÈa‡c «¬≈∆¿»»¿»»»»¬»¿«»≈¿»»

ÔÈ·MÈÓ Ô‰L ,ÔÓÈc˜‰Ï Ô‰ ÔÈÈe‡¯ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ≈¿ƒ≈¿«¿ƒ»∆≈¿«¿ƒ
BzÚc48‰ÏB„b‰ ‰·Bh‰ Ì‰L ,„BÚÂ ;‰lÁz Ì„‡ ÏL «¿∆»»¿ƒ»¿∆≈«»«¿»

,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ·eMÈÏ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÚÈtL‰L∆ƒ¿ƒ««»»¿ƒ»»«∆
,Ïk‰ ÌÚ„iL ¯LÙ‡Â ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ÏÁÏ È„k¿≈ƒ¿…«≈»»«»¿∆¿»∆≈»≈«…
·Ï ÏÚ·e ·Á¯ ·Ï ÏÚa ,‰M‡Â LÈ‡ ,ÏB„‚Â ÔË»̃»¿»ƒ¿ƒ»««≈»»««≈

.¯ˆ»̃»

זולתו;41) ואין הוא שאחד ב) אלוקה; שם שיש לידע א)
ממנו. ליראה ה) לאהבו; ד) לייחדו; נחמד,42)ג) גן
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ח"ן, ויודעי האלוקי. המסתורין של גן שמים, לגן הוא כינוי
מצאו  הבאים, בדורות וה"מקובלים" המסתורין בעלי המה
מתאים  נאה נוטריקון בו מצאו וגם בו; להתגדר מקום בו

נכנסו 43)וד.Òרוש,„מז,¯שט,Ùלשיטתם: יד:) (חגיגה
 ֿ במעשה התבוננות ידי על ה' בנועם ולחזות בו לטייל

ובמעשהֿבראשית. מאחד.44)מרכבה חוץ ניזוקו וכולם
אלו 45) - ב) ג, (ישעיה לחם משען כל חז"ל: אמרו וכן

כל  - תורה דברי אמרו: כן כמו יד.). (חגיגה תלמוד בעלי
כא:). (עירובין בשר טעם טועם בהם (סוכה 46)ההוגה

והאיבעיות 47)כח.). הקושיות בתלמוד; השקלאֿוטריא
ביחס  כי קטן"? "דבר נקרא ולמה בהם. עסקו ורבא שאביי
בכבודו  הקדושֿברוךֿהוא הוא שנושאו למעשהֿמרכבה

ומשפטיו. ה' במצוות התלמוד עוסק וכן 48)ובעצמו,
(סוטה  העולם" "מיישבי שהם התנאים, על חז"ל אמרו

כב.).

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לעבור 1) מתי השם; קידוש על מצּווים ישראל בית ְִשכל

ה'. חילול ומהו להיהרג, ולא

.‡Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk2Lec˜ ÏÚ ÔÈeˆÓ3ÏB„b‰ ÌM‰ »≈ƒ¿»≈¿Àƒ«ƒ«≈«»
."Ï‡¯NÈ Èa CB˙a ÈzLc˜Â" :¯Ó‡pL ,‰f‰«∆∆∆¡«¿ƒ¿«¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
˙‡ eÏlÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,BÏlÁÏ ‡lL ÔÈ¯‰ÊÓeÀ¿»ƒ∆…¿«¿∆∆¡«¿…¿«¿∆
Ò‡ÈÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚ „ÓÚiLk ?„ˆÈk ."ÈL„˜ ÌL≈»¿ƒ≈«¿∆«¬…≈»ƒ¿∆¡…
˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓ ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈«¬…«««ƒ»ƒ¿»¬
¯Ó‡pL ,‚¯‰È Ï‡Â ¯·ÚÈ - e‚¯‰È B‡ ‰¯Bza«»««¿∆«¬…¿«≈»≈∆∆¡«
ÈÁÂ - "Ì‰a ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙‡ ‰NÚÈ ¯L‡" :˙Bˆna«ƒ¿¬∆«¬∆…»»»»»«»∆»«

Ì‰a ˙eÓiL ‡ÏÂ ,Ì‰a4È¯‰ - ¯·Ú ‡ÏÂ ˙Ó Ì‡Â . »∆¿…∆»»∆¿ƒ≈¿…»«¬≈
BLÙa ·iÁ˙Ó ‰Ê5. ∆ƒ¿«≈¿«¿

השם,2) קידוש על מצוות הן שגם נשים, גם לרבות
ב(. (עד, סנהדרין במסכת על 3)כמבואר הנפש את למסור

('תורת  יתעלה שמו מתקדש שעלֿידיֿזה ודתו, ה' תורת
מצות  על רבינו דברי בזה להביא וכדאי אמור). כהנים',
הרשע  נבוכדנצר כשגזר ט): המצוות, (ספר השם" "קידוש
כל  לו השתחוו דניאל, בספר כמסופר לצלם. להשתחוות
שמים, שם מקדש ביניהם שם היה ולא ישראל בית המון
שבאו  עד ישראל. כל על חרפה והעטו לנפשם פחדו כי
ברבים, שמים שם וקידשו ועזריה מישאל חנניה, דניאל,
ישעיה  דברי אז ונתקיימו עמם. מעל החרפה את והסירו
יחורו, פניו עתה ולא יעקב יבוש עתה לא שאמר: הנביא,
יעקב  קדוש את והקדישו שמי יקדישו ילדיו... בראותו כי

כג). כט, (ישעיה יעריצו ישראל אלהי פה,4)ואת יומא
רבינו 5)ב. חינם. נפשו שמסר על הדין את ליתן חייב

מחויב  – פירושו רבותינו, שאמרו ייהרג" ואל "יעבור סובר:
הראשונים  מגדולי רבים אבל ייהרג. שלא כדי לעבור,
צדקה  – עבר ולא נהרג שאם וסבורים בזה, עליו חולקים
ולא  היא רשות ייהרג" ולא "יעבור ולדעתם לו, תיחשב
דיבורֿהמתחיל  ב'תוספות' ב כז, זרה עבודה (עיין חובה

אפילו). יכול

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6ıeÁ ,˙BˆÓ ¯‡La ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿
Ï·‡ .ÌÈÓc ˙ÎÈÙLe ˙BÈ¯Ú Èel‚Â ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ≈¬«»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«»ƒ¬»

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ¯·Ú :BÏ ¯Ó‡È Ì‡ ,el‡ ˙B¯·Ú LÏL¿¬≈≈ƒ…«¬…«««≈∆
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È - !‚¯‰˙ B‡7? ≈»≈≈»≈¿««¬…«∆¿»ƒ¬ƒ

ÔB‚k ,BÓˆÚ ˙‡‰Ï Ôek˙Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÔÓÊaƒ¿«∆»≈»ƒƒ¿«≈«¬»««¿¿
,BÏÈL·z BÏ ÏM·Ï B‡ ˙aMa B˙È· BÏ ˙B·Ï BÒ‡L∆¬»ƒ¿≈¿«»¿«≈«¿ƒ

‰M‡ Ò‡ B‡8Ôek˙ Ì‡ Ï·‡ .‰Ê· ‡ˆBiÎÂ dÏÚ·Ï »«ƒ»¿»√»¿«≈»∆¬»ƒƒ¿«≈
ÔÈ·Ï BÈa ‰È‰ Ì‡ - „·Ïa ˙Bˆn‰ ÏÚ B¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ««ƒ¿ƒ¿«ƒ»»≈¿≈

Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ ÌL ÔÈ‡Â BÓˆÚ9;‚¯‰È Ï‡Â ¯·ÚÈ , «¿¿≈»¬»»ƒƒ¿»≈«¬…¿«≈»≈
Ï‡Â ‚¯‰È - Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚa B¯È·Ú‰Ï BÒ‡ Ì‡Â¿ƒ¬»¿«¬ƒ«¬»»ƒƒ¿»≈≈»≈¿«
‰ÂˆÓ ÏÚ ‡l‡ B¯È·Ú‰Ï Ôek˙ ‡Ï elÙ‡Â ,¯·ÚÈ«¬…«¬ƒ…ƒ¿«≈¿«¬ƒ∆»«ƒ¿»

.„·Ïa ˙BˆÓ ¯‡MÓƒ¿»ƒ¿ƒ¿»

ייהרג.6) ולא עבירות 7)שיעבור שלוש בין לחלק שיש
שבתורה. העבירות לשאר פה,8)אלו ידובר פנויה באשה

היא. עריות" "גילוי בכלל איש אשת פרהסיא 9)כי אין כי
ב). עד, (סנהדרין אדם בני מעשרה פחות

.‚el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ10‰¯Êb‰ ˙ÚLa ‡lL -11; ¿»«¿»ƒ»≈∆…ƒ¿««¿≈»
ÚL¯ CÏÓ „ÓÚiL ‡e‰Â ,‰¯Êb‰ ˙ÚLa Ï·‡¬»ƒ¿««¿≈»¿∆«¬…∆∆»»
Ïh·Ï Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰¯Êb ¯Ê‚ÈÂ ,ÂÈ¯·ÁÂ ¯v„Îe·kƒ¿«¿∆««¬≈»¿ƒ¿…¿≈»«ƒ¿»≈¿«≈
elÙ‡ ,¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È - ˙Bˆn‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ B‡ Ì˙c»»ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈»≈¿««¬…¬ƒ
ÔÈa ,‰¯NÚ CB˙a Ò‡ ÔÈa ,˙BˆÓ ¯‡MÓ ˙Á‡ ÏÚ«««ƒ¿»ƒ¿≈∆¡»¿¬»»≈

.ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ ÔÈ·Ï BÈa Ò‡∆¡»≈¿≈¿≈»ƒ

ופחות 10) עשרה ובין לעבירה, עבירה בין לחלק שיש
(שם).11)מעשרה. דתיות וגזירות רדיפות

.„‡ÏÂ ‚¯‰Â !‚¯‰È Ï‡Â ¯·ÚÈ :Ba ¯Ó‡pL ÈÓ Ïk»ƒ∆∆¡««¬…¿«≈»≈¿∆¡«¿…
:Ba ¯Ó‡pL ÈÓ ÏÎÂ .BLÙa ·iÁ˙Ó ‰Ê È¯‰ - ¯·Ú»«¬≈∆ƒ¿«≈¿«¿¿»ƒ∆∆¡«
˙‡ Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ¯·Ú ‡ÏÂ ‚¯‰Â !¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È≈»≈¿««¬…¿∆¡«¿…»«¬≈∆ƒ≈∆
Lc˜ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚa ‰È‰ Ì‡Â ;ÌM‰«≈¿ƒ»»«¬»»ƒƒ¿»≈¬≈∆ƒ≈
,‰È¯ÊÚÂ Ï‡LÈÓ ,‰ÈÁ ,Ï‡i„k ,ÌÈa¯a ÌM‰ ˙‡∆«≈»«ƒ¿»ƒ≈¬«¿»ƒ»≈«¬«¿»

ÂÈ¯·ÁÂ ‡·È˜Ú Èa¯Â12ÔÈ‡L ,˙eÎÏÓ È‚e¯‰ Ô‰ el‡Â . ¿«ƒ¬ƒ»«¬≈»¿≈≈¬≈«¿∆≈
Ô˙ÏÚÓ ÏÚ ‰ÏÚÓ13e‚¯‰ EÈÏÚ Èk" :¯Ó‡ Ô‰ÈÏÚÂ , «¬»««¬»»«¬≈∆∆¡«ƒ»∆…«¿

ÌBi‰ ÏÎ14"‰Á·Ë Ô‡ˆk e·LÁ ,15:¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ ; »«∆¿«¿¿…ƒ¿»«¬≈∆∆¡«
ÈÓ ÏÎÂ ."Á·Ê ÈÏÚ È˙È¯· È˙¯k ,È„ÈÒÁ ÈÏ eÙÒ‡"ƒ¿ƒ¬ƒ»…¿≈¿ƒƒ¬≈»«¿»ƒ
È¯‰ - ‚¯‰ ‡ÏÂ ¯·ÚÂ !¯·ÚÈ Ï‡Â ‚¯‰È :Ba ¯Ó‡pL∆∆¡«≈»≈¿««¬…¿»«¿…∆¡«¬≈
È¯‰ ,Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚa ‰È‰ Ì‡Â ;ÌM‰ ˙‡ ÏlÁÓ ‰Ê∆¿«≈∆«≈¿ƒ»»«¬»»ƒƒ¿»≈¬≈
‡È‰L ,‰NÚ ˙ÂˆÓ Ïh·e ,ÌÈa¯a ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‰Ê∆ƒ≈∆«≈»«ƒƒ≈ƒ¿«¬≈∆ƒ
ÏelÁ ‡È‰L ,‰NÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÂ ,ÌM‰ Lecƒ̃«≈¿»««ƒ¿«…«¬∆∆ƒƒ
ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡ ,Ò‡a ¯·ÚL ÈtÓ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌM‰«≈¿««ƒ≈ƒ¿≈∆»«¿…∆≈«¿ƒ
,ÔÈcŒ˙Èa B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;B˙B‡¿≈»ƒ«∆≈¿ƒƒ≈ƒ
¯·BÚÏ ‡l‡ ÔÈ˙ÈÓÓe ÔÈ˜ÏÓ ÔÈ‡L ;Ò‡a ‚¯‰ elÙ‡¬ƒ»«¿…∆∆≈«¿ƒ¿ƒƒ∆»»≈
BÚ¯fÓ Ô˙Ba ¯Ó‡pL ,‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú·e ,BBˆ¯aƒ¿¿≈ƒ¿«¿»»∆∆¡«¿≈ƒ«¿

Èz˙Â" :CÏnÏ16ÈtÓ ;"‡e‰‰ LÈ‡a Èt ˙‡ È‡ «…∆¿»«ƒ¬ƒ∆»«»ƒ«ƒƒ
‰ÚeÓM‰17'‡e‰‰' :e„ÓÏ18,‚‚BL ‡ÏÂ ,Òe‡ ‡Ï - «¿»»¿«…»¿…≈

‰¯eÓÁ ‡È‰L ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú Ì‡ ‰Óe ;‰ÚËÓ ‡ÏÂ¿…À¿∆»ƒ¬«»ƒ∆ƒ¬»
˙¯k ·iÁ BÈ‡ Ò‡a d˙B‡ „·BÚ‰ ,Ïk‰ ÔÓ19ÔÈ‡Â , ƒ«…»≈»¿…∆≈«»»≈¿≈

ÔÈcŒÔÈa ˙˙ÈÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ20˙BˆÓ ¯‡LÏ ¯ÓÁÂŒÏ˜ - »ƒ«ƒ«≈ƒ«»…∆ƒ¿»ƒ¿
‡Ï ‰¯ÚpÏÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰ ˙BÈ¯Ú·e ;‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰»¬«»«¬»≈¿««¬»…
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"¯·„ ‰NÚ˙21Ï·‡ .22Á¯·ÏÂ BLÙ ËlÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ «¬∆»»¬»ƒ»¿«≈«¿¿ƒ¿…«
‡e‰ ‰p‰ - ‰NBÚ BÈ‡Â ,ÚL¯‰ CÏn‰ „È ˙ÁzÓƒ««««∆∆»»»¿≈∆ƒ≈

B‡˜ ÏÚ ·L ·ÏÎk23˙„B·Ú „·BÚ ‡¯˜ ‡e‰Â , ¿∆∆»«≈¿ƒ¿»≈¬«
„ÈÊÓa ÌÈ·ÎBk24„¯BÈÂ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ „¯Ë ‡e‰Â , »ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ»»«»¿≈

.Ìp‰Èb ÏL ‰BzÁz‰ ‰‚¯„nÏ««¿≈»««¿»∆≈ƒ…

ב.12) י, הרוגי 13)בבבאֿבתרא חז"ל: שאמרו כמו
(שם). במחיצתם לעמוד יכולה בריה כל אין - מלכות

ב.14) נז, עצמם 15)גיטין שמסרו וחבריו עקיבא רבי אלו
קי:). (סנהדרין תורה דברי על היה 16)לשחיטה זה נוסח

וברוב  רוקח". "מעשה בעל שלפני החזקה" "היד בספר גם
ההוא" באיש פני את "ונתתי הפסוק: כאן מובא  הדפוסים
מזרעו  בנותן כלל נזכר כזה פסוק אין שהרי הוא, ותמוה –

גם 17)למולך. לו ויש מסיני, חז"ל שקיבלוהו דבר כל
 ֿ מהֿשאין השמועה", "מפי רבינו: קוראו בקרא, אסמכתא
מלאכי"). ("יד בקרא אסמכתא לו שאין "קבלה" כן

הוא 18) העבירה את העובר כשהאיש משמע, – "ההוא"
והמעשה  הברורה, ובהכרתו בדעתו שהוא: כמו בהווייתו,
להוציא  – והסכמתו ברצונו נעשה הפועל אל מוציא שהוא
וכן  אחרים. עלֿידי המוטעה את או מאליו, השוגג את
אותו  שמכריחים הכרח מתוך שעושה האנוס את להוציא
קח:). זבחים קדושים. כהנים' ('תורת ברצונו ולא

והתראה.19) עדים בלי אבל במזיד, בעדים 20)כשעבדוה
והולך:21)והתראה. הפסוק שמפרש כמו היא, אנוסה כי

הזה", הדבר כן נפש, ורצחו רעהו על איש יקום "כאשר
נד.). (ע"ז פטריה רחמנא וכן 22)ואונס ברלין, בכתבֿיד

היקפנוה  ולכן הזאת, הפיסקה כל חסרה באוקספורד,
להרמב"ם. השמד" ב"אגרת נמצא זה מעין אולם בסוגריים.

יא).23) כו, (משלי הכתוב שהיה 24)מלשון מה כי
ביאור  ב. נא, (כתובות ברצון לבסוף נעשה באונס, תחילה

כ). ס"ק קנז, סי' יו"ד שו"ע הגר"א,

.‰Ì‰Ï e¯Ó‡L ÌÈL˙Á‡ eÏ ez :ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ »ƒ∆»¿»∆¿≈»ƒ¿»««
- !ÔÎlk ˙‡ ‡nË ,Â‡Ï Ì‡Â ,d˙B‡ ‡nËe ÔkÓƒ∆¿«≈»¿ƒ»¿«≈∆À¿∆

Ï‡¯NiÓ ˙Á‡ LÙ Ì‰Ï e¯ÒÓÈ Ï‡Â ,ÔlÎ e‡nhÈ25. ƒ«¿À»¿«ƒ¿¿»∆∆∆««ƒƒ¿»≈
„Á‡ eÏ ez :ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»∆¿≈»ƒ¿»∆»
,ÌlÎ e‚¯‰È - !ÌÎlk ‚¯‰ ,Â‡Ï Ì‡Â ,ep‚¯‰Â ÌkÓƒ∆¿««¿∆¿ƒ»«¬…À¿∆≈»¿À»
e‰e„ÁÈ Ì‡Â .Ï‡¯NiÓ ˙Á‡ LÙ Ì‰Ï e¯ÒÓÈ Ï‡Â26 ¿«ƒ¿¿»∆∆∆««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ¬

- !ÌÎlk ˙‡ ‚¯‰ B‡ ,ÈBÏÙ eÏ ez :e¯Ó‡Â Ì‰Ï»∆¿»¿¿»¿ƒ«¬…∆À¿∆
È¯ÎaŒÔa Ú·Lk ‰˙ÈÓ ·iÁÓ ‰È‰ Ì‡27B˙B‡ ezÈ , ƒ»»¿À«ƒ»¿∆«∆ƒ¿ƒƒ¿

‰lÁzÎÏ Ôk Ì‰Ï ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡Â ,Ì‰Ï28·iÁ BÈ‡ Ì‡Â ; »∆¿≈ƒ»∆≈¿«¿ƒ»¿ƒ≈««
˙Á‡ LÙ Ì‰Ï e¯ÒÓÈ Ï‡Â ,ÔlÎ e‚¯‰È - ‰˙ÈÓƒ»≈»¿À»¿«ƒ¿¿»∆∆∆««

.Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈

מי"ב.25) פ"ח, (תרומות נפש מפני נפש דוחים שאין לפי
ה"ד). שם מהם,26)ירושלמי, אחד של בשמו שנקבו

לידם. ימסרוהו כי שמרד 27)ודרשו על מיתה שנתחייב
כ). פרק (שמואלֿב, חסידים,28)במלכות ממידת זו שאין

שנתחייב  אחד על ה"ד) פ"ח, תרומות (ירושלמי, כמסופר
והתחבא  בןֿלוי יהושע רבי אצל ללוד וברח למלכות, מיתה
אם  להחריבה ואיימו העיר את המלך חילות כשהקיפו שם.

בדברים  האיש את יהושע רבי שידל בידם, ימסרוהו לא
חיי  את לסכן שלא כדי העיר, את ולעזוב אליהם לצאת
יהושע  רבי עלֿידם ונמסר יצא הסכים, הלה תושביה.
יהושע  רבי אצל תמיד רגיל שהיה הנביא ואליהו למלכות.
מצטער  יהושע רבי והיה עוד. אליו מאז נגלה לא בןֿלוי
וכי  לו: ואמר אליהו אליו שנתגלה עד בתענית וישב מאד,
הלא  יהושע: רבי אמר נגלה?! אני ולמלשינים למסורות
תרומות  (תוספתא, מותר? זה שכגון היא, מפורשת משנה

היא? חסידים משנת וכי אליהו: לו אמר פ"ז).

.ÂÔÈÒ‡a e¯Ó‡L ÔÈÚk29.ÌÈ‡ÏÁa e¯Ó‡ Ck , »ƒ¿»∆»¿»√»ƒ»»¿»√»ƒ
,ÌÈ‡ÙB¯‰ e¯Ó‡Â ,˙eÓÏ ‰ËÂ ‰ÏÁL ÈÓ ?„ˆÈk≈«ƒ∆»»¿»»»¿»¿»¿ƒ
.ÔÈNBÚ - ‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡Ó ÈBÏt ¯·„a B˙‡eÙ¯L∆¿»¿»»¿ƒ≈ƒƒ∆«»ƒ

ÔÈ¯eq‡ ÏÎa ÔÈ‡t¯˙Óe30,‰kÒ ÌB˜Óa ‰¯BzaL ƒ¿«¿ƒ¿»ƒƒ∆«»ƒ¿«»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ31˙BÈ¯Ú Èel‚Â32˙ÎÈÙLe ≈¬«»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«

ÌÈÓc33Ô‰a ÔÈ‡t¯˙Ó ÔÈ‡ ‰kÒ ÌB˜Óa elÙ‡L ,34. »ƒ∆¬ƒƒ¿«»»≈ƒ¿«¿ƒ»∆
LÚ ÔÈcŒ˙È· B˙B‡ ÔÈLBÚ - ‡t¯˙Â ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿«≈¿ƒ≈ƒ…∆

BÏ Èe‡¯‰35. »»

ושפיכות 29) עריות גילוי עבודהֿזרה, בין חילוק שיש
עבירות. לשאר הנאה.30)דמים, באיסורי אפילו

או 31) המים, את ישתה שאם לו אמרו שהרופאים כגון:
יירפא. – עבודהֿזרה מאותה העלים לקמן 32)יאכל עיין

ט. –33)הלכה בסכנה וחייה לילד המקשה אשה כגון:
כדי  בו נוגעים אין שוב ראשו, את כבר הוציא הוולד אם

מ"ו). פ"ז, (אהלות אמו חיי את כה,34)להציל פסחים
עם  אדם ויתן ישא לא ב): כז, זרה (עבודה אמרו וכן א.
מעשה  שעה. לחיי אפילו מהם, מתרפאים ואין המינים,
ובא  נחש, שהכישו ישמעאל, רבי של אחותו בן בבןֿדמא,
ישמעאל. רבי הניחו ולא לרפאותו, סכניא כפר איש יעקב
ואני  ממנו ואירפא לו הנח אחי, ישמעאל רבי לו: ואמר
ולא  – בהם (וחי מותר שהוא התורה מן מקרא לך אביא
שיצתה  עד הדבר את לגמור הפסיק ולא בהם). שימות
בןֿדמא, אשריך, ישמעאל: רבי עליו קרא ומת. נשמתו
דברי  על עברת ולא בטהרה נשמתך ויצתה טהור שגופך

וכו'. מחמת 35)חבריך ואם לכך. אנסו לא איש שהרי
גם  יירפא ואולי לרפואה? לו שתהיה לו יערוב מי – חליו
(ה"ד) למעלה שנאמר לאנוס, דומה זה אין ולפיכך בלעדיה.

רוקח). (מעשה ודאי אונס שם כי – אותו עונשים שאין

.ÊÔÈ¯·BÚ ÔÈ‡ ˙BLÙ ˙kÒ ÌB˜Óa elÙ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬ƒƒ¿«»«¿»≈¿ƒ
˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ?el‡ ˙B¯·Ú LÏMÓ ˙Á‡ ÏÚ«««ƒ¿¬≈≈∆∆¡«¿»«¿»≈
- "E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa ,EÈ‰Ï‡ '‰¡…∆¿»¿»¿¿»«¿¿¿»¿…∆
Ï‡¯NiÓ LÙ ˙‚È¯‰Â .ELÙ ˙‡ ÏËB ‡e‰ elÙ‡¬ƒ≈∆«¿∆«¬ƒ«∆∆ƒƒ¿»≈

Òp‡ „iÓ Ì„‡ ÏÈv‰Ï B‡ ,˙¯Á‡ LÙ ˙‡t¯Ï36- ¿«…∆∆«∆∆¿«ƒ»»ƒ««»
BÏ ‰ËB ˙Úc‰L ¯·c37LÙ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡L ,‡e‰ »»∆«««»∆≈¿«¿ƒ∆∆

LÙ ÈtÓ38Èk" :¯Ó‡pL ,˙BLÙÏ eL˜e‰ ˙BÈ¯ÚÂ . ƒ¿≈»∆«¬»¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ
¯·c‰ Ôk ,LÙ BÁˆ¯e e‰Ú¯ ÏÚ LÈ‡ Ìe˜È ¯L‡k«¬∆»ƒ«≈≈¿»∆∆≈«»»

."‰f‰«∆

חמסן.36) זרוע, זאת.37)איש מחייב הישר השכל
דדמא 38) חזית מה כה:): (פסחים חכמינו שאמרו כמו
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"¯·„ ‰NÚ˙21Ï·‡ .22Á¯·ÏÂ BLÙ ËlÓÏ ÏBÎÈ Ì‡ «¬∆»»¬»ƒ»¿«≈«¿¿ƒ¿…«
‡e‰ ‰p‰ - ‰NBÚ BÈ‡Â ,ÚL¯‰ CÏn‰ „È ˙ÁzÓƒ««««∆∆»»»¿≈∆ƒ≈

B‡˜ ÏÚ ·L ·ÏÎk23˙„B·Ú „·BÚ ‡¯˜ ‡e‰Â , ¿∆∆»«≈¿ƒ¿»≈¬«
„ÈÊÓa ÌÈ·ÎBk24„¯BÈÂ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ „¯Ë ‡e‰Â , »ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒ»»«»¿≈

.Ìp‰Èb ÏL ‰BzÁz‰ ‰‚¯„nÏ««¿≈»««¿»∆≈ƒ…

ב.12) י, הרוגי 13)בבבאֿבתרא חז"ל: שאמרו כמו
(שם). במחיצתם לעמוד יכולה בריה כל אין - מלכות

ב.14) נז, עצמם 15)גיטין שמסרו וחבריו עקיבא רבי אלו
קי:). (סנהדרין תורה דברי על היה 16)לשחיטה זה נוסח

וברוב  רוקח". "מעשה בעל שלפני החזקה" "היד בספר גם
ההוא" באיש פני את "ונתתי הפסוק: כאן מובא  הדפוסים
מזרעו  בנותן כלל נזכר כזה פסוק אין שהרי הוא, ותמוה –

גם 17)למולך. לו ויש מסיני, חז"ל שקיבלוהו דבר כל
 ֿ מהֿשאין השמועה", "מפי רבינו: קוראו בקרא, אסמכתא
מלאכי"). ("יד בקרא אסמכתא לו שאין "קבלה" כן

הוא 18) העבירה את העובר כשהאיש משמע, – "ההוא"
והמעשה  הברורה, ובהכרתו בדעתו שהוא: כמו בהווייתו,
להוציא  – והסכמתו ברצונו נעשה הפועל אל מוציא שהוא
וכן  אחרים. עלֿידי המוטעה את או מאליו, השוגג את
אותו  שמכריחים הכרח מתוך שעושה האנוס את להוציא
קח:). זבחים קדושים. כהנים' ('תורת ברצונו ולא

והתראה.19) עדים בלי אבל במזיד, בעדים 20)כשעבדוה
והולך:21)והתראה. הפסוק שמפרש כמו היא, אנוסה כי

הזה", הדבר כן נפש, ורצחו רעהו על איש יקום "כאשר
נד.). (ע"ז פטריה רחמנא וכן 22)ואונס ברלין, בכתבֿיד

היקפנוה  ולכן הזאת, הפיסקה כל חסרה באוקספורד,
להרמב"ם. השמד" ב"אגרת נמצא זה מעין אולם בסוגריים.

יא).23) כו, (משלי הכתוב שהיה 24)מלשון מה כי
ביאור  ב. נא, (כתובות ברצון לבסוף נעשה באונס, תחילה

כ). ס"ק קנז, סי' יו"ד שו"ע הגר"א,

.‰Ì‰Ï e¯Ó‡L ÌÈL˙Á‡ eÏ ez :ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ »ƒ∆»¿»∆¿≈»ƒ¿»««
- !ÔÎlk ˙‡ ‡nË ,Â‡Ï Ì‡Â ,d˙B‡ ‡nËe ÔkÓƒ∆¿«≈»¿ƒ»¿«≈∆À¿∆

Ï‡¯NiÓ ˙Á‡ LÙ Ì‰Ï e¯ÒÓÈ Ï‡Â ,ÔlÎ e‡nhÈ25. ƒ«¿À»¿«ƒ¿¿»∆∆∆««ƒƒ¿»≈
„Á‡ eÏ ez :ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ Ì‰Ï e¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»∆¿≈»ƒ¿»∆»
,ÌlÎ e‚¯‰È - !ÌÎlk ‚¯‰ ,Â‡Ï Ì‡Â ,ep‚¯‰Â ÌkÓƒ∆¿««¿∆¿ƒ»«¬…À¿∆≈»¿À»
e‰e„ÁÈ Ì‡Â .Ï‡¯NiÓ ˙Á‡ LÙ Ì‰Ï e¯ÒÓÈ Ï‡Â26 ¿«ƒ¿¿»∆∆∆««ƒƒ¿»≈¿ƒƒ¬

- !ÌÎlk ˙‡ ‚¯‰ B‡ ,ÈBÏÙ eÏ ez :e¯Ó‡Â Ì‰Ï»∆¿»¿¿»¿ƒ«¬…∆À¿∆
È¯ÎaŒÔa Ú·Lk ‰˙ÈÓ ·iÁÓ ‰È‰ Ì‡27B˙B‡ ezÈ , ƒ»»¿À«ƒ»¿∆«∆ƒ¿ƒƒ¿

‰lÁzÎÏ Ôk Ì‰Ï ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡Â ,Ì‰Ï28·iÁ BÈ‡ Ì‡Â ; »∆¿≈ƒ»∆≈¿«¿ƒ»¿ƒ≈««
˙Á‡ LÙ Ì‰Ï e¯ÒÓÈ Ï‡Â ,ÔlÎ e‚¯‰È - ‰˙ÈÓƒ»≈»¿À»¿«ƒ¿¿»∆∆∆««

.Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈

מי"ב.25) פ"ח, (תרומות נפש מפני נפש דוחים שאין לפי
ה"ד). שם מהם,26)ירושלמי, אחד של בשמו שנקבו

לידם. ימסרוהו כי שמרד 27)ודרשו על מיתה שנתחייב
כ). פרק (שמואלֿב, חסידים,28)במלכות ממידת זו שאין

שנתחייב  אחד על ה"ד) פ"ח, תרומות (ירושלמי, כמסופר
והתחבא  בןֿלוי יהושע רבי אצל ללוד וברח למלכות, מיתה
אם  להחריבה ואיימו העיר את המלך חילות כשהקיפו שם.

בדברים  האיש את יהושע רבי שידל בידם, ימסרוהו לא
חיי  את לסכן שלא כדי העיר, את ולעזוב אליהם לצאת
יהושע  רבי עלֿידם ונמסר יצא הסכים, הלה תושביה.
יהושע  רבי אצל תמיד רגיל שהיה הנביא ואליהו למלכות.
מצטער  יהושע רבי והיה עוד. אליו מאז נגלה לא בןֿלוי
וכי  לו: ואמר אליהו אליו שנתגלה עד בתענית וישב מאד,
הלא  יהושע: רבי אמר נגלה?! אני ולמלשינים למסורות
תרומות  (תוספתא, מותר? זה שכגון היא, מפורשת משנה

היא? חסידים משנת וכי אליהו: לו אמר פ"ז).

.ÂÔÈÒ‡a e¯Ó‡L ÔÈÚk29.ÌÈ‡ÏÁa e¯Ó‡ Ck , »ƒ¿»∆»¿»√»ƒ»»¿»√»ƒ
,ÌÈ‡ÙB¯‰ e¯Ó‡Â ,˙eÓÏ ‰ËÂ ‰ÏÁL ÈÓ ?„ˆÈk≈«ƒ∆»»¿»»»¿»¿»¿ƒ
.ÔÈNBÚ - ‰¯BzaL ÔÈ¯eq‡Ó ÈBÏt ¯·„a B˙‡eÙ¯L∆¿»¿»»¿ƒ≈ƒƒ∆«»ƒ

ÔÈ¯eq‡ ÏÎa ÔÈ‡t¯˙Óe30,‰kÒ ÌB˜Óa ‰¯BzaL ƒ¿«¿ƒ¿»ƒƒ∆«»ƒ¿«»»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ31˙BÈ¯Ú Èel‚Â32˙ÎÈÙLe ≈¬«»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ«

ÌÈÓc33Ô‰a ÔÈ‡t¯˙Ó ÔÈ‡ ‰kÒ ÌB˜Óa elÙ‡L ,34. »ƒ∆¬ƒƒ¿«»»≈ƒ¿«¿ƒ»∆
LÚ ÔÈcŒ˙È· B˙B‡ ÔÈLBÚ - ‡t¯˙Â ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿«≈¿ƒ≈ƒ…∆

BÏ Èe‡¯‰35. »»

ושפיכות 29) עריות גילוי עבודהֿזרה, בין חילוק שיש
עבירות. לשאר הנאה.30)דמים, באיסורי אפילו

או 31) המים, את ישתה שאם לו אמרו שהרופאים כגון:
יירפא. – עבודהֿזרה מאותה העלים לקמן 32)יאכל עיין

ט. –33)הלכה בסכנה וחייה לילד המקשה אשה כגון:
כדי  בו נוגעים אין שוב ראשו, את כבר הוציא הוולד אם

מ"ו). פ"ז, (אהלות אמו חיי את כה,34)להציל פסחים
עם  אדם ויתן ישא לא ב): כז, זרה (עבודה אמרו וכן א.
מעשה  שעה. לחיי אפילו מהם, מתרפאים ואין המינים,
ובא  נחש, שהכישו ישמעאל, רבי של אחותו בן בבןֿדמא,
ישמעאל. רבי הניחו ולא לרפאותו, סכניא כפר איש יעקב
ואני  ממנו ואירפא לו הנח אחי, ישמעאל רבי לו: ואמר
ולא  – בהם (וחי מותר שהוא התורה מן מקרא לך אביא
שיצתה  עד הדבר את לגמור הפסיק ולא בהם). שימות
בןֿדמא, אשריך, ישמעאל: רבי עליו קרא ומת. נשמתו
דברי  על עברת ולא בטהרה נשמתך ויצתה טהור שגופך

וכו'. מחמת 35)חבריך ואם לכך. אנסו לא איש שהרי
גם  יירפא ואולי לרפואה? לו שתהיה לו יערוב מי – חליו
(ה"ד) למעלה שנאמר לאנוס, דומה זה אין ולפיכך בלעדיה.

רוקח). (מעשה ודאי אונס שם כי – אותו עונשים שאין

.ÊÔÈ¯·BÚ ÔÈ‡ ˙BLÙ ˙kÒ ÌB˜Óa elÙ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬ƒƒ¿«»«¿»≈¿ƒ
˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ?el‡ ˙B¯·Ú LÏMÓ ˙Á‡ ÏÚ«««ƒ¿¬≈≈∆∆¡«¿»«¿»≈
- "E„‡Ó ÏÎ·e ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa ,EÈ‰Ï‡ '‰¡…∆¿»¿»¿¿»«¿¿¿»¿…∆
Ï‡¯NiÓ LÙ ˙‚È¯‰Â .ELÙ ˙‡ ÏËB ‡e‰ elÙ‡¬ƒ≈∆«¿∆«¬ƒ«∆∆ƒƒ¿»≈

Òp‡ „iÓ Ì„‡ ÏÈv‰Ï B‡ ,˙¯Á‡ LÙ ˙‡t¯Ï36- ¿«…∆∆«∆∆¿«ƒ»»ƒ««»
BÏ ‰ËB ˙Úc‰L ¯·c37LÙ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡L ,‡e‰ »»∆«««»∆≈¿«¿ƒ∆∆

LÙ ÈtÓ38Èk" :¯Ó‡pL ,˙BLÙÏ eL˜e‰ ˙BÈ¯ÚÂ . ƒ¿≈»∆«¬»¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ
¯·c‰ Ôk ,LÙ BÁˆ¯e e‰Ú¯ ÏÚ LÈ‡ Ìe˜È ¯L‡k«¬∆»ƒ«≈≈¿»∆∆≈«»»

."‰f‰«∆

חמסן.36) זרוע, זאת.37)איש מחייב הישר השכל
דדמא 38) חזית מה כה:): (פסחים חכמינו שאמרו כמו
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אחרים, מדם אדום יותר דמך תראה למה – טפי סומק דידך
ז"ל  ורש"י להיפך?! אולי אחרים, מחיי יקרים יותר וחייך
שבתורה, עבירות כל אמנם דוחה נפש פיקוח שם: מפרש
סוף  שסוף במקום אבל ישראל, איש של נפשו חיבת מפני
דין  שם אין – עשויה תהיה והעבירה מישראל, נפש תאבד
המקום  לפני חביבה שנפשך יאמר מי כי נפש", "פיקוח של

להיפך? אולי זה, משל יותר

.Á¯‡La ÔÈ‡t¯˙Ó ÔÈ‡L ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿»
C¯c Ô‰L ÔÓÊa ?‰kÒ ÌB˜Óa ‡l‡ ÌÈ¯eq‡ƒƒ∆»ƒ¿«»»ƒ¿«∆≈∆∆

Ô˙‡‰39ÌÈˆ˜L ‰ÏBÁ‰ ˙‡ ÔÈÏÈÎ‡nL ÔB‚k , ¬»»»¿∆«¬ƒƒ∆«∆¿»ƒ
B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡nL B‡ ,ÁÒta ıÓÁ B‡ ÌÈNÓ¯e¿»ƒ»≈«∆«∆«¬ƒƒ
ÔB‚k ,Ô˙‡‰ C¯c ‡lL Ï·‡ .ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa¿«ƒƒ¬»∆…∆∆¬»»»¿

‰iË¯ BÏ ÔÈNBÚL40‡Ó‚eÏÓ B‡41;‰Ï¯ÚÓ B‡ ıÓÁÓ ∆ƒ¿ƒ»¿¿»≈»≈≈»¿»
ÌÚ ·¯ÚÓ ¯Ó Ô‰a LiL ÌÈ¯·c B˙B‡ ÔÈ˜LnL B‡∆«¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆«¿…»ƒ
‰Ê È¯‰ - CÁÏ ‰‡‰ Ô‰a ÔÈ‡ È¯‰L ,ÏÎ‡Ó È¯eq‡ƒ≈«¬»∆¬≈≈»∆¬»»«≈¬≈∆

‰kÒ ÌB˜Óa ‡lL elÙ‡Â ,¯zÓ42È‡ÏkÓ ıeÁ ; À»«¬ƒ∆…ƒ¿«»»ƒƒ¿≈
C¯c ‡lL elÙ‡ ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ,·ÏÁa ¯N·e Ì¯k‰«∆∆»»¿»»∆≈¬ƒ¬ƒ∆…∆∆

Ô˙‡‰43C¯c ‡lL elÙ‡ Ô‰Ó ÔÈ‡t¯˙Ó ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ; ¬»»»¿ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ≈∆¬ƒ∆…∆∆
.‰kÒ ÌB˜Óa ‡l‡ ,Ô˙‡‰¬»»»∆»ƒ¿«»»

כגון 39) אכילה, בלשון שנאמרו שבתורה האיסורים כל
(ויקרא  תאכלו לא ומבשרם בו: שכתוב חזיר, אכילת איסור
דרך  אותם כשאוכלים אלא עליהם לוקים אין ח), יא,
בהם  נזכרה שלא איסורים אבל הנאתם: דרך שזהו אכילתם,
בין  אסורים – הכרם וכלאי בחלב בשר כגון: אכילה, לשון
רק  בהם ומתרפאים הנאתם, כדרך שלא ובין הנאתם דרך

סכנה. לרככה.40)במקום מכה על תחבושת
לחממה.41) מכה על לחה ב.42)תחבושת כה, פסחים
ב.43) כד, שם

.Ëe¯Ó‡Â ,˙eÓÏ ‰ËÂ ‰ÏÁÂ ,‰M‡a ÂÈÈÚ Ô˙pL ÈÓƒ∆»«≈»¿ƒ»¿»»¿»»»¿»¿
˙eÓÈ - !BÏ ÏÚazL „Ú ‰‡eÙ¯ BÏ ÔÈ‡ :ÌÈ‡ÙB¯‰»¿ƒ≈¿»«∆ƒ»≈»
dnÚ ¯a„Ï elÙ‡Â .‰ÈeÙ ‰˙È‰ elÙ‡ ,BÏ ÏÚaz Ï‡Â¿«ƒ»≈¬ƒ»¿»¿»«¬ƒ¿«≈ƒ»
e¯BÈ ‡ÏÂ ,˙eÓÈÂ ,CÎa BÏ ÔÈ¯BÓ ÔÈ‡ ,¯„b‰ È¯BÁ‡Ó≈¬≈«»≈≈ƒ¿»¿»¿…
Ï‡¯NÈ ˙Ba e‰È ‡lL ;¯„b‰ È¯BÁ‡Ó dnÚ ¯a„Ï¿«≈ƒ»≈¬≈«»≈∆…¿¿ƒ¿»≈

˙BÈ¯Úa ı¯ÙÏ el‡ ÌÈ¯·„· e‡B·ÈÂ ,¯˜Ù‰44. ∆¿≈¿»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿…»¬»

א.44) עה, סנהדרין

.È˙BˆÓ ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ,Ò‡ ‡Ïa ,BzÚcÓ ¯·BÚ‰ Ïk»»≈ƒ«¿¿……∆«««ƒ»ƒ¿
Ë‡La ‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰45ÒÈÚÎ‰Ï ,LÙa46È¯‰ - »¬«»ƒ¿»¿∆∆¿«¿ƒ¬≈

:¯˜L ˙Úe·La ¯Ó‡ CÎÈÙÏe ,ÌM‰ ˙‡ ÏlÁÓ ‰Ê∆¿«≈∆«≈¿ƒ»∆¡«ƒ¿«∆∆
‰¯NÚa ¯·Ú Ì‡Â ;"'‰ È‡ EÈ‰Ï‡ ÌL ˙‡ zÏlÁÂ"¿ƒ«¿»∆≈¡…∆¬ƒ¿ƒ»««¬»»

Ï‡¯NiÓ47Ïk ÔÎÂ .ÌÈa¯a ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ƒƒ¿»≈¬≈∆ƒ≈∆«≈»«ƒ¿≈»
¯·„ ÈtÓ ‡Ï ,‰ÂˆÓ ‰NÚ B‡ ‰¯·ÚÓ L¯Bt‰«≈≈¬≈»»»ƒ¿»…ƒ¿≈»»
‡l‡ ,„B·k Lw·Ï ‡ÏÂ ‰‡¯È ‡ÏÂ „ÁÙ ‡Ï ,ÌÏBÚa»»…««¿…ƒ¿»¿…¿«≈»∆»

‡¯Ba‰ ÈtÓ48˜Ècv‰ ÛÒBÈ ˙ÚÈÓk ,‡e‰ Ce¯a ƒ¿≈«≈»ƒ¿ƒ«≈««ƒ
Ba¯ ˙L‡Ó BÓˆÚ49.ÌM‰ ˙‡ Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - «¿≈≈∆«¬≈∆¿«≈∆«≈

ראש.45) וקלות כביכול,46)בזלזול ה', את להכעיס
בזה  אין לעצמו שלו בעוד בסביבתו, הבריות את ולהרעים

ולא  שאכל שנשבע שקר, שבועת כגון והנאה. תועלת שום
סג. ל"ת, המצוות' 'ספר השווה בפרהסיא.47)אכל.

בה'48) שבבטחונו יהודה, שבט נשיא בןֿעמינדב כנחשון
עם  זה מדיינים היו שאחרים בעוד תחילה, הים לתוך קפץ

לז.). (סוטה שמים שם וקידש (שם,49)זה, חז"ל כדברי
אחת  אות לו הוסיפו בסתר, שמים שם שקידש יוסף לו:):

ו). פא, (תהלים ביהוסף עדות שנאמר: שמו, על

.‡È,ÌM‰ ÏelÁ ÏÏÎa Ì‰L ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c LÈÂ¿≈¿»ƒ¬≈ƒ∆≈ƒ¿«ƒ«≈
ÏB„b Ì„‡ Ì˙B‡ ‰NÚiL - ‡e‰ÂÌÒ¯ÙÓe ‰¯Bza ¿∆«¬∆»»»»«»¿À¿»

ÌÈp¯Ó ˙Bi¯a‰L ÌÈ¯·c ,˙e„ÈÒÁa50ÂÈ¯Á‡ «¬ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»
˙B¯·Ú ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÏÈ·La51ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ»¿««ƒ∆≈»¬≈¬≈∆ƒ≈

Áwn‰ ÈÓc Ô˙B BÈ‡Â ,Á˜lL ÔB‚k ,ÌM‰ ˙‡∆«≈¿∆»«¿≈≈¿≈«ƒ»
¯zÏ‡Ï52ÔÈÚ·Bz ÌÈ¯ÎBn‰ e‡ˆÓÂ ,BÏ LiL ‡e‰Â ,53 ¿«¿«¿∆∆¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒ

ÔÙÈwÓ ‡e‰Â54‰ÏÈÎ‡a B‡ ˜BÁNa ‰a¯iL B‡ ; ¿«ƒ»∆«¿∆ƒ¿«¬ƒ»
Ô‰ÈÈ·e ı¯‡‰ ÈnÚ Ïˆ‡ ‰i˙Le55ÌÚ B¯eacL B‡ ; ¿ƒ»≈∆«≈»»∆≈≈∆∆ƒƒ

,˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa ÔÏa˜Ó BÈ‡Â ˙Á· BÈ‡ ˙Bi¯a‰«¿ƒ≈¿««¿≈¿«¿»¿≈∆»ƒ»
- el‡‰ ÌÈ¯·c· ‡ˆBiÎÂ ;ÒÚÎÂ ‰ËË˜ ÏÚa ‡l‡∆»««¿»»»««¿«≈«¿»ƒ»≈

˜c˜„iL CÈ¯ˆ ,ÌÎÁ ÏL BÏ„‚ ÈÙÏ Ïk‰56BÓˆÚ ÏÚ «…¿ƒ»¿∆»»»ƒ∆¿«¿≈««¿
ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ ‰NÚÈÂ57ÌÎÁ‰ ˜c˜c Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¬∆ƒ¿ƒƒ««ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆»»

˙Á· B¯ea„ ‰È‰Â ,BÓˆÚ ÏÚ58BzÚ„Â ˙Bi¯a‰ ÌÚ ««¿¿»»ƒ¿««ƒ«¿ƒ¿«¿
˙·¯ÚÓ59·ÏÚÂ ,˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa ÌÏa˜Óe ,Ì‰nÚ ¿…∆∆ƒ»∆¿«¿»¿≈∆»ƒ»¿∆¡»

ÔÈl˜nÏ elÙ‡Â ,Ô‰Ï „aÎÓ ;Ì·ÏBÚ BÈ‡Â Ì‰Ó60,BÏ ≈∆¿≈¿»¿«≈»∆«¬ƒ«¿ƒƒ
˙BÁÈ¯‡a ‰a¯È ‡ÏÂ ,‰eÓ‡a Ô˙BÂ ‡NBÂ61ÈnÚ ¿≈¿≈∆¡»¿…«¿∆«¬ƒ«≈

,‰¯Bza ˜ÒBÚ ‡l‡ „ÈÓ˙ ‰‡¯È ‡ÏÂ ,Ô˙·ÈLÈÂ ı¯‡‰»»∆ƒƒ»»¿…≈»∆»ƒ∆»≈«»
ÂÈNÚÓ ÏÎa ‰NBÚÂ ,ÔÈlÙ˙a ¯zÎÓ ,˙ˆÈˆa ÛeËÚ»¿ƒƒÀ¿»ƒ¿ƒƒ¿∆¿»«¬»

‡e‰Â ;ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ62˜Á¯˙È ‡lL ,63‰a¯‰ ƒ¿ƒƒ««ƒ¿∆…ƒ¿«≈«¿≈
B˙B‡ ÔÈÒl˜Ó Ïk‰ e‡ˆniL „Ú ,ÌÓBzLÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿≈«∆ƒ»¿«…¿«¿ƒ

NÚÓÏ ÌÈe‡˙Óe B˙B‡ ÌÈ·‰B‡Â˙‡ Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÂÈ ¿¬ƒƒ¿«ƒ¿«¬»¬≈∆ƒ≈∆
,‰z‡ Èc·Ú ÈÏ ¯Ó‡iÂ" :¯ÓB‡ ·e˙k‰ ÂÈÏÚÂ ,ÌM‰«≈¿»»«»≈«…∆ƒ«¿ƒ»»

."¯‡t˙‡ Ea ¯L‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬∆¿∆¿»»

בגנותו.50) מבני 51)מדברים שאינם אחרים, לגבי
תיכף.52)עלייה. אתר, הגמרא 53)על גירסת לפי

כשאי  משמע: וזהו שלנו, השם, חילול יש אותו תובעים ן
הרגיש  וכבר פו.). יומא (עיין כאן רבינו שכתב ממה ההיפך
אוקספורד, כתבֿיד שבש"ס, נתברר והנה הכסףֿמשנה. בזה
סופרים". ב"דקדוקי גם והובאה כאן, רבינו כדברי הגירסא

ושוב":54) ב"לך פעם בכל לבוא ומטריחם מסבבם הוא
לפרוע. רוצה ואינו אותם גוזל שהוא אומרים זאת והרואים

(55– בביתו שולחנו על עמם להסב אבל ועמהם: בביתם
עצמו.56)מותר. על ויחמיר החוק 57)יקפיד ֵֵֶמעבר

"שורת  זוהי - ומשפט צדק למשל: הויתור, לצד והמנהג
הדין". משורת "לפנים – ורחמים חסד יומא 58)הדין",

א. הבריות.59)פו, על ומקובל להתרועע רעים איש
פרק 60) (דא"ז, ראש קלות בו ונוהגים בכבודו למזלזלים
מרבה 61)ו). ואינו ופירושו: ארח, מהפועל משפט ַָֹשם

 ֿ אריחה מן ריבוי אריחות, קוראים: ויש באכסניא. אצלם
סעודה. – לקיצוניות,63)ובלבד.62)ארוחה מדי יותר

תמהון  המעורר הישוב מן שאינו שומם כאיש ויהא
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תתחכם  אל הכתוב: עלֿדרך הבריות, אצל והשתוממות
טז). ז, (קהלת תשומם למה יותר,

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שמות 1) ואלו הקדושים; השמות את למחוק שאסור

במחיקה. מותרים

.‡„a‡Ó‰ Ïk2,ÌÈLB„w‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL »«¿«≈≈ƒ«≈«¿ƒ
‰˜BÏ - ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Ì‰· ‡¯˜pL ,ÌÈ¯B‰h‰«¿ƒ∆ƒ¿»»∆«»»∆

‰¯Bz‰ ÔÓ3:ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ; ƒ«»∆¬≈≈«¬«»ƒ
ÔeNÚ˙ ‡Ï - ‡e‰‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ÌÓL ˙‡ Ìz„a‡Â"¿ƒ«¿∆∆¿»ƒ«»«…«¬

Ï Ôk."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ≈«¡…≈∆

כב.).2) (מכות שהן 3)המוחק מדאורייתא, מלקות
גם  כך ביתֿדין, מיתת וכמו אחת. חסר מלקיות ארבעים

והתראה. בעדים אלא אינו מלקות עונש

.·‰Ú·LÂ4‡"‰ „"eÈ ·zÎp‰ ÌM‰ :Ì‰ ˙BÓL ¿ƒ¿»≈≈«≈«ƒ¿»≈
,È„‡ ·zÎp‰ B‡ ,L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ‡e‰Â ,‡"‰ Â"‡Â»≈¿«≈«¿…»«ƒ¿»¬…»

È‰Ï‡Â ,ÌÈ‰Ï‡Â ,dBÏ‡ ,Ï‡Â5Ïk - ˙B‡·ˆe ,ÈcLÂ , ¿≈¡«≈…ƒ≈…≈¿««¿»»
˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ˜ÁBn‰6.‰˜BÏ ,el‡ ‰Ú·MÓ «≈¬ƒ««ƒƒ¿»≈∆

כאחד,4) חשובים אדנות ושם המפורש שם א. לה, שבועות
אדנ"י. נקראים: ושניהם וכן 5)הואיל אוקספורד. כנוסחת

בין  "אהיה" השם את (שם), שבועות במסכת חז"ל מנו
"אלוהי" נמצא הדפוסים, וברוב נמחקים. שאינם השמות

"אהיה". אות 6)במקום למוחק מנין אומר: ישמעאל רבי
ראה). (ספרי, וכו' בלאֿתעשה שהוא השם מן אחת

.‚B˜ÁÓÏ ¯zÓ ,ÂÈÙlÓ ÌMÏ ÏtËp‰ Ïk7ÔB‚k ; »«ƒ¿»«≈ƒ¿»»À»¿»√¿
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ 'ÌÈ‰Ï‡a'Ó ˙"È·e '‰Â‰Èl'Ó „"ÓÏ»∆ƒ«…»≈ƒ≈…ƒ¿«≈»∆
ÔB‚k ,ÂÈ¯Á‡Ó ÌMÏ ÏtËp‰ ÏÎÂ .ÌM‰ ˙M„˜k ÔÈ‡≈»ƒ¿À««≈¿»«ƒ¿»«≈≈«¬»¿
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ 'ÌÎÈ‰Ï‡' ÏL 'ÌÎ'Â 'EÈ‰Ï‡' ÏL 'E∆¡…∆¿∆∆¡…≈∆¿«≈»∆
,ÌL ÏL ˙Bi˙B‡ ¯‡Lk Ì‰ È¯‰Â ,ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡≈»ƒ¿»ƒ«¬≈≈ƒ¿»ƒ∆≈

ÌLc˜Ó ÌM‰L ÈtÓ8eLc˜˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; ƒ¿≈∆«≈¿«¿»¿««ƒ∆ƒ¿«¿
,˙BÏtËp‰ ˙Bi˙B‡‰ el‡ ˜ÁBn‰ - Ì˜ÁÓÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»¿»«≈≈»ƒ«ƒ¿»

‰˜BÏ BÈ‡9˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,10. ≈∆¬»«ƒ«««¿

ב.7) לה, מתפשטת 8)שבועות שלפניהן, השם קדושת
עליהן. גם דאורייתא.9)ועוברת מלקות 10)מלקות

עיני  ראות לפי אלא קצבה, לה שאין סופרים מדברי
מרדות  מכת פירש: ז"ל ורש"י השעה. צורך וכפי ביתֿהדין
אלא  קצבה לה ואין בכך, רגיל יהא שלא תוכחת רידוי –
ומעל. מרד מלשון – מרדות קמא:). (חולין עליו שיקבל עד
מלשון  רש"י, ולדעת (הערוך). חכמים בדברי שמרד על

אותו. ומייסרים שרודים וייסור, רידוי

.„‡"‰ „"eÈ ,'ÌÈ‰Ï‡'Ó „"ÓÏ Û"Ï‡ ·˙k»«»∆»∆≈¡…ƒ≈
'‰Â‰È'Ó11'dÈ' ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .˜ÁÓ BÈ‡ -12, ƒ…»≈ƒ¿»¿≈»ƒ«»

BÓˆÚ ÈÙa ÌL ‡e‰L13ÌL ˙ˆ˜Ó ÌM‰ ‰fL ÈtÓ , ∆≈ƒ¿≈«¿ƒ¿≈∆∆«≈ƒ¿»≈
,'ÈcM'Ó ˙"Ïc Ô"ÈL ·˙Bk‰ Ï·‡ .‡e‰ L¯ÙÓ‰«¿…»¬»«≈ƒ»∆ƒ««

˜ÁÓ ‰Ê È¯‰ ,'˙B‡·v'Ó ˙"Èa È"„ˆ14. »ƒ≈ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»

יה 11) וכן אל, רק וכתב הספיק ולא אלהים, לכתוב רצה

עצמם. בפני הם קודש שמות אלה שמות ושני הויה, משם
שתי 12) בו שיש יה, לכתוב התכוון כשמלכתחילה

המפורש. שם מקצת קדושת וגם עצמית קדושה קדושות:
וכו'.13) מקצת" השם שזה מפני "ועוד, גורס: הפר"ח

– הויה משם 'וה' מאלהים, אל כתב היא: הרדב"ז וגירסת
עצמו. בפני שם שהוא 'יה' לומר צורך ואין נמחק, אינו
'וה' אל חוזר המפורש" שם מקצת השם שזה ו"מפני

קכא) ג"א ה, חלק הרדב "ז (תשובת שבועות 14)שברישא
קדושה. של צד שום בהן אין כשלעצמן שהן מפני ב לה,

.‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÁaLnL ÔÈÈepk‰ ¯‡L¿»«ƒƒ∆¿«¿ƒ»∆∆«»»
,‡¯Bp‰Â ¯Bab‰ ,ÏB„b‰ ,ÌeÁ¯Â ÔepÁ ÔB‚k ,‡e‰¿«¿««»«ƒ¿«»
¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˜ÊÁÂ ‡p˜ ,ÔÓ‡p‰«∆¡»«»¿»»¿«≈»∆¬≈≈ƒ¿»

È·˙k15.Ô˜ÁÓÏ ¯zÓe L„w‰ ƒ¿≈«…∆À»¿»√»

רוב 15) ונוסחת ברלין. וכתבֿיד אקספורד נוסחת זוהי
מאד, היא ותמוהה הקודש", כתבי "כשאר היא: הדפוסים
בפרקנו  לקמן כמבואר נמחקים, אינם הקודש כתבי שהרי
שאר  הוא: כך הדברים ביאור גירסתנו, ולפי ח). (הלכה
כדברי  כלומר: הקודש, דברי כשאר הם הרי הכינויים...
במחיקה, שמותרים במקומם שלא שנכתבו כתביֿהקודש

המלך). (עבודת מהם פקעה העיקרית שקדושתם מפני

.ÂÌM‰ ÌB˜Ó ˙‡ ıˆB˜ - ÂÈÏÚ ·e˙k ÌL ‰È‰L ÈÏk¿ƒ∆»»≈»»»≈∆¿«≈
BÊB‚Â16·e˙k ÌM‰ ‰È‰ elÙ‡Â ;17B‡ ˙BÎzÓ ÈÏÎa ¿¿«¬ƒ»»«≈»ƒ¿ƒ«»

˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎa18‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÈÏk‰ CÈz‰Â ,19‡l‡ ; ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¬≈∆∆∆»
ÏÚ ·e˙k ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÊB‚Â BÓB˜Ó ˙‡ C˙BÁ≈∆¿¿¿¿≈ƒ»»≈»«

CeÒÈ ‡ÏÂ ıÁ¯È ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,B¯Na20„ÓÚÈ ‡ÏÂ ¿»¬≈∆…ƒ¿«¿…»¿…«¬…
˙Ùph‰ ÌB˜Óa21- ‰ÂˆÓ ÏL ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰ncÊ ; ƒ¿«ƒ…∆ƒ¿«¿»¿ƒ»∆ƒ¿»
ÈÓb ÂÈÏÚ C¯Bk22‡Â ;Ï·BËÂ·aÒÓ - ÈÓ‚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì ≈»»∆ƒ¿≈¿ƒ…»»∆ƒ¿«≈

˜c‰È ‡ÏÂ ;ÂÈ„‚·a23ıÁÈ ‡lL È„k ,24e¯Ó‡ ‡lL ; ƒ¿»»¿…¿«≈¿≈∆…»…∆…»¿
ÌM‰ ÈÙa „ÓÚÏ ¯eÒ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ C¯ÎÏƒ¿…»»∆»ƒ¿≈∆»«¬…ƒ¿≈«≈

Ì¯Ú ‡e‰Lk25. ¿∆»…

נתון 16) שהשם החלק מאותו ליהנות שאסור א ו, ערכין
דברים,17)עליו. הרבה שלענין ואףֿעלֿפי כתוב. ולא

פסול, והגט לכתיבה נחשבת החקיקה אין גט, לענין כגון
לענין  אבל כ.), (גיטין 'חקק' ולא "וכתב", בגט: שנאמר
החקוק  השם ואין ככתיבה, החקיקה נחשבת השם מחיקת

מפני 18)נמחק. זה, בשם קדושה שאין לומר שאפשר
גבי  על אלא אינו השם מקום שהרי הוא, במקומו" ש"שלא

קלף. גבי על או הכלי 19)נייר את להתיך שאיֿאפשר
כמחיקה  זה והרי בו, החקוק השם את גם למחוק מבלי
חקוק... השם "היה הגירסא: ברלין, ובכתבֿיד ממש. בידים
היא  בעלמא גרמא סוףֿסוף כי סובר שכנראה לוקה". אינו
קכ:). (שבת זה כגון על לוקים ואין ממש בידים מחיקה ולא

ישירה.20) מחיקה יש וסיכה בשפשוף ולא 21)כי משום:
טו). כג, (דברים דבר ערות בך הגדל 22)יראה סוף גמא,

מתורגמים: ו), יט, (ישעיה קמלו וסוף קנה הנחל. שפת על
וגומא. לבשרו.23)קני הגמי את בחזקה ידביק ולא

הגוף 24) בין החוצצת חציצה בזה יעשה שלא יבדיל, שלא
המטהרים. והמים של 25)הטובל עצמה כל כלומר:
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תתחכם  אל הכתוב: עלֿדרך הבריות, אצל והשתוממות
טז). ז, (קהלת תשומם למה יותר,

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שמות 1) ואלו הקדושים; השמות את למחוק שאסור

במחיקה. מותרים

.‡„a‡Ó‰ Ïk2,ÌÈLB„w‰ ˙BÓM‰ ÔÓ ÌL »«¿«≈≈ƒ«≈«¿ƒ
‰˜BÏ - ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ Ì‰· ‡¯˜pL ,ÌÈ¯B‰h‰«¿ƒ∆ƒ¿»»∆«»»∆

‰¯Bz‰ ÔÓ3:ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ; ƒ«»∆¬≈≈«¬«»ƒ
ÔeNÚ˙ ‡Ï - ‡e‰‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ÌÓL ˙‡ Ìz„a‡Â"¿ƒ«¿∆∆¿»ƒ«»«…«¬

Ï Ôk."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ≈«¡…≈∆

כב.).2) (מכות שהן 3)המוחק מדאורייתא, מלקות
גם  כך ביתֿדין, מיתת וכמו אחת. חסר מלקיות ארבעים

והתראה. בעדים אלא אינו מלקות עונש

.·‰Ú·LÂ4‡"‰ „"eÈ ·zÎp‰ ÌM‰ :Ì‰ ˙BÓL ¿ƒ¿»≈≈«≈«ƒ¿»≈
,È„‡ ·zÎp‰ B‡ ,L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ‡e‰Â ,‡"‰ Â"‡Â»≈¿«≈«¿…»«ƒ¿»¬…»

È‰Ï‡Â ,ÌÈ‰Ï‡Â ,dBÏ‡ ,Ï‡Â5Ïk - ˙B‡·ˆe ,ÈcLÂ , ¿≈¡«≈…ƒ≈…≈¿««¿»»
˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ˜ÁBn‰6.‰˜BÏ ,el‡ ‰Ú·MÓ «≈¬ƒ««ƒƒ¿»≈∆

כאחד,4) חשובים אדנות ושם המפורש שם א. לה, שבועות
אדנ"י. נקראים: ושניהם וכן 5)הואיל אוקספורד. כנוסחת

בין  "אהיה" השם את (שם), שבועות במסכת חז"ל מנו
"אלוהי" נמצא הדפוסים, וברוב נמחקים. שאינם השמות

"אהיה". אות 6)במקום למוחק מנין אומר: ישמעאל רבי
ראה). (ספרי, וכו' בלאֿתעשה שהוא השם מן אחת

.‚B˜ÁÓÏ ¯zÓ ,ÂÈÙlÓ ÌMÏ ÏtËp‰ Ïk7ÔB‚k ; »«ƒ¿»«≈ƒ¿»»À»¿»√¿
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ 'ÌÈ‰Ï‡a'Ó ˙"È·e '‰Â‰Èl'Ó „"ÓÏ»∆ƒ«…»≈ƒ≈…ƒ¿«≈»∆
ÔB‚k ,ÂÈ¯Á‡Ó ÌMÏ ÏtËp‰ ÏÎÂ .ÌM‰ ˙M„˜k ÔÈ‡≈»ƒ¿À««≈¿»«ƒ¿»«≈≈«¬»¿
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ 'ÌÎÈ‰Ï‡' ÏL 'ÌÎ'Â 'EÈ‰Ï‡' ÏL 'E∆¡…∆¿∆∆¡…≈∆¿«≈»∆
,ÌL ÏL ˙Bi˙B‡ ¯‡Lk Ì‰ È¯‰Â ,ÌÈ˜ÁÓ ÌÈ‡≈»ƒ¿»ƒ«¬≈≈ƒ¿»ƒ∆≈

ÌLc˜Ó ÌM‰L ÈtÓ8eLc˜˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; ƒ¿≈∆«≈¿«¿»¿««ƒ∆ƒ¿«¿
,˙BÏtËp‰ ˙Bi˙B‡‰ el‡ ˜ÁBn‰ - Ì˜ÁÓÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»¿»«≈≈»ƒ«ƒ¿»

‰˜BÏ BÈ‡9˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ,10. ≈∆¬»«ƒ«««¿

ב.7) לה, מתפשטת 8)שבועות שלפניהן, השם קדושת
עליהן. גם דאורייתא.9)ועוברת מלקות 10)מלקות

עיני  ראות לפי אלא קצבה, לה שאין סופרים מדברי
מרדות  מכת פירש: ז"ל ורש"י השעה. צורך וכפי ביתֿהדין
אלא  קצבה לה ואין בכך, רגיל יהא שלא תוכחת רידוי –
ומעל. מרד מלשון – מרדות קמא:). (חולין עליו שיקבל עד
מלשון  רש"י, ולדעת (הערוך). חכמים בדברי שמרד על

אותו. ומייסרים שרודים וייסור, רידוי

.„‡"‰ „"eÈ ,'ÌÈ‰Ï‡'Ó „"ÓÏ Û"Ï‡ ·˙k»«»∆»∆≈¡…ƒ≈
'‰Â‰È'Ó11'dÈ' ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .˜ÁÓ BÈ‡ -12, ƒ…»≈ƒ¿»¿≈»ƒ«»

BÓˆÚ ÈÙa ÌL ‡e‰L13ÌL ˙ˆ˜Ó ÌM‰ ‰fL ÈtÓ , ∆≈ƒ¿≈«¿ƒ¿≈∆∆«≈ƒ¿»≈
,'ÈcM'Ó ˙"Ïc Ô"ÈL ·˙Bk‰ Ï·‡ .‡e‰ L¯ÙÓ‰«¿…»¬»«≈ƒ»∆ƒ««

˜ÁÓ ‰Ê È¯‰ ,'˙B‡·v'Ó ˙"Èa È"„ˆ14. »ƒ≈ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»

יה 11) וכן אל, רק וכתב הספיק ולא אלהים, לכתוב רצה

עצמם. בפני הם קודש שמות אלה שמות ושני הויה, משם
שתי 12) בו שיש יה, לכתוב התכוון כשמלכתחילה

המפורש. שם מקצת קדושת וגם עצמית קדושה קדושות:
וכו'.13) מקצת" השם שזה מפני "ועוד, גורס: הפר"ח

– הויה משם 'וה' מאלהים, אל כתב היא: הרדב"ז וגירסת
עצמו. בפני שם שהוא 'יה' לומר צורך ואין נמחק, אינו
'וה' אל חוזר המפורש" שם מקצת השם שזה ו"מפני

קכא) ג"א ה, חלק הרדב "ז (תשובת שבועות 14)שברישא
קדושה. של צד שום בהן אין כשלעצמן שהן מפני ב לה,

.‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÁaLnL ÔÈÈepk‰ ¯‡L¿»«ƒƒ∆¿«¿ƒ»∆∆«»»
,‡¯Bp‰Â ¯Bab‰ ,ÏB„b‰ ,ÌeÁ¯Â ÔepÁ ÔB‚k ,‡e‰¿«¿««»«ƒ¿«»
¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˜ÊÁÂ ‡p˜ ,ÔÓ‡p‰«∆¡»«»¿»»¿«≈»∆¬≈≈ƒ¿»

È·˙k15.Ô˜ÁÓÏ ¯zÓe L„w‰ ƒ¿≈«…∆À»¿»√»

רוב 15) ונוסחת ברלין. וכתבֿיד אקספורד נוסחת זוהי
מאד, היא ותמוהה הקודש", כתבי "כשאר היא: הדפוסים
בפרקנו  לקמן כמבואר נמחקים, אינם הקודש כתבי שהרי
שאר  הוא: כך הדברים ביאור גירסתנו, ולפי ח). (הלכה
כדברי  כלומר: הקודש, דברי כשאר הם הרי הכינויים...
במחיקה, שמותרים במקומם שלא שנכתבו כתביֿהקודש

המלך). (עבודת מהם פקעה העיקרית שקדושתם מפני

.ÂÌM‰ ÌB˜Ó ˙‡ ıˆB˜ - ÂÈÏÚ ·e˙k ÌL ‰È‰L ÈÏk¿ƒ∆»»≈»»»≈∆¿«≈
BÊB‚Â16·e˙k ÌM‰ ‰È‰ elÙ‡Â ;17B‡ ˙BÎzÓ ÈÏÎa ¿¿«¬ƒ»»«≈»ƒ¿ƒ«»

˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎa18‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÈÏk‰ CÈz‰Â ,19‡l‡ ; ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¬≈∆∆∆»
ÏÚ ·e˙k ÌL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÊB‚Â BÓB˜Ó ˙‡ C˙BÁ≈∆¿¿¿¿≈ƒ»»≈»«

CeÒÈ ‡ÏÂ ıÁ¯È ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,B¯Na20„ÓÚÈ ‡ÏÂ ¿»¬≈∆…ƒ¿«¿…»¿…«¬…
˙Ùph‰ ÌB˜Óa21- ‰ÂˆÓ ÏL ‰ÏÈ·Ë BÏ ‰ncÊ ; ƒ¿«ƒ…∆ƒ¿«¿»¿ƒ»∆ƒ¿»
ÈÓb ÂÈÏÚ C¯Bk22‡Â ;Ï·BËÂ·aÒÓ - ÈÓ‚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì ≈»»∆ƒ¿≈¿ƒ…»»∆ƒ¿«≈

˜c‰È ‡ÏÂ ;ÂÈ„‚·a23ıÁÈ ‡lL È„k ,24e¯Ó‡ ‡lL ; ƒ¿»»¿…¿«≈¿≈∆…»…∆…»¿
ÌM‰ ÈÙa „ÓÚÏ ¯eÒ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ C¯ÎÏƒ¿…»»∆»ƒ¿≈∆»«¬…ƒ¿≈«≈

Ì¯Ú ‡e‰Lk25. ¿∆»…

נתון 16) שהשם החלק מאותו ליהנות שאסור א ו, ערכין
דברים,17)עליו. הרבה שלענין ואףֿעלֿפי כתוב. ולא

פסול, והגט לכתיבה נחשבת החקיקה אין גט, לענין כגון
לענין  אבל כ.), (גיטין 'חקק' ולא "וכתב", בגט: שנאמר
החקוק  השם ואין ככתיבה, החקיקה נחשבת השם מחיקת

מפני 18)נמחק. זה, בשם קדושה שאין לומר שאפשר
גבי  על אלא אינו השם מקום שהרי הוא, במקומו" ש"שלא

קלף. גבי על או הכלי 19)נייר את להתיך שאיֿאפשר
כמחיקה  זה והרי בו, החקוק השם את גם למחוק מבלי
חקוק... השם "היה הגירסא: ברלין, ובכתבֿיד ממש. בידים
היא  בעלמא גרמא סוףֿסוף כי סובר שכנראה לוקה". אינו
קכ:). (שבת זה כגון על לוקים ואין ממש בידים מחיקה ולא

ישירה.20) מחיקה יש וסיכה בשפשוף ולא 21)כי משום:
טו). כג, (דברים דבר ערות בך הגדל 22)יראה סוף גמא,

מתורגמים: ו), יט, (ישעיה קמלו וסוף קנה הנחל. שפת על
וגומא. לבשרו.23)קני הגמי את בחזקה ידביק ולא

הגוף 24) בין החוצצת חציצה בזה יעשה שלא יבדיל, שלא
המטהרים. והמים של 25)הטובל עצמה כל כלומר:
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ערות  בך יראה "ולא משום: אלא באה לא בגמי הכריכה
וימחקו  יהדק כשלא המים ייכנסו שמא – ולמחיקה דבר":

הוא. בעלמא גרמא כי חוששים, אנו אין – השם את

.Ê‰˙ÁL‰ C¯c ˙Á‡ Ô·‡ elÙ‡ ¯˙Bq‰26ÁaÊn‰ ÔÓ «≈¬ƒ∆∆««∆∆«¿»»ƒ«ƒ¿≈«
‰˜BÏ - ‰¯ÊÚ‰ ¯‡MÓ B‡ ÏÎÈ‰‰ ÔÓ B‡27¯Ó‡pL , ƒ«≈»ƒ¿»»¬»»∆∆∆¡«

:·e˙ÎÂ ,"Ôeˆzz Ì˙ÁaÊÓ ˙‡ Èk" :ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa«¬«»ƒƒ∆ƒ¿¿…»ƒ…¿»
ÈˆÚ Û¯BN‰ ÔÎÂ ."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ôk ÔeNÚ˙ ‡Ï"…«¬≈«¡…≈∆¿≈«≈¬≈
Ì‰È¯L‡Â" :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ - ‰˙ÁL‰ C¯c Lc˜‰∆¿≈∆∆«¿»»∆∆∆¡««¬≈≈∆
'‰Ï Ôk ÔeNÚ˙ ‡Ï" :·È˙Îe ,"L‡a ÔeÙ¯Nzƒ¿¿»≈¿ƒ…«¬≈«

."ÌÎÈ‰Ï‡¡…≈∆

לבנות.26) עלֿמנת ראה.27)שלא פרשת 'ספרי',

.ÁL„w‰ È·˙k28Ô‰ÈLe¯Ùe ,Ôlk29Ô‰È¯e‡·e30, ƒ¿≈«…∆À»≈≈∆≈≈∆
„ia Ì„a‡Ï B‡ ÌÙ¯NÏ ¯eÒ‡31,„ia Ô„a‡Ó‰Â ; »¿»¿»¿«¿»«»¿«¿«¿»«»

˙e„¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ32?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ«««¿«∆¿»ƒ¬ƒ
Ï·‡ ;‰M„˜a Ï‡¯NÈ Ì·˙kL L„w‰ È·˙Îa¿ƒ¿≈«…∆∆¿»»ƒ¿»≈ƒ¿À»¬»

ÒB¯B˜Èt‡33ÔÈÙ¯BN - ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙kL Ï‡¯NÈ ∆ƒƒ¿»≈∆»«≈∆»¿ƒ
˙M„˜a ÔÈÓ‡Ó BÈ‡L ÈtÓ ,BaL ˙B¯kÊ‡‰ ÌÚ B˙B‡ƒ»«¿»∆ƒ¿≈∆≈«¬ƒƒ¿À«
BzÚ„· ‰ÏÚÓ ‡e‰L ‡l‡ ,BÓLÏ B·˙Î ‡ÏÂ ÌM‰«≈¿…¿»ƒ¿∆»∆«¬∆¿«¿

ÌÈ¯·c‰ ¯‡Lk ‰fL34‡Ï ,ÔÎ BzÚ„Â ÏÈ‡B‰Â ; ∆∆ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈…
BÙ¯NÏ ‰ÂˆÓe .ÌM‰ Lc˜˙35ÌL ÁÈp‰Ï ‡lL È„k , ƒ¿«≈«≈ƒ¿»¿»¿¿≈∆…¿«ƒ«≈

ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ .Ì‰ÈNÚÓÏ ‡ÏÂ ÌÈÒ¯B˜Èt‡Ï»∆ƒ¿ƒ¿…¿«¬≈∆¬»≈»ƒ
ÔÈÊBb - ÌM‰ ˙‡ ·˙kL36L„w‰ È·˙k ÔÎÂ .B˙B‡ ∆»«∆«≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈«…∆

eÏaL37.eÊbÈ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô·˙kL B‡ ∆»∆¿»»≈»ƒƒ»≈

הקמץ 28) שהרי ּכתבי, לנקד הראוי מן – הקודש ְֵָכתבי
כמו: בסמיכות, גם משתנה ואינו יסודו הוא לתי"ו שמתחת
נשתרשה  ּכתבי שהצורה מפני אולם ח). ד, (אסתר ְִֵכתבֿהדת
ידי  על שנתקדשה וכמעט יהודי, כל בפי ושגורה כבר
כן  על בשבת, שאומרים הרחמים" "אב האזכרה תפילת

בה. עניניהם.30)תרגומיהם.29)החזקנו ביאורי
קטו,31) שבת במסכת וכן ולכתחילה. ישיר באופן ממש,

ביד"? לאבדו מותר "וכי סופרים.32)א: מדברי מלקות
ב'ספר  עיין אולם ידובר. אזכרות בהם שאין ובכתביֿהקודש

סה). ל"ת, השמים 33)המצוות' מן בתורה הכופר ישראל
שם  על – אפיקורוס צט:). (סנהדרין תלמידיֿחכמים ומבזה
חורבן  לפני שנה מאות כארבע שחי אפיקור היוני הפילוסוף
הנפש, השארת שאין והורה בעיקר שכפר (חב"ש) שני בית
ותכליתם. החיים עיקר הם ותענוגיו העולם הנאת וכי

בעלמא.34) ספרות אקפח 35)כדברי טרפון: רבי כדברי
האזכרות  ואת אותם אשרוף שאני לידי יבואו שאם בני, את

קטז.). (שבת אותו 36)שבהם שורפים ולא קוראים לא
מה:). א.37)(גיטין צ, שבת

.Ë‰Ê Û‡ ;L„˜ - Ì‰¯·‡a ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰ Ïk»«≈»¬ƒ¿«¿»»…∆«∆
ÔÁ È˙‡ˆÓ ‡ Ì‡ ,È„‡" :¯Ó‡pL38È¯‰ ,"EÈÈÚa ∆∆¡«¬…»ƒ»»»ƒ≈¿≈∆¬≈

ıeÁ ,ÏÁ - ËBÏa ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰ Ïk .L„˜ ‡e‰…∆»«≈»¬ƒ¿…
È„‡ ‡ Ï‡" :‰fÓ39Ïk ."ÔÁ Ec·Ú ‡ˆÓ ‡ ‰p‰ , ƒ∆«»¬…»ƒ≈»»»«¿¿≈»

ÔÈÓÈa ˙Ú·‚a ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰40Ïk .L„˜ - «≈»¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ…∆»

‰ÎÈÓa ÌÈ¯eÓ‡‰ ˙BÓM‰41˙BÓM‰ Ïk .ÏÁ - «≈»¬ƒ¿ƒ»…»«≈
˙B·a ÌÈ¯eÓ‡‰42¯eÓ‡‰ '‰ÓÏL' Ïk .L„˜ - »¬ƒ¿»…∆»¿……»»

L„˜ - ÌÈ¯ÈM‰Œ¯ÈLa43‡Lk ‡e‰ È¯‰Â ,ÔÈÈepk‰ ¯44, ¿ƒ«ƒƒ…∆«¬≈ƒ¿»«ƒƒ
'‡iÎÏÓ' Ïk ."‰ÓÏL EÏ ÛÏ‡‰" :‰fÓ ıeÁ45 ƒ∆»∆∆¿¿……»«¿«»

Ï‡i„a ¯eÓ‡‰46‡kÏÓ z‡" :‰fÓ ıeÁ ,ÏÁ - »»¿»ƒ≈…ƒ∆«¿¿«¿»
CÏÓ47.ÔÈÈepk‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰Â ,"‡iÎÏÓ ∆∆«¿«»«¬≈ƒ¿»«ƒƒ

המלאך 38) וׁשאל חול", "שם שזה הסוברים כדעת ְֶֶלא
רבי  כדעת אלא אברהם, דברי מכוונים באמצע ההולך
לה' בזה פנה שאברהם לה:), (שבועות המודעי אלעזר

אורחיו. את שיכניס עד לו להמתין פנה 39)בבקשה לוט
הוא: כך הכתוב ושיעור ולהחיות, להמית שבידו ה' אל בזה
כדבריכם  יהיה "אלֿנא המלאכים: אל אליהם, לוט ויאמר
ה': אל פונה הוא ומעתה ההרה". להימלט אלי שאמרתם
כפירוש  או שם), (רש"י, וגו' חן עבדך מצא נא הנה אדוני!
כולו  והדיבור בפניהם, – אליהם" לוט "ויאמר הריטב"א:

כ.40)לה'. פרק יזֿיח.41)שופטים ֿ 42)שם, מלכים
כא. פרק שלו.43)א, שהשלום להקב"ה כוונתו

המלך).44) (עבודת למחקם שאסור במקומם הכתובים
וגם 45) תמיד, הוא חול 'מלכיא' דאילו ''מלך', כל כלומר:
עוד 46)פה. יש דניאל בספר דאילו גופו, דניאל בדברי

לד). ד, (דניאל קודש שהוא כך 47)'מלך' הכתוב ושיעור
אלהא  שהוא מלכיא, מלך נבוכדנצר, מלכא אנת, הוא:

שם). שבועות (רש"י, וגו' חסנא מלכותא דשמיא

ה'תשע"ח  תשרי י"ג שלישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נבואת 1) בין ההבדל לה; הזוכה ומיהו הנבואה, מעלת

הנביאים. שאר לנבואת רבינו משה

.‡‡aÓ Ï‡‰L Ú„ÈÏ - ˙c‰ È„BÒÈÓ2Èa ˙‡ ƒ≈«»≈«∆»≈¿«≈∆¿≈
‰ÏÁ ‰‡e·p‰ ÔÈ‡Â .Ì„‡‰3ÏB„b ÌÎÁ ÏÚ ‡l‡ »»»¿≈«¿»»»∆»«»»»

ÂÈ˙BcÓa ¯Bab ,‰ÓÎÁa4ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‡‰È ‡ÏÂ , ¿»¿»ƒ¿ƒ»¿…¿≈ƒ¿ƒ¿«≈»»
B¯ˆÈ ÏÚ BzÚ„a ¯ab˙Ó ‡e‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚa ¯·„a¿»»»»∆»ƒ¿«≈¿«¿«ƒ¿

„ÈÓz5‰BÎ ,‰·Á¯ ‰Úc ÏÚa ‡e‰Â ,6Ì„‡ .„‡Ó „Ú »ƒ¿««≈»¿»»¿»«¿…»»
BÙe‚a ÌÏL ,el‡‰ ˙Bcn‰ ÏÎa ‡lÓÓ ‡e‰L7- ∆¿À»¿»«ƒ»≈»≈¿

Òc¯tÏ ÒkiLk8ÌÈÏB„b‰ ÌÈÈÚ‰ Ô˙B‡a CLnÈÂ , ¿∆ƒ»≈««¿≈¿ƒ»≈¿»»ƒ¿»ƒ«¿ƒ
ÌÈ˜BÁ¯‰9,‚ÈN‰Ïe ÔÈ·‰Ï ‰BÎ ‰Úc BÏ ‰È‰˙Â , »¿ƒ¿ƒ¿∆≈»¿»¿»ƒ¿«ƒ

ÏÏk ÈÎ¯cÓ L¯BÙe ,CÏB‰Â Lc˜˙Ó ‡e‰Â10ÌÚ‰ ¿ƒ¿«≈¿≈≈ƒ«¿≈¿«»»
Ê¯ÊÓe CÏB‰Â ,ÔÓf‰ ÈkLÁÓa ÌÈÎÏB‰‰11,BÓˆÚ «¿ƒ¿«¬«≈«¿»¿≈¿»≈«¿

„Á‡a ÏÏk ‰·LÁÓ BÏ ‰È‰˙ ‡lL BLÙ „nÏÓe¿«≈«¿∆…ƒ¿∆«¬»»¿»¿∆»
ÌÈÏËa ÌÈ¯·cÓ12ÂÈ˙BÏeaÁ˙Â ÔÓf‰ ÈÏ·‰Ó ‡ÏÂ13; ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿…≈«¿≈«¿«¿«¿»

‰ÈeÙ BzÚc ‡l‡14˙Áz ‰¯eL˜ ,‰ÏÚÓÏ „ÈÓz ∆»«¿¿»»ƒ¿«¿»¿»««
‡qk‰15,˙B¯B‰h‰ ,˙BLB„w‰ ˙B¯ev‰ Ô˙B‡a ÔÈ·‰Ï «ƒ≈¿»ƒ¿»««¿«¿

,dlk ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÏL B˙ÓÎÁa ÏkzÒÓeƒ¿«≈¿»¿»∆«»»À»
‰BL‡¯ ‰¯evÓ16Ô‰Ó Ú„BÈÂ ,ı¯‡‰ ¯eaË „Ú17 ƒ»ƒ»««»»∆¿≈«≈∆

ÁezL ˙Ú·e .ÂÈÏÚ ‰¯BL L„w‰ Áe¯ „iÓ - BÏ„b»¿ƒ»««…∆»»»»≈∆»«
ÌÈÎ‡Ïn‰ ˙ÏÚÓa BLÙ ·¯Ú˙z ,Áe¯‰ ÂÈÏÚ»»»«ƒ¿»≈«¿¿«¬«««¿»ƒ
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'ÌÈLÈ‡' ÌÈ‡¯˜p‰18ÔÈ·ÈÂ ,¯Á‡ LÈ‡Ï CÙ‰ÈÂ , «ƒ¿»ƒƒƒ¿≈»≈¿ƒ«≈¿»ƒ
‰È‰L ˙BÓk BÈ‡L BzÚ„a19ÏÚ ‰lÚ˙pL ‡l‡ , ¿«¿∆≈¿∆»»∆»∆ƒ¿«»«

¯Ó‡pL BÓk ,ÌÈÓÎÁ‰ Ì„‡ŒÈa ¯‡L ˙ÏÚÓ«¬«¿»¿≈»»«¬»ƒ¿∆∆¡«
."¯Á‡ LÈ‡Ï zÎt‰Â ÌnÚ ˙Èa˙‰Â" :Ïe‡La¿»¿ƒ¿«ƒ»ƒ»¿∆¿«¿»¿ƒ«≈

נבואתו.2) שפע להם ונותן קדשו רוח עליהם משרה
ח). הלכה ג, פרק תשובה הלכות מ"ת, (נדרים 3)(השווה

יצרו.5)התרומיות.4)לח.). את וכובש ברוחו מושל
ז).6) (פרק להרמב"ם פרקים שמונה השווה וישרה. הגיונית

גם  לנבואה המכשירות הסגולות בין רבינו מונה שם
שאין  מה על מצטער ואינו בחלקו השמח כלומר: "עשיר",

בריא 7)לו. גם והמידותיות השכליות המעלות עם ויחד
כל  ללא השווי בתכלית הם ומזגו שחמרו בגופו, ושלם
הכוח  על לרעה משפיעים וייסורים מכאובים כי הפרעה.
מהידבק  האדם את ומונעים הנבואה לסגולת הנחוץ המדמה
מתוך  לא שורה הנבואה אין חכמינו: כדברי העליון, בשכל

ל:). (שבת וכו' במעשהֿמרכבה 8)עצבות לעסוק
פשוטים.9)ובמעשהֿבראשית. בניֿאדם מדעת הנשגבים

עצומות,10) בעיניים בחושך ההולך העם מהמון ומתרחק
הזמן. תעתועי ומעורר.11)אחרי אהבת 12)מעיר כגון:

מדומה. וכבוד מדומים 13)הניצוח קניינים אחרי רדיפה
על  אותם ומעבירים בניֿאדם ליבות המושכים מותרות וחיי

הכבוד.15)מכּוונת.14)דעתם. "חיות 16)כסא ְֶֶ
למעלה  עיין הצורות. שאר מכל למעלה שהיא הקודש",

ז). הלכה ב, הוא 17)(פרק מכיר בהן הסתכלותו ידי על
השמים  בבחינת: הקדושֿברוךֿהוא, של גדלו ויודע

א). יט, (תהילים אֿל כבוד הצורה 18)מספרים היא
והם  בניֿאדם, דעת למעלת הקרובה התחתונה, העשירית
עיין  הנבואה. במראה להם ונראים הנביאים עם המדברים

ז). הלכה ב, (פרק שנחה 19)למעלה בטרם לכן קודם
הרוח. עליו

.·‰ÓÎÁa LiL BÓk .Ô‰ ˙BÏÚÓ ˙BÏÚÓ - ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ«¬«¬≈¿∆≈«»¿»
ÏB„b ‡È· - ‰‡e·pa Ck ,B¯·ÁÓ ÏB„b ÌÎÁ»»»≈¬≈»«¿»»ƒ»

‡È·pÓ20‡l‡ ‰‡e·p‰ ‰‡¯Ó ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡ ÔlÎÂ . ƒ»ƒ¿À»≈ƒ«¿≈«¿»∆»
Ô‰ÈÏÚ ÏtzL ¯Á‡ ,ÌBi· B‡ ,‰ÏÈÏ ÔBÈÊÁa ,ÌBÏÁ·«¬¿∆¿»¿»«««∆ƒ…¬≈∆

‰Óc¯z21,ÚcÂ˙‡ ÂÈÏ‡ ‰‡¯na" :¯Ó‡pL BÓk , «¿≈»¿∆∆¡«««¿»≈»∆¿«»
Ô‰È¯·‡ ,ÌÈ‡a˙nLk ÔlÎÂ ."Ba ¯a„‡ ÌBÏÁa«¬¬«∆¿À»¿∆ƒ¿«¿ƒ∆¿≈∆
Ì‰È˙BBzLÚÂ ,ÏLk Ûeb‰ ÁÎÂ ,ÔÈÚÊÚcÊÓƒ¿«¿¿ƒ¿…««»≈¿∆¿≈∆

˙BÙ¯Ë˙Ó22‰Èet ˙Úc‰ ¯‡M˙Â ,23‰Ó ÔÈ·‰Ï ƒ¿«¿¿ƒ»≈«««¿»¿»ƒ«
‰ÓÈ‡ ‰p‰Â" :Ì‰¯·‡a ¯Ó‡pL BÓk ;‰‡¯zM∆ƒ¿∆¿∆∆¡«¿«¿»»¿ƒ≈≈»
:Ï‡i„a ¯Ó‡pL BÓÎe ;"ÂÈÏÚ ˙ÏÙ ‰Ï„‚ ‰ÎLÁ¬≈»¿…»…∆∆»»¿∆∆¡«¿»ƒ≈

."Ák Èz¯ˆÚ ‡ÏÂ ˙ÈÁLÓÏ ÈÏÚ Ct‰ È„B‰Â"¿ƒ∆¿«»«¿«¿ƒ¿…»«¿ƒ…«

כל 20) "ושאר בהעלותך): זוטרתא, (פסיקתא שאמרו כמו
כוחו". לפי ואחד אחד כל הדברים 21)הנביאים, על

ב, חלק נבוכים (מורה השווה ושלאחריה זו שבהלכה
מתבלבלות.22)מאֿמה). ליבם ומערכי מחשבותיהם

הגופניות.23) סיגי מכל ונקייה צרופה

.‚C¯c ,‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa ‡È·pÏ ÌÈÚÈ„BnL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆ƒƒ«»ƒ¿«¿≈«¿»∆∆
ÏLn‰ ÔB¯˙t BaÏa ˜˜ÁÈ „iÓe ,BÏ ÔÈÚÈ„BÓ ÏLÓ»»ƒƒƒ»≈»≈¿ƒƒ¿«»»

‰‡¯L Ìlq‰ BÓk .‡e‰ ‰Ó Ú„ÈÂ ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa¿«¿≈«¿»¿≈««¿«À»∆»»
Ba ÌÈ„¯BÈÂ ÌÈÏBÚ ÌÈÎ‡ÏÓe ,eÈ·‡ ·˜ÚÈ24‡e‰Â , «¬…»ƒ«¿»ƒƒ¿¿ƒ¿

Ô„eaÚLÂ ˙BiÎÏnÏ ÏLÓ ‰È‰25‰‡¯L ˙BiÁ‰ BÓÎe ; »»»»««¿À¿ƒ¿»¿««∆»»
Ï‡˜ÊÁÈ26,‰ÈÓ¯È ‰‡¯L „˜L ÏwÓe ÁeÙ ¯Èq‰Â , ¿∆¿≈¿«ƒ»««≈»≈∆»»ƒ¿¿»

‰È¯ÎÊ ‰‡¯L ‰ÙÈ‡‰Â Ï‡˜ÊÁÈ ‰‡¯L ‰l‚n‰Â27ÔÎÂ , ¿«¿ƒ»∆»»¿∆¿≈¿»≈»∆»»¿«¿»¿≈
BÓk ,BB¯˙Ùe ÏLn‰ ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Ó .ÌÈ‡È·p‰ ¯‡L¿»«¿ƒƒ≈∆¿ƒ«»»ƒ¿¿

el‡28ÌÈÓÚÙe ;„·Ïa ÔB¯˙t‰ ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Ó LÈÂ ; ≈¿≈≈∆¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ
È¯·c ˙ˆ˜Ók ,ÔB¯˙Ù ‡Ïa „·Ïa ÏLn‰ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«»»ƒ¿«¿…ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿≈
Ì‰ ‰„ÈÁ C¯„Â ÏLÓa ÔlÎÂ ;‰È¯ÎÊe Ï‡˜ÊÁÈ¿∆¿≈¿«¿»¿À»¿»»¿∆∆ƒ»≈

.ÌÈ‡a˙Óƒ¿«¿ƒ

יב).24) כח, סח).25)(בראשית (בראשיתֿרבה,
בֿג).26) ו).27)(יחזקאל ה, שהזכרנום.28)(זכריה

.„‡l‡ ,eˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ÔÈ‡a˙Ó ÔÈ‡ ÌÈ‡È·p‰ Ïk»«¿ƒƒ≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆»
ÌÈeÎÓ29·ÏŒÈ·BËÂ ÌÈÁÓN ÌÈ·LBÈÂ ,ÌzÚc ¿«¿ƒ«¿»¿¿ƒ¿≈ƒ¿≈≈

ÌÈ„„Ba˙Óe30CBzÓ ‡Ï ,‰¯BL ‰‡e·p‰ ÔÈ‡L ; ƒ¿¿ƒ∆≈«¿»»…ƒ
‰ÁÓN CBzÓ ‡l‡ ,˙eÏˆÚ CBzÓ ‡ÏÂ ˙e·ˆÚ31. «¿¿…ƒ«¿∆»ƒƒ¿»

,¯BpÎÂ ÏÈÏÁÂ Û˙Â Ï· Ì‰ÈÙÏ ,ÌÈ‡È·p‰ Èa CÎÈÙÏ¿ƒ»¿≈«¿ƒƒƒ¿≈∆≈∆¿…¿»ƒ¿ƒ
‰‡e·p‰ ÌÈL˜·Ó Ì‰Â32‰n‰Â" :¯Ó‡pL e‰ÊÂ . ¿≈¿«¿ƒ«¿»¿∆∆∆¡«¿≈»

‰‡e·p‰ C¯„a ÔÈÎl‰Ó :¯ÓBÏk ,"ÌÈ‡a˙Ó33„Ú ƒ¿«¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿∆∆«¿»«
Ïcb˙Ó ÈBÏt :¯ÓB‡ ‰z‡L BÓk ,e‡·piL34! ∆ƒ»¿¿»«»≈¿ƒƒ¿«≈

העניין 29) עם אותה ומייחדים דעתם את מרכזים הם
מתדבקים 30)המבוקש. הם ובהתבודדותם בדד. יושבים

העליון. בשכל פנימית הסתכלות ידי ל:)31)על (שבת
מאז  בישראל הנבואה שפסקה - רבינו יאמר - הסיבה וזוהי
המקננת  והעצבות הדיכאון לרגל החורבן, בימי בגולה הלכו
המצערים  סכלים בידי מסורים עבדים להיותם בלב
אין  בגויים ושריה מלכה הכתוב: כעניין אותנו, ומדכאים

מצאו לא נביאיה גם כל ÔÂÊÁתורה, כי ט); ב, (איכה מה'
שתשוב  כן גם הסיבה והיא המדמה. הכוח על משפיע זה
(מורה  פינו שחוק כשימלא המשיח, בימות הנבואה אלינו

לו). ב, חלק ממעל.32)נבוכים עליונה השראה
שפע 33) את לקבל מסוגלים להיות ומשתדלים מתאמצים

וגדול,34)הנבואה. הלוך הולך גדול; להיות משתדל
הנרצה. התכלית אל עדיין הגיע לא אבל

.‰Èa' ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ,‡a˙‰Ï ÔÈL˜·Ó Ì‰L el‡≈∆≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈≈«ƒ¿»ƒ¿≈
ÈeÎnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .'ÌÈ‡È·p‰ÌzÚc Ì35¯LÙ‡ - «¿ƒƒ¿««ƒ∆¿«¿ƒ«¿»∆¿»

‰¯L˙ ‡lL ¯LÙ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÈÎL ‰¯LzL36. ∆ƒ¿∆¿ƒ»¬≈∆¿∆¿»∆…ƒ¿∆

קודמת.35) והכנה הכשרה ידי על לנבואה להגיע משתדלים
אלא 36) שכינה, עליו שתשרה הוא ראוי חז"ל: שאמרו כמו

(מורה  בספרו ורבינו יא.). (סנהדרין לכך זכאי דורו שאין
הראשונה  בנבואה: דעות שלוש אומר: לב) ב, חלק נבוכים
או  חכם אם איש, כל כי המאמינים, הפתאים דעת היא -
החסידות  ממידת קצת בו יש אך אם בער, או מלומד סכל,
להשרות  ה' בו כשיבחר נביא להיות יכול המידות ותיקון
כי  האומרים, הפילוסופים דעת היא - השנייה שכינתו. עליו
בכל  מושלם האדם ואם טבעית, שלימות היא הנבואה
המדמה  בכוח גם וחונן והמידותיות השכליות המעלות
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'ÌÈLÈ‡' ÌÈ‡¯˜p‰18ÔÈ·ÈÂ ,¯Á‡ LÈ‡Ï CÙ‰ÈÂ , «ƒ¿»ƒƒƒ¿≈»≈¿ƒ«≈¿»ƒ
‰È‰L ˙BÓk BÈ‡L BzÚ„a19ÏÚ ‰lÚ˙pL ‡l‡ , ¿«¿∆≈¿∆»»∆»∆ƒ¿«»«

¯Ó‡pL BÓk ,ÌÈÓÎÁ‰ Ì„‡ŒÈa ¯‡L ˙ÏÚÓ«¬«¿»¿≈»»«¬»ƒ¿∆∆¡«
."¯Á‡ LÈ‡Ï zÎt‰Â ÌnÚ ˙Èa˙‰Â" :Ïe‡La¿»¿ƒ¿«ƒ»ƒ»¿∆¿«¿»¿ƒ«≈

נבואתו.2) שפע להם ונותן קדשו רוח עליהם משרה
ח). הלכה ג, פרק תשובה הלכות מ"ת, (נדרים 3)(השווה

יצרו.5)התרומיות.4)לח.). את וכובש ברוחו מושל
ז).6) (פרק להרמב"ם פרקים שמונה השווה וישרה. הגיונית

גם  לנבואה המכשירות הסגולות בין רבינו מונה שם
שאין  מה על מצטער ואינו בחלקו השמח כלומר: "עשיר",

בריא 7)לו. גם והמידותיות השכליות המעלות עם ויחד
כל  ללא השווי בתכלית הם ומזגו שחמרו בגופו, ושלם
הכוח  על לרעה משפיעים וייסורים מכאובים כי הפרעה.
מהידבק  האדם את ומונעים הנבואה לסגולת הנחוץ המדמה
מתוך  לא שורה הנבואה אין חכמינו: כדברי העליון, בשכל

ל:). (שבת וכו' במעשהֿמרכבה 8)עצבות לעסוק
פשוטים.9)ובמעשהֿבראשית. בניֿאדם מדעת הנשגבים

עצומות,10) בעיניים בחושך ההולך העם מהמון ומתרחק
הזמן. תעתועי ומעורר.11)אחרי אהבת 12)מעיר כגון:

מדומה. וכבוד מדומים 13)הניצוח קניינים אחרי רדיפה
על  אותם ומעבירים בניֿאדם ליבות המושכים מותרות וחיי

הכבוד.15)מכּוונת.14)דעתם. "חיות 16)כסא ְֶֶ
למעלה  עיין הצורות. שאר מכל למעלה שהיא הקודש",

ז). הלכה ב, הוא 17)(פרק מכיר בהן הסתכלותו ידי על
השמים  בבחינת: הקדושֿברוךֿהוא, של גדלו ויודע

א). יט, (תהילים אֿל כבוד הצורה 18)מספרים היא
והם  בניֿאדם, דעת למעלת הקרובה התחתונה, העשירית
עיין  הנבואה. במראה להם ונראים הנביאים עם המדברים

ז). הלכה ב, (פרק שנחה 19)למעלה בטרם לכן קודם
הרוח. עליו

.·‰ÓÎÁa LiL BÓk .Ô‰ ˙BÏÚÓ ˙BÏÚÓ - ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ«¬«¬≈¿∆≈«»¿»
ÏB„b ‡È· - ‰‡e·pa Ck ,B¯·ÁÓ ÏB„b ÌÎÁ»»»≈¬≈»«¿»»ƒ»

‡È·pÓ20‡l‡ ‰‡e·p‰ ‰‡¯Ó ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡ ÔlÎÂ . ƒ»ƒ¿À»≈ƒ«¿≈«¿»∆»
Ô‰ÈÏÚ ÏtzL ¯Á‡ ,ÌBi· B‡ ,‰ÏÈÏ ÔBÈÊÁa ,ÌBÏÁ·«¬¿∆¿»¿»«««∆ƒ…¬≈∆

‰Óc¯z21,ÚcÂ˙‡ ÂÈÏ‡ ‰‡¯na" :¯Ó‡pL BÓk , «¿≈»¿∆∆¡«««¿»≈»∆¿«»
Ô‰È¯·‡ ,ÌÈ‡a˙nLk ÔlÎÂ ."Ba ¯a„‡ ÌBÏÁa«¬¬«∆¿À»¿∆ƒ¿«¿ƒ∆¿≈∆
Ì‰È˙BBzLÚÂ ,ÏLk Ûeb‰ ÁÎÂ ,ÔÈÚÊÚcÊÓƒ¿«¿¿ƒ¿…««»≈¿∆¿≈∆

˙BÙ¯Ë˙Ó22‰Èet ˙Úc‰ ¯‡M˙Â ,23‰Ó ÔÈ·‰Ï ƒ¿«¿¿ƒ»≈«««¿»¿»ƒ«
‰ÓÈ‡ ‰p‰Â" :Ì‰¯·‡a ¯Ó‡pL BÓk ;‰‡¯zM∆ƒ¿∆¿∆∆¡«¿«¿»»¿ƒ≈≈»
:Ï‡i„a ¯Ó‡pL BÓÎe ;"ÂÈÏÚ ˙ÏÙ ‰Ï„‚ ‰ÎLÁ¬≈»¿…»…∆∆»»¿∆∆¡«¿»ƒ≈

."Ák Èz¯ˆÚ ‡ÏÂ ˙ÈÁLÓÏ ÈÏÚ Ct‰ È„B‰Â"¿ƒ∆¿«»«¿«¿ƒ¿…»«¿ƒ…«

כל 20) "ושאר בהעלותך): זוטרתא, (פסיקתא שאמרו כמו
כוחו". לפי ואחד אחד כל הדברים 21)הנביאים, על

ב, חלק נבוכים (מורה השווה ושלאחריה זו שבהלכה
מתבלבלות.22)מאֿמה). ליבם ומערכי מחשבותיהם

הגופניות.23) סיגי מכל ונקייה צרופה

.‚C¯c ,‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa ‡È·pÏ ÌÈÚÈ„BnL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆ƒƒ«»ƒ¿«¿≈«¿»∆∆
ÏLn‰ ÔB¯˙t BaÏa ˜˜ÁÈ „iÓe ,BÏ ÔÈÚÈ„BÓ ÏLÓ»»ƒƒƒ»≈»≈¿ƒƒ¿«»»

‰‡¯L Ìlq‰ BÓk .‡e‰ ‰Ó Ú„ÈÂ ‰‡e·p‰ ‰‡¯Óa¿«¿≈«¿»¿≈««¿«À»∆»»
Ba ÌÈ„¯BÈÂ ÌÈÏBÚ ÌÈÎ‡ÏÓe ,eÈ·‡ ·˜ÚÈ24‡e‰Â , «¬…»ƒ«¿»ƒƒ¿¿ƒ¿

Ô„eaÚLÂ ˙BiÎÏnÏ ÏLÓ ‰È‰25‰‡¯L ˙BiÁ‰ BÓÎe ; »»»»««¿À¿ƒ¿»¿««∆»»
Ï‡˜ÊÁÈ26,‰ÈÓ¯È ‰‡¯L „˜L ÏwÓe ÁeÙ ¯Èq‰Â , ¿∆¿≈¿«ƒ»««≈»≈∆»»ƒ¿¿»

‰È¯ÎÊ ‰‡¯L ‰ÙÈ‡‰Â Ï‡˜ÊÁÈ ‰‡¯L ‰l‚n‰Â27ÔÎÂ , ¿«¿ƒ»∆»»¿∆¿≈¿»≈»∆»»¿«¿»¿≈
BÓk ,BB¯˙Ùe ÏLn‰ ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Ó .ÌÈ‡È·p‰ ¯‡L¿»«¿ƒƒ≈∆¿ƒ«»»ƒ¿¿

el‡28ÌÈÓÚÙe ;„·Ïa ÔB¯˙t‰ ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Ó LÈÂ ; ≈¿≈≈∆¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ
È¯·c ˙ˆ˜Ók ,ÔB¯˙Ù ‡Ïa „·Ïa ÏLn‰ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ«»»ƒ¿«¿…ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿≈
Ì‰ ‰„ÈÁ C¯„Â ÏLÓa ÔlÎÂ ;‰È¯ÎÊe Ï‡˜ÊÁÈ¿∆¿≈¿«¿»¿À»¿»»¿∆∆ƒ»≈

.ÌÈ‡a˙Óƒ¿«¿ƒ

יב).24) כח, סח).25)(בראשית (בראשיתֿרבה,
בֿג).26) ו).27)(יחזקאל ה, שהזכרנום.28)(זכריה

.„‡l‡ ,eˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ÔÈ‡a˙Ó ÔÈ‡ ÌÈ‡È·p‰ Ïk»«¿ƒƒ≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆»
ÌÈeÎÓ29·ÏŒÈ·BËÂ ÌÈÁÓN ÌÈ·LBÈÂ ,ÌzÚc ¿«¿ƒ«¿»¿¿ƒ¿≈ƒ¿≈≈

ÌÈ„„Ba˙Óe30CBzÓ ‡Ï ,‰¯BL ‰‡e·p‰ ÔÈ‡L ; ƒ¿¿ƒ∆≈«¿»»…ƒ
‰ÁÓN CBzÓ ‡l‡ ,˙eÏˆÚ CBzÓ ‡ÏÂ ˙e·ˆÚ31. «¿¿…ƒ«¿∆»ƒƒ¿»

,¯BpÎÂ ÏÈÏÁÂ Û˙Â Ï· Ì‰ÈÙÏ ,ÌÈ‡È·p‰ Èa CÎÈÙÏ¿ƒ»¿≈«¿ƒƒƒ¿≈∆≈∆¿…¿»ƒ¿ƒ
‰‡e·p‰ ÌÈL˜·Ó Ì‰Â32‰n‰Â" :¯Ó‡pL e‰ÊÂ . ¿≈¿«¿ƒ«¿»¿∆∆∆¡«¿≈»

‰‡e·p‰ C¯„a ÔÈÎl‰Ó :¯ÓBÏk ,"ÌÈ‡a˙Ó33„Ú ƒ¿«¿ƒ¿«¿«¿ƒ¿∆∆«¿»«
Ïcb˙Ó ÈBÏt :¯ÓB‡ ‰z‡L BÓk ,e‡·piL34! ∆ƒ»¿¿»«»≈¿ƒƒ¿«≈

העניין 29) עם אותה ומייחדים דעתם את מרכזים הם
מתדבקים 30)המבוקש. הם ובהתבודדותם בדד. יושבים

העליון. בשכל פנימית הסתכלות ידי ל:)31)על (שבת
מאז  בישראל הנבואה שפסקה - רבינו יאמר - הסיבה וזוהי
המקננת  והעצבות הדיכאון לרגל החורבן, בימי בגולה הלכו
המצערים  סכלים בידי מסורים עבדים להיותם בלב
אין  בגויים ושריה מלכה הכתוב: כעניין אותנו, ומדכאים

מצאו לא נביאיה גם כל ÔÂÊÁתורה, כי ט); ב, (איכה מה'
שתשוב  כן גם הסיבה והיא המדמה. הכוח על משפיע זה
(מורה  פינו שחוק כשימלא המשיח, בימות הנבואה אלינו

לו). ב, חלק ממעל.32)נבוכים עליונה השראה
שפע 33) את לקבל מסוגלים להיות ומשתדלים מתאמצים

וגדול,34)הנבואה. הלוך הולך גדול; להיות משתדל
הנרצה. התכלית אל עדיין הגיע לא אבל

.‰Èa' ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ ,‡a˙‰Ï ÔÈL˜·Ó Ì‰L el‡≈∆≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈≈«ƒ¿»ƒ¿≈
ÈeÎnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .'ÌÈ‡È·p‰ÌzÚc Ì35¯LÙ‡ - «¿ƒƒ¿««ƒ∆¿«¿ƒ«¿»∆¿»

‰¯L˙ ‡lL ¯LÙ‡Â ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÈÎL ‰¯LzL36. ∆ƒ¿∆¿ƒ»¬≈∆¿∆¿»∆…ƒ¿∆

קודמת.35) והכנה הכשרה ידי על לנבואה להגיע משתדלים
אלא 36) שכינה, עליו שתשרה הוא ראוי חז"ל: שאמרו כמו

(מורה  בספרו ורבינו יא.). (סנהדרין לכך זכאי דורו שאין
הראשונה  בנבואה: דעות שלוש אומר: לב) ב, חלק נבוכים
או  חכם אם איש, כל כי המאמינים, הפתאים דעת היא -
החסידות  ממידת קצת בו יש אך אם בער, או מלומד סכל,
להשרות  ה' בו כשיבחר נביא להיות יכול המידות ותיקון
כי  האומרים, הפילוסופים דעת היא - השנייה שכינתו. עליו
בכל  מושלם האדם ואם טבעית, שלימות היא הנבואה
המדמה  בכוח גם וחונן והמידותיות השכליות המעלות
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הדעה  יינבא. שלא אפשר ואי נביא הוא בהכרח אז - הדרוש
מסכימה  היא אמונתינו. ועיקר תורתנו דעת היא - השלישית
היא  אבל הרוחנית, להכשרה בנוגע הפילוסופים לדעת בכל
שיהיה  עדיין הכרח אין הכשרתו כל שעם בזה, עליה חולקת
של  תלמידו נריה, בן ברוך הלא ה'. ברצון תלוי והכל לנביא
שפע  ממנו מנע וה' לכך ומוכשר מוכן היה הנביא ירמיה
ומנוחה  באנחתי יגעתי ואני ומתאונן: קובל והוא נבואתו,
שנאמר: נבואה, אלא מנוחה ואין ג) מה, (ירמיה מצאתי לא
אשר  הנה ירמיה: ביד לו השיב וה' הרוח". עליהם "ותנח
אין  אם ה). (שם, גדולות? לך מבקש ואתה הורס אני בניתי
ישראל  בזכות אלא מתנבאים הנביאים אין רואה! אין כרם
ואינה  ה', ברצון תלוייה שהנבואה למדת הא בא). (מכילתא,

הפילוסופים. כדעת טבעי דבר

.ÂÏÎÏ ‰‡e· C¯c Ì‰ e¯Ó‡L ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ∆»«¿≈∆∆¿»¿»
,ea¯ ‰LnÓ ıeÁ ,ÌÈB¯Á‡‰Â ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒ»ƒƒ¿»«¬ƒƒ∆«≈
˙‡e· ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe .ÌÈ‡È·p‰ Ïk ÏL Ôa«̄»∆»«¿ƒƒ«∆¿≈≈≈¿«
B‡ ÌBÏÁa ÌÈ‡È·p‰ ÏkL ?ÌÈ‡È·p‰ Ïk ¯‡LÏ ‰LÓ∆ƒ¿»»«¿ƒƒ∆»«¿ƒƒ«¬
,„ÓBÚÂ ¯Ú ‡e‰Â ‡a˙Ó ea¯ ‰LÓe ;‰‡¯Ó·¿«¿∆∆«≈ƒ¿«≈¿≈¿≈
Bz‡ ¯a„Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Ï‡ ‰LÓ ‡··e" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…∆∆…∆≈¿«≈ƒ
- ÌÈ‡È·p‰ Ïk ."ÂÈÏ‡ ¯acÓ ÏBw‰ ˙‡ ÚÓLiÂ«ƒ¿«∆«ƒ«≈≈»»«¿ƒƒ
ÏLÓa ÌÈ‡B¯ Ì‰M ‰Ó ÌÈ‡B¯ CÎÈÙÏ ,C‡ÏÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»¿ƒ»ƒ«∆≈ƒ¿»»

‰„ÈÁÂ37:¯Ó‡pL ,C‡ÏÓ È„ÈŒÏÚ ‡Ï - ea¯ ‰LÓ ; ¿ƒ»∆«≈…«¿≈«¿»∆∆¡«
‰LÓ Ï‡ '‰ ¯a„Â" :¯Ó‡Â ;"Ba ¯a„‡ ‰t Ï‡ ‰t"∆∆∆¬«∆¿∆¡«¿ƒ∆∆∆
;"ËÈaÈ '‰ ˙Ó˙e" :¯Ó‡Â ;"ÌÈt Ï‡ ÌÈt»ƒ∆»ƒ¿∆¡«¿À««ƒ
,BÈ¯a ÏÚ ¯·c‰ ‰‡B¯ ‡l‡ ,ÏLÓ ÌL ÔÈ‡L ,¯ÓBÏk¿«∆≈»»»∆»∆«»»«À¿
:ÂÈÏÚ ‰„ÈÚÓ ‰¯Bz‰L ‡e‰ ;ÏLÓ ‡Ï·e ‰„ÈÁ ‡Ïa¿…ƒ»¿…»»∆«»¿ƒ»»»
‡l‡ ,‰„ÈÁa ‡a˙Ó BÈ‡L ,"˙„ÈÁ· ‡ÏÂ ‰‡¯Óa"¿«¿∆¿…¿ƒ…∆≈ƒ¿«≈¿ƒ»∆»

BÈ¯a ÏÚ ¯·c‰ ‰‡B¯L ,‰‡¯Óa38ÌÈ‡È·p‰ Ïk . ¿«¿∆∆∆«»»«À¿»«¿ƒƒ
ÔÈ‚‚BÓ˙Óe ÌÈÏ‰·Â ÌÈ‡¯È39;ÔÎ BÈ‡ ea¯ ‰LÓe , ¿≈ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ∆«≈≈≈

,"e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ¯a„È ¯L‡k" :¯ÓB‡ ·e˙k‰L ‡e‰∆«»≈«¬∆¿«∆ƒ∆≈≈
,B¯·Á È¯·c ÚÓLÏ Ï‰· Ì„‡ ÔÈ‡L BÓk :¯ÓBÏk¿«¿∆≈»»ƒ¿»ƒ¿…«ƒ¿≈¬≈
È¯·c ÔÈ·‰Ï ea¯ ‰LÓ ÏL BzÚ„a ÁÎ ‰È‰ Ck»»»…«¿«¿∆∆«≈¿»ƒƒ¿≈
ÌÈ‡È·p‰ Ïk .ÌÏL B„ÓÚ ÏÚ „ÓBÚ ‡e‰Â ,‰‡e·p‰«¿»¿≈«»¿»≈»«¿ƒƒ
,ÔÎ BÈ‡ ea¯ ‰LÓ ;eˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ÌÈ‡a˙Ó ÔÈ‡≈ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆«≈≈≈

ıtÁiL ÔÓÊ Ïk ‡l‡40‰‡e·e BzL·BÏ L„w‰ Áe¯ , ∆»»¿«∆«¿…««…∆«¿¿»
ÔncÊ‰Ïe BzÚc ÔeÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ;ÂÈÏÚ ‰¯BL41,dÏ »»»¿≈»ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿«≈»

,˙¯M‰ ÈÎ‡ÏÓk „ÓBÚÂ ÔnÊÓe ÔeÎÓ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈¿À»¿À»¿≈¿«¿¬≈«»≈
‰ÚÓL‡Â e„ÓÚ" :¯Ó‡pL ,˙Ú ÏÎ· ‡a˙Ó CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿«≈¿»≈∆∆¡«ƒ¿¿∆¿¿»
:¯Ó‡pL ,Ï‡‰ BÁÈË·‰ ‰Ê·e ."ÌÎÏ '‰ ‰eˆi ‰Ó«¿«∆»∆»∆ƒ¿ƒ»≈∆∆¡«
„ÓÚ ‰t ‰z‡Â ,ÌÎÈÏ‰‡Ï ÌÎÏ e·eL Ì‰Ï ¯Ó‡ CÏ"≈¡…»∆»∆¿»√≈∆¿«»…¬…
‰‡e·p‰Lk ,ÌÈ‡È·p‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ ."È„nÚƒ»ƒ»»«¿»∆»«¿ƒƒ¿∆«¿»

ÌÏ‰‡Ï ÌÈ¯ÊBÁ Ì‰Ó ˙˜lzÒÓ42,Ûeb‰ ÈÎ¯ˆ ‡e‰L , ƒ¿«∆∆≈∆¿ƒ¿»√»∆»¿≈«
;Ì‰È˙BLpÓ ÔÈL¯Bt ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,ÌÚ‰ ¯‡Lk ÌlkÀ»ƒ¿»»»¿ƒ»≈¿ƒƒ¿≈∆
L¯t CÎÈÙÏ ,ÔBL‡¯‰ BÏ‰‡Ï ¯ÊÁ ‡Ï ea¯ ‰LÓe∆«≈…»«¿»√»ƒ¿ƒ»»«
BzÚ„ ‰¯L˜Â ,BÏ ‰ÓBc‰ ÔÓe ÌÏBÚÏ ‰M‡‰ ÔÓƒ»ƒ»¿»ƒ«∆¿ƒ¿¿»«¿
,ÌÏBÚÏ „B‰‰ ÂÈÏÚÓ ˜lzÒ ‡ÏÂ ,ÌÈÓÏBÚ‰ ¯eˆÏ¿»»ƒ¿…ƒ¿«≈≈»»«¿»

.ÌÈÎ‡Ïnk Lc˜˙Â ÂÈt ¯BÚ Ô¯˜Â¿»«»»¿ƒ¿«≈««¿»ƒ

מעורפלת 37) במראה כלומר: מאירה, שאינה באספקלרייה
מאירה.38)ומטושטשת. נבהלים 39)באספקלרייה

טו, (שמות כנען יושבי כל נמוגו מלשון: החיזיון, מפחד
(במדבר 40)טו). ה' יצוה מה ואשמעה עימדו שנאמר:

מובטח, היה שכך אשה ילוד אשרי חז"ל: ואמרו ח), ט,
בהעלותך). (ספרי, עימו מדבר היה רוצה שהיה זמן שכל
שאר  לנבואת משה נבואת שבין אלו הבדלים ארבעה  על
י, פרק (סנהדרין לרבינו המשנה פירוש השווה הנביאים,

שבי  ד).41)עי).יסוד (הלכה למעלה כמבואר
כמקודם.42) משפחתם ולחיי לביתם

.Ê,„·Ïa BÓˆÚÏ B˙‡e· ‰È‰zL ¯LÙ‡ ,‡È·p‰«»ƒ∆¿»∆ƒ¿∆¿»¿«¿ƒ¿«
‡lM ‰Ó Ú„iL „Ú ,BzÚc ÛÈÒB‰Ïe BaÏ ·ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒƒ¿ƒ«¿«∆≈««∆…
ÁlLiL ¯LÙ‡Â .ÌÈÏB„b‰ ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡Ó Ú„BÈ ‰È‰»»≈«≈»«¿»ƒ«¿ƒ¿∆¿»∆¿À«
ÔBÎÏ ,‰ÎÏÓÓ B‡ ¯ÈÚ ÈL‡Ï B‡ ı¯‡‰ ÈnÚÓ ÌÚÏ¿«≈«≈»»∆¿«¿≈ƒ«¿»»¿≈
ÌÈNÚnÓ ÌÚÓÏ B‡ ,eNÚi ‰Ó ÌÚÈ„B‰Ïe Ì˙B‡»¿ƒ»««¬¿»¿»ƒ«¬ƒ
˙B‡ BÏ ÔÈ˙B ,B˙B‡ ÌÈÁlLnLÎe .Ì‰È„ÈaL ÌÈÚ¯‰»»ƒ∆ƒ≈∆¿∆¿«¿ƒ¿ƒ

˙Ó‡a BÁÏL Ï‡‰L ÌÚ‰ eÚ„iL È„k ,˙ÙBÓe43‡ÏÂ . ≈¿≈∆≈¿»»∆»≈¿»∆¡∆¿…
BÏ ÌÈÈÓ‡Ó ˙ÙBÓe ˙B‡ ‰NBÚ‰ Ïk44‡È· ‡e‰L45, »»∆≈«¬ƒƒ∆»ƒ

Èe‡¯ ‡e‰L B˙lÁzÓ Ba ÌÈÚ„BÈ eÈÈ‰L Ì„‡ ‡l‡∆»»»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆»
Ïk ÏÚ Ô‰· ‰lÚ˙pL ,ÂÈNÚÓ·e B˙ÓÎÁa ‰‡e·pÏ«¿»¿»¿»¿«¬»∆ƒ¿«»»∆«»
d˙M„˜a ,‰‡e·p‰ ÈÎ¯„a Cl‰Ó ‰È‰Â ,BÏÈ‚ŒÈa¿≈ƒ¿»»¿«≈¿«¿≈«¿»ƒ¿À»»
¯Ó‡Â ˙ÙBÓe ˙B‡ ‰NÚÂ ‡a CkŒ¯Á‡Â ,d˙eLÈ¯Ù·eƒ¿ƒ»¿««»»¿»»≈¿»«

epnÓ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ - BÁÏL Ï‡‰L46:¯Ó‡pL , ∆»≈¿»ƒ¿»ƒ¿…«ƒ∆∆∆¡«
BÈ‡Â ˙ÙBÓe ˙B‡ ‰NÚiL ¯LÙ‡Â ."ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡"≈»ƒ¿»¿∆¿»∆«¬∆≈¿≈

B‚a ÌÈ¯·„ BÏŒLÈ ˙B‡‰ ‰ÊÂ ,‡È·47ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â , »ƒ¿∆»∆¿»ƒ¿¿««ƒ≈
Èe‡¯Â ÌÎÁÂ ÏB„b Ì„‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÏ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿…«ƒ¿»»»¿»»¿»

B˙˜ÊÁ ÏÚ B˙B‡ ÌÈ„ÈÓÚÓ ,[‡e‰] ‰‡e·Ï48CÎaL , ƒ¿»«¬ƒƒ«∆¿»∆¿»
ÈL ÈtŒÏÚ ÔÈc‰ ˙‡ CzÁÏ eÈeËˆpL BÓk .eÈeËˆƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«ƒ«¿…∆«ƒ«ƒ¿≈
¯˜L· e„ÈÚ‰L ¯LÙ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ¿««ƒ∆∆¿»∆≈ƒ¿∆∆
ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,eÏˆ‡ Ì‰ ÌÈ¯LÎe ÏÈ‡B‰ -ƒ¿≈ƒ≈∆¿≈«¬ƒƒ»«

Ô˙e¯Lk49:¯Ó‡ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c·e . «¿»«¿»ƒ»≈¿«≈»∆∆¡«
,"eÈ·Ïe eÏ ˙Ï‚p‰Â ,eÈ‰Ï‡ '‰Ï ˙¯zÒp‰"«ƒ¿»…«¡…≈¿«ƒ¿…»¿»≈
."··lÏ ‰‡¯È '‰Â ÌÈÈÚÏ ‰‡¯È Ì„‡‰ Èk" :¯Ó‡Â¿∆¡«ƒ»»»ƒ¿∆«≈«ƒ«ƒ¿∆«≈»

ו):43) הלכה י"א, פרק סנהדרין (ירושלמי, אמרו וכן
ואם  לו; שומעין - אות נתן אם בתחילה, שנתנבא "והנביא

לו. שומעין אין - "אותו".44)לא אחרת: נוסחה
חכמתו 45) מיעוט מצד לנבואה ראוי שאינו ראינו אם

ממש. במופתיו אין - מידותיו ודווקא 46)ופחיתות
אבל  הרשות, בדבר או התורה שמירת על מזהיר כשהוא
לשמוע  אין - שעה לפי התורה ממצוות מצוה על לעבור
עיין  הכרמל. בהר אליהו כמו לנביא, כבר שהוחזק למי אלא

ג). הלכה ט, (פרק מסותרים 47)למטה דברים כאן יש
שהאות  ואפשר קיא.); כתובות (רש"י, לב להם לתת שצריך
שנבדק; בטרם רק זהו אולם עיניים. ואחיזת בלהטים נעשה
זה  הרי מכּוונים, דבריו ונמצאו פעם לא אותו כשבדקו ְִָאבל

ב). הלכה י, (פרק לקמן כמבואר אמת שהוא 48)נביא
אמת. -49)נביא עליו מלעיזים שאין זמן כל אדם, סתם
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ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
כדי 1) ולא עשאם, הצורך לפי משה שעשה האותות

ידם. על בו שיאמינו

.‡˙B˙B‡‰ ÈtÓ Ï‡¯NÈ B· eÈÓ‡‰ ‡Ï ,ea¯ ‰LÓ∆«≈…∆¡ƒƒ¿»≈ƒ¿≈»
‰NÚL2ÈÙc BaÏa LÈ ,˙B˙B‡‰ ÈtŒÏÚ ÔÈÓ‡n‰L ,3, ∆»»∆««¬ƒ«ƒ»≈¿ƒ…ƒ

ËÏa ˙B‡‰ ‰NÚiL ¯LÙ‡L4Ïk ‡l‡ .ÛeMÎÂ ∆∆¿»∆≈»∆»¿»¿ƒ∆»»
C¯v‰ ÈÙÏ ,¯a„na ‰LÓ ‰NÚL ˙B˙B‡‰5,Ì‡NÚ »∆»»∆«ƒ¿»¿ƒ«…∆¬»»

ÚÈ˜L‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ .‰‡e·p‰ ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‡Ï…¿»ƒ¿»»««¿»»»»ƒ¿«¿ƒ«
ÔÏÈÏˆ‰Â Ìi‰ ˙‡ Ú¯˜ - ÌÈi¯ˆn‰ ˙‡6;BÎB˙a ∆«ƒ¿ƒƒ»«∆«»¿ƒ¿ƒ»¿

eÎ¯ˆ7Ú˜a - e‡Óˆ ;Ôn‰ ˙‡ eÏ „È¯B‰ - ÔBÊÓÏ »«¿¿»ƒ»∆«»»¿»«
Ô˙B‡ ‰ÚÏa - Á¯˜ ˙„Ú B· e¯Ùk ;Ô·‡‰ ˙‡ Ô‰Ï»∆∆»∆∆»¿¬«…«»¿»»
?B· eÈÓ‡‰ ‰n·e .˙B˙B‡‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ ;ı¯‡‰»»∆¿≈¿»»»«»∆¡ƒ
eÈÊ‡Â ,¯Ê ‡ÏÂ e‡¯ eÈÈÚL ,ÈÈÒŒ¯‰ „ÓÚÓa¿«¬««ƒ»∆≈≈»¿…»¿»¿≈
‡e‰Â ,ÌÈ„Ètl‰Â ˙BÏBw‰Â L‡‰ ,¯Á‡ ‡ÏÂ eÚÓL»¿¿…«≈»≈¿«¿««ƒƒ¿
:ÌÈÚÓBL e‡Â ,ÂÈÏ‡ ¯acÓ ÏBw‰Â ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lbƒ«∆»¬»∆¿«ƒ«≈≈»¿»¿ƒ
:¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ !CÎÂ Ck Ô‰Ï ¯Ó‡ CÏ ,‰LÓ ,‰LÓ∆∆≈¡…»∆»»»¿≈≈
˙‡ ‡Ï" :¯Ó‡Â ;"ÌÎnÚ '‰ ¯ac ÌÈÙa ÌÈt"»ƒ¿»ƒƒ∆ƒ»∆¿∆¡«…∆
„ÓÚnL ÔÈpÓe ."˙‡f‰ ˙È¯a‰ ˙‡ '‰ ˙¯k eÈ˙·‡¬…≈»«∆«¿ƒ«…ƒ«ƒ∆«¬«
,˙Ó‡ ‡È‰L B˙‡e·Ï ‰È‡¯‰ ‡È‰ Bc·Ï ÈÈÒŒ¯‰«ƒ«¿«ƒ»¿»»ƒ¿»∆ƒ¡∆
·Úa EÈÏ‡ ‡a ÈÎ‡ ‰p‰" :¯Ó‡pL ?ÈÙ„ Ba ÔÈ‡L∆≈…ƒ∆∆¡«ƒ≈»…ƒ»≈∆¿«
eÈÓ‡È Ea Ì‚Â CnÚ È¯a„a ÌÚ‰ ÚÓLÈ ¯e·Úa ÔÚ‰∆»»«¬ƒ¿«»»¿«¿ƒƒ»¿«¿«¬ƒ
B· eÈÓ‡‰ ‡Ï ‰Ê ¯·c Ì„wL ,ÏÏkÓ ;"ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿»∆…∆»»∆…∆¡ƒ
LiL ˙eÓ‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰L ˙eÓ‡∆¡»∆ƒ∆∆¿»∆»∆¡»∆≈

.‰·LÁÓe ¯e‰¯‰ ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ¿«¬»»

במצרים.2) זיוף 3)להם של חשש משום ודחיה, פקפוק
הדףֿגדף, אחי דפה משורש נגזר שם – דופי עינים. ָָָֹֹֹואחיזת
דופי  תתן בבןֿאמך כמו: איֿאמון, מגרעת, ופירושו:

כ). נ, כ).4)(תהלים ז, (שמות בלטיהם מן יחיד,
בו.5) שיאמינו כדי ולא עשאם ולצרכם השעה לצורך

המשנה). לפירוש רבנו הקדמת אותם 6)(השווה טיבע
הים. עוז",7)במצולות "מגדל בדפוס הנוסחא כך

הדפוסים: רוב ונוסחת רוקח". "מעשה בעל עמה והסכים
שכולם  המאמר, למשפטי מתאימה אינה למזון" "צרכנו

שלישי. בגוף

.·B˙‡e· ÏÚ ÌÈ„Ú‰ Ì‰ Ô‰Ï ÁlML el‡ e‡ˆÓƒ¿¿≈∆À«»∆≈»≈ƒ«¿»
,¯Á‡ ˙B‡ Ô‰Ï ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˙Ó‡ ‡È‰L∆ƒ¡∆¿≈»ƒ«¬»∆«≈

¯·ca ÌÈ„Ú ‡e‰Â Ì‰L8¯·c e‡¯L ÌÈ„Ú ÈLk , ∆≈»≈ƒ«»»ƒ¿≈≈ƒ∆»»»
¯ÓB‡ ‡e‰L B¯·ÁÏ „Ú Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,„ÁÈa „Á‡∆»¿««∆»∆»≈∆≈«¬≈∆≈
Ck ;B¯·ÁÏ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó‡¡∆¿≈∆»≈∆»ƒ¿»ƒ¿»»«¬≈»
„ÓÚÓ ¯Á‡ BÏ ÌÈ„Ú Ï‡¯NÈ Ïk ,ea¯ ‰LÓ∆«≈»ƒ¿»≈≈ƒ«««¬«
¯Ó‡L e‰ÊÂ .˙B‡ Ì‰Ï ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÈÈÒŒ¯‰«ƒ»¿≈»ƒ«¬»∆¿∆∆»«
BÏ Ô˙pL ˙Úa ,B˙‡e· ˙lÁ˙a ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ BÏ«»»ƒ¿ƒ«¿»¿≈∆»«
"EÏ˜Ï eÚÓLÂ" BÏ ¯Ó‡Â ÌÈ¯ˆÓa Ô˙BNÚÏ ˙B˙B‡‰»«¬»¿ƒ¿«ƒ¿»«¿»¿¿…∆
LÈ ˙B˙B‡‰ ÈtŒÏÚ ÔÈÓ‡n‰L ,ea¯ ‰LÓ Ú„È -»«∆«≈∆««¬ƒ«ƒ»≈
CÏÈlÓ ËÓL ‰È‰Â ,·MÁÓe ¯‰¯‰Óe ÈÙc B··Ïaƒ¿»…ƒ¿«¿≈¿«≈¿»»ƒ¿»ƒ≈≈
ŒLB„w‰ BÚÈ„B‰L „Ú ;"ÈÏ eÈÓ‡È ‡Ï Ô‰Â" :¯Ó‡Â¿»«¿≈…«¬ƒƒ«∆ƒ«»

‡e‰ŒCe¯a9e‡ˆiL „Ú ‡l‡ ÔÈ‡ ˙B˙B‡‰ el‡L , »∆≈»≈»∆»«∆≈¿
˜lzÒÈ ,‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ e„ÓÚÈÂ e‡ˆiL ¯Á‡Â ,ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿««∆≈¿¿««¿«»»«∆ƒ¿«≈
,˙B‡ Ô‡k EÏ Ô˙B È‡L ,EÈ¯Á‡ ÔÈ¯‰¯‰nL ¯e‰¯‰ƒ¿∆¿«¿¬ƒ«¬∆∆¬ƒ≈¿»
¯‡MÈ ‡ÏÂ ,‰lÁzÓ ˙Ó‡a EÈzÁÏL È‡L eÚ„iL∆≈¿∆¬ƒ¿«¿ƒ∆¡∆ƒ¿ƒ»¿…ƒ»≈
˙B‡‰ El ‰ÊÂ" :¯ÓB‡ ·e˙k‰L ‡e‰Â .¯e‰¯‰ ÌaÏa¿ƒ»ƒ¿¿∆«»≈¿∆¿»
ÌÈ¯ˆnÓ ÌÚ‰ ˙‡ E‡ÈˆB‰a ,EÈzÁÏL ÈÎ‡ Èkƒ»…ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¬∆»»ƒƒ¿«ƒ

"‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡ Ôe„·Úz10˙‡ˆÓ . ««¿∆»¡…ƒ«»»«∆ƒ¿≈»
e‡ ÔÈ‡ ,ea¯ ‰LÓ ¯Á‡ „ÓÚiL ‡È· ÏkL ,¯ÓB‡≈∆»»ƒ∆«¬…««∆«≈≈»
Ì‡ :¯Ó‡pL È„k ,Bc·Ï ˙B‡‰ ÈtÓ Ba ÌÈÈÓ‡Ó«¬ƒƒƒ¿≈»¿«¿≈∆…«ƒ
ÈtÓ ‡l‡ !¯Ó‡iM ‰Ó ÏÎÏ BÏ ÚÓL ,˙B‡ ‰NÚÈ«¬∆ƒ¿«¿»«∆…«∆»ƒ¿≈
,˙B‡ Ô˙ Ì‡ :¯Ó‡Â ‰¯Bza ‰LÓ ‰evL ,‰Âˆn‰«ƒ¿»∆ƒ»∆«»¿»«ƒ»«
ÈtŒÏÚ ¯·c‰ CzÁÏ eevL BÓk !ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡≈»ƒ¿»¿∆ƒ»«¿…«»»«ƒ
e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÈ„Ú ÌÈL¿«ƒ≈ƒ¿««ƒ∆≈»¿ƒƒ≈ƒ
,‡È·p‰ ‰fÓ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ Ck ,¯˜L Ì‡ ˙Ó‡¡∆ƒ∆∆»ƒ¿»ƒ¿…«ƒ∆«»ƒ
B‡ ,˙Ó‡ ˙B‡‰ Ì‡ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»¿ƒƒ»¡∆

.ËÏÂ ÛeMÎ·¿ƒ»»

עדים 8) והוא "שהם הדפוסים: וברוב אוקספורד. כנוסחת
שקבענו. הנוסח יותר ונהיר לאמצו 9)בדבר", כדי לבסוף,

שליחותו. את לקבל שיואיל הרמב"ם 10)ולעודדו דברי
עלֿפי  הנידון הענין את מבאר הוא שהרי תמוהים, פה ז"ל
ה' הודיע סיני" הר "מעמד על הלא כסדרם: שלא הכתובים
וכאן  נבואתו, ובתחילת אליו התגלותו בראשית למשה
שהוא  שראה אחרי זה, על לו הודיע לבסוף שאך משמע
(עין  בזה מתחבטים והמפרשים ללכת? ומסרב משמתט
ליישב  ויש נא). סימן רלב"ח, ותשובות שאלות לחםֿמשנה,
ומאוחר  מוקדם "אין חז"ל: של הידוע הכלל עלֿפי זאת
שהובאה  מארנ"ח סברת גם וכן משה"). ("משרת בתורה"
בתחילה  שכתוב מה ז"ל: רבינו שלדעת רוקח", ב"מעשה
להיות  צריך וגו'" תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך
הוא  אחריו שבא ומה הדברים: כל תכלית שהיא מפני בסוף,

היה. איך הדברים גלגול וסיפור הענין ביאור רק

.‚ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡ ‰NÚÂ ‡È·p‰ „ÓÚ Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««»ƒ¿»»¿ƒ
- ea¯ ‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï Lw·e ,ÌÈÏB„b¿ƒƒ≈¿«¿ƒ¿»∆∆«≈

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡11¯e‡·a ÔÈÚ„BÈ e‡Â ,12Ô˙B‡L , ≈¿ƒ¿»¿ƒ¿≈∆»
˙‡e·pL ÈÙÏ ;Ô‰ ÛeMÎÂ ËÏa ˙B˙B‡‰13ea¯ ‰LÓ »¿»¿ƒ≈¿ƒ∆¿«∆«≈

‰Ê ˙B˙B‡ C¯ÚpL È„k ,˙B˙B‡‰ ÈtŒÏÚ dÈ‡14 ≈»«ƒ»¿≈∆«¬…∆
‰eÚÓL eÈÊ‡·e ‰eÈ‡¯ eÈÈÚa ‡l‡ ,‰Ê ˙B˙B‡Ï¿∆∆»¿≈≈¿ƒ»¿»¿≈¿«¬»
ÌÈ„ÚÏ ?‰ÓB„ ¯·c‰ ‰ÓÏ ‡‰ .‡e‰ ÚÓML BÓk¿∆»«»¿»«»»∆¿≈ƒ
BÓk BÈ‡L ,ÂÈÈÚ· ‰‡¯L ¯·c ÏÚ Ì„‡Ï e„ÈÚ‰L∆≈ƒ¿»»«»»∆»»¿≈»∆≈¿
Ô‰L È‡cÂa Ú„BÈ ‡l‡ ,Ô‰Ï ÚÓBL BÈ‡L ;‰‡¯L∆»»∆≈≈«»∆∆»≈«¿««∆≈
˙B‡‰ ‡a Ì‡L ,‰¯B˙ ‰¯Ó‡ CÎÈÙÏ .¯˜L È„Ú≈≈»∆¿ƒ»»¿»»∆ƒ»»
È¯‰L ,"‡e‰‰ ‡È·p‰ È¯·c Ï‡ ÚÓL˙ ‡Ï" ,˙ÙBn‰Â¿«≈…ƒ¿«∆ƒ¿≈«»ƒ«∆¬≈
˙È‡¯M ‰Ó LÈÁÎ‰Ï ˙ÙBÓe ˙B‡a EÈÏ‡ ‡a ‰Ê∆»≈∆¿≈¿«¿ƒ«∆»ƒ»
‡l‡ ˙ÙBÓa ÌÈÈÓ‡Ó e‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â ,EÈÈÚ·¿≈∆¿ƒ¿≈»«¬ƒƒ¿≈∆»
,‰Ê ˙B‡Ó Ïa˜ C‡È‰ - ‰LÓ eevL ˙Bˆn‰ ÈtÓƒ¿≈«ƒ¿∆ƒ»∆≈«¿«≈≈∆
.eÚÓMLÂ eÈ‡¯L ‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï ‡aL∆»¿«¿ƒ¿»∆∆∆»ƒ¿∆»»¿
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קסז dxezd iceqi zekld - rcnd xtq - ixyz b"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
כדי 1) ולא עשאם, הצורך לפי משה שעשה האותות

ידם. על בו שיאמינו

.‡˙B˙B‡‰ ÈtÓ Ï‡¯NÈ B· eÈÓ‡‰ ‡Ï ,ea¯ ‰LÓ∆«≈…∆¡ƒƒ¿»≈ƒ¿≈»
‰NÚL2ÈÙc BaÏa LÈ ,˙B˙B‡‰ ÈtŒÏÚ ÔÈÓ‡n‰L ,3, ∆»»∆««¬ƒ«ƒ»≈¿ƒ…ƒ

ËÏa ˙B‡‰ ‰NÚiL ¯LÙ‡L4Ïk ‡l‡ .ÛeMÎÂ ∆∆¿»∆≈»∆»¿»¿ƒ∆»»
C¯v‰ ÈÙÏ ,¯a„na ‰LÓ ‰NÚL ˙B˙B‡‰5,Ì‡NÚ »∆»»∆«ƒ¿»¿ƒ«…∆¬»»

ÚÈ˜L‰Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ .‰‡e·p‰ ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‡Ï…¿»ƒ¿»»««¿»»»»ƒ¿«¿ƒ«
ÔÏÈÏˆ‰Â Ìi‰ ˙‡ Ú¯˜ - ÌÈi¯ˆn‰ ˙‡6;BÎB˙a ∆«ƒ¿ƒƒ»«∆«»¿ƒ¿ƒ»¿

eÎ¯ˆ7Ú˜a - e‡Óˆ ;Ôn‰ ˙‡ eÏ „È¯B‰ - ÔBÊÓÏ »«¿¿»ƒ»∆«»»¿»«
Ô˙B‡ ‰ÚÏa - Á¯˜ ˙„Ú B· e¯Ùk ;Ô·‡‰ ˙‡ Ô‰Ï»∆∆»∆∆»¿¬«…«»¿»»
?B· eÈÓ‡‰ ‰n·e .˙B˙B‡‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ ;ı¯‡‰»»∆¿≈¿»»»«»∆¡ƒ
eÈÊ‡Â ,¯Ê ‡ÏÂ e‡¯ eÈÈÚL ,ÈÈÒŒ¯‰ „ÓÚÓa¿«¬««ƒ»∆≈≈»¿…»¿»¿≈
‡e‰Â ,ÌÈ„Ètl‰Â ˙BÏBw‰Â L‡‰ ,¯Á‡ ‡ÏÂ eÚÓL»¿¿…«≈»≈¿«¿««ƒƒ¿
:ÌÈÚÓBL e‡Â ,ÂÈÏ‡ ¯acÓ ÏBw‰Â ÏÙ¯Ú‰ Ï‡ Lbƒ«∆»¬»∆¿«ƒ«≈≈»¿»¿ƒ
:¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ !CÎÂ Ck Ô‰Ï ¯Ó‡ CÏ ,‰LÓ ,‰LÓ∆∆≈¡…»∆»»»¿≈≈
˙‡ ‡Ï" :¯Ó‡Â ;"ÌÎnÚ '‰ ¯ac ÌÈÙa ÌÈt"»ƒ¿»ƒƒ∆ƒ»∆¿∆¡«…∆
„ÓÚnL ÔÈpÓe ."˙‡f‰ ˙È¯a‰ ˙‡ '‰ ˙¯k eÈ˙·‡¬…≈»«∆«¿ƒ«…ƒ«ƒ∆«¬«
,˙Ó‡ ‡È‰L B˙‡e·Ï ‰È‡¯‰ ‡È‰ Bc·Ï ÈÈÒŒ¯‰«ƒ«¿«ƒ»¿»»ƒ¿»∆ƒ¡∆
·Úa EÈÏ‡ ‡a ÈÎ‡ ‰p‰" :¯Ó‡pL ?ÈÙ„ Ba ÔÈ‡L∆≈…ƒ∆∆¡«ƒ≈»…ƒ»≈∆¿«
eÈÓ‡È Ea Ì‚Â CnÚ È¯a„a ÌÚ‰ ÚÓLÈ ¯e·Úa ÔÚ‰∆»»«¬ƒ¿«»»¿«¿ƒƒ»¿«¿«¬ƒ
B· eÈÓ‡‰ ‡Ï ‰Ê ¯·c Ì„wL ,ÏÏkÓ ;"ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿»∆…∆»»∆…∆¡ƒ
LiL ˙eÓ‡ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ˙„ÓBÚ ‡È‰L ˙eÓ‡∆¡»∆ƒ∆∆¿»∆»∆¡»∆≈

.‰·LÁÓe ¯e‰¯‰ ‰È¯Á‡«¬∆»ƒ¿«¬»»

במצרים.2) זיוף 3)להם של חשש משום ודחיה, פקפוק
הדףֿגדף, אחי דפה משורש נגזר שם – דופי עינים. ָָָֹֹֹואחיזת
דופי  תתן בבןֿאמך כמו: איֿאמון, מגרעת, ופירושו:

כ). נ, כ).4)(תהלים ז, (שמות בלטיהם מן יחיד,
בו.5) שיאמינו כדי ולא עשאם ולצרכם השעה לצורך

המשנה). לפירוש רבנו הקדמת אותם 6)(השווה טיבע
הים. עוז",7)במצולות "מגדל בדפוס הנוסחא כך

הדפוסים: רוב ונוסחת רוקח". "מעשה בעל עמה והסכים
שכולם  המאמר, למשפטי מתאימה אינה למזון" "צרכנו

שלישי. בגוף

.·B˙‡e· ÏÚ ÌÈ„Ú‰ Ì‰ Ô‰Ï ÁlML el‡ e‡ˆÓƒ¿¿≈∆À«»∆≈»≈ƒ«¿»
,¯Á‡ ˙B‡ Ô‰Ï ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˙Ó‡ ‡È‰L∆ƒ¡∆¿≈»ƒ«¬»∆«≈

¯·ca ÌÈ„Ú ‡e‰Â Ì‰L8¯·c e‡¯L ÌÈ„Ú ÈLk , ∆≈»≈ƒ«»»ƒ¿≈≈ƒ∆»»»
¯ÓB‡ ‡e‰L B¯·ÁÏ „Ú Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,„ÁÈa „Á‡∆»¿««∆»∆»≈∆≈«¬≈∆≈
Ck ;B¯·ÁÏ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó‡¡∆¿≈∆»≈∆»ƒ¿»ƒ¿»»«¬≈»
„ÓÚÓ ¯Á‡ BÏ ÌÈ„Ú Ï‡¯NÈ Ïk ,ea¯ ‰LÓ∆«≈»ƒ¿»≈≈ƒ«««¬«
¯Ó‡L e‰ÊÂ .˙B‡ Ì‰Ï ˙BNÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÈÈÒŒ¯‰«ƒ»¿≈»ƒ«¬»∆¿∆∆»«
BÏ Ô˙pL ˙Úa ,B˙‡e· ˙lÁ˙a ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ BÏ«»»ƒ¿ƒ«¿»¿≈∆»«
"EÏ˜Ï eÚÓLÂ" BÏ ¯Ó‡Â ÌÈ¯ˆÓa Ô˙BNÚÏ ˙B˙B‡‰»«¬»¿ƒ¿«ƒ¿»«¿»¿¿…∆
LÈ ˙B˙B‡‰ ÈtŒÏÚ ÔÈÓ‡n‰L ,ea¯ ‰LÓ Ú„È -»«∆«≈∆««¬ƒ«ƒ»≈
CÏÈlÓ ËÓL ‰È‰Â ,·MÁÓe ¯‰¯‰Óe ÈÙc B··Ïaƒ¿»…ƒ¿«¿≈¿«≈¿»»ƒ¿»ƒ≈≈
ŒLB„w‰ BÚÈ„B‰L „Ú ;"ÈÏ eÈÓ‡È ‡Ï Ô‰Â" :¯Ó‡Â¿»«¿≈…«¬ƒƒ«∆ƒ«»

‡e‰ŒCe¯a9e‡ˆiL „Ú ‡l‡ ÔÈ‡ ˙B˙B‡‰ el‡L , »∆≈»≈»∆»«∆≈¿
˜lzÒÈ ,‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ e„ÓÚÈÂ e‡ˆiL ¯Á‡Â ,ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿««∆≈¿¿««¿«»»«∆ƒ¿«≈
,˙B‡ Ô‡k EÏ Ô˙B È‡L ,EÈ¯Á‡ ÔÈ¯‰¯‰nL ¯e‰¯‰ƒ¿∆¿«¿¬ƒ«¬∆∆¬ƒ≈¿»
¯‡MÈ ‡ÏÂ ,‰lÁzÓ ˙Ó‡a EÈzÁÏL È‡L eÚ„iL∆≈¿∆¬ƒ¿«¿ƒ∆¡∆ƒ¿ƒ»¿…ƒ»≈
˙B‡‰ El ‰ÊÂ" :¯ÓB‡ ·e˙k‰L ‡e‰Â .¯e‰¯‰ ÌaÏa¿ƒ»ƒ¿¿∆«»≈¿∆¿»
ÌÈ¯ˆnÓ ÌÚ‰ ˙‡ E‡ÈˆB‰a ,EÈzÁÏL ÈÎ‡ Èkƒ»…ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¬∆»»ƒƒ¿«ƒ

"‰f‰ ¯‰‰ ÏÚ ÌÈ‰Ï‡‰ ˙‡ Ôe„·Úz10˙‡ˆÓ . ««¿∆»¡…ƒ«»»«∆ƒ¿≈»
e‡ ÔÈ‡ ,ea¯ ‰LÓ ¯Á‡ „ÓÚiL ‡È· ÏkL ,¯ÓB‡≈∆»»ƒ∆«¬…««∆«≈≈»
Ì‡ :¯Ó‡pL È„k ,Bc·Ï ˙B‡‰ ÈtÓ Ba ÌÈÈÓ‡Ó«¬ƒƒƒ¿≈»¿«¿≈∆…«ƒ
ÈtÓ ‡l‡ !¯Ó‡iM ‰Ó ÏÎÏ BÏ ÚÓL ,˙B‡ ‰NÚÈ«¬∆ƒ¿«¿»«∆…«∆»ƒ¿≈
,˙B‡ Ô˙ Ì‡ :¯Ó‡Â ‰¯Bza ‰LÓ ‰evL ,‰Âˆn‰«ƒ¿»∆ƒ»∆«»¿»«ƒ»«
ÈtŒÏÚ ¯·c‰ CzÁÏ eevL BÓk !ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡≈»ƒ¿»¿∆ƒ»«¿…«»»«ƒ
e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÈ„Ú ÌÈL¿«ƒ≈ƒ¿««ƒ∆≈»¿ƒƒ≈ƒ
,‡È·p‰ ‰fÓ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ Ck ,¯˜L Ì‡ ˙Ó‡¡∆ƒ∆∆»ƒ¿»ƒ¿…«ƒ∆«»ƒ
B‡ ,˙Ó‡ ˙B‡‰ Ì‡ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»¿ƒƒ»¡∆

.ËÏÂ ÛeMÎ·¿ƒ»»

עדים 8) והוא "שהם הדפוסים: וברוב אוקספורד. כנוסחת
שקבענו. הנוסח יותר ונהיר לאמצו 9)בדבר", כדי לבסוף,

שליחותו. את לקבל שיואיל הרמב"ם 10)ולעודדו דברי
עלֿפי  הנידון הענין את מבאר הוא שהרי תמוהים, פה ז"ל
ה' הודיע סיני" הר "מעמד על הלא כסדרם: שלא הכתובים
וכאן  נבואתו, ובתחילת אליו התגלותו בראשית למשה
שהוא  שראה אחרי זה, על לו הודיע לבסוף שאך משמע
(עין  בזה מתחבטים והמפרשים ללכת? ומסרב משמתט
ליישב  ויש נא). סימן רלב"ח, ותשובות שאלות לחםֿמשנה,
ומאוחר  מוקדם "אין חז"ל: של הידוע הכלל עלֿפי זאת
שהובאה  מארנ"ח סברת גם וכן משה"). ("משרת בתורה"
בתחילה  שכתוב מה ז"ל: רבינו שלדעת רוקח", ב"מעשה
להיות  צריך וגו'" תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך
הוא  אחריו שבא ומה הדברים: כל תכלית שהיא מפני בסוף,

היה. איך הדברים גלגול וסיפור הענין ביאור רק

.‚ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡ ‰NÚÂ ‡È·p‰ „ÓÚ Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««»ƒ¿»»¿ƒ
- ea¯ ‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï Lw·e ,ÌÈÏB„b¿ƒƒ≈¿«¿ƒ¿»∆∆«≈

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡11¯e‡·a ÔÈÚ„BÈ e‡Â ,12Ô˙B‡L , ≈¿ƒ¿»¿ƒ¿≈∆»
˙‡e·pL ÈÙÏ ;Ô‰ ÛeMÎÂ ËÏa ˙B˙B‡‰13ea¯ ‰LÓ »¿»¿ƒ≈¿ƒ∆¿«∆«≈

‰Ê ˙B˙B‡ C¯ÚpL È„k ,˙B˙B‡‰ ÈtŒÏÚ dÈ‡14 ≈»«ƒ»¿≈∆«¬…∆
‰eÚÓL eÈÊ‡·e ‰eÈ‡¯ eÈÈÚa ‡l‡ ,‰Ê ˙B˙B‡Ï¿∆∆»¿≈≈¿ƒ»¿»¿≈¿«¬»
ÌÈ„ÚÏ ?‰ÓB„ ¯·c‰ ‰ÓÏ ‡‰ .‡e‰ ÚÓML BÓk¿∆»«»¿»«»»∆¿≈ƒ
BÓk BÈ‡L ,ÂÈÈÚ· ‰‡¯L ¯·c ÏÚ Ì„‡Ï e„ÈÚ‰L∆≈ƒ¿»»«»»∆»»¿≈»∆≈¿
Ô‰L È‡cÂa Ú„BÈ ‡l‡ ,Ô‰Ï ÚÓBL BÈ‡L ;‰‡¯L∆»»∆≈≈«»∆∆»≈«¿««∆≈
˙B‡‰ ‡a Ì‡L ,‰¯B˙ ‰¯Ó‡ CÎÈÙÏ .¯˜L È„Ú≈≈»∆¿ƒ»»¿»»∆ƒ»»
È¯‰L ,"‡e‰‰ ‡È·p‰ È¯·c Ï‡ ÚÓL˙ ‡Ï" ,˙ÙBn‰Â¿«≈…ƒ¿«∆ƒ¿≈«»ƒ«∆¬≈
˙È‡¯M ‰Ó LÈÁÎ‰Ï ˙ÙBÓe ˙B‡a EÈÏ‡ ‡a ‰Ê∆»≈∆¿≈¿«¿ƒ«∆»ƒ»
‡l‡ ˙ÙBÓa ÌÈÈÓ‡Ó e‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â ,EÈÈÚ·¿≈∆¿ƒ¿≈»«¬ƒƒ¿≈∆»
,‰Ê ˙B‡Ó Ïa˜ C‡È‰ - ‰LÓ eevL ˙Bˆn‰ ÈtÓƒ¿≈«ƒ¿∆ƒ»∆≈«¿«≈≈∆
.eÚÓMLÂ eÈ‡¯L ‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï ‡aL∆»¿«¿ƒ¿»∆∆∆»ƒ¿∆»»¿
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"כי 11) – אותותיו מקיום להקשות ואין א. צ, סנהדרין
כד). ח"ג, (מו"נ אתכם" ה' בבירור.12)מנסה

נבואתו.13) אותות 14)אמיתת לעומת זה נביא אותות
רבינו. משה

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ממניין 1) לגרוע ולא מצוה, לחדש רשאי נביא שאין

המצוות.

.‡‡È‰L ,‰¯Bza L¯ÙÓe ¯e¯a ¯·c2˙„ÓBÚ ‰ÂˆÓ »»»¿…»«»∆ƒƒ¿»∆∆
‡ÏÂ ÈepL ‡Ï ,dÏ ÔÈ‡ ;ÌÈÓÏBÚ ÈÓÏBÚÏe ÌÏBÚÏ¿»¿¿≈»ƒ≈»…ƒ¿…
¯L‡ ¯·c‰ Ïk ˙‡" :¯Ó‡pL ,˙ÙÒB˙ ‡ÏÂ ÔBÚ¯‚≈»¿…∆∆∆∆¡«≈»«»»¬∆
ÛÒ˙ ‡Ï ,˙BNÚÏ e¯ÓL˙ B˙‡ ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ ÈÎ‡»…ƒ¿«∆∆¿∆…ƒ¿¿«¬……≈
eÏ ˙Ï‚p‰Â" :¯Ó‡Â ;"epnÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ»»¿…ƒ¿«ƒ∆¿∆¡«¿«ƒ¿…»
‰¯Bz‰ È¯·c Ïk ˙‡ ˙BNÚÏ ÌÏBÚ „Ú eÈ·Ïe¿»≈«»«¬∆»ƒ¿≈«»
e‡ ÔÈeˆÓ ‰¯B˙ È¯·c ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ ."˙‡f‰«…»»«¿»∆»ƒ¿≈»¿Àƒ»
ÌÏBÚ ˙wÁ" :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÌÏBÚ „Ú Ô˙BNÚÏ«¬»«»¿≈≈À«»

"‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" :¯Ó‡Â ,"ÌÎÈ˙¯„Ï3,z„ÓÏ ‡‰ . ¿……≈∆¿∆¡«…«»«ƒƒ»»«¿»
LcÁÏ È‡M¯ ‡È· ÔÈ‡L4‰zÚÓ ¯·cÌ‡ CÎÈÙÏ . ∆≈»ƒ««¿«≈»»≈»»¿ƒ»ƒ

‰NÚÈÂ - Ï‡¯NiÓ ÔÈa ,˙Bn‡‰ ÔÓ ÔÈa - LÈ‡ „ÓÚÈ«¬…ƒ≈ƒ»À≈ƒƒ¿»≈¿«¬∆
B‡ ‰ÂˆÓ ÛÈÒB‰Ï BÁÏL '‰L ,¯Ó‡ÈÂ ˙ÙBÓe ˙B‡≈¿…«∆¿»¿ƒƒ¿»
Le¯t ˙Bˆn‰ ÔÓ ‰ÂˆÓa L¯ÙÏ B‡ ,‰ÂˆÓ Ú¯‚Ïƒ¿…«ƒ¿»¿»≈¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈
˙Bˆn‰ Ô˙B‡L ,¯Ó‡L B‡ ;‰LnÓ eÚÓL ‡lL∆…»«¿ƒ∆∆»«∆»«ƒ¿
,˙B¯B„ È¯B„Ïe ÌÏBÚÏ ÔÈ‡ Ï‡¯NÈ Ô‰· eeËˆpL∆ƒ¿«»∆ƒ¿»≈≈»¿»¿≈

eÈ‰ ÔÓÊ ÈÙÏ ˙BˆÓ ‡l‡5È¯‰L ,¯˜L ‡È· ‰Ê È¯‰ - ∆»ƒ¿¿ƒ¿«»¬≈∆¿ƒ∆∆∆¬≈
˜Áa B˙˙ÈÓe ;‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï ‡·6ÏÚ , »¿«¿ƒ¿»∆∆ƒ»¿∆∆«

Ce¯a ,‡e‰L .e‰eˆ ‡Ï ¯L‡ '‰ ÌLa ¯a„Ï „ÈÊ‰L∆≈ƒ¿«≈¿≈¬∆…ƒ»∆»
„Ú eÈ·Ïe eÏ ˙‡f‰ ‰Âˆn‰L ,‰LÓÏ ‰eˆ ,BÓL¿ƒ»¿∆∆«ƒ¿»«…»¿»≈«

.·fÎÈÂ Ï‡ LÈ‡ ‡ÏÂ ,ÌÏBÚ»¿…ƒ≈ƒ«≈

הלכות 2) להלן (השווה עולם לדורות מצוה היא שהתורה
ה"ח). פ"ג, אנו 3)תשובה ואין מסיני, תורה ניתנה כבר

וכן  נט:). (ב"מ מתנבא בנביא וכלֿשכן בבתֿקול, משגיחים
משה. של אבלו בימי נשתכחו הלכות אלפים ג' חז"ל: אמרו
בשמים  לא להם: אמר (בשמים)! שאל ליהושע: לו אמרו

טז.). (תמורה ב.4)היא ב, ועם 5)מגילה שעתן, לפי
הן. גם חלפו הזמנים ההוא 6)חילוף הנביא ומת דכתיב:

בחנק  – סתם בתורה האמורה מיתה וכל כ), יח, (דברים
פט:). (סנהדרין

.·Ì‰Ï ÌÈ˜‡ ‡È·" :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰nÏ ,ÔkŒÌ‡ƒ≈»»∆¡««»»ƒ»ƒ»∆
‡· ‡e‰ ˙c ˙BNÚÏ ‡Ï - ?"EBÓk Ì‰ÈÁ‡ ·¯wÓ7, ƒ∆∆¬≈∆»…«¬»»

‡lL ÌÚ‰ ¯È‰Ê‰Ïe ‰¯Bz‰ È¯·c ÏÚ ˙BeˆÏ ‡l‡∆»¿««ƒ¿≈«»¿«¿ƒ»»∆…
Ì‰aL ÔB¯Á‡‰ ¯Ó‡L BÓk ,‰ÈÏÚ e¯·ÚÈ8e¯ÎÊ" : ««¿»∆»¿∆»«»«¬∆»∆ƒ¿

,˙eL¯‰ È¯·„a eeˆ Ì‡ ÔÎÂ ;"Èc·Ú ‰LÓ ˙¯Bz«∆«¿ƒ¿≈ƒƒ»¿ƒ¿≈»¿
‰ÓÁÏÓ eNÚ ;eÎÏz Ï‡ B‡ ÈBÏt ÌB˜ÓÏ eÎÏ :ÔB‚k¿¿¿»¿ƒ«≈¿¬ƒ¿»»

ÌBi‰9eNÚz Ï‡ B‡10‰e·z Ï‡ B‡ BÊ ‰ÓBÁ ea ;11 «««¬¿»«ƒ¿»
‰˙ÈÓ ·iÁ - ÂÈ¯·c ÏÚ ¯·BÚ‰Â ,BÏ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ -ƒ¿»ƒ¿…«¿»≈«¿»»«»ƒ»

ÌÈÓL È„Èa12ÚÓLÈ ‡Ï ¯L‡ LÈ‡‰ ‰È‰Â" :¯Ó‡pL , ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿»»»ƒ¬∆…ƒ¿«

L¯„‡ ÈÎ‡ ,ÈÓLa ¯a„È ¯L‡ ‡È·p‰ È¯·c Ï‡∆ƒ¿≈«»ƒ¬∆¿«≈ƒ¿ƒ»…ƒ∆¿
."BnÚÓ≈ƒ

השווה 7) מכוונים. הדברים והאסלאם, הנצרות מייסדי כלפי
תימן". השני,8)"אגרת הבית בתחילת מלאכי הנביא

הנביאים. אחרון טו.9)שהיה מלכיםֿב 10)שמואלֿא,
כב. בהקדמתו 11)ו, רבינו דברי השווה יא. כב, ישעיה

המשנה. נכרתת 12)לפירוש נפשו ואין זמנו, קודם שימות
תיכרת  נפשו שגם "כרת" לעונש בניגוד הבא, העולם מחיי
בידי  מיתה רש"י: ולפי מ"ו). פ"ט, סנהדרין (ברטנורא,
על  נוסף – וכרת ערירי: הולך ואינו נקצרים ימיו – שמים

כה.). (שבת ערירי גם הולך הוא ימיו קיצור

.‚BÓˆÚ È¯·c ÏÚ ¯·ÚL ‡È· ÔÎÂ13L·Bk‰Â , ¿≈»ƒ∆»««ƒ¿≈«¿¿«≈
B˙‡e·14ÔzLÏL·e ;ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ -15 ¿»«»ƒ»ƒ≈»»ƒƒ¿»¿»

"BnÚÓ L¯„‡ ÈÎ‡" :¯Ó‡16eÏ ¯Ó‡È Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡«»…ƒ∆¿≈ƒ¿≈ƒ…«»
ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ ,‡È· ‡e‰L eÏ Ú„BpL ,‡È·p‰«»ƒ∆«»∆»ƒ«¬…«««ƒ»
ÔÈa ,‰a¯‰ ˙BˆÓ ÏÚ B‡ ,‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ˙BˆÓƒ¿»¬«»«ƒ¿«¿≈≈

‰ÚL ÈÙÏ ,˙B¯eÓÁ ÔÈa ˙Bl˜17BÏ ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ -18. «≈¬¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¿…«
Ïka :‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ÌÈBL‡¯ ÌÈÓÎÁÓ e„ÓÏ ÔÎÂ¿≈»«¿≈¬»ƒƒƒƒƒ«¿»«…
e‰iÏ‡k !‰¯B˙ È¯·c ÏÚ ¯·Ú :‡È·p‰ EÏ ¯Ó‡È Ì‡ƒ…«¿«»ƒ¬…«ƒ¿≈»¿≈ƒ»

ÏÓ¯k‰ ¯‰a19ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÓ ıeÁ ,BÏ ÚÓL -20. ¿«««¿∆¿«≈¬«»ƒ
¯‰a e‰iÏ‡ ÔB‚k ,‰ÚL ÈÙÏ ¯·c‰ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«»»¿ƒ»»¿≈ƒ»¿«
˙¯Á· ÌÈÏLe¯ÈÂ ,ıeÁa ‰ÏBÚ ·È¯˜‰L ,ÏÓ¯k‰««¿∆∆ƒ¿ƒ»«ƒ»«ƒƒ¿∆∆

CÎÏ21‡e‰L ÈtÓe .˙¯k ·iÁ ıeÁa ·È¯˜n‰Â , ¿»¿««¿ƒ««»»≈ƒ¿≈∆
‡È·22Ï ‰ÂˆÓ ,ÂÈÏ‡" :¯Ó‡ ‰Êa Ì‚Â ,BÏ ÚÓL »ƒƒ¿»ƒ¿…«¿«»∆∆¡«≈»

C‡È‰ :BÏ e¯Ó‡Â e‰iÏ‡ ˙‡ eÏ‡L el‡Â ."ÔeÚÓLzƒ¿»¿ƒ»¬∆≈ƒ»¿»¿≈«
ÏÎa EÈ˙ÏÚ ‰ÏÚz Ôt" :‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ¯˜Ú«¬…«∆»«»∆«¬∆……∆¿»
ıeÁa ·È¯˜n‰ ‡l‡ ¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰È‰ ?"ÌB˜Ó»»»≈…∆¡«∆»««¿ƒ«
·È¯˜‡ È‡ Ï·‡ ;‰LÓ ‰evL BÓk ,˙¯k ·iÁ ,ÌÏBÚÏ¿»«»»≈¿∆ƒ»∆¬»¬ƒ«¿ƒ

'‰ ¯·„a ıeÁa ÌBi‰23.ÏÚa‰ È‡È· LÈÁÎ‰Ï È„k , ««ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ¿ƒ≈«»«
ÈÙÏ ¯·ÚÏ ÌÈ‡È·p‰ Ïk eeˆ Ì‡ ,˙‡f‰ C¯c‰ ÏÚÂ¿««∆∆«…ƒƒ»«¿ƒƒ«¬…¿ƒ
¯˜Ú ¯·c‰L ,e¯Ó‡ Ì‡Â .Ì‰Ï ÚÓLÏ ‰ÂˆÓ - ‰ÚL»»ƒ¿»ƒ¿…«»∆¿ƒ»¿∆«»»∆¡»

˜Áa B˙˙ÈÓ - ÌÏBÚÏ24eÏ" :‰¯Ó‡ ‰¯Bz‰L ; ¿»ƒ»¿∆∆∆«»»¿»»
."ÌÏBÚ „Ú eÈ·Ïe¿»≈«»

למרות 13) בביתֿאל לחם שאכל הנביא, עידו כגון:
ה' פי את מרית כי יען בו: שנאמר לאכול, שלא שנצטוה
כא). יג, (מלכיםֿא ה' צוך אשר המצוה את שמרת ולא

אמיתי.14) בן יונה הנביא.15)כגון: דברי על העובר – א
נבואתו. הכובש – ג עצמו. דברי על העובר הנביא – ב

זה 16) ממקרא ושלשתם, שמים. בידי מיתה שמשמעו:
פט.). (סנהדרין לתמיד.17)נלמדים ולא שעה הוראת

ב.18) צ, יח.19)יבמות פרק שאף 20)מלכיםֿא,
צ.), (סנהדרין לו שומעים אין קלה ולשעה שעה בהוראת
– הרקיע באמצע חמה לך מעמיד אם "אפילו שם: ואמרו
הכתוב: שאמר הוא לאותותיו, לחשוש ואין לו": תשמע אל

ד). יג, (דברם אתכם אלהיכם ד' מנסה אףֿעלֿפי 21)כי
לכך. נועדה ירושלים כבר 22)שרק שהוחזק מפני אלא

ולא 23)לנביא. לו) יח, (מלכיםֿא עשיתי ובדברך ככתוב:
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(ירושלמי  וכן כב). (ויקראֿרבה שעשיתי מה עשיתי מלבי
– עשיתי" "ובדברך שמלאי: ר' אמר הי"א) פ"א. מגילה

לו. אמר ב.24)הקדושֿברוךֿהוא ד, הוריות

.„ÈtÓ e„ÓlL ÌÈ¯·cÓ ¯·c ¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»»ƒ¿»ƒ∆»«¿ƒƒ
‰ÚeÓM‰25‰eˆ '‰L ,‰¯B˙ ÈÈcÓ ÔÈ„a ¯Ó‡L B‡ , «¿»∆»«¿ƒƒƒ≈»∆ƒ»

‰Ê È¯‰ - ÈBÏÙ È¯·„k ‰ÎÏ‰Â ‡e‰ Ck ÔÈc‰L BÏ∆«ƒ»«¬»»¿ƒ¿≈¿ƒ¬≈∆
¯˜M‰ ‡È·26È¯‰L ;˙B‡ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜ÁÈÂ ¿ƒ«∆∆¿≈»≈««ƒ∆»»∆¬≈

."‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" :‰¯Ó‡L ,‰¯Bz‰ LÈÁÎ‰Ï ‡·»¿«¿ƒ«»∆»¿»…«»«ƒƒ
.Ïka BÏ ÔÈÚÓBL ,‰ÚL ÈÙÏ Ï·‡¬»¿ƒ»»¿ƒ«…

שאינו 25) הכיפורים ביום ושתיה אכילה איסור כגון:
האמור  נפש שעינוי למדו השמועה מפי אלא בתורה, מפורש
צום. הוא כז), כג, (ויקרא נפשותיכם את ועניתם זה: ביום
את  וקצותה שאמר: כגון יאמר: למשנה, בהקדמתו ורבינו
שקונסים  קנס ולא ממש יד כריתת היא יב) כה, (דברים כפה
ויסמוך  כח.), (בבאֿקמא בקבלה שבא כמו המבייש, את
שהדברים  לו אמר שהקב"ה ויאמר, לנבואה ההוא הדבר

ויהרג. הוא שקר נביא – שבעיון 26)כפשוטם בדברים כי
כאליהו  נביאים ואלף מחכם. עדיף נביא אין וסברא,
שנאמר: כחכמים, הלכה – ואחד חכמים ואלף ואלישע,
 ֿ הקדושֿברוך הרשנו ולא ב). כג, (שמות להטות רבים אחרי
הסברות  אנשי החכמים מן אלא הנביאים מן ללמוד הוא
ההם, בימים יהיה אשר הנביא אל ובאת אמר: לא והדעות.
(רבינו  וגו'" השופט ואל הלויים הכהנים אל "ובאת אלא

למשנה). בהקדמתו

.‰Ï·‡ ,˙BˆÓ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿¬»
;‰ÚL ÈÙÏ elÙ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa«¬«»ƒ≈¿ƒ«¬ƒ¿ƒ»»
'‰L ,¯Ó‡Â ÌÈÏB„b ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡ ‰NÚ elÙ‡Â«¬ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»«∆
‰ÚL· B‡ ,„·Ïa ÌBi‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·ÚzL e‰eƒ̂»∆«¬…¬«»ƒ«ƒ¿«¿»»
‰eˆ ‰Ê ÏÚÂ ;'‰ ÏÚ ‰¯Ò ¯a„ ‰Ê È¯‰ - „·Ïa BÊƒ¿«¬≈∆ƒ∆»»«¿«∆ƒ»
Ï‡ ÚÓL˙ ‡Ï ...˙ÙBn‰Â ˙B‡‰ ‡·e" :¯Ó‡Â ·e˙k‰«»¿»«»»¿«≈…ƒ¿«∆
'‰ ÏÚ ‰¯Ò ¯a„ Èk ...‡e‰‰ ‡È·p‰ È¯·cƒ¿≈«»ƒ«ƒƒ∆»»«

"ÌÎÈ‰Ï‡27;‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï ‡· È¯‰L , ¡…≈∆∆¬≈»¿«¿ƒ¿»∆∆
‰Ó ÏÎÂ ,¯˜L ‡È· ‡e‰L È‡cÂa Ú„ CÎÈÙÏe¿ƒ»≈«¿««∆¿ƒ∆∆¿»«

.˜ÁÈÂ ,‰NÚ ÛeMÎÂ ËÏa ‰NÚM∆»»¿»¿ƒ»»¿≈»≈

עשאם.27) שבלט אפשר שעשה, לאותותיו לב לשים ולא
הרואה  העין מן נאמן יותר עדותו, את המכזיב השכל ועוד:
לעבוד  שאין השכל לבעלי נתבאר כבר והרי – אותותיו

(שם). הנמצאים כל ממציא ה' זולתי

ה'תשע"ח  תשרי י"ד רביעי יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בו.1) שיאמינו כדי הנביא יעשה אות איזה

.‡BÈ‡ ,BÁÏL '‰L ¯Ó‡ÈÂ eÏŒ„ÓÚiL ‡È· Ïk»»ƒ∆«¬…»¿…«∆¿»≈
B‡ ea¯ ‰LÓ ˙B˙B‡Ó „Á‡k ˙B‡ ˙BNÚÏ CÈ¯»̂ƒ«¬¿∆»≈∆«≈
ÏL B‚‰Ó ÈepL Ì‰a LiL ,ÚLÈÏ‡Â e‰iÏ‡ ˙B˙B‡k¿≈ƒ»∆¡ƒ»∆≈»∆ƒƒ¿»∆
ÌÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·c ¯Ó‡iL - BlL ˙B‡‰ ‡l‡ ;ÌÏBÚ»∆»»∆∆…«¿»ƒ»¬ƒƒ

¯Ó‡˙ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈ¯·„ eÓ‡ÈÂ ,ÌÏBÚa ˙BÈ‰Ïƒ¿»»¿≈»¿¿»»∆∆¡«¿ƒ…«
‡B·iLk ,CÎÈÙÏ ."'B‚Â ¯·c‰ ˙‡ Ú„ ‰ÎÈ‡ ,E··Ïaƒ¿»∆≈»≈«∆«»»¿¿ƒ»¿∆»

‰‡e·Ï Èe‡¯‰ Ì„‡2‡B·È ‡ÏÂ ,ÌM‰ ˙eÎ‡ÏÓa »»»»ƒ¿»¿«¿¬«≈¿…»
˙BˆÓa '‰ ˙‡ „·ÚÏ ‡l‡ ,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿…ƒ¿…«∆»«¬…∆¿ƒ¿
‰ÈÁ‰ B‡ Ìi‰ eÏ Ú¯˜ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰¯Bz‰«»≈¿ƒ¿«»«»«¬≈
‡l‡ !Ea ÔÈÓ‡ CkŒ¯Á‡Â ,el‡· ‡ˆBiÎÂ ˙Ó≈¿«≈¿≈¿««»«¬ƒ¿∆»
ÌÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·c ¯Ó‡ ,‰z‡ ‡È· Ì‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒƒ»ƒ«»¡…¿»ƒ»¬ƒƒ
e‡B·È‰ ˙B‡¯Ï ÌÈkÁÓ e‡Â ,¯ÓB‡ ‡e‰Â !˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈¿»¿«ƒƒ¿¬»
Úe„Èa - ÔË˜ ¯·c ÏÙ elÙ‡Â .e‡B·È ‡Ï Ì‡ ÂÈ¯·„¿»»ƒ…»«¬ƒ»«»»»»¿»«

¯˜L ‡È· ‡e‰L3‰È‰È - Ìlk ÂÈ¯·„ e‡a Ì‡Â ; ∆¿ƒ∆∆¿ƒ»¿»»À»ƒ¿∆
.ÔÓ‡ eÈÈÚ·¿≈≈∆¡»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ..epiax dyn zeze`n cg`k ze` zeyrl jixv epi`"

התורה  אמיתות להוכחת אינם רבינו, משה שעשה האותות
שאין  שכותב וכיון הקב"ה, ידי על שנשלח להוכחה אלא
הביא  שלחו, שה' אות לעשות צריך לנו שיעמוד הנביא
הוכחת  לשם שנעשו רבינו משה של מהאותות הדוגמא

שליחותו.
(95 cenr 'k wlg y"ewl itÎlr)

שפע 2) לקבל וראוי המעלות בכל מוכתר סגולה איש
א). הלכה ז, (פרק למעלה כמפורש אמר 3)נבואה, ירמיה

כח, (ירמיה מת אתה השנה לכן... השקר: נביא חנניה אל
בחודש  ההיא בשנה הנביא חנניה וימת אחריו: וכתוב טז).
אין  השביעי", "בחודש אם כיצד? הא יז). (שם, השביעי
השביעי", "החודש אין ההיא", "בשנה ואם ההיא", "בשנה
מלמד  אלא החדשה? אחרת לשנה כבר נמנה תשרי שהרי
ביתו  בני ואת בניו את וציווה ראשֿהשנה בערב שמת
בשביל  ראשֿהשנה, אחרי ושיוציאוהו הדבר את להסתיר
יא, סנהדרין (ירושלמי, שקר ירמיה של נבואתו לעשות
הנביא  מדברי אחד פרט נפל שאם למדת, הא ה). הלכה

שקר". "נביא נקרא:

.·‰a¯‰ ÌÈÓÚt B˙B‡ ÔÈ˜„B·e4ÂÈ¯·„ e‡ˆÓ Ì‡ - ¿ƒ¿»ƒ«¿≈ƒƒ¿¿¿»»
¯Ó‡pL BÓk ;˙Ó‡ ‡È· ‰Ê È¯‰ ,Ôlk ÌÈÓ‡∆¡»ƒÀ»¬≈∆¿ƒ¡∆¿∆∆¡«
Èk ,Ú·L ¯‡a „ÚÂ ÔcÓ Ï‡¯NÈ Ïk Ú„iÂ" :Ï‡eÓLaƒ¿≈«≈«»ƒ¿»≈ƒ»¿«¿≈»«ƒ

."'‰Ï ‡È·Ï Ï‡eÓL ÔÓ‡∆¡»¿≈¿»ƒ«

"טורי 4) בעל ולדעת פעמים; כמה פירש ולא רבינו סתם
שליחותו  בתחילת רבינו משה שכן פעמים, שלוש אבן";
לעשותם  אותות שלושה הקדושֿברוךֿהוא לו נתן למצרים
לנביא  בעיניהם מוחזק שיהא ישראל בני ולפני פרעה לפני

אלוקים. ואיש אמת

.‚„È˙ÚM ‰Ó ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÒBw‰Â ÌÈBÚÓ‰ ‡Ï‰Â«¬…«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«∆»ƒ
‡l‡ ?ÌÈ·e ‡È·p‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe ,˙BÈ‰Ïƒ¿«∆¿≈≈≈«»ƒ≈»∆»
Ì‰È¯·c ˙ˆ˜Ó ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓÒBw‰Â ÌÈBÚÓ‰L∆«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿≈∆
:¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÔÈÓi˜˙Ó ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe ÔÈÓi˜˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿»»≈ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»∆∆¡«
,ÌÈ·ÎBka ÌÈÊÁ‰ ÌÈÓL È¯·‰ CÚÈLBÈÂ ‡ e„ÓÚÈ"««¿»¿ƒÀ…¿≈»«ƒ«…ƒ«»ƒ
'¯L‡Ó' - "CÈÏÚ e‡·È ¯L‡Ó ÌÈL„ÁÏ ÌÈÚÈ„BÓ5 ƒƒ∆√»ƒ≈¬∆»…»»ƒ≈¬∆
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(ירושלמי  וכן כב). (ויקראֿרבה שעשיתי מה עשיתי מלבי
– עשיתי" "ובדברך שמלאי: ר' אמר הי"א) פ"א. מגילה

לו. אמר ב.24)הקדושֿברוךֿהוא ד, הוריות

.„ÈtÓ e„ÓlL ÌÈ¯·cÓ ¯·c ¯˜Ú Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»»ƒ¿»ƒ∆»«¿ƒƒ
‰ÚeÓM‰25‰eˆ '‰L ,‰¯B˙ ÈÈcÓ ÔÈ„a ¯Ó‡L B‡ , «¿»∆»«¿ƒƒƒ≈»∆ƒ»

‰Ê È¯‰ - ÈBÏÙ È¯·„k ‰ÎÏ‰Â ‡e‰ Ck ÔÈc‰L BÏ∆«ƒ»«¬»»¿ƒ¿≈¿ƒ¬≈∆
¯˜M‰ ‡È·26È¯‰L ;˙B‡ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜ÁÈÂ ¿ƒ«∆∆¿≈»≈««ƒ∆»»∆¬≈

."‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" :‰¯Ó‡L ,‰¯Bz‰ LÈÁÎ‰Ï ‡·»¿«¿ƒ«»∆»¿»…«»«ƒƒ
.Ïka BÏ ÔÈÚÓBL ,‰ÚL ÈÙÏ Ï·‡¬»¿ƒ»»¿ƒ«…

שאינו 25) הכיפורים ביום ושתיה אכילה איסור כגון:
האמור  נפש שעינוי למדו השמועה מפי אלא בתורה, מפורש
צום. הוא כז), כג, (ויקרא נפשותיכם את ועניתם זה: ביום
את  וקצותה שאמר: כגון יאמר: למשנה, בהקדמתו ורבינו
שקונסים  קנס ולא ממש יד כריתת היא יב) כה, (דברים כפה
ויסמוך  כח.), (בבאֿקמא בקבלה שבא כמו המבייש, את
שהדברים  לו אמר שהקב"ה ויאמר, לנבואה ההוא הדבר

ויהרג. הוא שקר נביא – שבעיון 26)כפשוטם בדברים כי
כאליהו  נביאים ואלף מחכם. עדיף נביא אין וסברא,
שנאמר: כחכמים, הלכה – ואחד חכמים ואלף ואלישע,
 ֿ הקדושֿברוך הרשנו ולא ב). כג, (שמות להטות רבים אחרי
הסברות  אנשי החכמים מן אלא הנביאים מן ללמוד הוא
ההם, בימים יהיה אשר הנביא אל ובאת אמר: לא והדעות.
(רבינו  וגו'" השופט ואל הלויים הכהנים אל "ובאת אלא

למשנה). בהקדמתו

.‰Ï·‡ ,˙BˆÓ ¯‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ¿¬»
;‰ÚL ÈÙÏ elÙ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,ÌÈ·ÎBk ˙„B·Úa«¬«»ƒ≈¿ƒ«¬ƒ¿ƒ»»
'‰L ,¯Ó‡Â ÌÈÏB„b ÌÈ˙ÙBÓe ˙B˙B‡ ‰NÚ elÙ‡Â«¬ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»«∆
‰ÚL· B‡ ,„·Ïa ÌBi‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·ÚzL e‰eƒ̂»∆«¬…¬«»ƒ«ƒ¿«¿»»
‰eˆ ‰Ê ÏÚÂ ;'‰ ÏÚ ‰¯Ò ¯a„ ‰Ê È¯‰ - „·Ïa BÊƒ¿«¬≈∆ƒ∆»»«¿«∆ƒ»
Ï‡ ÚÓL˙ ‡Ï ...˙ÙBn‰Â ˙B‡‰ ‡·e" :¯Ó‡Â ·e˙k‰«»¿»«»»¿«≈…ƒ¿«∆
'‰ ÏÚ ‰¯Ò ¯a„ Èk ...‡e‰‰ ‡È·p‰ È¯·cƒ¿≈«»ƒ«ƒƒ∆»»«

"ÌÎÈ‰Ï‡27;‰LÓ ÏL B˙‡e· LÈÁÎ‰Ï ‡· È¯‰L , ¡…≈∆∆¬≈»¿«¿ƒ¿»∆∆
‰Ó ÏÎÂ ,¯˜L ‡È· ‡e‰L È‡cÂa Ú„ CÎÈÙÏe¿ƒ»≈«¿««∆¿ƒ∆∆¿»«

.˜ÁÈÂ ,‰NÚ ÛeMÎÂ ËÏa ‰NÚM∆»»¿»¿ƒ»»¿≈»≈

עשאם.27) שבלט אפשר שעשה, לאותותיו לב לשים ולא
הרואה  העין מן נאמן יותר עדותו, את המכזיב השכל ועוד:
לעבוד  שאין השכל לבעלי נתבאר כבר והרי – אותותיו

(שם). הנמצאים כל ממציא ה' זולתי

ה'תשע"ח  תשרי י"ד רביעי יום

עׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בו.1) שיאמינו כדי הנביא יעשה אות איזה

.‡BÈ‡ ,BÁÏL '‰L ¯Ó‡ÈÂ eÏŒ„ÓÚiL ‡È· Ïk»»ƒ∆«¬…»¿…«∆¿»≈
B‡ ea¯ ‰LÓ ˙B˙B‡Ó „Á‡k ˙B‡ ˙BNÚÏ CÈ¯»̂ƒ«¬¿∆»≈∆«≈
ÏL B‚‰Ó ÈepL Ì‰a LiL ,ÚLÈÏ‡Â e‰iÏ‡ ˙B˙B‡k¿≈ƒ»∆¡ƒ»∆≈»∆ƒƒ¿»∆
ÌÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·c ¯Ó‡iL - BlL ˙B‡‰ ‡l‡ ;ÌÏBÚ»∆»»∆∆…«¿»ƒ»¬ƒƒ

¯Ó‡˙ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈ¯·„ eÓ‡ÈÂ ,ÌÏBÚa ˙BÈ‰Ïƒ¿»»¿≈»¿¿»»∆∆¡«¿ƒ…«
‡B·iLk ,CÎÈÙÏ ."'B‚Â ¯·c‰ ˙‡ Ú„ ‰ÎÈ‡ ,E··Ïaƒ¿»∆≈»≈«∆«»»¿¿ƒ»¿∆»

‰‡e·Ï Èe‡¯‰ Ì„‡2‡B·È ‡ÏÂ ,ÌM‰ ˙eÎ‡ÏÓa »»»»ƒ¿»¿«¿¬«≈¿…»
˙BˆÓa '‰ ˙‡ „·ÚÏ ‡l‡ ,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿…ƒ¿…«∆»«¬…∆¿ƒ¿
‰ÈÁ‰ B‡ Ìi‰ eÏ Ú¯˜ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰¯Bz‰«»≈¿ƒ¿«»«»«¬≈
‡l‡ !Ea ÔÈÓ‡ CkŒ¯Á‡Â ,el‡· ‡ˆBiÎÂ ˙Ó≈¿«≈¿≈¿««»«¬ƒ¿∆»
ÌÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·c ¯Ó‡ ,‰z‡ ‡È· Ì‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒƒ»ƒ«»¡…¿»ƒ»¬ƒƒ
e‡B·È‰ ˙B‡¯Ï ÌÈkÁÓ e‡Â ,¯ÓB‡ ‡e‰Â !˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈¿»¿«ƒƒ¿¬»
Úe„Èa - ÔË˜ ¯·c ÏÙ elÙ‡Â .e‡B·È ‡Ï Ì‡ ÂÈ¯·„¿»»ƒ…»«¬ƒ»«»»»»¿»«

¯˜L ‡È· ‡e‰L3‰È‰È - Ìlk ÂÈ¯·„ e‡a Ì‡Â ; ∆¿ƒ∆∆¿ƒ»¿»»À»ƒ¿∆
.ÔÓ‡ eÈÈÚ·¿≈≈∆¡»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ..epiax dyn zeze`n cg`k ze` zeyrl jixv epi`"

התורה  אמיתות להוכחת אינם רבינו, משה שעשה האותות
שאין  שכותב וכיון הקב"ה, ידי על שנשלח להוכחה אלא
הביא  שלחו, שה' אות לעשות צריך לנו שיעמוד הנביא
הוכחת  לשם שנעשו רבינו משה של מהאותות הדוגמא

שליחותו.
(95 cenr 'k wlg y"ewl itÎlr)

שפע 2) לקבל וראוי המעלות בכל מוכתר סגולה איש
א). הלכה ז, (פרק למעלה כמפורש אמר 3)נבואה, ירמיה

כח, (ירמיה מת אתה השנה לכן... השקר: נביא חנניה אל
בחודש  ההיא בשנה הנביא חנניה וימת אחריו: וכתוב טז).
אין  השביעי", "בחודש אם כיצד? הא יז). (שם, השביעי
השביעי", "החודש אין ההיא", "בשנה ואם ההיא", "בשנה
מלמד  אלא החדשה? אחרת לשנה כבר נמנה תשרי שהרי
ביתו  בני ואת בניו את וציווה ראשֿהשנה בערב שמת
בשביל  ראשֿהשנה, אחרי ושיוציאוהו הדבר את להסתיר
יא, סנהדרין (ירושלמי, שקר ירמיה של נבואתו לעשות
הנביא  מדברי אחד פרט נפל שאם למדת, הא ה). הלכה

שקר". "נביא נקרא:

.·‰a¯‰ ÌÈÓÚt B˙B‡ ÔÈ˜„B·e4ÂÈ¯·„ e‡ˆÓ Ì‡ - ¿ƒ¿»ƒ«¿≈ƒƒ¿¿¿»»
¯Ó‡pL BÓk ;˙Ó‡ ‡È· ‰Ê È¯‰ ,Ôlk ÌÈÓ‡∆¡»ƒÀ»¬≈∆¿ƒ¡∆¿∆∆¡«
Èk ,Ú·L ¯‡a „ÚÂ ÔcÓ Ï‡¯NÈ Ïk Ú„iÂ" :Ï‡eÓLaƒ¿≈«≈«»ƒ¿»≈ƒ»¿«¿≈»«ƒ

."'‰Ï ‡È·Ï Ï‡eÓL ÔÓ‡∆¡»¿≈¿»ƒ«

"טורי 4) בעל ולדעת פעמים; כמה פירש ולא רבינו סתם
שליחותו  בתחילת רבינו משה שכן פעמים, שלוש אבן";
לעשותם  אותות שלושה הקדושֿברוךֿהוא לו נתן למצרים
לנביא  בעיניהם מוחזק שיהא ישראל בני ולפני פרעה לפני

אלוקים. ואיש אמת

.‚„È˙ÚM ‰Ó ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÓÒBw‰Â ÌÈBÚÓ‰ ‡Ï‰Â«¬…«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«∆»ƒ
‡l‡ ?ÌÈ·e ‡È·p‰ ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe ,˙BÈ‰Ïƒ¿«∆¿≈≈≈«»ƒ≈»∆»
Ì‰È¯·c ˙ˆ˜Ó ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓÒBw‰Â ÌÈBÚÓ‰L∆«¿¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿≈∆
:¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÔÈÓi˜˙Ó ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe ÔÈÓi˜˙Óƒ¿«¿ƒƒ¿»»≈ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»∆∆¡«
,ÌÈ·ÎBka ÌÈÊÁ‰ ÌÈÓL È¯·‰ CÚÈLBÈÂ ‡ e„ÓÚÈ"««¿»¿ƒÀ…¿≈»«ƒ«…ƒ«»ƒ
'¯L‡Ó' - "CÈÏÚ e‡·È ¯L‡Ó ÌÈL„ÁÏ ÌÈÚÈ„BÓ5 ƒƒ∆√»ƒ≈¬∆»…»»ƒ≈¬∆
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,ÌeÏk Ì‰È¯·cÓ Ìi˜˙È ‡lL ¯LÙ‡Â ;¯L‡ Ïk ‡ÏÂ¿…»¬∆¿∆¿»∆…ƒ¿«≈ƒƒ¿≈∆¿
ËÈ ‡l‡Ïk· eÚ6ÌÈca ˙B˙‡ ¯ÙÓ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk , ∆»ƒ¿«…»ƒ¿»∆∆¡«≈≈…«ƒ

,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c Ïk ,‡È·p‰ Ï·‡ ;"ÏÏB‰È ÌÈÓÒ˜Â¿…¿ƒ¿≈¬»«»ƒ»¿»»«»ƒ
‡e‰ ÔÎÂ ;"‰ˆ¯‡ '‰ ¯·cÓ ÏtÈ ‡Ï Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ…ƒ…ƒ¿««¿»¿≈
¯L‡Â ÌBÏÁ ¯tÒÈ ÌBÏÁ Bz‡ ¯L‡ ‡È·p‰" :¯ÓB‡≈«»ƒ¬∆ƒ¬¿«≈¬«¬∆
Ì‡ ¯a‰ ˙‡ Ô·zl ‰Ó ,˙Ó‡ È¯·c ¯a„È Bz‡ È¯·c¿»ƒƒ¿«≈¿»ƒ¡∆««∆∆∆«»¿À
Ô·˙k ˙BÓBÏÁ‰Â ÌÈÓÒBw‰ È¯·cL ,¯ÓBÏk ;"'‰¿«∆ƒ¿≈«¿ƒ¿«¬¿∆∆
Ô·z Ba ÔÈ‡L ¯ak ,'‰ ¯·„e ;¯a ËÚÓ Ba ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿«»¿««»∆≈∆∆
Ô˙B‡L ,¯Ó‡Â ÁÈË·‰ ·e˙k‰ ‰f‰ ¯·c·e .ÏÏk¿»«»»«∆«»ƒ¿ƒ«¿»«∆»
˙Bn‡Ï ÌÈÓÒBw‰Â ÌÈBÚÓ‰ ÔÈÚÈ„BnL ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ∆ƒƒ«¿¿ƒ¿«¿ƒ»À
Ìz‡ ÔÈ‡Â ,˙Ó‡ È¯·c ÌÎÏ ÚÈ„BÈ ‡È·p‰ ,ÔÈ·fÎÓe¿«¿ƒ«»ƒƒ«»∆ƒ¿≈¡∆¿≈«∆

B· ‡ˆBiÎÂ ÌÒB˜Â ÔBÚÓÏ ÔÈÎÈ¯ˆ7‡Ï" :¯Ó‡pL , ¿ƒƒƒ¿≈¿≈¿«≈∆∆¡«…
ÌÈBb‰ Èk ,'B‚Â L‡a Bz·e Ba ¯È·ÚÓ E· ‡ˆnÈƒ»≈¿«¬ƒ¿ƒ»≈¿ƒ«ƒ
."'B‚Â EÈÁ‡Ó Ea¯wÓ ‡È·" :¯Ó‡Â ,"'B‚Â ‰l‡‰»≈∆¿¿»«»ƒƒƒ¿¿≈«∆¿
eÚÈ„B‰Ï ‡l‡ ,eÏ „ÓBÚ ‡È·p‰ ÔÈ‡L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆≈«»ƒ≈»∆»¿ƒ≈
,·Ú¯Â Ú·NÓ ÌÏBÚa ˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙Ú‰ ÌÈ¯·„¿»ƒ»¬ƒƒƒ¿»»ƒ«¿»»
„ÈÁÈ ÈÎ¯ˆ elÙ‡Â ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌBÏLÂ ‰ÓÁÏÓƒ¿»»¿»¿«≈»∆«¬ƒ»¿≈»ƒ
‡È·pÏ CÏ‰Â ,‰„·‡ BÏ ‰„·‡L ,Ïe‡Lk ,BÏ ÚÈ„BÓƒ«¿»∆»¿»¬≈»¿»««»ƒ

dÓB˜Ó BÚÈ„B‰Ï8‡e‰ ÌÈ¯·c‰ el‡· ‡ˆBiÎÂ . ¿ƒ¿»¿«≈¿≈«¿»ƒ
ÛÈÒBÈ B‡ ˙¯Á‡ ˙„ ‰NÚiL ‡Ï ,‡È·p‰ ¯Ó‡iL∆…««»ƒ…∆«¬∆»«∆∆ƒ

.Ú¯‚È B‡ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿»

כי 5) מגיד, התיבה שבראש מֿהחלקי פה) (בראשיתֿרבה,
כולם. ולא מתקיים מדבריהם חלק כאותם 6)רק

יודעים  ואינם שצופים והמהגים, המצפצפים האיצטגנינים
יב:). (סוטה צופים להם 7)מה תאמר: "שמא כמאמרם:

כן  לא ואתה לומר: תלמוד - לי אין ולי לשאול, במה יש
שופטים). (ספרי, לך" אקים מקרבך... נביא ה'... נתן

ט).8) פרק (שמואלֿא,

.„:¯Ó‡iL ÔB‚k ,¯ÓB‡ ‡È·p‰L ˙eÚ¯t‰ È¯·cƒ¿≈«À¿»∆«»ƒ≈¿∆…«
,‰ÓÁÏÓ B‡ ·Ú¯ ˙ÈBÏÙ ‰L B‡ ,˙eÓÈ ÈBÏt¿ƒ»»»¿ƒ»»ƒ¿»»
‰Êa ÔÈ‡ ,ÂÈ¯·„ e„ÓÚ ‡Ï Ì‡ - el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ…»¿¿»»≈»∆
!‡· ‡ÏÂ ¯a„ ‰p‰ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,B˙‡e·Ï ‰LÁÎ‰«¿»»ƒ¿»¿≈¿ƒƒ≈ƒ∆¿…»
ÏÚ ÌÁÂ „ÒÁ ·¯Â ÌÈt‡ C¯‡ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L∆«»»∆∆««ƒ¿«∆∆¿ƒ»«
ÈL‡k Ì‰Ï ÁÏÒÂ ‰·eL˙ eNÚL ¯LÙ‡Â ;‰Ú¯‰»»»¿∆¿»∆»¿»¿ƒ¿«»∆¿«¿≈

‰ÂÈ9‰i˜ÊÁk Ì‰Ï ‰ÏzL B‡ ,10ÁÈË·‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈∆»»»∆¿ƒ¿ƒ»¬»ƒƒ¿ƒ«
‰·Bh‰ ‰‡· ‡ÏÂ ,CÎÂ Ck ‰È‰iL ¯Ó‡Â ‰·BË ÏÚ«»¿»«∆ƒ¿∆»»»¿…»»«»
‰·BË ¯·c ÏkL ;¯˜L ‡È· ‡e‰L Úe„Èa - ¯Ó‡L∆»«¿»«∆¿ƒ∆∆∆»¿«»

¯ÊBÁ BÈ‡ ,È‡z ÏÚ elÙ‡ ,Ï‡‰ ¯Ê‚iL11‡ÏÂ ; ∆ƒ¿…»≈¬ƒ«¿«≈≈¿…
eÈˆÓ12,ÔBL‡¯ Ôa¯Áa ‡l‡ ,‰·BË ¯·„a ¯ÊÁL »ƒ∆»«ƒ¿«»∆»¿À¿»ƒ

¯ÊÁÂ ,ÌÈÚL¯‰ ÌÚ e˙eÓÈ ‡lL ÌÈ˜ÈcvÏ ÁÈË·‰Lk¿∆ƒ¿ƒ«««ƒƒ∆…»ƒ»¿»ƒ¿»«
ÂÈ¯·„a13˙aL ˙ÎqÓa L¯ÙÓ ‰ÊÂ ;14,z„ÓÏ ‡‰ . ƒ¿»»¿∆¿…»¿«∆∆«»»»«¿»

e‰ÈÓ¯iL ‡e‰ .‡È·p‰ ÔÁaÈ „·Ïa ‰·Bh‰ È¯·„aL∆¿ƒ¿≈«»ƒ¿«ƒ»≈«»ƒ∆ƒ¿¿»
‰ÈÓ¯È ‰È‰Lk ,¯efÚ Ô· ‰ÈÁÏ B˙·eL˙a ¯Ó‡»«ƒ¿»«¬«¿»∆«¿∆»»ƒ¿¿»
Ì‡ :‰ÈÁÏ BÏ ¯Ó‡ ,‰·BËÏ ‰ÈÁÂ ‰Ú¯Ï ‡a˙Óƒ¿«≈¿»»«¬«¿»¿»»««¬«¿»ƒ

¯˜L ‡È· È‡L ‰È‡¯ ‰Êa ÔÈ‡ ,È¯·„ e„ÓÚÈ ‡Ï15; …««¿¿»«≈»∆¿»»∆¬ƒ¿ƒ∆∆

!¯˜L ‡È· ‰z‡L Ú„eÈ ,EÈ¯·„ e„ÓÚÈ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…««¿¿»∆ƒ»«»«»¿ƒ∆∆
‡È·p‰ ,'B‚Â ‰f‰ ¯·c‰ ˙‡ ‡ ÚÓL C‡" :¯Ó‡pL∆∆¡««¿«»∆«»»«∆¿«»ƒ
Ú„eÈ ‡È·p‰ ¯·c ‡·a ,ÌBÏL (¯a„È) [‡·pÈ] ¯L‡¬∆ƒ»≈¿«≈»¿…¿««»ƒƒ»«

."˙Ó‡a '‰ BÁÏL ¯L‡ ‡È·p‰«»ƒ¬∆¿»∆¡∆

ג).9) פרק חמשֿעשרה 10)(יונה, והוספה ארכה שקיבל
אתה  מת כי לביתך, צוו הנביא: לו שאמר זה אחרי שנה,

לח). (ישעיה, תחיה לשאול 11)ולא ואין ז.). (ברכות
אחרי  לו", וייצר "ויירא אצלו: שכתוב אבינו מיעקב
(בראשית  תלך אשר בכל ושמרתיך לו: ואמר ה' שהבטיחו
הנביא  ובין הקדושֿברוךֿהוא שבין דברים כי - טו) כח,

חז"ל:בתו  כדברי לרעה, גם יינחם שה' ייתכן פרטי, איש ר
אבל  ד.); (ברכות החטא יגרום שמא יעקב נתיירא

בניֿאדם כשהקדושֿברוךֿהוא את להבטיח לנביא אמר
רבינו  (הקדמת לרעה שוב יינחם לא אז טובה , בבשורה

המשנה). במסכת 12)לספר מפורש "וזה עד זו פיסקה
ובנוסח  וברלין, אברבנאל בכתביֿיד היא חסרה שבת",
על  משיג איזה השגת שהיא כנראה איננה. כן גם אוקספורד
שבת" במסכת מפורש "וזה האחרונה והפיסקה הרמב"ם;
המקורות  את לציין רבינו של דרכו אין שהרי תוכיח,
השגת  כאן יש מרגליות ראובן ר' הגאון הרב ולדעת לדבריו.
ראשי  ראשון". בחורבן "אלא מן מתחילה והיא הראב"ד,
השגותיו  כל מתחילות שבהם אברהם) (אמר א"א התיבות:
המלה  נתהוותה ומהן נסתלפו הרמב"ם, על הראב"ד של

דבריו. ונהירים קטרגה 13)"אלא". הדין שמידת מפני
ברשעים. מיחו שלא על כי 15)(נה.).14)עליהם

חז"ל: אמרו וכן לעשות. שדיבר הרעה על ה' יינחם לפעמים
ליתן  יכול ואיני לרעה מתנבא אני לחנניה, ירמיה לו "אמר
רעה  להביא אומר שהקדושֿברוךֿהוא לדברי, סימן
סימן  ליתן שצריך הוא אתה לטובה, מתנבא ואתה ומתנחם;
ובמדרש  ה). הלכה יא, סנהדרין (ירושלמי, לדבריך"

באריכות. הדברים מפרשים יג), אות (וירא, תנחומא

.‰È¯‰ - ‡È· ‡e‰L ¯Á‡ ‡È· BÏ „ÈÚ‰L ‡È·»ƒ∆≈ƒ»ƒ«≈∆»ƒ¬≈
;‰¯È˜Á CÈ¯ˆ ÈM‰ ‰Ê ÔÈ‡Â ,‡È· ˙˜ÊÁa ‡e‰¿∆¿«»ƒ¿≈∆«≈ƒ»ƒ¬ƒ»
Ïk B· eÈÓ‡‰Â ,ÚLB‰ÈÏ „ÈÚ‰ ea¯ ‰LÓ È¯‰L∆¬≈∆«≈≈ƒƒÀ«¿∆¡ƒ»
‡È· .˙B¯BcÏ ÔÎÂ ;˙B‡ ‰NÚiL Ì„˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈…∆∆«¬∆¿≈«»ƒ
,ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt ÂÈ¯·„· eÈÓ‡‰Â ,B˙‡e· ‰Ú„BpL∆¿»¿»¿∆¡ƒƒ¿»»««««««

‰‡e·p‰ ÈÎ¯„a CÏB‰ ‰È‰Â ,‡È· BÏ „ÈÚ‰L B‡16- ∆≈ƒ»ƒ¿»»≈¿«¿≈«¿»
dÈ‡ ‡nL B˙‡e·a ¯‰¯‰Ïe ÂÈ¯Á‡ ·MÁÏ ¯eÒ‡»¿«≈«¬»¿«¿≈ƒ¿»∆»≈»

ÈcÓ ¯˙BÈ B˙BqÏ ¯eÒ‡Â ,˙Ó‡17ÌÈÎÏB‰ ‰È‰ ‡ÏÂ , ¡∆¿»¿«≈ƒ«¿…ƒ¿∆¿ƒ
ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ eq˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ÌÈqÓe¿«ƒ¿»∆∆¡«…¿«∆¡…≈∆

'‰ LÈ‰" :e¯Ó‡L ,"‰qna Ì˙Èq ¯L‡kea¯˜a «¬∆ƒƒ∆««»∆»¿¬≈¿ƒ¿≈
eÈÓ‡È ,‡È· ‰fL Ú„BpL ¯Á‡Ó ‡l‡ ;"ÔÈ‡ Ì‡ƒ»ƒ∆»≈««∆«∆∆»ƒ«¬ƒ
e·LÁÈ ‡ÏÂ e¯‰¯‰È ‡ÏÂ ,Ìa¯˜a '‰ Èk eÚ„ÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿…¿«¿¬¿…«¿¿
‰È‰ ‡È· Èk eÚ„ÈÂ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÂÈ¯Á‡«¬»»ƒ¿»∆∆¡«¿»¿ƒ»ƒ»»

."ÌÎB˙·¿»

אמת.16) לנביאי שהוחזקו הנביאים של  כי 17)כמנהגם
מנסה  כאילו אותו שמנסה מי אז ה', כנביא שנתאמת אחרי
הספק  דרך על ה' את לעבוד ייתכן ולא ה', את הוא
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התורה, על (הרמב"ן ומופתים אותות ובבקשת והפקפוק
טז). ו, דברים

-rcndxtq
zFrC zFkld¦§¥

,‰NÚ ˙BˆÓ LÓÁ .˙BˆÓ ‰¯NÚŒ˙Á‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»««∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¬≈
˙Bnc‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ .‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿ƒ«
.ÌÈÚ¯ ˙‡ ·‰‡Ï (‚ .ÂÈÚ„BÈa ˜ac‰Ï (· .ÂÈÎ¯„aƒ¿»»¿ƒ«≈¿¿»∆¡…≈≈ƒ
(Â .ÌÈÁ‡ ‡NÏ ‡lL (‰ .ÌÈ¯b‰ ˙‡ ·‰‡Ï („∆¡…∆«≈ƒ∆…ƒ¿…«ƒ
˙BpÚÏ ‡lL (Á .ÌÈt ÔÈaÏ‰Ï ‡lL (Ê .ÁÈÎB‰Ï¿ƒ«∆…¿«¿ƒ»ƒ∆…¿«
(‡È .Ì˜Ï ‡lL (È .ÏÈÎ¯ CÏ‰Ï ‡lL (Ë .ÌÈÏÏÓ‡À¿»ƒ∆…«¬…»ƒ∆…ƒ¿…

.¯ËÏ ‡lL∆…ƒ¿…
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙BˆÓ‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
היא 1) ושהממוצעת שונות, מדיעות דיעות באדם שיש

להשיגה. כיצד הטובה;

.‡˙BÚc2BÊÂ ,Ì„‡ŒÈaÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ LÈ ‰a¯‰ ≈«¿≈≈¿»∆»¿∆»ƒ¿≈»»¿
BfÓ ‰pLÓ3‡e‰L ,Ì„‡ LÈ .¯˙BÈa ‰pnÓ ‰˜BÁ¯e , ¿À»ƒ¿»ƒ∆»¿≈≈»»∆

˙·MÈÓ BzÚcL ,Ì„‡ LÈÂ ;„ÈÓz ÒÚBk ,‰ÓÁ ÏÚa««≈»≈»ƒ¿≈»»∆«¿¿À∆∆
ËÚÓ ÒÚk ÒÚÎÈ ,ÒÚÎÈ Ì‡Â ;ÏÏk ÒÚBÎ BÈ‡Â ÂÈÏÚ»»¿≈≈¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿«««¿«
LÈÂ ,¯˙BÈa ·ÏŒd·‚ ‡e‰L ,Ì„‡ LÈÂ .ÌÈL ‰nÎa¿«»»ƒ¿≈»»∆¿«≈¿≈¿≈
‡Ï ,‰Â‡z ÏÚa ‡e‰L LÈÂ .¯˙BÈa Áe¯ŒÏÙL ‡e‰L∆¿««¿≈¿≈∆«««¬»…
·Ï ÏÚa ‡e‰L LÈÂ ;‰Â‡˙a CÏ‰Ó BLÙ ÚaNƒ̇¿««¿≈¬…¿«¬»¿≈∆««≈
ÌÈhÚÓ ÌÈ¯·„Ï elÙ‡ ‰e‡˙È ‡ÏÂ ,„‡Ó ¯B‰Ë»¿…¿…ƒ¿«∆¬ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ

‰·Á¯ LÙ ÏÚa LÈÂ .Ô‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L4‡lL , ∆«»ƒ»∆¿≈««∆∆¿»»∆…
:¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÌÏBÚ‰ ÔBÓÓ ÏkÓ BLÙ ÚaNƒ̇¿««¿ƒ»»»»»ƒ¿»∆∆¡«

‡"BLÙ ¯v˜Ó LÈÂ ;"ÛÒk ÚaNÈ ‡Ï ÛÒk ·‰5, …≈∆∆…ƒ¿«∆∆¿≈¿«≈«¿
Ûc¯È ‡ÏÂ ,BÏ ˜ÈtÒÈ ‡lL ËÚÓ ¯·c elÙ‡ BicL∆«¬ƒ»»¿«∆…«¿ƒ¿…ƒ¿…
,·Ú¯a BÓˆÚ ÛbÒÓ ‡e‰L LÈÂ .Bk¯ˆ Ïk ‚ÈN‰Ï¿«ƒ»»¿¿≈∆¿«≈«¿¿»»

B„È ÏÚ ı·B˜Â6‡l‡ ,BlMÓ ‰Ëe¯t ÏÎB‡ BÈ‡Â , ¿≈«»¿≈≈¿»ƒ∆∆»
B„Èa BBÓÓ Ïk „a‡Ó ‡e‰L LÈÂ ;ÏB„b ¯Úˆa¿««»¿≈∆¿«≈»»¿»
ÔB‚k ,˙BÚc‰ Ïk ¯‡L el‡ ÌÈÎ¯c ÏÚÂ .BzÚ„Ï¿«¿¿«¿»ƒ≈¿»»«≈¿

ÏÏB‰Ó7ÔB‡Â8ÈÏÈÎÂ ,9ÚBLÂ10,ÔÓÁ¯Â È¯ÊÎ‡Â , ¿≈¿≈¿ƒ«»«¿«¿»ƒ¿«¬»
··ÏŒC¯Â11·ÏŒıÈn‡Â12.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ , ¿«≈»¿«ƒ≈¿«≈»∆

ארבע 2) המשנה: כלשון מוסריות, נפש תכונות מידות,
יא). ה, פרק (אבות וכו' לכעוס נוח – בדעות מידות

אין 3) כך לזה, זה שוים פרצופיהם שאין כשם חז"ל: כדברי
ברכות  במסכת גם זה וכעין י). פנחס (תנחומא, שוה דעתם

א. הרחיבה 4)נח, לכן מלשון: הכל. לבלוע השואפת
יד). ה, (ישעיה נפשה מצמצם 5)שאול נפשו, את מחסר

טז). טז, (שופטים נפשו ותקצר מלשון: לאפס. עד צרכיו
לפרוטה.6) פרוטה שיצרף ובלבד נפשו, ומרעיב מפיו חושך
והוללות,7) תענוגים ורודף תמיד ומהתלות שחוק אוהב

ב). ב, (קהלת מהולל – אמרתי לשחוק בעל 8)מלשון:
תמיד. ומתאונן רוח עצוב שחורה: עין,9)מרה רע קמצן

עינו  דלעיל, ברעב" עצמו וה"מסגף באחרים: צרה שעינו
(לחםֿמשנה). לנפשו אף ומקמץ בעצמו, בו גם צרה

שוע 10) יאמר לא ולכילי שנאמר: כמו "כילי", של ההיפך

יותר  לפזר המרבה בממונו ותרן ופירושו: ה), לב, (ישעיה
ש"המאבד  בעוד שבצדקה, לדברים גם ולו ידו, מיסת מכפי
בם  שאין לדברים ממונו המבזבז הוא דלעיל ממונו" כל

(לחםֿמשנה). מוגֿלב.11)מועיל המחרף 12)פחדן,
לסכנות. עצמו ומוסר נפשו

.·‰ˆwa ‰pnÓ ‰˜BÁ¯‰ ‰Ú„Â ‰Úc Ïk ÔÈa LÈÂ¿≈≈»≈»¿≈»»¿»ƒ∆»«»∆
¯Á‡‰13˙BiBÈa ˙BÚc14ÏÎÂ .BfÓ ‰˜BÁ¯ BÊ , »«≈≈≈ƒ¿»ƒ¿»

Ó Ì„‡Ï Ô‰L ˙BÚc Ô‰Ó LÈ ,˙BÚc‰B˙i¯a ˙lÁz «≈≈≈∆≈∆≈»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
Ì„‡ ÏL BÚ·hL ,˙BÚc Ô‰Ó LÈÂ ;BÙeb Ú·Ë ÈÙÏ¿ƒ∆«¿≈≈∆≈∆ƒ¿∆»»

ÔeÎÓ ‰Ê15¯‡MÓ ¯˙BÈ ‰¯‰Óa Ì˙B‡ Ïa˜Ï „È˙ÚÂ ∆¿À»¿»ƒ¿«≈»ƒ¿≈»≈ƒ¿»
‡l‡ ,B˙i¯a ˙lÁzÓ Ì„‡Ï ÔÈ‡L ,Ô‰Ó LÈÂ .˙BÚc‰«≈¿≈≈∆∆≈»»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»

ÌÈ¯Á‡Ó Ì˙B‡ „ÓÏ16ÈÙÏ BÓˆÚÓ Ô‰Ï ‰ÙpL B‡ , »«»≈¬≈ƒ∆ƒ¿»»∆≈«¿¿ƒ
‰Úc‰ BfL ,ÚÓML B‡ ;BaÏa ‰˙ÏÚL ‰·LÁÓ«¬»»∆»¿»¿ƒ∆»«∆«≈»
„Ú da BÓˆÚ ‚È‰‰Â ,CÏÈÏ Èe‡¯ d·e BÏ ‰·BË»»»≈≈¿ƒ¿ƒ«¿»«

.BaÏ· ‰Úa˜pL∆ƒ¿¿»¿ƒ

בהלכה 13) כאן רבינו שמנה האלה הקיצוניות הדעות כמו
הקצוות 14)הקודמת. שני בין הנמצאות ממוצעות,

זה  לצד נטייתן לפי מחברתה אחת רחוקות הן שגם האלה,
זה. לצד חכמינו:16)מותאם.15)או שאמרו כמו

ז.). (סוטה עושים הרעים שכנים הרבה

.‚‰Ú„Â ‰Úc ÏÎaL BfÓ BÊ ˙B˜BÁ¯‰ ˙BÂˆ˜ ÈzL¿≈¿»»¿ƒ∆¿»≈»¿≈»
‡ÏÂ Ô‰a ˙ÎÏÏ Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,‰·BË C¯c ÔÈ‡≈»∆∆»¿≈»»»»»∆∆»∆¿…
Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰ËB BÚ·Ë ‡ˆÓ Ì‡Â .BÓˆÚÏ Ô„nÏÏ¿«¿»¿«¿¿ƒ»»ƒ¿∆¿««≈∆
‚‰Â Ô‰Ó ˙Á‡ „ÓÏ ¯·kL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÔÎeÓ B‡»¿««≈∆∆¿»»«««≈∆¿»«
‡È‰Â ,ÌÈ·Bh‰ C¯„a CÏÈÂ ·ËeÓÏ BÓˆÚ ¯ÈÊÁÈ - da»«¬ƒ«¿¿»¿≈≈¿∆∆«ƒ¿ƒ

.‰¯LÈ‰ C¯c‰«∆∆«¿»»

.„‰Úc ÏÎaL ˙ÈBÈ· ‰cÓ ‡È‰ ‰¯LÈ‰ C¯c‰«∆∆«¿»»ƒƒ»≈ƒ∆¿»≈»
‰Úc‰ ‡È‰Â ,Ì„‡Ï BÏ LiL ˙BÚc‰ ÏkÓ ‰Ú„Â¿≈»ƒ»«≈∆∆»»»¿ƒ«≈»

˙BÂˆw‰ ÈzLÓ ‰˜BÁ¯ ‡È‰L17dÈ‡Â ,‰ÂL ˜eÁ¯ ∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ»∆¿≈»
ÌÈÓÎÁ eeˆ CÎÈÙÏ .BÊÏ ‡ÏÂ BÊÏ ‡Ï ,‰·B¯¿̃»…¿¿…»¿ƒ»ƒ¬»ƒ

ÌÈBL‡¯‰18ÌL Ì„‡ ‡‰iL ,19¯ÚLÓe „ÈÓz ÂÈ˙BÚc »ƒƒ∆¿≈»»»≈»»ƒ¿«≈
ÌÏL ‡‰iL È„k ,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯ca Ì˙B‡ ÔeÎÓe Ì˙B‡»¿«≈»«∆∆»∆¿»ƒ¿≈∆¿≈»≈

BÙe‚a20‡ÏÂ ,ÒÚÎÏ ÁB ‰ÓÁ ÏÚa ‡‰È ‡Ï ?„ˆÈk . ¿≈«…¿≈««≈»«ƒ¿…¿…
ÏÚ ‡l‡ ,ÒÚÎÈ ‡Ï .ÈBÈa ‡l‡ ,LÈb¯Ó BÈ‡L ˙ÓÎ¿≈∆≈«¿ƒ∆»≈ƒ…ƒ¿«∆»«
‰NÚÈ ‡lL È„k ,ÂÈÏÚ ÒÚÎÏ Èe‡¯L ÏB„b ¯·c»»»∆»ƒ¿…»»¿≈∆…≈»∆

‡ ‰e‡˙È ‡Ï ÔÎÂ .˙¯Á‡ ÌÚt B· ‡ˆBikÌÈ¯·„Ï ‡l «≈«««∆∆¿≈…ƒ¿«∆∆»ƒ¿»ƒ
ÔÈÚk ,Ô˙ÏeÊa ˙BÈÁÏ ¯LÙ‡ È‡Â Ô‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L∆«»ƒ»∆¿ƒ∆¿»ƒ¿¿»»»ƒ¿»
‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ ."BLÙ Ú·NÏ ÏÎ‡ ˜Ècˆ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ…≈¿««¿¿≈…ƒ¿∆
ŒÈiÁÏ BÏ CÈ¯vL ¯·c ‚ÈN‰Ï ‡l‡ ,B˜ÒÚa ÏÓÚ»≈¿ƒ¿∆»¿«ƒ»»∆»ƒ¿«≈
‡ÏÂ ."˜ÈcvÏ ËÚÓ ·BË" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,‰ÚL»»»ƒ¿»∆∆¡«¿«««ƒ¿…
‰˜„ˆ Ô˙B ‡l‡ ;BBÓÓ ¯fÙÈ ‡ÏÂ ,¯˙BÈa B„È ıt˜Èƒ¿…»¿≈¿…¿«≈»∆»≈¿»»

Èe‡¯Î ‰ÂÏÓe ,B„È ˙qÓ ÈÙk21‡‰È ‡ÏÂ .CÈ¯vL ÈÓÏ ¿ƒƒ«»«¿∆»»¿ƒ∆»ƒ¿…¿≈
ÏÏB‰Ó22ÔB‡Â ·ˆÚ ‡ÏÂ ,˜ÁBNÂ23Ïk ÁÓN ‡l‡ , ¿≈¿≈¿…»≈¿≈∆»»≈«»

˙Áa ÂÈÓÈ24.ÂÈ˙BÚc ¯‡L ÔÎÂ .˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa , »»¿««¿≈∆»ƒ»¿≈¿»≈»
ÌÈÓÎÁ‰ C¯c ‡È‰ BÊ C¯„Â25ÂÈ˙BÚcL Ì„‡ Ïk . ¿∆∆ƒ∆∆«¬»ƒ»»»∆≈»

.ÌÎÁ ‡¯˜ ,˙BÚvÓÓ ,˙BiBÈa ˙BÚc≈≈ƒ¿À»ƒ¿»»»
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קעי zerc zekld - rcnd xtq - ixyz c"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

התורה, על (הרמב"ן ומופתים אותות ובבקשת והפקפוק
טז). ו, דברים

-rcndxtq
zFrC zFkld¦§¥

,‰NÚ ˙BˆÓ LÓÁ .˙BˆÓ ‰¯NÚŒ˙Á‡ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»««∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿¬≈
˙Bnc‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ .‰NÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿ƒ«
.ÌÈÚ¯ ˙‡ ·‰‡Ï (‚ .ÂÈÚ„BÈa ˜ac‰Ï (· .ÂÈÎ¯„aƒ¿»»¿ƒ«≈¿¿»∆¡…≈≈ƒ
(Â .ÌÈÁ‡ ‡NÏ ‡lL (‰ .ÌÈ¯b‰ ˙‡ ·‰‡Ï („∆¡…∆«≈ƒ∆…ƒ¿…«ƒ
˙BpÚÏ ‡lL (Á .ÌÈt ÔÈaÏ‰Ï ‡lL (Ê .ÁÈÎB‰Ï¿ƒ«∆…¿«¿ƒ»ƒ∆…¿«
(‡È .Ì˜Ï ‡lL (È .ÏÈÎ¯ CÏ‰Ï ‡lL (Ë .ÌÈÏÏÓ‡À¿»ƒ∆…«¬…»ƒ∆…ƒ¿…

.¯ËÏ ‡lL∆…ƒ¿…
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ˙BˆÓ‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
היא 1) ושהממוצעת שונות, מדיעות דיעות באדם שיש

להשיגה. כיצד הטובה;

.‡˙BÚc2BÊÂ ,Ì„‡ŒÈaÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ LÈ ‰a¯‰ ≈«¿≈≈¿»∆»¿∆»ƒ¿≈»»¿
BfÓ ‰pLÓ3‡e‰L ,Ì„‡ LÈ .¯˙BÈa ‰pnÓ ‰˜BÁ¯e , ¿À»ƒ¿»ƒ∆»¿≈≈»»∆

˙·MÈÓ BzÚcL ,Ì„‡ LÈÂ ;„ÈÓz ÒÚBk ,‰ÓÁ ÏÚa««≈»≈»ƒ¿≈»»∆«¿¿À∆∆
ËÚÓ ÒÚk ÒÚÎÈ ,ÒÚÎÈ Ì‡Â ;ÏÏk ÒÚBÎ BÈ‡Â ÂÈÏÚ»»¿≈≈¿»¿ƒƒ¿«ƒ¿«««¿«
LÈÂ ,¯˙BÈa ·ÏŒd·‚ ‡e‰L ,Ì„‡ LÈÂ .ÌÈL ‰nÎa¿«»»ƒ¿≈»»∆¿«≈¿≈¿≈
‡Ï ,‰Â‡z ÏÚa ‡e‰L LÈÂ .¯˙BÈa Áe¯ŒÏÙL ‡e‰L∆¿««¿≈¿≈∆«««¬»…
·Ï ÏÚa ‡e‰L LÈÂ ;‰Â‡˙a CÏ‰Ó BLÙ ÚaNƒ̇¿««¿≈¬…¿«¬»¿≈∆««≈
ÌÈhÚÓ ÌÈ¯·„Ï elÙ‡ ‰e‡˙È ‡ÏÂ ,„‡Ó ¯B‰Ë»¿…¿…ƒ¿«∆¬ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ

‰·Á¯ LÙ ÏÚa LÈÂ .Ô‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L4‡lL , ∆«»ƒ»∆¿≈««∆∆¿»»∆…
:¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÌÏBÚ‰ ÔBÓÓ ÏkÓ BLÙ ÚaNƒ̇¿««¿ƒ»»»»»ƒ¿»∆∆¡«

‡"BLÙ ¯v˜Ó LÈÂ ;"ÛÒk ÚaNÈ ‡Ï ÛÒk ·‰5, …≈∆∆…ƒ¿«∆∆¿≈¿«≈«¿
Ûc¯È ‡ÏÂ ,BÏ ˜ÈtÒÈ ‡lL ËÚÓ ¯·c elÙ‡ BicL∆«¬ƒ»»¿«∆…«¿ƒ¿…ƒ¿…
,·Ú¯a BÓˆÚ ÛbÒÓ ‡e‰L LÈÂ .Bk¯ˆ Ïk ‚ÈN‰Ï¿«ƒ»»¿¿≈∆¿«≈«¿¿»»

B„È ÏÚ ı·B˜Â6‡l‡ ,BlMÓ ‰Ëe¯t ÏÎB‡ BÈ‡Â , ¿≈«»¿≈≈¿»ƒ∆∆»
B„Èa BBÓÓ Ïk „a‡Ó ‡e‰L LÈÂ ;ÏB„b ¯Úˆa¿««»¿≈∆¿«≈»»¿»
ÔB‚k ,˙BÚc‰ Ïk ¯‡L el‡ ÌÈÎ¯c ÏÚÂ .BzÚ„Ï¿«¿¿«¿»ƒ≈¿»»«≈¿

ÏÏB‰Ó7ÔB‡Â8ÈÏÈÎÂ ,9ÚBLÂ10,ÔÓÁ¯Â È¯ÊÎ‡Â , ¿≈¿≈¿ƒ«»«¿«¿»ƒ¿«¬»
··ÏŒC¯Â11·ÏŒıÈn‡Â12.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ , ¿«≈»¿«ƒ≈¿«≈»∆

ארבע 2) המשנה: כלשון מוסריות, נפש תכונות מידות,
יא). ה, פרק (אבות וכו' לכעוס נוח – בדעות מידות

אין 3) כך לזה, זה שוים פרצופיהם שאין כשם חז"ל: כדברי
ברכות  במסכת גם זה וכעין י). פנחס (תנחומא, שוה דעתם

א. הרחיבה 4)נח, לכן מלשון: הכל. לבלוע השואפת
יד). ה, (ישעיה נפשה מצמצם 5)שאול נפשו, את מחסר

טז). טז, (שופטים נפשו ותקצר מלשון: לאפס. עד צרכיו
לפרוטה.6) פרוטה שיצרף ובלבד נפשו, ומרעיב מפיו חושך
והוללות,7) תענוגים ורודף תמיד ומהתלות שחוק אוהב

ב). ב, (קהלת מהולל – אמרתי לשחוק בעל 8)מלשון:
תמיד. ומתאונן רוח עצוב שחורה: עין,9)מרה רע קמצן

עינו  דלעיל, ברעב" עצמו וה"מסגף באחרים: צרה שעינו
(לחםֿמשנה). לנפשו אף ומקמץ בעצמו, בו גם צרה

שוע 10) יאמר לא ולכילי שנאמר: כמו "כילי", של ההיפך

יותר  לפזר המרבה בממונו ותרן ופירושו: ה), לב, (ישעיה
ש"המאבד  בעוד שבצדקה, לדברים גם ולו ידו, מיסת מכפי
בם  שאין לדברים ממונו המבזבז הוא דלעיל ממונו" כל

(לחםֿמשנה). מוגֿלב.11)מועיל המחרף 12)פחדן,
לסכנות. עצמו ומוסר נפשו

.·‰ˆwa ‰pnÓ ‰˜BÁ¯‰ ‰Ú„Â ‰Úc Ïk ÔÈa LÈÂ¿≈≈»≈»¿≈»»¿»ƒ∆»«»∆
¯Á‡‰13˙BiBÈa ˙BÚc14ÏÎÂ .BfÓ ‰˜BÁ¯ BÊ , »«≈≈≈ƒ¿»ƒ¿»

Ó Ì„‡Ï Ô‰L ˙BÚc Ô‰Ó LÈ ,˙BÚc‰B˙i¯a ˙lÁz «≈≈≈∆≈∆≈»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
Ì„‡ ÏL BÚ·hL ,˙BÚc Ô‰Ó LÈÂ ;BÙeb Ú·Ë ÈÙÏ¿ƒ∆«¿≈≈∆≈∆ƒ¿∆»»

ÔeÎÓ ‰Ê15¯‡MÓ ¯˙BÈ ‰¯‰Óa Ì˙B‡ Ïa˜Ï „È˙ÚÂ ∆¿À»¿»ƒ¿«≈»ƒ¿≈»≈ƒ¿»
‡l‡ ,B˙i¯a ˙lÁzÓ Ì„‡Ï ÔÈ‡L ,Ô‰Ó LÈÂ .˙BÚc‰«≈¿≈≈∆∆≈»»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆»

ÌÈ¯Á‡Ó Ì˙B‡ „ÓÏ16ÈÙÏ BÓˆÚÓ Ô‰Ï ‰ÙpL B‡ , »«»≈¬≈ƒ∆ƒ¿»»∆≈«¿¿ƒ
‰Úc‰ BfL ,ÚÓML B‡ ;BaÏa ‰˙ÏÚL ‰·LÁÓ«¬»»∆»¿»¿ƒ∆»«∆«≈»
„Ú da BÓˆÚ ‚È‰‰Â ,CÏÈÏ Èe‡¯ d·e BÏ ‰·BË»»»≈≈¿ƒ¿ƒ«¿»«

.BaÏ· ‰Úa˜pL∆ƒ¿¿»¿ƒ

בהלכה 13) כאן רבינו שמנה האלה הקיצוניות הדעות כמו
הקצוות 14)הקודמת. שני בין הנמצאות ממוצעות,

זה  לצד נטייתן לפי מחברתה אחת רחוקות הן שגם האלה,
זה. לצד חכמינו:16)מותאם.15)או שאמרו כמו

ז.). (סוטה עושים הרעים שכנים הרבה

.‚‰Ú„Â ‰Úc ÏÎaL BfÓ BÊ ˙B˜BÁ¯‰ ˙BÂˆ˜ ÈzL¿≈¿»»¿ƒ∆¿»≈»¿≈»
‡ÏÂ Ô‰a ˙ÎÏÏ Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ,‰·BË C¯c ÔÈ‡≈»∆∆»¿≈»»»»»∆∆»∆¿…
Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰ËB BÚ·Ë ‡ˆÓ Ì‡Â .BÓˆÚÏ Ô„nÏÏ¿«¿»¿«¿¿ƒ»»ƒ¿∆¿««≈∆
‚‰Â Ô‰Ó ˙Á‡ „ÓÏ ¯·kL B‡ ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ÔÎeÓ B‡»¿««≈∆∆¿»»«««≈∆¿»«
‡È‰Â ,ÌÈ·Bh‰ C¯„a CÏÈÂ ·ËeÓÏ BÓˆÚ ¯ÈÊÁÈ - da»«¬ƒ«¿¿»¿≈≈¿∆∆«ƒ¿ƒ

.‰¯LÈ‰ C¯c‰«∆∆«¿»»

.„‰Úc ÏÎaL ˙ÈBÈ· ‰cÓ ‡È‰ ‰¯LÈ‰ C¯c‰«∆∆«¿»»ƒƒ»≈ƒ∆¿»≈»
‰Úc‰ ‡È‰Â ,Ì„‡Ï BÏ LiL ˙BÚc‰ ÏkÓ ‰Ú„Â¿≈»ƒ»«≈∆∆»»»¿ƒ«≈»

˙BÂˆw‰ ÈzLÓ ‰˜BÁ¯ ‡È‰L17dÈ‡Â ,‰ÂL ˜eÁ¯ ∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒ»∆¿≈»
ÌÈÓÎÁ eeˆ CÎÈÙÏ .BÊÏ ‡ÏÂ BÊÏ ‡Ï ,‰·B¯¿̃»…¿¿…»¿ƒ»ƒ¬»ƒ

ÌÈBL‡¯‰18ÌL Ì„‡ ‡‰iL ,19¯ÚLÓe „ÈÓz ÂÈ˙BÚc »ƒƒ∆¿≈»»»≈»»ƒ¿«≈
ÌÏL ‡‰iL È„k ,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯ca Ì˙B‡ ÔeÎÓe Ì˙B‡»¿«≈»«∆∆»∆¿»ƒ¿≈∆¿≈»≈

BÙe‚a20‡ÏÂ ,ÒÚÎÏ ÁB ‰ÓÁ ÏÚa ‡‰È ‡Ï ?„ˆÈk . ¿≈«…¿≈««≈»«ƒ¿…¿…
ÏÚ ‡l‡ ,ÒÚÎÈ ‡Ï .ÈBÈa ‡l‡ ,LÈb¯Ó BÈ‡L ˙ÓÎ¿≈∆≈«¿ƒ∆»≈ƒ…ƒ¿«∆»«
‰NÚÈ ‡lL È„k ,ÂÈÏÚ ÒÚÎÏ Èe‡¯L ÏB„b ¯·c»»»∆»ƒ¿…»»¿≈∆…≈»∆

‡ ‰e‡˙È ‡Ï ÔÎÂ .˙¯Á‡ ÌÚt B· ‡ˆBikÌÈ¯·„Ï ‡l «≈«««∆∆¿≈…ƒ¿«∆∆»ƒ¿»ƒ
ÔÈÚk ,Ô˙ÏeÊa ˙BÈÁÏ ¯LÙ‡ È‡Â Ô‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L∆«»ƒ»∆¿ƒ∆¿»ƒ¿¿»»»ƒ¿»
‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ ."BLÙ Ú·NÏ ÏÎ‡ ˜Ècˆ" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ…≈¿««¿¿≈…ƒ¿∆
ŒÈiÁÏ BÏ CÈ¯vL ¯·c ‚ÈN‰Ï ‡l‡ ,B˜ÒÚa ÏÓÚ»≈¿ƒ¿∆»¿«ƒ»»∆»ƒ¿«≈
‡ÏÂ ."˜ÈcvÏ ËÚÓ ·BË" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,‰ÚL»»»ƒ¿»∆∆¡«¿«««ƒ¿…
‰˜„ˆ Ô˙B ‡l‡ ;BBÓÓ ¯fÙÈ ‡ÏÂ ,¯˙BÈa B„È ıt˜Èƒ¿…»¿≈¿…¿«≈»∆»≈¿»»

Èe‡¯Î ‰ÂÏÓe ,B„È ˙qÓ ÈÙk21‡‰È ‡ÏÂ .CÈ¯vL ÈÓÏ ¿ƒƒ«»«¿∆»»¿ƒ∆»ƒ¿…¿≈
ÏÏB‰Ó22ÔB‡Â ·ˆÚ ‡ÏÂ ,˜ÁBNÂ23Ïk ÁÓN ‡l‡ , ¿≈¿≈¿…»≈¿≈∆»»≈«»

˙Áa ÂÈÓÈ24.ÂÈ˙BÚc ¯‡L ÔÎÂ .˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa , »»¿««¿≈∆»ƒ»¿≈¿»≈»
ÌÈÓÎÁ‰ C¯c ‡È‰ BÊ C¯„Â25ÂÈ˙BÚcL Ì„‡ Ïk . ¿∆∆ƒ∆∆«¬»ƒ»»»∆≈»

.ÌÎÁ ‡¯˜ ,˙BÚvÓÓ ,˙BiBÈa ˙BÚc≈≈ƒ¿À»ƒ¿»»»
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הזהב"17) "שביל וזהו בדיוק, בתווך נמצאת שהיא כלומר:
(ירושלמי, חכמינו וכדברי העתים. בכל החכמים ששיבחוהו
אחד  שבילים: לשני דומה הזו התורה ה"א): פ"ב, חגיגה
בזו  היטה באור, מת – בזה היטה שלג. של ואחד אור של
מידה  לכל באמצע. יהלך – יעשה? מה בשלג. מת –
הוא  – הראשון ואחרון. ראשון קצוות: שתי יש שבאדם
השלילי, הצד הוא – והאחרון התוספת: צד החיובי, הצד
הקצה  – היא הפזרנותֿהשועות למשל: החסרון. צד
נותן  כשהנותן הצדקה, נתינת במידת החיובי הצד הראשון,
האחרון, הקצה – היא והקמצנותֿהכילות יכלתו. מכפי יותר
שתי  רחמים. ללא ידו קופץ כשהנותן והחסרון, השלילי הצד
שתי  בין הממוצעת הדרך ורק יחד, גם הם רעים אלה קצוות
ידבק  ובה המשובחת היא – הנדיבות מידת הללו, הקצוות
פרקים  שמונה (השווה המידות. כל בשאר וכן האדם.
מן  שנסתעפה קצוה מן – קצוות ד). פרק ְַָלהרמב"ם,

ונקבה. זכר ומשמש ֿ 18)קצהֿקצו, ה חסר המתואר ְֶָָ
הגדולה. כנסת כמו: המשנה, לשון כדרך הידיעה,

ה:).19) (סוטה דרכו מחשב ושוקלן. דעותיו מעריך
איננה.20) "בגופו" המלה ובאוקספורד, אברבנאל בכתבֿיד
עה:).21) (ב"מ ועדים החיובי.22)בשטר לצד קיצוני
השלילי.23) לצד הלכה 25)בינוני.24)קיצוני סוף כאן

רסט). קושטא, דפוס (עלֿפי ד

.‰˜Á¯˙ÈÂ ,¯˙BÈa BÓˆÚ ÏÚ ˜c˜„Ó ‡e‰L ÈÓeƒ∆¿«¿≈««¿¿≈¿ƒ¿«≈
‡¯˜ - ‰Ê „ˆÏ B‡ ‰Ê „ˆÏ ËÚÓ ˙ÈBÈ· ‰ÚcÓƒ≈»≈ƒ¿«¿«∆¿«∆ƒ¿»

„ÈÒÁ26‰ˆw‰ „Ú ·l‰ d·bÓ ˜Á¯˙iL ÈÓ ?„ˆÈk . »ƒ≈«ƒ∆ƒ¿«≈ƒ…««≈««»∆
BÊÂ ,„ÈÒÁ ‡¯˜ ,¯˙BÈa Áe¯ŒÏÙL ‰È‰ÈÂ ÔB¯Á‡‰»«¬¿ƒ¿∆¿««¿≈ƒ¿»»ƒ¿
„·Ïa ÚˆÓ‡‰ „Ú ˜Á¯˙ Ì‡Â .˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ‡È‰ƒƒ«¬ƒ¿ƒƒ¿«≈«»∆¿«ƒ¿«
ÏÚÂ .‰ÓÎÁ ˙cÓ ‡È‰ BÊÂ ,ÌÎÁ ‡¯˜ - ÂÚ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆»»ƒ¿»»»¿ƒƒ«»¿»¿«
eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁÂ .˙BÚc‰ Ïk ¯‡L BÊ C¯c∆∆¿»»«≈«¬ƒƒ»ƒƒ»
ÈzL „‚k ˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÓ Ô‰lL ˙BÚc ÔÈhÓ«ƒ≈∆»∆ƒ∆∆»∆¿»ƒ¿∆∆¿≈

˙BÂˆw‰27‰ˆw‰ „‚k d˙B‡ ÔÈhnL ‰Úc LÈ : «¿»≈≈»∆«ƒ»¿∆∆«»∆
‰ˆw‰ „‚k d˙B‡ ÔÈhnL ‰Úc LÈÂ ,ÔB¯Á‡‰»«¬¿≈≈»∆«ƒ»¿∆∆«»∆

ÔBL‡¯‰28ÔÈc‰Œ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ e‰ÊÂ ,29e‡ ÔÈeˆÓe . »ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ««ƒ¿Àƒ»
ÌÈÎ¯c‰ Ì‰Â ,ÌÈBÈa‰ el‡‰ ÌÈÎ¯ca ˙ÎÏÏ»∆∆«¿»ƒ»≈«≈ƒ¿≈«¿»ƒ

."ÂÈÎ¯„a zÎÏ‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯LÈ‰Â ÌÈ·Bh‰«ƒ¿«¿»ƒ∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

"eikxca zklde xn`py"

של  בשליחותו ללכת גם הוא בדרכיו" ב"והלכת הפירוש
כמותו", לעליון) (אדמה אדם של "שלוחו והרי הקב"ה,
וצריך  יכול יהודי שכל הוא בדרכיו" "והלכת הציווי וממילא

להקב"ה. להדמות
(280 cenr b"i wlg y"ewl itÎlr)

ב.26) קכא, והרחקה.27)שבת סייג לא 28)לשם כי
החיובי  הראשון, הקצה – האחת אצל שוות: המידות כל
האחרון  טוב – האחרת ואצל האחרון. מן טוב יותר הוא
יותר  טוב – הנדיבות במידת למשל: הראשון. מן השלילי
האחרון, הקצה מן השועות הפזרנות. הראשון: הקצה
הקצה  יותר טוב – אהבתֿכבוד ובמידת והכילות: הקמצנות

הגאוותנות. הראשון, הקצה מן שפלותֿהרוח האחרון.
להתנהג  עצמם על ומחמירים המקפידים החסידים לפיכך
הזהב" "שביל את רוב עלֿפי עוזבים הדין, משורת לפנים
– האחרון לקצה ופעם הראשון לקצה פעם עצמם ומטים
ל:), (ב"מ התלמוד לנו מספר וכן ה"דעה". מהות לפי הכל
"פריקה  במצות עוסק היה יוסי ברבי ישמעאל שרבי
"זקן  משום מזה פטור היה הדין שמצד אףֿעלֿפי וטעינה",
הדין. משורת לפנים זאת עשה הוא אבל כבודו", לפי ואינה

רסט).29) קושטא, נוסח (לפי ה הלכה סוף כאן

.ÂBÊ ‰ÂˆÓ Le¯Ùa e„nÏ Ck30,ÔepÁ ‡¯˜ ‡e‰ ‰Ó : »ƒ¿¿≈ƒ¿»«ƒ¿»«
‰z‡ Û‡ ,ÌeÁ¯ ‡¯˜ ‡e‰ ‰Ó ;ÔepÁ ‰È‰ ‰z‡ Û‡««»¡≈««ƒ¿»«««»
‰È‰ ‰z‡ Û‡ ,LB„˜ ‡¯˜ ‡e‰ ‰Ó ;ÌeÁ¯ ‰È‰¡≈««ƒ¿»»««»¡≈
Ô˙B‡ ÏÎa Ï‡Ï ÌÈ‡È·p‰ e‡¯˜ BÊ C¯c ÏÚÂ .LB„»̃¿«∆∆»¿«¿ƒƒ»≈¿»»

„ÒÁ ·¯Â ÌÈt‡ C¯‡' :ÔÈÈepk‰,'¯LÈÂ ˜Ècˆ' ,' «ƒƒ∆∆««ƒ¿«∆∆«ƒ¿»»
Ô‰L ÚÈ„B‰Ï - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ,'˜ÊÁÂ ¯Bab' ,'ÌÈÓz'»ƒƒ¿»»¿«≈»∆¿ƒ«∆≈
Ô‰a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡ ·iÁÂ ,ÌÈ¯LÈÂ ÌÈ·BË ÌÈÎ¯c¿»ƒƒƒ»ƒ¿«»»»¿«¿ƒ«¿»∆

.BÁÎ ÈÙk ÂÈÏ‡ ˙Bnc‰Ïe¿ƒ«≈»¿ƒ…

ב).30) קלג, שבת עקב. ('ספרי' בדרכיו" "והלכת של
נד). ח"א, מו"נ גם (השווה

.ÊeÚ·˜iL „Ú el‡ ˙BÚ„a BÓˆÚ Ì„‡ ÏÈb¯È „ˆÈÎÂ¿≈««¿ƒ»»«¿¿≈≈«∆ƒ»¿
LlLÈÂ ‰LÈÂ ‰NÚÈ ?B·31ÈtŒÏÚ ‰NBÚL ÌÈNÚna «¬∆¿ƒ¿∆ƒ«≈««¬ƒ∆∆«ƒ

eÈ‰iL „Ú ,„ÈÓz Ì‰a ¯ÊÁÈÂ ,˙BiÚˆÓ‡‰ ˙BÚc‰«≈»∆¿»ƒ¿«¬…»∆»ƒ«∆ƒ¿
,ÂÈÏÚ Á¯Ë Ì‰· ‰È‰È ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ ÌÈl˜ Ì‰ÈNÚÓ«¬≈∆«ƒ»»¿…ƒ¿∆»∆…«»»
‡¯˜ el‡‰ ˙BÓM‰L ÈÙÏe .BLÙa ˙BÚc‰ eÚ·wÈÂ¿ƒ»¿«≈¿«¿¿ƒ∆«≈»≈ƒ¿»
˙ÎÏÏ ÔÈ·iÁ e‡L ˙ÈBÈa‰ C¯c‰ Ì‰Â ,¯ˆBi‰ Ô‰·»∆«≈¿≈«∆∆«≈ƒ∆»«»ƒ»∆∆
Ì‰¯·‡ „nlL ‡È‰Â ."'‰ C¯c" BÊ C¯c ˙‡¯˜ - da»ƒ¿≈∆∆∆∆¿ƒ∆ƒ≈«¿»»
‰eˆÈ ¯L‡ ÔÚÓÏ ÂÈzÚ„È Èk" :¯Ó‡pL ,ÂÈ·Ï eÈ·‡»ƒ¿»»∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ¿««¬∆¿«∆
,BÓˆÚÏ ‰Î¯·e ‰·BË ‡È·Ó ,BÊ C¯„a CÏB‰‰Â ."'B‚Â¿¿«≈¿∆∆≈ƒ»¿»»¿«¿
¯ac ¯L‡ ˙‡ Ì‰¯·‡ ÏÚ '‰ ‡È·‰ ÔÚÓÏ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿««»ƒ««¿»»≈¬∆ƒ∆

."ÂÈÏÚ»»

רוב 31) לפי "והכל יט) פ"ג, (אבות זו הלכה מקור
לא  המעלות נקנות בפירושו, (שם) רבינו לדעת המעשה".
דבריו  וכה המעשים, מספר רוב לפי אלא המעשה גודל לפי
זהובים  אלף של נדבה לבו ידבנו אשר אדם כשיתן בקירוב:
הגדול  במעשה הנדיבות מידת בידו תעלה לא אחת, בבת
זהובים  אלף שהתנדב זה בידי שתעלה כמו הזה, היחידי
הנדיבות  מעשה כפל האחרון שזה מפני – פעמים באלף
בעוד  מאד, חזק נפש קנין בזה לו והגיע פעמים אלף

יספה. ולא אחת פעם התעוררה נפשו שהראשון

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הטובה.1) היא הקיצונית הדעה לפעמים

.‡LÈÂ .¯Ó ˜B˙Óe ˜B˙Ó ¯n‰ ÌÈÓÚBË Ûeb‰ ÈÏBÁ≈«¬ƒ««»»»¿≈
ÔÓÔÈ‡L ˙BÏÎ‡ÓÏ ·‡˙Â ‰e‡˙nL ÈÓ ÌÈÏBÁ‰ ƒ«ƒƒ∆ƒ¿«∆¿»≈¿«¬»∆≈»

‡BNÂ ,ÌÁt‰Â ¯ÙÚ‰ ÔB‚k ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ«¬ƒ»¿∆»»¿«∆»¿≈
·¯ ÈÙÏ Ïk‰ - ¯Na‰Â ˙t‰ ÔB‚k ,ÌÈ·Bh‰ ˙BÏÎ‡n‰««¬»«ƒ¿««¿«»»«…¿ƒ…
ÌÈe‡˙Ó ,˙BÏBÁ Ì‰È˙BLÙpL Ì„‡ŒÈa Ck .ÈÏÁ‰«…ƒ»¿≈»»∆«¿≈∆ƒ¿«ƒ
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‰·Bh‰ C¯c‰ ÌÈ‡BNÂ ,˙BÚ¯‰ ˙BÚc‰ ÌÈ·‰B‡Â¿¬ƒ«≈»»¿¿ƒ«∆∆«»
ÈÙÏ „‡ÓÏ Ì‰ÈÏÚ ‰„·Î ‡È‰Â ,da ˙ÎÏÏ ÌÈÏvÚ˙Óeƒ¿«¿ƒ»∆∆»¿ƒ¿≈»¬≈∆ƒ¿…¿ƒ

ÌÈÏÁ2ÈB‰" :eÏl‰ ÌÈL‡a ¯ÓB‡ e‰ÈÚLÈ ÔÎÂ . »¿»¿≈¿«¿»≈»¬»ƒ«»
¯B‡Â ¯B‡Ï CLÁ ÌÈÓN ,Ú¯ ·BhÏÂ ·BË Ú¯Ï ÌÈ¯Ó‡‰»…¿ƒ»«¿«»»ƒ∆¿¿
Ì‰ÈÏÚÂ ;"¯ÓÏ ˜B˙Óe ˜B˙ÓÏ ¯Ó ÌÈÓN ,CLÁÏ¿∆»ƒ«¿»»¿»«¬≈∆
."CLÁ ÈÎ¯„a ˙ÎÏÏ ¯LÈ ˙BÁ¯‡ ÌÈ·ÊÚ‰" :¯Ó‡∆¡««…¿ƒ»¿∆»∆∆¿«¿≈∆
,ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ eÎÏÈ ?˙BLÙp‰ ÈÏBÁ ˙wz ‡È‰ ‰Óe«ƒ«»«≈«¿»≈¿≈∆«¬»ƒ
ÔÈ„nÏnL ˙BÚca ÌÈÏÁ e‡t¯ÈÂ ,˙BLÙp‰ È‡ÙB¯ Ô‰L∆≈¿≈«¿»ƒ«¿»¿»«≈∆¿«¿ƒ

„Ú ,Ì˙B‡‰·Bh‰ C¯cÏ Ìe¯ÈÊÁiL3ÌÈ¯Èkn‰Â . »«∆«¬ƒ«∆∆«»¿««ƒƒ
ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ ÌÈÎÏB‰ ÌÈ‡Â Ì‰lL ˙BÚ¯‰ ˙BÚ„a«≈»»∆»∆¿≈»¿ƒ≈∆«¬»ƒ
¯ÒeÓe ‰ÓÎÁ" :‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚ ,Ì˙B‡ ‡t¯Ï¿«≈»¬≈∆»«¿……»¿»»

."eÊa ÌÈÏÈÂ‡¡ƒƒ»

פ"ג).2) (ב"שמונהֿפרקים", רבינו דברי השווה
אחד 3) על א) הלכה א, פרק (תענית בירושלמי כמסופר

הש"ס  גליון כפירוש ולשוןֿהרע, (ברכילות בלשונו שחטא
לרפואתו. נפשות) רופא (שהיה חנינא לרבי ושלחוהו שם)
לך, ורפא – בתורה ועסוק בך חזור חנינא: רבי לו אמר
חיים  עץ ואין ד), טו, (משלי החיים עץ לשון מרפא שנאמר:

תורה. אלא –

.·,‰ÓÁ ÏÚa ‡e‰L ÈÓ ?Ì˙‡eÙ¯ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿»»ƒ∆««≈»
LÈb¯È ‡Ï Ïl˜Â ‰k‰ Ì‡L ,BÓˆÚ ‚È‰‰Ï BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿«¿ƒ«¿∆ƒÀ»¿À«…«¿ƒ
‰ÓÁ‰ ¯˜ÚzL „Ú ,‰a¯Ó ÔÓÊ BÊ C¯„a CÏÈÂ ;ÏÏk¿»¿≈≈¿∆∆¿«¿À∆«∆≈»≈«≈»
,‰a¯‰ ÔBÈf·a BÓˆÚ ‚È‰È - ·ÏŒd·‚ ‰È‰ Ì‡Â .BalÓƒƒ¿ƒ»»¿«≈«¿ƒ«¿¿ƒ»«¿≈
˙Bf·Ó‰ ˙B·ÁÒ ÈÈBÏa LaÏÈÂ ,Ïk‰ ÔÓ ‰hÓÏ ·LÈÂ¿≈≈¿«»ƒ«…¿ƒ¿«¿≈¿»«¿«
d·b ¯˜ÚiL „Ú ,el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ ,Ì‰ÈL·BÏ ˙‡∆¿≈∆¿«≈ƒ¿»ƒ≈«∆«¬……«
C¯c ‡e‰L ,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÏ ¯ÊÁÈÂ epnÓ ·l‰«≈ƒ∆¿«¬…«∆∆»∆¿»ƒ∆∆∆

‰·Bh‰4Ïk da CÏÈ ,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÏ ¯ÊÁiLÎÏÂ . «»¿ƒ¿∆«¬…«∆∆»∆¿»ƒ≈≈»»
‰Ê Â˜ ÏÚÂ .ÂÈÓÈ5‰È‰ Ì‡ :˙BÚc‰ Ïk ¯‡La ‰NÚÈ »»¿««∆«¬∆ƒ¿»»«≈ƒ»»

ÈM‰ ‰ˆwÏ BÓˆÚ ˜ÈÁ¯È - „Á‡‰ ‰ˆwÏ ˜BÁ¯6‚‰ÈÂ »«»∆»∆»«¿ƒ«¿«»∆«≈ƒ¿ƒ¿«
‰cÓ ‡È‰Â ,‰·Bh‰ C¯cÏ Ba ¯ÊÁiL „Ú ,·¯ ÔÓÊ Ba¿«««∆«¬…«∆∆«»¿ƒƒ»

.‰Ú„Â ‰Úc ÏÎaL ˙ÈBÈ·≈ƒ∆¿»≈»¿≈»

ונתעקם,4) שנתכופף לחפץ דומה? הדבר מה משל
לצד  אותו כופפים מתכונתו, על ולהעמידו לתקנו וכשרוצים

לתיקונו. וחוזר מתיישר הוא ואז זה,5)שכנגד, אופן על
הזאת. השיטה ֿ 6)עלֿפי מלוי על חכמינו שאמרו כמו

– לעדות)? כשרים (להיות חזרתם, היא מאימתי בריבית:
לנכרים  אפילו בריבית עוד ילוו ולא שטריהם את משיקרעו

כה:). (סנהדרין

.‚,˙ÈBÈaa Ô‰a ‚‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L ˙BÚc LÈÂ¿≈≈∆»»»»ƒ¿…»∆«≈ƒ
,¯Á‡‰ ‰ˆw‰ „Ú „Á‡‰ ‰ˆw‰ ÔÓ ˜Á¯˙È ‡l‡∆»ƒ¿«≈ƒ«»∆»∆»««»∆»«≈
ÂÚ Ì„‡ ‰È‰iL ,‰·Bh‰ C¯c ÔÈ‡L ,·Ï d·b ‡e‰Â¿…«≈∆≈∆∆«»∆ƒ¿∆»»»»
‰ÎeÓ BÁe¯ ‰È‰˙Â Áe¯ŒÏÙL ‰È‰iL ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»∆ƒ¿∆¿««¿ƒ¿∆¿»
‡ÏÂ ,"„‡Ó ÂÚ" ea¯ ‰LÓa ¯Ó‡ CÎÈÙÏe .„‡ÓÏƒ¿…¿ƒ»∆¡«¿∆«≈»»¿…¿…

ÌÈÓÎÁ eeˆ CÎÈÙÏe .„·Ïa "ÂÚ" ¯Ó‡7„‡Ó" : ∆¡«»»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¬»ƒ¿…
e¯Ó‡ „BÚÂ ."Áe¯ŒÏÙL ÈÂ‰ „‡Ó8dÈa‚n‰ ÏkL , ¿…¡≈¿««¿»¿∆»««¿ƒ«

˙‡ zÁÎLÂ ,E··Ï Ì¯Â" :¯Ó‡pL ,¯wÚa ¯Ùk ,BaÏƒ»«»ƒ»∆∆¡«¿»¿»∆¿»«¿»∆

da ˙È‡c Ô‡Ó ‡˙nLa" :e¯Ó‡ „BÚÂ ."EÈ‰Ï‡ '‰¡…∆¿»¿¿«¿»»¿ƒ≈
"Áe¯‰ ˙eqb9‰cÓ - ÒÚk‰ ÔÎÂ .d˙ˆ˜Ó elÙ‡Â , «»««¬ƒƒ¿»»¿≈«««ƒ»

‰pnÓ ˜Á¯˙iL Ì„‡Ï Èe‡¯Â ,„‡ÓÏ „Ú ‡È‰ ‰Ú»̄»ƒ«ƒ¿…¿»»»»∆ƒ¿«≈ƒ∆»
ÒÚÎÈ ‡lL BÓˆÚ „nÏÈÂ ,¯Á‡‰ ‰ˆw‰ „Ú10elÙ‡Â , ««»∆»«≈ƒ«≈«¿∆…ƒ¿««¬ƒ

‰ÓÈ‡ ÏÈË‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ÒÚÎÏ Èe‡¯L ¯·c ÏÚ«»»∆»ƒ¿…»»¿ƒ»»¿»ƒ≈»
,Ò¯Ù ‰È‰ Ì‡ ¯eav‰ ÏÚ B‡ ,B˙È·ŒÈ·e ÂÈa ÏÚ«»»¿≈≈««ƒƒ»»«¿»
‰‡¯È - ·ËeÓÏ e¯ÊÁiL È„k Ì‰ÈÏÚ ÒÚÎÏ ‰ˆ¯Â¿»»ƒ¿…¬≈∆¿≈∆««¿¿»«¿∆
‰È‰˙Â ,Ì¯qÈÏ È„k ,ÒÚBÎ ‡e‰L Ì‰ÈÙa BÓˆÚ«¿ƒ¿≈∆∆≈¿≈¿«¿»¿ƒ¿∆
‰ncÓ ‡e‰L Ì„‡k ,BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ˙·MÈÓ BzÚ„11 «¿¿À∆∆≈¿≈«¿¿»»∆ƒ«∆

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÒÚBÎ BÈ‡ ‡e‰Â ,BÒÚk ˙ÚLa ÒÚBk≈ƒ¿««¿¿≈≈»¿¬»ƒ
˙„B·Ú „·BÚ el‡k ,ÒÚBk‰ Ïk" :ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ»«≈¿ƒ≈¬«

"ÌÈ·ÎBk12,‡e‰ ÌÎÁ Ì‡ - ÒÚBk‰ ÏkL ,e¯Ó‡Â ; »ƒ¿»¿∆»«≈ƒ»»
epnÓ ˙˜lzÒÓ B˙ÓÎÁ13B˙‡e· ,‡e‰ ‡È· Ì‡Â , »¿»ƒ¿«∆∆ƒ∆¿ƒ»ƒ¿»

ÌÈiÁ Ì‰ÈiÁ ÔÈ‡ ÒÚÎ ÈÏÚ·e .epnÓ ˙˜lzÒÓ14. ƒ¿«∆∆ƒ∆«¬≈««≈«≈∆«ƒ
BÓˆÚ ‚È‰iL „Ú ,ÒÚk‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ï eeˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ««««∆«¿ƒ«¿
‡È‰ BÊÂ ,ÌÈÒÈÚÎn‰ ÌÈ¯·„Ï elÙ‡ LÈb¯È ‡lL∆…«¿ƒ¬ƒƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡Â ÔÈ·eÏÚ Ô‰ - ÌÈ˜Ècv‰ C¯„Â .‰·Bh‰ C¯c‰«∆∆«»¿∆∆««ƒƒ≈¬ƒ¿≈»
ÔÈNBÚ ,ÔÈ·ÈLÓ ÌÈ‡Â Ì˙t¯Á ÌÈÚÓBL ,ÔÈ·ÏBÚ¿ƒ¿ƒ∆¿»»¿≈»¿ƒƒƒ

ÌÈ¯eqÈa ÌÈÁÓNe ‰·‰‡Ó15:¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ì‰ÈÏÚÂ ; ≈«¬»¿≈ƒ¿ƒƒ«¬≈∆«»≈
"B˙¯·‚a LÓM‰ ˙‡ˆk ÂÈ·‰‡Â"16. ¿…¬»¿≈«∆∆ƒ¿À»

ד.7) פ"ד, ב.8)אבות ד, בחרם 9)סוטה א. ה, שם,
גאוה. בו שיש מי על 10)יהא ד.) (תענית אמרו וכן

בו  רותחת שתורתו מפני לכעוס, העלול מרבנן צורבא
את  ולהרגיל הכעס מן להתרחק שעליו – אותו ומרתיחה
מלבך  כעס והסר שנאמר: ובמתינות, בנחת להתנהג עצמו

י). יא, כועס 11)(קהלת ואינו כועס של פנים מעמיד
מדמה. סוברים: ויש ב). קה, ב,12)(שבת בראשית זוהר,

עובד  כאילו הכועס שכל אוקמוה, "והא לשונו: וזה טז.
הרשב"ש  שבתשובת מעיר הלר חיים ר' והגאון עבודהֿזרה.
א. כב, נדרים ממסכת כלשונו זה מאמר הובא ש"ע סימן
ז"ל. הראשונים רבותינו לפני הנוסחה כך היתה וכנראה
מיני  כל – הכועס "כל היא: שלפנינו בתלמוד הנוסחה

בו". שולטים ב.13)גיהנום סו, קיג,14)פסחים שם,
ב.15)ב. לו, גיטין א. כג, מן 16)יומא היה השמש גם

והציע  הקב"ה לפני בא כשהירח עולבים, ואינם העלובים
בכתר  משתמשים מלכים שני שאין מפני מהם, אחד שיקטין

ו  באורו אחד. מנצח כגבור בגבורתו השמש יצא לבסוף
שם). "עיןֿיעקב", על (מהרי"ף הגדול

.„B‡ ‡l‡ ¯a„È ‡ÏÂ ,‰˜È˙La Ì„‡ ‰a¯È ÌÏBÚÏ¿»«¿∆»»ƒ¿ƒ»¿…¿«≈∆»
‰ÓÎÁ ¯·„a17.BÙe‚ ÈiÁÏ Ì‰Ï CÈ¯vL ÌÈ¯·„· B‡ , ƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ∆»ƒ»∆¿«≈

‰ÁÈN ÁN ‡lL ,LB„w‰ ea¯ „ÈÓÏz ,·¯ ÏÚ e¯Ó‡»¿«««¿ƒ«≈«»∆…»ƒ»
ÂÈÓÈ Ïk ‰ÏË·18.Ì„‡ Ïk ·¯ ˙ÁÈN ‡È‰ BÊÂ - ¿≈»»»»¿ƒƒ«…»»»

‰Ê ÏÚÂ .ÌÈ¯·c Ì„‡ ‰a¯È ‡Ï Ûeb‰ ÈÎ¯ˆa elÙ‡Â«¬ƒ¿»¿≈«…«¿∆»»¿»ƒ¿«∆
e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ eeˆ19‡È·Ó ÌÈ¯·„ ‰a¯n‰ Ïk" : ƒ¬»ƒ¿»¿»««¿∆¿»ƒ≈ƒ

‡l‡ ,·BË ÛebÏ È˙‡ˆÓ ‡Ï" :e¯Ó‡Â ,"‡ËÁ≈¿¿»¿…»»ƒ«∆»
È¯·c eÈ‰È ‰ÓÎÁ È¯·„·e ‰¯B˙ È¯·„a ÔÎÂ ."‰˜È˙L¿ƒ»¿≈¿ƒ¿≈»¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿ƒ¿≈

Ì‰ÈÈÚÂ ÌÈhÚÓ Ì„‡‰20eevL ‡e‰Â .ÌÈa¯Ó »»»¿«ƒ¿ƒ¿¿≈∆¿Àƒ¿∆ƒ
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‰·Bh‰ C¯c‰ ÌÈ‡BNÂ ,˙BÚ¯‰ ˙BÚc‰ ÌÈ·‰B‡Â¿¬ƒ«≈»»¿¿ƒ«∆∆«»
ÈÙÏ „‡ÓÏ Ì‰ÈÏÚ ‰„·Î ‡È‰Â ,da ˙ÎÏÏ ÌÈÏvÚ˙Óeƒ¿«¿ƒ»∆∆»¿ƒ¿≈»¬≈∆ƒ¿…¿ƒ

ÌÈÏÁ2ÈB‰" :eÏl‰ ÌÈL‡a ¯ÓB‡ e‰ÈÚLÈ ÔÎÂ . »¿»¿≈¿«¿»≈»¬»ƒ«»
¯B‡Â ¯B‡Ï CLÁ ÌÈÓN ,Ú¯ ·BhÏÂ ·BË Ú¯Ï ÌÈ¯Ó‡‰»…¿ƒ»«¿«»»ƒ∆¿¿
Ì‰ÈÏÚÂ ;"¯ÓÏ ˜B˙Óe ˜B˙ÓÏ ¯Ó ÌÈÓN ,CLÁÏ¿∆»ƒ«¿»»¿»«¬≈∆
."CLÁ ÈÎ¯„a ˙ÎÏÏ ¯LÈ ˙BÁ¯‡ ÌÈ·ÊÚ‰" :¯Ó‡∆¡««…¿ƒ»¿∆»∆∆¿«¿≈∆
,ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ eÎÏÈ ?˙BLÙp‰ ÈÏBÁ ˙wz ‡È‰ ‰Óe«ƒ«»«≈«¿»≈¿≈∆«¬»ƒ
ÔÈ„nÏnL ˙BÚca ÌÈÏÁ e‡t¯ÈÂ ,˙BLÙp‰ È‡ÙB¯ Ô‰L∆≈¿≈«¿»ƒ«¿»¿»«≈∆¿«¿ƒ

„Ú ,Ì˙B‡‰·Bh‰ C¯cÏ Ìe¯ÈÊÁiL3ÌÈ¯Èkn‰Â . »«∆«¬ƒ«∆∆«»¿««ƒƒ
ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ ÌÈÎÏB‰ ÌÈ‡Â Ì‰lL ˙BÚ¯‰ ˙BÚ„a«≈»»∆»∆¿≈»¿ƒ≈∆«¬»ƒ
¯ÒeÓe ‰ÓÎÁ" :‰ÓÏL ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚ ,Ì˙B‡ ‡t¯Ï¿«≈»¬≈∆»«¿……»¿»»

."eÊa ÌÈÏÈÂ‡¡ƒƒ»

פ"ג).2) (ב"שמונהֿפרקים", רבינו דברי השווה
אחד 3) על א) הלכה א, פרק (תענית בירושלמי כמסופר

הש"ס  גליון כפירוש ולשוןֿהרע, (ברכילות בלשונו שחטא
לרפואתו. נפשות) רופא (שהיה חנינא לרבי ושלחוהו שם)
לך, ורפא – בתורה ועסוק בך חזור חנינא: רבי לו אמר
חיים  עץ ואין ד), טו, (משלי החיים עץ לשון מרפא שנאמר:

תורה. אלא –

.·,‰ÓÁ ÏÚa ‡e‰L ÈÓ ?Ì˙‡eÙ¯ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ¿»»ƒ∆««≈»
LÈb¯È ‡Ï Ïl˜Â ‰k‰ Ì‡L ,BÓˆÚ ‚È‰‰Ï BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿«¿ƒ«¿∆ƒÀ»¿À«…«¿ƒ
‰ÓÁ‰ ¯˜ÚzL „Ú ,‰a¯Ó ÔÓÊ BÊ C¯„a CÏÈÂ ;ÏÏk¿»¿≈≈¿∆∆¿«¿À∆«∆≈»≈«≈»
,‰a¯‰ ÔBÈf·a BÓˆÚ ‚È‰È - ·ÏŒd·‚ ‰È‰ Ì‡Â .BalÓƒƒ¿ƒ»»¿«≈«¿ƒ«¿¿ƒ»«¿≈
˙Bf·Ó‰ ˙B·ÁÒ ÈÈBÏa LaÏÈÂ ,Ïk‰ ÔÓ ‰hÓÏ ·LÈÂ¿≈≈¿«»ƒ«…¿ƒ¿«¿≈¿»«¿«
d·b ¯˜ÚiL „Ú ,el‡ ÌÈ¯·„· ‡ˆBiÎÂ ,Ì‰ÈL·BÏ ˙‡∆¿≈∆¿«≈ƒ¿»ƒ≈«∆«¬……«
C¯c ‡e‰L ,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÏ ¯ÊÁÈÂ epnÓ ·l‰«≈ƒ∆¿«¬…«∆∆»∆¿»ƒ∆∆∆

‰·Bh‰4Ïk da CÏÈ ,˙ÈÚˆÓ‡‰ C¯cÏ ¯ÊÁiLÎÏÂ . «»¿ƒ¿∆«¬…«∆∆»∆¿»ƒ≈≈»»
‰Ê Â˜ ÏÚÂ .ÂÈÓÈ5‰È‰ Ì‡ :˙BÚc‰ Ïk ¯‡La ‰NÚÈ »»¿««∆«¬∆ƒ¿»»«≈ƒ»»

ÈM‰ ‰ˆwÏ BÓˆÚ ˜ÈÁ¯È - „Á‡‰ ‰ˆwÏ ˜BÁ¯6‚‰ÈÂ »«»∆»∆»«¿ƒ«¿«»∆«≈ƒ¿ƒ¿«
‰cÓ ‡È‰Â ,‰·Bh‰ C¯cÏ Ba ¯ÊÁiL „Ú ,·¯ ÔÓÊ Ba¿«««∆«¬…«∆∆«»¿ƒƒ»

.‰Ú„Â ‰Úc ÏÎaL ˙ÈBÈ·≈ƒ∆¿»≈»¿≈»

ונתעקם,4) שנתכופף לחפץ דומה? הדבר מה משל
לצד  אותו כופפים מתכונתו, על ולהעמידו לתקנו וכשרוצים

לתיקונו. וחוזר מתיישר הוא ואז זה,5)שכנגד, אופן על
הזאת. השיטה ֿ 6)עלֿפי מלוי על חכמינו שאמרו כמו

– לעדות)? כשרים (להיות חזרתם, היא מאימתי בריבית:
לנכרים  אפילו בריבית עוד ילוו ולא שטריהם את משיקרעו

כה:). (סנהדרין

.‚,˙ÈBÈaa Ô‰a ‚‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡L ˙BÚc LÈÂ¿≈≈∆»»»»ƒ¿…»∆«≈ƒ
,¯Á‡‰ ‰ˆw‰ „Ú „Á‡‰ ‰ˆw‰ ÔÓ ˜Á¯˙È ‡l‡∆»ƒ¿«≈ƒ«»∆»∆»««»∆»«≈
ÂÚ Ì„‡ ‰È‰iL ,‰·Bh‰ C¯c ÔÈ‡L ,·Ï d·b ‡e‰Â¿…«≈∆≈∆∆«»∆ƒ¿∆»»»»
‰ÎeÓ BÁe¯ ‰È‰˙Â Áe¯ŒÏÙL ‰È‰iL ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»∆ƒ¿∆¿««¿ƒ¿∆¿»
‡ÏÂ ,"„‡Ó ÂÚ" ea¯ ‰LÓa ¯Ó‡ CÎÈÙÏe .„‡ÓÏƒ¿…¿ƒ»∆¡«¿∆«≈»»¿…¿…

ÌÈÓÎÁ eeˆ CÎÈÙÏe .„·Ïa "ÂÚ" ¯Ó‡7„‡Ó" : ∆¡«»»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¬»ƒ¿…
e¯Ó‡ „BÚÂ ."Áe¯ŒÏÙL ÈÂ‰ „‡Ó8dÈa‚n‰ ÏkL , ¿…¡≈¿««¿»¿∆»««¿ƒ«

˙‡ zÁÎLÂ ,E··Ï Ì¯Â" :¯Ó‡pL ,¯wÚa ¯Ùk ,BaÏƒ»«»ƒ»∆∆¡«¿»¿»∆¿»«¿»∆

da ˙È‡c Ô‡Ó ‡˙nLa" :e¯Ó‡ „BÚÂ ."EÈ‰Ï‡ '‰¡…∆¿»¿¿«¿»»¿ƒ≈
"Áe¯‰ ˙eqb9‰cÓ - ÒÚk‰ ÔÎÂ .d˙ˆ˜Ó elÙ‡Â , «»««¬ƒƒ¿»»¿≈«««ƒ»

‰pnÓ ˜Á¯˙iL Ì„‡Ï Èe‡¯Â ,„‡ÓÏ „Ú ‡È‰ ‰Ú»̄»ƒ«ƒ¿…¿»»»»∆ƒ¿«≈ƒ∆»
ÒÚÎÈ ‡lL BÓˆÚ „nÏÈÂ ,¯Á‡‰ ‰ˆw‰ „Ú10elÙ‡Â , ««»∆»«≈ƒ«≈«¿∆…ƒ¿««¬ƒ

‰ÓÈ‡ ÏÈË‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ÒÚÎÏ Èe‡¯L ¯·c ÏÚ«»»∆»ƒ¿…»»¿ƒ»»¿»ƒ≈»
,Ò¯Ù ‰È‰ Ì‡ ¯eav‰ ÏÚ B‡ ,B˙È·ŒÈ·e ÂÈa ÏÚ«»»¿≈≈««ƒƒ»»«¿»
‰‡¯È - ·ËeÓÏ e¯ÊÁiL È„k Ì‰ÈÏÚ ÒÚÎÏ ‰ˆ¯Â¿»»ƒ¿…¬≈∆¿≈∆««¿¿»«¿∆
‰È‰˙Â ,Ì¯qÈÏ È„k ,ÒÚBÎ ‡e‰L Ì‰ÈÙa BÓˆÚ«¿ƒ¿≈∆∆≈¿≈¿«¿»¿ƒ¿∆
‰ncÓ ‡e‰L Ì„‡k ,BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ˙·MÈÓ BzÚ„11 «¿¿À∆∆≈¿≈«¿¿»»∆ƒ«∆

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÒÚBÎ BÈ‡ ‡e‰Â ,BÒÚk ˙ÚLa ÒÚBk≈ƒ¿««¿¿≈≈»¿¬»ƒ
˙„B·Ú „·BÚ el‡k ,ÒÚBk‰ Ïk" :ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ»«≈¿ƒ≈¬«

"ÌÈ·ÎBk12,‡e‰ ÌÎÁ Ì‡ - ÒÚBk‰ ÏkL ,e¯Ó‡Â ; »ƒ¿»¿∆»«≈ƒ»»
epnÓ ˙˜lzÒÓ B˙ÓÎÁ13B˙‡e· ,‡e‰ ‡È· Ì‡Â , »¿»ƒ¿«∆∆ƒ∆¿ƒ»ƒ¿»

ÌÈiÁ Ì‰ÈiÁ ÔÈ‡ ÒÚÎ ÈÏÚ·e .epnÓ ˙˜lzÒÓ14. ƒ¿«∆∆ƒ∆«¬≈««≈«≈∆«ƒ
BÓˆÚ ‚È‰iL „Ú ,ÒÚk‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ï eeˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ««««∆«¿ƒ«¿
‡È‰ BÊÂ ,ÌÈÒÈÚÎn‰ ÌÈ¯·„Ï elÙ‡ LÈb¯È ‡lL∆…«¿ƒ¬ƒƒ¿»ƒ««¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡Â ÔÈ·eÏÚ Ô‰ - ÌÈ˜Ècv‰ C¯„Â .‰·Bh‰ C¯c‰«∆∆«»¿∆∆««ƒƒ≈¬ƒ¿≈»
ÔÈNBÚ ,ÔÈ·ÈLÓ ÌÈ‡Â Ì˙t¯Á ÌÈÚÓBL ,ÔÈ·ÏBÚ¿ƒ¿ƒ∆¿»»¿≈»¿ƒƒƒ

ÌÈ¯eqÈa ÌÈÁÓNe ‰·‰‡Ó15:¯ÓB‡ ·e˙k‰ Ì‰ÈÏÚÂ ; ≈«¬»¿≈ƒ¿ƒƒ«¬≈∆«»≈
"B˙¯·‚a LÓM‰ ˙‡ˆk ÂÈ·‰‡Â"16. ¿…¬»¿≈«∆∆ƒ¿À»

ד.7) פ"ד, ב.8)אבות ד, בחרם 9)סוטה א. ה, שם,
גאוה. בו שיש מי על 10)יהא ד.) (תענית אמרו וכן

בו  רותחת שתורתו מפני לכעוס, העלול מרבנן צורבא
את  ולהרגיל הכעס מן להתרחק שעליו – אותו ומרתיחה
מלבך  כעס והסר שנאמר: ובמתינות, בנחת להתנהג עצמו

י). יא, כועס 11)(קהלת ואינו כועס של פנים מעמיד
מדמה. סוברים: ויש ב). קה, ב,12)(שבת בראשית זוהר,

עובד  כאילו הכועס שכל אוקמוה, "והא לשונו: וזה טז.
הרשב"ש  שבתשובת מעיר הלר חיים ר' והגאון עבודהֿזרה.
א. כב, נדרים ממסכת כלשונו זה מאמר הובא ש"ע סימן
ז"ל. הראשונים רבותינו לפני הנוסחה כך היתה וכנראה
מיני  כל – הכועס "כל היא: שלפנינו בתלמוד הנוסחה

בו". שולטים ב.13)גיהנום סו, קיג,14)פסחים שם,
ב.15)ב. לו, גיטין א. כג, מן 16)יומא היה השמש גם

והציע  הקב"ה לפני בא כשהירח עולבים, ואינם העלובים
בכתר  משתמשים מלכים שני שאין מפני מהם, אחד שיקטין

ו  באורו אחד. מנצח כגבור בגבורתו השמש יצא לבסוף
שם). "עיןֿיעקב", על (מהרי"ף הגדול

.„B‡ ‡l‡ ¯a„È ‡ÏÂ ,‰˜È˙La Ì„‡ ‰a¯È ÌÏBÚÏ¿»«¿∆»»ƒ¿ƒ»¿…¿«≈∆»
‰ÓÎÁ ¯·„a17.BÙe‚ ÈiÁÏ Ì‰Ï CÈ¯vL ÌÈ¯·„· B‡ , ƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ∆»ƒ»∆¿«≈

‰ÁÈN ÁN ‡lL ,LB„w‰ ea¯ „ÈÓÏz ,·¯ ÏÚ e¯Ó‡»¿«««¿ƒ«≈«»∆…»ƒ»
ÂÈÓÈ Ïk ‰ÏË·18.Ì„‡ Ïk ·¯ ˙ÁÈN ‡È‰ BÊÂ - ¿≈»»»»¿ƒƒ«…»»»

‰Ê ÏÚÂ .ÌÈ¯·c Ì„‡ ‰a¯È ‡Ï Ûeb‰ ÈÎ¯ˆa elÙ‡Â«¬ƒ¿»¿≈«…«¿∆»»¿»ƒ¿«∆
e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ eeˆ19‡È·Ó ÌÈ¯·„ ‰a¯n‰ Ïk" : ƒ¬»ƒ¿»¿»««¿∆¿»ƒ≈ƒ

‡l‡ ,·BË ÛebÏ È˙‡ˆÓ ‡Ï" :e¯Ó‡Â ,"‡ËÁ≈¿¿»¿…»»ƒ«∆»
È¯·c eÈ‰È ‰ÓÎÁ È¯·„·e ‰¯B˙ È¯·„a ÔÎÂ ."‰˜È˙L¿ƒ»¿≈¿ƒ¿≈»¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿ƒ¿≈

Ì‰ÈÈÚÂ ÌÈhÚÓ Ì„‡‰20eevL ‡e‰Â .ÌÈa¯Ó »»»¿«ƒ¿ƒ¿¿≈∆¿Àƒ¿∆ƒ
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C¯c ÂÈ„ÈÓÏ˙Ï Ì„‡ ‰LÈ ÌÏBÚÏ" :e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»¿¿»«¿∆»»¿«¿ƒ»∆∆
"‰¯ˆ˜21ËÚeÓ ÔÈÚ‰Â ÔÈa¯Ó ÌÈ¯·c‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»¬»ƒ»«¿»ƒ¿Àƒ¿»ƒ¿»»

·¯a ÌBÏÁ‰ ‡a Èk" :¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ ,˙eÏÎÒ BÊ È¯‰ -¬≈ƒ¿¿«∆∆¡«ƒ»«¬¿…
."ÌÈ¯·c ·¯a ÏÈÒk ÏB˜Â ,ÔÈÚƒ¿»¿¿ƒ¿…¿»ƒ

דאורייתא 17) ופטטיא בישין, פטטיא "כל ז"ל: כמאמרם
רעים  הפטפוטים כל – ה"ה) פ"ט, ברכות (ירושלמי, טבין"

טובים. תורה בדברי פטפוטים רק ב.18)הם, יט, יומא
קע"ח, דמשק" "נהרות ספר בסוף הגאונים" ב"תשובות
מהם  אחת וזו בהם, נהג שרב חסידות דברי עשרה מנויים
(אבות  למשנה בפירושו שגם לציין וראוי הרד"ל). (הגהת

לרב. זו מידה ז"ל רבינו מייחס יז) שם.19)פ"א,
שלהם.20) לשון 21)התוכן באריכות ולא - ב ג, פסחים

ומבלבלת. המטרידה

.‰‰˜È˙L - ‰ÓÎÁÏ ‚ÈÒ22·ÈL‰Ï ¯‰ÓÈ ‡Ï CÎÈÙÏ . ¿»«»¿»¿ƒ»¿ƒ»…¿«≈¿»ƒ
,˙ÁÂ ‰·eLa ÌÈ„ÈÓÏzÏ „nÏÈÂ ;¯a„Ï ‰a¯È ‡ÏÂ¿…«¿∆¿«≈ƒ«≈««¿ƒƒ¿»»««
:‰ÓÏL ¯Ó‡L ‡e‰ .ÔBLÏ ˙eÎÈ¯‡ ‡Ï·e ‰˜Úˆ ‡Ïa¿…¿»»¿…¬ƒ»∆»«¿……

."ÌÈÚÓL ˙Áa ÌÈÓÎÁ È¯·c"ƒ¿≈¬»ƒ¿««ƒ¿»ƒ

יג.22) ג, אבות

.Â.ÈezÙe ˙B˜ÏÁ È¯·„a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡»»»»¿«¿ƒ«¿¿ƒ¿≈¬»ƒ
·la „Á‡Â ‰ta „Á‡ ‰È‰È ‡ÏÂ23B¯·k BÎBz ‡l‡ ,24, ¿…ƒ¿∆∆»«∆¿∆»«≈∆»¿»

˙Úc ·‚Ï ¯eÒ‡Â .‰taL ¯·c‰ ‡e‰ ·laL ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»∆«≈«»»∆«∆¿»ƒ¿…««
È¯ÎÏ ¯kÓÈ ‡Ï ?„ˆÈk .È¯Îp‰ ˙Úc elÙ‡Â ,˙Bi¯a‰«¿ƒ«¬ƒ«««»¿ƒ≈«…ƒ¿…¿»¿ƒ
ÏL ÏÚÓ ‡ÏÂ ,‰ËeÁL ¯Na ÌB˜Óa ‰Ï· ¯Na¿«¿≈»ƒ¿¿«¿»¿…ƒ¿»∆

‰˙Ó25·‰¯ÒÈ ‡ÏÂ .‰ËeÁL ÏL ÏÚÓ ÌB˜Óa26 ≈»ƒ¿ƒ¿»∆¿»¿…¿«¿≈
‡ÏÂ ;ÏÎB‡ BÈ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â ,BÏˆ‡ ÏÎ‡iL B¯·Áa«¬≈∆…«∆¿¿≈«∆≈≈¿…

˙·¯˜˙a BÏ ‰a¯È27‡ÏÂ ;Ïa˜Ó BÈ‡L Ú„BÈ ‡e‰Â , «¿∆¿ƒ¿…∆¿≈«∆≈¿«≈¿…
È„k ,Ô¯ÎÓÏ ÔÁ˙ÙÏ CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Bi·Á BÏ ÁzÙÈƒ¿«»ƒ∆»ƒ¿»¿»¿»¿»¿≈
.B· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,Á˙t B„B·k ÏÈ·LaL ,B˙BzÙÏ¿«∆ƒ¿ƒ¿»«¿≈…«≈
,¯eÒ‡ - ˙ÚcŒ˙·b ÏLÂ Èezt ÏL ˙Á‡ ‰lÓ elÙ‡Â«¬ƒƒ»««∆ƒ¿∆¿ƒ«««»
ÏÓÚ ÏkÓ ¯B‰Ë ·ÏÂ ,ÔBÎ Áe¯Â ,˙Ó‡ ˙ÙN ‡l‡∆»¿«¡∆¿«»¿≈»ƒ»»»

˙Be‰Â28. ¿«

המדבר 23) שונאם: הקב"ה שלושה, ז"ל: חכמינו כדברי
קיד:). (פסחים וכו' בלב ואחד בפה פנימיותו 24)אחד

ב"אבות  אמרו וכן עב:). (יומא לבו, כן כפיו כחיצוניותו:
כגלוי". עליך סתרך "יהא כח: פרק נתן", נעל 25)דרבי

בריאה  של כנעל חזקה כלֿכך אינה שמתה בהמה מעור
נשיכת  מחמת שמא סכנה, חשש משום ועוד, שנשחטה.

צד.). (חולין בעור נבלע והארס מתה יפצר 26)נחש לא
דעת". "גניבת משום בזה שיש מאד, מנחה 27)בו

(שם). האורחים את בו שמכבדים "כיבוד" ודורון:
תרמית.28) ומעשי נכלים

.ÊÏˆÚ ‡ÏÂ ,˙Bl˙‰Óe ˜BÁN ÏÚa Ì„‡ ‡‰È ‡Ï…¿≈»»««¿«¬«¿…»≈
ÁÓN ‡l‡ ,ÔB‡Â29ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ck .30˜BÁN" : ¿≈∆»»≈«»»¿¬»ƒ¿

‡lL ,eeˆÂ ."‰Â¯ÚÏ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÏÈb¯Ó L‡¯Œ˙el˜Â¿«…«¿ƒƒ∆»»»¿∆¿»¿ƒ∆…
‡l‡ ,Ïa‡˙Óe ·ˆÚ ‡ÏÂ ,˜BÁˆa ıe¯t Ì„‡ ‡‰È¿≈»»»ƒ¿¿…»≈ƒ¿«≈∆»

˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa Ì„‡‰ Ïk ˙‡ Ïa˜Ó31‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ . ¿«≈∆»»»»¿≈∆»ƒ»¿≈…ƒ¿∆

‰·Á¯ LÙ ÏÚa32ÏË·e ·ˆÚ ‡ÏÂ ,ÔB‰Ï Ï‰· , ««∆∆¿»»ƒ¿»«¿…»≈»≈
‰Î‡ÏnÓ33˜ÒÚa ËÚÓÓ ,‰·BË ÔÈÚ ÏÚa ‡l‡ ;34 ƒ¿»»∆»«««ƒ»¿«≈¿≈∆

ÁÓNÈ ,B˜ÏÁ ‡e‰L ËÚÓ‰ B˙B‡Â .‰¯Bza ˜ÒBÚÂ¿≈«»¿«¿«∆∆¿ƒ¿«
Ba35‡ÏÂ ,‰‡˜ ÏÚa ‡ÏÂ ,‰ËË˜ ÏÚa ‰È‰È ‡ÏÂ .¿…ƒ¿∆««¿»»¿…««ƒ¿»¿…

e¯Ó‡ Ck .„B·k‰ ¯Á‡ Û„B¯ ‡ÏÂ ,‰Â‡z ÏÚa«««¬»¿…≈«««»»»¿
ÌÈÓÎÁ36˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ „B·k‰Â ‰Â‡z‰Â ‰‡w‰" : ¬»ƒ«ƒ¿»¿««¬»¿«»ƒƒ∆

‰cna CÏÈ :¯·c ÏL BÏÏk ."ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ì„‡‰»»»ƒ»»¿»∆»»≈≈«ƒ»
ÂÈ˙BÚc Ïk eÈ‰iL „Ú ,‰Ú„Â ‰Úc ÏÎaL ˙ÈBÈa‰«≈ƒ∆¿»≈»¿≈»«∆ƒ¿»≈»

‰Â .˙eÚˆÓ‡a ˙BeÎÓÒlt" :¯Ó‡ ‰ÓÏML ‡e37 ¿À»¿∆¿»¿∆¿……»««≈
."ekÈ EÈÎ¯c ÏÎÂ ,EÏ‚¯ ÏbÚÓ«¿««¿∆¿»¿»∆ƒ…

הממוצעת.29) הדרך הזהב", "שביל פ"ג,30)הוא אבות
טו.31)יג. א, בעל 32)שם הרשע: בלעם מתלמידי

יט). פ"ה, (שם שבעה ידע לא אשר בצע ושואף תאוה
הדברים 33) מן נפשו ומחסר צרכיו לסיפוק כלל דואג שאינו

מתוך  אלא מת אדם "אין הישוב. מן אינו כאילו ההכרחיים,
יא). (אדר"נ, י).34)בטלה" פ"ד, (שם להעשיר אץ ואינו

א).35) פ"ד, (אבות האמיתי העושר כא.36)זהו שם,
ומדוד 37) שקול יא). טז, (משל משפט ומאזני פלס מלשון:

או  לכאן הכרע בלי באמצעותן מכוונות שתהיינה דרכיך
תצליח. ואז – לכאן

ה'תשע"ח  תשרי ט"ו חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
התורה.1) שהפרישתו ממה יותר פרוש האדם יהא שלא

.‡‰Â‡z‰Â ‰‡w‰Â ÏÈ‡B‰ :Ì„‡ ¯Ó‡È ‡nL∆»…«»»ƒ¿«ƒ¿»¿««¬»
„B·k‰Â˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,Ô‰ ‰Ú¯ C¯c ,Ì‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«»¿«≈»∆∆∆»»≈ƒƒ∆

„vÏ ˜Á¯˙‡Â ¯˙BÈa Ô‰Ó L¯Ù‡ - ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ì„‡‰»»»ƒ»»∆¿≈∆¿≈¿∆¿«≈««
ÔB¯Á‡‰2‡ÏÂ ,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ,¯Na ÏÎ‡È ‡lL „Ú ! »«¬«∆……«»»¿…ƒ¿∆«ƒ¿…

LaÏÈ ‡ÏÂ ,‰‡ ‰¯È„a ·LÈ ‡ÏÂ ,‰M‡ ‡NÈƒ»ƒ»¿…≈≈¿ƒ»»»¿…ƒ¿«
,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰Lw‰ ¯Óv‰Â ˜N‰ ‡l‡ ,‰‡ LeaÏÓ«¿»∆∆»««¿«∆∆«»∆¿«≈»∆
‡È‰ ‰Ú¯ C¯c ‰Ê Ìb - ÌÈ·ÎBÎŒÈ„·BÚ È‰k ÔB‚k¿…¬≈¿≈»ƒ«∆∆∆»»ƒ
;‡ËBÁ ‡¯˜ BÊ C¯„a Cl‰Ó‰ .da CÏÈÏ ¯eÒ‡Â¿»≈≈»«¿«≈¿∆∆ƒ¿»≈
‡ËÁ ¯L‡Ó ÂÈÏÚ ¯tÎÂ" :¯ÈÊa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈¿»ƒ¿ƒ∆»»≈¬∆»»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "LÙp‰ ÏÚ3‡lL ,¯ÈÊ Ì‡ ‰Óe : ««»∆»¿¬»ƒ»ƒ»ƒ∆…
ÏkÓ BÓˆÚ ÚBn‰ ;‰¯tk CÈ¯ˆ ,ÔÈi‰ ÔÓ ‡l‡ L¯Ù»«∆»ƒ««ƒ»ƒ«»»«≈««¿ƒ»
eeˆ CÎÈÙÏ .‰nÎÂ ‰nk ˙Á‡ ÏÚ ,¯·„Â ¯·c»»¿»»««««»¿«»¿ƒ»ƒ
ÌÈ¯·cÓ ‡l‡ ,BÓˆÚ Ì„‡ ÚÓÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆…ƒ¿«»»«¿∆»ƒ¿»ƒ
BÓˆÚ ¯ÒB‡ ‡‰È ‡ÏÂ ;„·Ïa ‰¯Bz‰ ezÚnL∆¿»««»ƒ¿«¿…¿≈≈«¿
e¯Ó‡ Ck .ÌÈ¯zn‰ ÌÈ¯·c ÏÚ ˙BÚe·L·e ÌÈ¯„aƒ¿»ƒƒ¿«¿»ƒ«À»ƒ»»¿

ÌÈÓÎÁ4‰z‡L ‡l‡ ,‰¯Bz ‰¯Ò‡M ‰Ó Ei„ ‡Ï" : ¬»ƒ…«∆«∆»¿»»∆»»«»
el‡ - ‰f‰ ÏÏk·e "!ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c EÈÏÚ ¯ÒB‡≈»∆¿»ƒ¬≈ƒ«¿»«∆≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡Â .‰·BË C¯„a ÔÈ‡ ,„ÈÓz ÔÈpÚ˙nL5 ∆ƒ¿«ƒ»ƒ≈»¿∆∆»¿»¿¬»ƒ
ÌÈ¯·c‰ Ïk ÏÚÂ .˙ÈÚ˙a BÓˆÚ ÛbÒÓ Ì„‡ ‡‰iL∆¿≈»»¿«≈«¿¿«¬ƒ¿«»«¿»ƒ
È‰z Ï‡" :¯Ó‡Â ‰ÓÏL ‰eˆ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰»≈¿«≈»∆ƒ»¿……¿»««¿ƒ

"ÌÓBMz ‰nÏ ,¯˙BÈ ÌkÁ˙z Ï‡Â ‰a¯‰ ˜Ècˆ6. «ƒ«¿≈¿«ƒ¿««≈»»ƒ≈

הלכה 2) א, (פרק למעלה כמבואר והשלילה, הצמצום לצד
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יא.).3)ה). הלכה 4)(תענית ט, פרק נדרים (ירושלמי,

(תענית 5)א). חוטא נקרא: בתענית היושב שמואל: אמר
עליו?6)יא.). חרב שעולמו משומם כאיש תהיה למה

.·Ú„ÈÏ Ìlk ÂÈNÚÓ ÏÎÂ BaÏ ÔeÎiL ,Ì„‡‰ CÈ¯»̂ƒ»»»∆¿«≈ƒ¿»«¬»À»≈«
ÌM‰ ˙‡7BÓe˜Â Bz·L ‰È‰ÈÂ .„·Ïa ‡e‰ Ce¯a ∆«≈»ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿¿

¯·c‰ ‰Ê ˙nÚÏ Ïk‰ ,B¯ea„Â8,ÔzÈÂ ‡NiLk ?„ˆÈk . ¿ƒ«…¿À«∆«»»≈«¿∆ƒ»¿ƒ≈
ıa˜Ï BaÏ· ‰È‰È ‡Ï - ¯ÎN ÏhÏ ‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ B‡«¬∆¿»»ƒ…»»…ƒ¿∆¿ƒƒ¿…
‡ˆÓiL È„k el‡‰ ÌÈ¯·„ ‰NÚÈ ‡l‡ ,„·Ïa ÔBÓÓ»ƒ¿«∆»«¬∆¿»ƒ»≈¿≈∆ƒ¿»
˙·ÈLÈÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó ,Ì‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L ÌÈ¯·„¿»ƒ∆«»ƒ»∆≈¬ƒ»¿ƒ»ƒƒ«
‡Ï ,ÏÚ·ÈÂ ‰zLÈÂ ÏÎ‡iLk ÔÎÂ .‰M‡ ˙‡ÈNe ˙Èa«ƒ¿ƒ«ƒ»¿≈¿∆…«¿ƒ¿∆¿ƒ¿«…
,„·Ïa ˙B‰Ï È„k el‡‰ ÌÈ¯·c ˙BNÚÏ BaÏa ÌÈNÈ»ƒ¿ƒ«¬¿»ƒ»≈¿≈≈»ƒ¿«
,CÁÏ ˜B˙n‰ ‡l‡ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ BÈ‡L ‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿»∆≈≈¿∆∆»«»«≈
ÏÎ‡iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡l‡ ;˙B‰Ï È„k ÏÚ·ÈÂ¿ƒ¿«¿≈≈»∆»»ƒ«ƒ∆…«
‡Ï CÎÈÙÏ .„·Ïa ÂÈ¯·È‡Â BÙeb ˙B¯·‰Ï È„k ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿≈¿«¿¿≈»»ƒ¿»¿ƒ»…
ÏÎ‡È ‡l‡ ,¯BÓÁÂ ·ÏÎk ,‰e‡˙Ó CÁ‰L Ïk ÏÎ‡È…«…∆«≈ƒ¿«∆¿∆∆«¬∆»…«
‡ÏÂ ;ÌÈ˜e˙Ó Ì‡ ÌÈ¯Ó Ì‡ ,ÛebÏ ÌÈÏÈÚBn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«ƒƒ«ƒ»ƒƒ¿ƒ¿…
ÌÈ˜e˙Ó Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛebÏ ÌÈÚ¯‰ ÌÈ¯·c ÏÎ‡È…«¿»ƒ»»ƒ«««ƒ∆≈¿ƒ
¯Na ÏÎ‡È ‡Ï ,ÌÁ B¯N· ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .CÁÏ«≈≈«ƒ∆»»¿»«……«»»
‰ÓÏL ¯Ó‡L ÔÈÚk ,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ,L·„ ‡ÏÂ¿…¿«¿…ƒ¿∆«ƒ»ƒ¿»∆»«¿……
."·BË ‡Ï ˙Ba¯‰ L·c ÏÎ‡" :ÏLÓ C¯c CÏn‰«∆∆∆∆»»»…¿««¿…

ÔÈLÏÚ‰ ÈÓ ‰˙BLÂ9‡ˆÓpL ;¯Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆≈»…»ƒ««ƒ∆«∆ƒ¿»
„ÓÚÈÂ ‡È¯·iL È„k ,„·Ïa ‰‡eÙ¯ C¯c ‰˙BLÂ ÏÎB‡≈¿∆∆∆¿»ƒ¿«¿≈∆«¿ƒ¿«¬…
‰ÏÈÎ‡a ‡l‡ ˙BÈÁÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÏL»≈ƒ¿ƒ∆¿»»»»ƒ¿∆»«¬ƒ»
˙B¯·‰Ï È„k ‡l‡ ÏÚ·È ‡Ï ,ÏÚ·iLk ÔÎÂ .‰i˙Le¿ƒ»¿≈¿∆ƒ¿«…ƒ¿«∆»¿≈¿«¿

Ú¯f‰ ˙‡ Ìi˜Ï È„Îe ,BÙeb10ÏÚB· BÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿≈¿«≈∆«»«¿ƒ»≈≈
CÈ¯ˆ ‡e‰L Ú„iL ˙Ú Ïk ‡l‡ ,‰e‡˙iL ÔÓÊŒÏk»¿«∆ƒ¿«∆∆»»≈∆≈«∆»ƒ
˙‡ Ìi˜Ï B‡ ‰‡eÙ¯‰ C¯c BÓk ,Ú¯ÊŒ˙·ÎL ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿«∆«¿∆∆»¿»¿«≈∆

.Ú¯f‰«»«

ומנהיגו.7) העולם להשגת 8)בורא כאמצעי מכּוון ְָהכל
הבורא. ידיעת הקלויים 9)התכלית: שמשורשיו צמח מין

בלע"ז) (ציקורי ברותחים לשתייה חומר מין יעשו באש
ב). משנה א, פרק (כלאיים במשנה המין 10)ונזכר קיום

האנושי.

.‚,BaÏ ÏÚ ÌN Ì‡ - ‰‡eÙ¯‰ ÈtŒÏÚ BÓˆÚ ‚È‰n‰««¿ƒ«¿«ƒ»¿»ƒ»«ƒ
BÏ eÈ‰iLÂ ,„·Ïa ÌÈÓÏL ÂÈ¯·‡Â BÙeb Ïk ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¬»»¿≈ƒƒ¿«¿∆ƒ¿
C¯c BÊ ÔÈ‡ ,Bk¯ˆÏ ÔÈÏÓÚÂ BzÎ‡ÏÓ ÔÈNBÚ ÌÈ·»ƒƒ¿«¿«¬≈ƒ¿»¿≈∆∆
,˜ÊÁÂ ÌÏL BÙe‚ ‡‰iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡l‡ ;‰·BË»∆»»ƒ«ƒ∆¿≈»≈¿»»
¯LÙ‡ È‡L ;'‰ ˙‡ ˙Ú„Ï ‰¯LÈ BLÙ ‰È‰zL È„k¿≈∆ƒ¿∆«¿¿»»»««∆∆ƒ∆¿»

ÏkzNÈÂ ÔÈ·iL11„Á‡ B‡ ‰ÏBÁÂ ·Ú¯ ‡e‰Â ,˙BÓÎÁa ∆»ƒ¿ƒ¿«≈¿»¿¿»≈¿∆∆»
ÈÏe‡ ,Ôa BÏ ‰È‰iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈÂ ;·‡Bk ÂÈ¯·‡Ó≈¬»»≈¿»ƒ«ƒ∆ƒ¿∆≈«
BÊ C¯„a Cl‰Ó‰ ‡ˆÓ .Ï‡¯NÈa ÏB„‚Â ÌÎÁ ‰È‰Èƒ¿∆»»¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿»«¿«≈¿∆∆
‡NBpL ‰ÚLa elÙ‡ ,„ÈÓz ÌM‰ ˙‡ „·BÚ ,ÂÈÓÈ Ïk»»»≈∆«≈»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
Ïka Bz·LÁnL ÈtÓ ,ÏÚBaL ‰ÚLa elÙ‡Â ,Ô˙BÂ¿≈«¬ƒ¿»»∆≈ƒ¿≈∆«¬«¿«…
˙‡ „·ÚÏ ÌÏL BÙe‚ ‰È‰iL „Ú ,ÂÈÎ¯ˆ ‡ˆÓiL È„k¿≈∆ƒ¿»¿»»«∆ƒ¿∆»≈«¬…∆

˙Ú„Ï ÔLÈ Ì‡ - ÔLÈ ‡e‰L ‰ÚLa elÙ‡Â .'‰12È„k «¬ƒ¿»»∆»≈ƒ»≈»««¿≈
‡ÏÂ ,‰ÏÁÈ ‡lL È„k ,BÙeb ÁeÈÂ ÂÈÏÚ BzÚc ÁezL∆»««¿»»¿»«¿≈∆…∆¡∆¿…

BlL ‰L ˙‡ˆÓ - ‰ÏBÁ ‡e‰Â '‰ ˙‡ „·ÚÏ ÏÎeÈ««¬…∆¿∆ƒ¿≈≈»∆
ÌÈÓÎÁ eeˆ ‰Ê ÔÈÚ ÏÚÂ .‡e‰ Ce¯a ÌB˜nÏ ‰„B·Ú¬»«»»¿«ƒ¿»∆ƒ¬»ƒ

"ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È EÈNÚÓ ÏÎÂ" :e¯Ó‡Â13‡e‰Â ; ¿»¿¿»«¬∆ƒ¿¿≈»»ƒ¿
e‰Ú„ EÈÎ¯c ÏÎa" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡L14‡e‰Â ∆»«¿……¿»¿»¿»¿»∆»≈¿

."EÈ˙Á¯‡ ¯MÈÈ¿«≈…¿…∆

תחילה.12)וישכיל.11) במחשבה (אבות 13)בכוונה,
היו  מעשיו שכל טז.). (ביצה הלל על אמרו וכך יב). ב, פרק
לתלמידיו: אומר היה למרחץ הולך וכשהיה לשםֿשמים.
זה: מאמר על לד). (ויקראֿרבה, מצוה לקיים הולך הנני
את  המחזיק מועט שהוא לשםֿשמים", יהיו מעשיך "וכל
("שמונה  אבות למסכת בהקדמתו רבינו יאמר המרובה
הביע  מלים שבקוצר זה, מאמר "כשתבחן ה): פרק פרקים"
ולא  בו חיברו שלמים שחיבורים ועצום גדול עניין

ספק". בלי אלוקי בכוח שנאמר תדע - השלימוהו
(14- בה? תלויים תורה גופי שכל קטנה, פרשה איזוהי

סג.). (ברכות דעהו" דרכיך "בכל

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיהיו 1) צריך דברים כמה הבריאות; אור ישכון דרך באיזה

חכם. תלמיד בה שידור בעיר

.‡ÌM‰ ÈÎ¯cÓ ,ÌÏLÂ ‡È¯a Ûeb‰ ˙BÈ‰Â ÏÈ‡B‰ƒ∆¡«»ƒ¿»≈ƒ«¿≈«≈
˙ÚÈ„ÈÓ ¯·c Ú„È B‡ ÔÈ·iL ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‡e‰∆¬≈ƒ∆¿»∆»ƒ≈«»»ƒƒ«
Ì„‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ - ‰ÏBÁ ‡e‰Â ‡¯Ba‰«≈¿∆¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ»»
BÓˆÚ ‚È‰‰Ïe ,Ûeb‰ ˙‡ ÔÈ„a‡Ó‰ ÌÈ¯·cÓ BÓˆÚ«¿ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆«¿«¿ƒ«¿
‡Ï ÌÏBÚÏ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÓÈÏÁn‰Â ÔÈ¯·n‰ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ««¿ƒ¿««¬ƒƒ¿≈≈¿»…

·Ú¯ ‡e‰Lk ‡l‡ Ì„‡ ÏÎ‡È2‡l‡ ‰zLÈ ‡ÏÂ , …«»»∆»¿∆»≈¿…ƒ¿∆∆»
ÂÈ·˜ ‡‰LÈ Ï‡Â .‡Óˆ ‡e‰Lk3,„Á‡ Ú‚¯ elÙ‡ ¿∆»≈¿««¿∆¿»»¬ƒ∆«∆»

ÔÈzL‰Ï CÈ¯vL ÔÓÊŒÏk ‡l‡4ÂÈÏ‚¯ ˙‡ CÒ‰Ï B‡5, ∆»»¿«∆»ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆«¿»
.„iÓ „ÓÚÈ«¬…ƒ»

ב.2) סב, המשהה 3)ברכות טז:) (מכות ז"ל כמאמרם
יא, (ויקרא נפשותיכם" את תשקצו "אל משום: עובר נקביו,
ומתחייב  רעים חליים עצמו על מביא הוא זה על ונוסף  מג).
וכן  לא). הלכה יז, פרק אסורות מאכלות (הלכות בנפשו
מנופחי  מעיים חלי ממותי "מרובים לג:): (שבת אמרו

קטנים.4)רעב". גדולים.5)נקבים נקבים

.·BÒ¯Î ‡lÓ˙zL „Ú Ì„‡ ÏÎ‡È ‡Ï6˙ÁÙÈ ‡l‡ , ……«»»«∆ƒ¿«≈¿≈∆»ƒ¿…
ÚÈ·¯ BÓk7,ÔBÊn‰ CB˙a ÌÈÓ ‰zLÈ ‡ÏÂ .B˙Ú·NÓ ¿¿ƒ«ƒ»¿»¿…ƒ¿∆«ƒ¿«»

‚eÊÓe ,ËÚÓ ‡l‡8ÏkÚ˙‰Ï ÔBÊn‰ ÏÈÁ˙iLÎe .ÔÈÈa9 ∆»¿«»¿»ƒ¿∆«¿ƒ«»¿ƒ¿«≈
‰a¯È ‡ÏÂ .˙BzLÏ CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ‰˙BL ,ÂÈÚÓa¿≈»∆«∆»ƒƒ¿¿…«¿∆

˙BzLÏ10ÏÎ‡È ‡ÏÂ .ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iLk elÙ‡Â ,ÌÈÓ ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿∆ƒ¿«≈«»¿……«
CÈ¯ˆ ‰È‰È ‡nL ,‰ÙÈ ‰ÙÈ BÓˆÚ ˜c·iL „Ú«∆ƒ¿…«¿»∆»∆∆»ƒ¿∆»ƒ

ÂÈ·˜Ï11‰ÏÈÎ‡ Ì„˜ CÏiL „Ú Ì„‡ ÏÎ‡È ‡Ï .12, ƒ¿»»……«»»«∆≈≈…∆¬ƒ»
ÚbÈ˙È B‡ ,‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ B‡ ,ÌÁÏ BÙeb ÏÈÁ˙iL „Ú«∆«¿ƒ»…«¬∆¿»»ƒ¿««

Ú‚Èa13Ïk Ú‚ÈÈÂ BÙe‚ ‰pÚÈ :¯·c ÏL BÏÏk .¯Á‡ ¿∆««≈¿»∆»»¿«∆¿ƒ«»
ÌÁÏ BÙeb ÏÈÁ˙iL „Ú ,¯˜aa ÌBÈ14ËÚÓ Ë˜LÈÂ , «…∆«∆«¿ƒ»…¿ƒ¿…¿«

BLÙ ·MÈ˙zL „Ú15¯Á‡ ÔÈnÁa ıÁ¯ Ì‡Â .ÏÎB‡Â , «∆ƒ¿«≈«¿¿≈¿ƒ»«¿«ƒ««
·BË ‰Ê È¯‰ ,Ú‚iL16.ÏÎB‡Â ËÚÓ ‰‰BL CkŒ¯Á‡Â , ∆»«¬≈∆¿««»∆¿«¿≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64



קעה zerc zekld - rcnd xtq - ixyz e"h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יא.).3)ה). הלכה 4)(תענית ט, פרק נדרים (ירושלמי,

(תענית 5)א). חוטא נקרא: בתענית היושב שמואל: אמר
עליו?6)יא.). חרב שעולמו משומם כאיש תהיה למה

.·Ú„ÈÏ Ìlk ÂÈNÚÓ ÏÎÂ BaÏ ÔeÎiL ,Ì„‡‰ CÈ¯»̂ƒ»»»∆¿«≈ƒ¿»«¬»À»≈«
ÌM‰ ˙‡7BÓe˜Â Bz·L ‰È‰ÈÂ .„·Ïa ‡e‰ Ce¯a ∆«≈»ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ¿¿

¯·c‰ ‰Ê ˙nÚÏ Ïk‰ ,B¯ea„Â8,ÔzÈÂ ‡NiLk ?„ˆÈk . ¿ƒ«…¿À«∆«»»≈«¿∆ƒ»¿ƒ≈
ıa˜Ï BaÏ· ‰È‰È ‡Ï - ¯ÎN ÏhÏ ‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ B‡«¬∆¿»»ƒ…»»…ƒ¿∆¿ƒƒ¿…
‡ˆÓiL È„k el‡‰ ÌÈ¯·„ ‰NÚÈ ‡l‡ ,„·Ïa ÔBÓÓ»ƒ¿«∆»«¬∆¿»ƒ»≈¿≈∆ƒ¿»
˙·ÈLÈÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó ,Ì‰Ï CÈ¯ˆ Ûeb‰L ÌÈ¯·„¿»ƒ∆«»ƒ»∆≈¬ƒ»¿ƒ»ƒƒ«
‡Ï ,ÏÚ·ÈÂ ‰zLÈÂ ÏÎ‡iLk ÔÎÂ .‰M‡ ˙‡ÈNe ˙Èa«ƒ¿ƒ«ƒ»¿≈¿∆…«¿ƒ¿∆¿ƒ¿«…
,„·Ïa ˙B‰Ï È„k el‡‰ ÌÈ¯·c ˙BNÚÏ BaÏa ÌÈNÈ»ƒ¿ƒ«¬¿»ƒ»≈¿≈≈»ƒ¿«
,CÁÏ ˜B˙n‰ ‡l‡ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ BÈ‡L ‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿»∆≈≈¿∆∆»«»«≈
ÏÎ‡iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡l‡ ;˙B‰Ï È„k ÏÚ·ÈÂ¿ƒ¿«¿≈≈»∆»»ƒ«ƒ∆…«
‡Ï CÎÈÙÏ .„·Ïa ÂÈ¯·È‡Â BÙeb ˙B¯·‰Ï È„k ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿≈¿«¿¿≈»»ƒ¿»¿ƒ»…
ÏÎ‡È ‡l‡ ,¯BÓÁÂ ·ÏÎk ,‰e‡˙Ó CÁ‰L Ïk ÏÎ‡È…«…∆«≈ƒ¿«∆¿∆∆«¬∆»…«
‡ÏÂ ;ÌÈ˜e˙Ó Ì‡ ÌÈ¯Ó Ì‡ ,ÛebÏ ÌÈÏÈÚBn‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«ƒƒ«ƒ»ƒƒ¿ƒ¿…
ÌÈ˜e˙Ó Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛebÏ ÌÈÚ¯‰ ÌÈ¯·c ÏÎ‡È…«¿»ƒ»»ƒ«««ƒ∆≈¿ƒ
¯Na ÏÎ‡È ‡Ï ,ÌÁ B¯N· ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .CÁÏ«≈≈«ƒ∆»»¿»«……«»»
‰ÓÏL ¯Ó‡L ÔÈÚk ,ÔÈÈ ‰zLÈ ‡ÏÂ ,L·„ ‡ÏÂ¿…¿«¿…ƒ¿∆«ƒ»ƒ¿»∆»«¿……
."·BË ‡Ï ˙Ba¯‰ L·c ÏÎ‡" :ÏLÓ C¯c CÏn‰«∆∆∆∆»»»…¿««¿…

ÔÈLÏÚ‰ ÈÓ ‰˙BLÂ9‡ˆÓpL ;¯Ó ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆≈»…»ƒ««ƒ∆«∆ƒ¿»
„ÓÚÈÂ ‡È¯·iL È„k ,„·Ïa ‰‡eÙ¯ C¯c ‰˙BLÂ ÏÎB‡≈¿∆∆∆¿»ƒ¿«¿≈∆«¿ƒ¿«¬…
‰ÏÈÎ‡a ‡l‡ ˙BÈÁÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÏL»≈ƒ¿ƒ∆¿»»»»ƒ¿∆»«¬ƒ»
˙B¯·‰Ï È„k ‡l‡ ÏÚ·È ‡Ï ,ÏÚ·iLk ÔÎÂ .‰i˙Le¿ƒ»¿≈¿∆ƒ¿«…ƒ¿«∆»¿≈¿«¿

Ú¯f‰ ˙‡ Ìi˜Ï È„Îe ,BÙeb10ÏÚB· BÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿≈¿«≈∆«»«¿ƒ»≈≈
CÈ¯ˆ ‡e‰L Ú„iL ˙Ú Ïk ‡l‡ ,‰e‡˙iL ÔÓÊŒÏk»¿«∆ƒ¿«∆∆»»≈∆≈«∆»ƒ
˙‡ Ìi˜Ï B‡ ‰‡eÙ¯‰ C¯c BÓk ,Ú¯ÊŒ˙·ÎL ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿«∆«¿∆∆»¿»¿«≈∆

.Ú¯f‰«»«

ומנהיגו.7) העולם להשגת 8)בורא כאמצעי מכּוון ְָהכל
הבורא. ידיעת הקלויים 9)התכלית: שמשורשיו צמח מין

בלע"ז) (ציקורי ברותחים לשתייה חומר מין יעשו באש
ב). משנה א, פרק (כלאיים במשנה המין 10)ונזכר קיום

האנושי.

.‚,BaÏ ÏÚ ÌN Ì‡ - ‰‡eÙ¯‰ ÈtŒÏÚ BÓˆÚ ‚È‰n‰««¿ƒ«¿«ƒ»¿»ƒ»«ƒ
BÏ eÈ‰iLÂ ,„·Ïa ÌÈÓÏL ÂÈ¯·‡Â BÙeb Ïk ‰È‰iL∆ƒ¿∆»«¬»»¿≈ƒƒ¿«¿∆ƒ¿
C¯c BÊ ÔÈ‡ ,Bk¯ˆÏ ÔÈÏÓÚÂ BzÎ‡ÏÓ ÔÈNBÚ ÌÈ·»ƒƒ¿«¿«¬≈ƒ¿»¿≈∆∆
,˜ÊÁÂ ÌÏL BÙe‚ ‡‰iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡l‡ ;‰·BË»∆»»ƒ«ƒ∆¿≈»≈¿»»
¯LÙ‡ È‡L ;'‰ ˙‡ ˙Ú„Ï ‰¯LÈ BLÙ ‰È‰zL È„k¿≈∆ƒ¿∆«¿¿»»»««∆∆ƒ∆¿»

ÏkzNÈÂ ÔÈ·iL11„Á‡ B‡ ‰ÏBÁÂ ·Ú¯ ‡e‰Â ,˙BÓÎÁa ∆»ƒ¿ƒ¿«≈¿»¿¿»≈¿∆∆»
ÈÏe‡ ,Ôa BÏ ‰È‰iL ,BaÏ ÏÚ ÌÈNÈÂ ;·‡Bk ÂÈ¯·‡Ó≈¬»»≈¿»ƒ«ƒ∆ƒ¿∆≈«
BÊ C¯„a Cl‰Ó‰ ‡ˆÓ .Ï‡¯NÈa ÏB„‚Â ÌÎÁ ‰È‰Èƒ¿∆»»¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿»«¿«≈¿∆∆
‡NBpL ‰ÚLa elÙ‡ ,„ÈÓz ÌM‰ ˙‡ „·BÚ ,ÂÈÓÈ Ïk»»»≈∆«≈»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
Ïka Bz·LÁnL ÈtÓ ,ÏÚBaL ‰ÚLa elÙ‡Â ,Ô˙BÂ¿≈«¬ƒ¿»»∆≈ƒ¿≈∆«¬«¿«…
˙‡ „·ÚÏ ÌÏL BÙe‚ ‰È‰iL „Ú ,ÂÈÎ¯ˆ ‡ˆÓiL È„k¿≈∆ƒ¿»¿»»«∆ƒ¿∆»≈«¬…∆

˙Ú„Ï ÔLÈ Ì‡ - ÔLÈ ‡e‰L ‰ÚLa elÙ‡Â .'‰12È„k «¬ƒ¿»»∆»≈ƒ»≈»««¿≈
‡ÏÂ ,‰ÏÁÈ ‡lL È„k ,BÙeb ÁeÈÂ ÂÈÏÚ BzÚc ÁezL∆»««¿»»¿»«¿≈∆…∆¡∆¿…

BlL ‰L ˙‡ˆÓ - ‰ÏBÁ ‡e‰Â '‰ ˙‡ „·ÚÏ ÏÎeÈ««¬…∆¿∆ƒ¿≈≈»∆
ÌÈÓÎÁ eeˆ ‰Ê ÔÈÚ ÏÚÂ .‡e‰ Ce¯a ÌB˜nÏ ‰„B·Ú¬»«»»¿«ƒ¿»∆ƒ¬»ƒ

"ÌÈÓL ÌLÏ eÈ‰È EÈNÚÓ ÏÎÂ" :e¯Ó‡Â13‡e‰Â ; ¿»¿¿»«¬∆ƒ¿¿≈»»ƒ¿
e‰Ú„ EÈÎ¯c ÏÎa" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡L14‡e‰Â ∆»«¿……¿»¿»¿»¿»∆»≈¿

."EÈ˙Á¯‡ ¯MÈÈ¿«≈…¿…∆

תחילה.12)וישכיל.11) במחשבה (אבות 13)בכוונה,
היו  מעשיו שכל טז.). (ביצה הלל על אמרו וכך יב). ב, פרק
לתלמידיו: אומר היה למרחץ הולך וכשהיה לשםֿשמים.
זה: מאמר על לד). (ויקראֿרבה, מצוה לקיים הולך הנני
את  המחזיק מועט שהוא לשםֿשמים", יהיו מעשיך "וכל
("שמונה  אבות למסכת בהקדמתו רבינו יאמר המרובה
הביע  מלים שבקוצר זה, מאמר "כשתבחן ה): פרק פרקים"
ולא  בו חיברו שלמים שחיבורים ועצום גדול עניין

ספק". בלי אלוקי בכוח שנאמר תדע - השלימוהו
(14- בה? תלויים תורה גופי שכל קטנה, פרשה איזוהי

סג.). (ברכות דעהו" דרכיך "בכל

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיהיו 1) צריך דברים כמה הבריאות; אור ישכון דרך באיזה

חכם. תלמיד בה שידור בעיר

.‡ÌM‰ ÈÎ¯cÓ ,ÌÏLÂ ‡È¯a Ûeb‰ ˙BÈ‰Â ÏÈ‡B‰ƒ∆¡«»ƒ¿»≈ƒ«¿≈«≈
˙ÚÈ„ÈÓ ¯·c Ú„È B‡ ÔÈ·iL ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ,‡e‰∆¬≈ƒ∆¿»∆»ƒ≈«»»ƒƒ«
Ì„‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ - ‰ÏBÁ ‡e‰Â ‡¯Ba‰«≈¿∆¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ»»
BÓˆÚ ‚È‰‰Ïe ,Ûeb‰ ˙‡ ÔÈ„a‡Ó‰ ÌÈ¯·cÓ BÓˆÚ«¿ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆«¿«¿ƒ«¿
‡Ï ÌÏBÚÏ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈÓÈÏÁn‰Â ÔÈ¯·n‰ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ««¿ƒ¿««¬ƒƒ¿≈≈¿»…

·Ú¯ ‡e‰Lk ‡l‡ Ì„‡ ÏÎ‡È2‡l‡ ‰zLÈ ‡ÏÂ , …«»»∆»¿∆»≈¿…ƒ¿∆∆»
ÂÈ·˜ ‡‰LÈ Ï‡Â .‡Óˆ ‡e‰Lk3,„Á‡ Ú‚¯ elÙ‡ ¿∆»≈¿««¿∆¿»»¬ƒ∆«∆»

ÔÈzL‰Ï CÈ¯vL ÔÓÊŒÏk ‡l‡4ÂÈÏ‚¯ ˙‡ CÒ‰Ï B‡5, ∆»»¿«∆»ƒ¿«¿ƒ¿»≈∆«¿»
.„iÓ „ÓÚÈ«¬…ƒ»

ב.2) סב, המשהה 3)ברכות טז:) (מכות ז"ל כמאמרם
יא, (ויקרא נפשותיכם" את תשקצו "אל משום: עובר נקביו,
ומתחייב  רעים חליים עצמו על מביא הוא זה על ונוסף  מג).
וכן  לא). הלכה יז, פרק אסורות מאכלות (הלכות בנפשו
מנופחי  מעיים חלי ממותי "מרובים לג:): (שבת אמרו

קטנים.4)רעב". גדולים.5)נקבים נקבים

.·BÒ¯Î ‡lÓ˙zL „Ú Ì„‡ ÏÎ‡È ‡Ï6˙ÁÙÈ ‡l‡ , ……«»»«∆ƒ¿«≈¿≈∆»ƒ¿…
ÚÈ·¯ BÓk7,ÔBÊn‰ CB˙a ÌÈÓ ‰zLÈ ‡ÏÂ .B˙Ú·NÓ ¿¿ƒ«ƒ»¿»¿…ƒ¿∆«ƒ¿«»

‚eÊÓe ,ËÚÓ ‡l‡8ÏkÚ˙‰Ï ÔBÊn‰ ÏÈÁ˙iLÎe .ÔÈÈa9 ∆»¿«»¿»ƒ¿∆«¿ƒ«»¿ƒ¿«≈
‰a¯È ‡ÏÂ .˙BzLÏ CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ‰˙BL ,ÂÈÚÓa¿≈»∆«∆»ƒƒ¿¿…«¿∆

˙BzLÏ10ÏÎ‡È ‡ÏÂ .ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iLk elÙ‡Â ,ÌÈÓ ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿∆ƒ¿«≈«»¿……«
CÈ¯ˆ ‰È‰È ‡nL ,‰ÙÈ ‰ÙÈ BÓˆÚ ˜c·iL „Ú«∆ƒ¿…«¿»∆»∆∆»ƒ¿∆»ƒ

ÂÈ·˜Ï11‰ÏÈÎ‡ Ì„˜ CÏiL „Ú Ì„‡ ÏÎ‡È ‡Ï .12, ƒ¿»»……«»»«∆≈≈…∆¬ƒ»
ÚbÈ˙È B‡ ,‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ B‡ ,ÌÁÏ BÙeb ÏÈÁ˙iL „Ú«∆«¿ƒ»…«¬∆¿»»ƒ¿««

Ú‚Èa13Ïk Ú‚ÈÈÂ BÙe‚ ‰pÚÈ :¯·c ÏL BÏÏk .¯Á‡ ¿∆««≈¿»∆»»¿«∆¿ƒ«»
ÌÁÏ BÙeb ÏÈÁ˙iL „Ú ,¯˜aa ÌBÈ14ËÚÓ Ë˜LÈÂ , «…∆«∆«¿ƒ»…¿ƒ¿…¿«

BLÙ ·MÈ˙zL „Ú15¯Á‡ ÔÈnÁa ıÁ¯ Ì‡Â .ÏÎB‡Â , «∆ƒ¿«≈«¿¿≈¿ƒ»«¿«ƒ««
·BË ‰Ê È¯‰ ,Ú‚iL16.ÏÎB‡Â ËÚÓ ‰‰BL CkŒ¯Á‡Â , ∆»«¬≈∆¿««»∆¿«¿≈
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א.6) ע, שליש 7)גיטין אכול נתן: לרבי אליהו אמר
מלואך  על תעמוד ולכשתכעס שליש, והנח שליש ושתה
רביע  הוא הכרס מילוי שליש כי רבינו, וסבור (שם).

המלך). (עבודת אדם של את 8)משבעתו לשרות כדי
רגילים  היו "ולא שם: אומר ורש"י מב:). (ברכות המאכל

מעט". אלא הסעודה בתוך שיעור 9)לשתות וכמה
ואמרו: נג:): (שם, אכילתו מחמת שיצמא זמן כל עיכול?

סב:). (שם, שתה! – מי 10)כשתצמא כל אמרו: שכן
כד:). (נדה שרופות עצמותיו - אכילתו על מרובה ששתייתו

לתנור 11) דומה ואוכל, לנקביו "הנצרך פב.): (שבת
זוהמא". ריח תחילת זוהי – אפרו גב על שהסיקוהו

ב.12) כג, התעלמות.13)ברכות, כגון: אחר, מייגע בדבר
בדפוס  גם וכן ואוכל", שיתייגע "עד קושטא: דפוס ונוסח

מלאכה 14)מנטובה. וזיעת לגוף... יפות זיעות שלוש
שהיה  ששת וכרב מא): פרק נתן, דרבי (אבות מהן אחת
סז:). (גיטין בעליה" את שמחממת מלאכה "גדולה אומר:

ויינפש.15) (שבת 16)ינוח ומשתטף יוצא ומזיע, נכנס
הזיעה. אחר יפה שהשטיפה נמצא, מ.).

.‚BÓB˜Óa ·LÈ ,Ì„‡ ÏÎ‡iLk ÌÏBÚÏ17ÏÚ ‰hÈ B‡ ¿»¿∆…«»»≈≈ƒ¿ƒ∆«
Ï‡ÓN18ÚÊÚÊÈ ‡ÏÂ Ú‚ÈÈ ‡ÏÂ ·k¯È ‡ÏÂ Cl‰È ‡ÏÂ . ¿…¿…¿«≈¿…ƒ¿«¿…ƒ«¿…¿«¿«

ÏÎÂ .ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iL „Ú ,ÏiËÈ ‡ÏÂ BÙeb¿…¿«≈«∆ƒ¿«≈«»∆¿≈»¿»
ÏÚ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ ,Ú‚iL B‡ B˙ÏÈÎ‡ ¯Á‡ ÏiËÓ‰«¿«≈««¬ƒ»∆»≈«¬≈∆≈ƒ«

ÌÈ‡ÏÁ BÓˆÚ19.ÌÈL˜Â ÌÈÚ¯ «¿√»ƒ»ƒ¿»ƒ

א.17) ע, לאו 18)גיטין - ימין "והסיבת ב מו, ברכות
קח.). (פסחים הסיבה" ב.19)שמה י, תענית

.„BÏ Èc .˙BÚL Úa¯‡ÂŒÌÈ¯NÚ - ‰ÏÈl‰Â ÌBi‰«¿««¿»∆¿ƒ¿«¿«»«
‰BÓL ‡e‰L ,ÔLÈÏL ÔLÈÏ Ì„‡Ï20eÈ‰ÈÂ ,˙BÚL ¿»»ƒ…¿ƒ»∆¿∆»¿ƒ¿

ÛBÒa21„Ú B˙L ˙lÁzÓ ‰È‰zL È„k ,‰ÏÈl‰ ¿««¿»¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«¿»«
B˙hnÓ „ÓBÚ ‡ˆÓÂ ,˙BÚL ‰BÓL LÓM‰ ‰ÏÚzL∆«¬∆«∆∆¿∆»¿ƒ¿»≈ƒƒ»

.LÓM‰ ‰ÏÚzL Ì„…̃∆∆«¬∆«»∆

"אז"20) יג). ג, (איוב לי ינוח אז ישנתי לדבר: וזכר
המאירי, מנחם לרבי הבחירה" ("בית שמונה בגימטריא:
סי' אברהם" "מגן או"ח, שו"ע מ"ו: פ"ו, אבות מסכת
ששבע  חז"ל, מאמר מובא הספרדי רוקח" וב"מעשה רלט).

מקורו. מציין ואינו אדם, כל שינת הן לפי 21)שעות
ברכות  במסכת כמבואר לגוף, יפה הלילה בסוף שהשינה
כהשחזה  – לפרזלא כאיסטמא השחר בעמוד שינה ב: סב,

(פר"ח). אותו שמחדדת לברזל

.‰‡l‡ ,Bt¯Ú ÏÚ ‡ÏÂ ÂÈt ÏÚ ‡Ï ,Ì„‡ ÔLÈÈ ‡Ï…ƒ«»»…«»»¿…«»¿∆»
Bcˆ ÏÚ22„ˆ ÏÚ ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a ;Ï‡ÓN23ÛBÒ·e , «ƒƒ¿ƒ«««¿»««¿…¿

‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï CeÓÒ ÔLÈÈ ‡ÏÂ .ÔÈÓÈ „ˆ ÏÚ ‰ÏÈl‰««¿»««»ƒ¿…ƒ«»»¬ƒ»∆»
‡ÏÂ .˙BÚL Úa¯‡ B‡ LÏL BÓk ‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ ÔÈzÓÈ«¿ƒ««¬ƒ»¿»«¿«»¿…

ÌBia ÔLÈÈ24. ƒ««

ב.22) יג, על 23)ברכות בימין שהוא הכבד שיהא כדי
(פר"ח). המזון עיכול להחיש ויחממהו האצטומכא,

(סוכה 24) ואמרו רוקח). (מעשה קבועה לשינה רבינו כוונת
ששים  כדי ארעית, שינה ביום ישן היה המלך שדוד כו:),

נשימות.

.ÂÔÈÏLÏLÓ‰ ÌÈ¯·c25ÌÈ·Ú ÔB‚k ,ÌÈÚÓŒÈa ˙‡ ¿»ƒ«¿«¿¿ƒ∆¿≈≈«ƒ¿¬»ƒ
ÌÈ˙e˙Â ÌÈ‡˙e26ÌÈÁÈh·‡Â ÌÈÒb‡Â27ÈÈÓe ¿≈ƒ¿ƒ¿«»ƒ«¬«ƒƒƒ≈

˙BBÙÙÏÓ ÈÈÓe ÌÈ‡eMw‰28Ì„‡‰ Ì˙B‡ ÏÎB‡ - «ƒƒƒ≈¿»¿≈»»»»
Ì„˜ ‰lÁza29‡l‡ ,ÔBÊn‰ ÌÚ Ì·¯ÚÈ ‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡ «¿ƒ»…∆¬ƒ»¿…¿»¿≈ƒ«»∆»

.BBÊÓ ÏÎB‡Â ,ÔBÈÏÚ‰ ÔËaÓ e‡ˆiL „Ú ËÚÓ ‰‰BL∆¿««∆≈¿ƒ∆∆»∆¿¿≈¿
ÔÈˆn‡nL ÌÈ¯·„e30ÌÈBn¯ ÔB‚k ,ÌÈÚÓŒÈa ˙‡ ¿»ƒ∆¿«¿ƒ∆¿≈≈«ƒ¿ƒƒ

ÌÈLÈ¯Ùe31ÔÈÏBÓBËNe¯˜e ÌÈÁet˙Â32Ô˙B‡ ÏÎB‡ , ¿ƒƒ¿«ƒ¿¿ƒ≈»
.Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‰a¯È ‡ÏÂ ,BBÊÓÏ ÛÎz≈∆ƒ¿¿…«¿∆∆¡…≈∆

הקיבה.25) את ניתנים 26)המרפים שלו שעלים עץ פרי
בעערבוים). (מויל בלע"ז ונקרא המשי, לתולעי למאכל

בלע"ז).27) מעלאנע מעלאנע).28)(וואססער (צוקער
ב.29) י, משלשלים.30)כתובות של הם 31)ההיפך

ונזכרים  קיטען, ובלע"ז: ספרגל, בערבית ונקראים חבושים,
מ"ד). פ"א, (כלאים ונזכר 32)במשנה קטן, אגס מין

(שם).

.Ê‰Ó‰aŒ¯N·e ÛBÚŒ¯Na ÏÎ‡Ï Ì„‡ ‰ˆ¯iLk¿∆ƒ¿∆»»∆¡…¿«¿«¿≈»
Œ¯N·e ÌÈˆÈa ÔÎÂ ;ÛBÚ‰ ¯Na ‰lÁza ÏÎB‡ ,„Á‡k¿∆»≈«¿ƒ»¿«»¿≈≈ƒ¿«
¯N·e ‰w„ ‰Ó‰a ¯Na ;ÌÈˆÈa ‰lÁza ÏÎB‡ - ÛBÚ≈«¿ƒ»≈ƒ¿«¿≈»«»¿«
ÌÈc˜È ÌÏBÚÏ .‰wc ¯Na ‰lÁza ÏÎB‡ - ‰q‚ ‰Ó‰a¿≈»«»≈«¿ƒ»¿««»¿»«¿ƒ

„·k‰ ¯Á‡Óe ,Ïw‰ ¯·c Ì„‡33. »»»»««¿«≈«»≈

(33– מיד מתעכל שהקל בעוד להתעכל, מאחר הכבד כי
העליון  הבטן מן לצאת שימהר הקל את יקדים לפיכך

(פר"ח).

.Á‰a¯È ‡ÏÂ ,ÌÈ¯w‰ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎB‡ ‰nÁ‰ ˙BÓÈaƒ««»≈«¬»ƒ«»ƒ¿…«¿∆
ÌÈÏ·˙a34ıÓÁ‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ,35ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·e . ƒ¿»ƒ¿≈∆«…∆ƒ«¿»ƒ

ÌÈnÁ‰ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎB‡36ÏÎB‡Â ,ÌÈÏ·˙a ‰a¯Óe , ≈«¬»ƒ««ƒ«¿∆ƒ¿»ƒ¿≈
˙ÈzÏÁ‰ ÔÓe Ïc¯Á‰ ÔÓ ËÚÓ37CÏB‰ BÊ C¯c ÏÚÂ . ¿«ƒ««¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿«∆∆≈

ÏÎa ,ÌÈnÁ‰ ˙BÓB˜n·e ÌÈ¯w‰ ˙BÓB˜na ‰NBÚÂ¿∆«¿«»ƒ«¿««ƒ¿»
.BÏ Èe‡¯‰ - ÌB˜Óe ÌB˜Ó»»»»

תבשילים 34) לתיקון אחרים וסממנים ירקות מיני תבלין.
מחממים. והם המאכלים, טעם את 35)ולהטבת בו טובל

(שבת  ואמרו יד), ב, (רות בחומץ פתך וטבלת כתוב: פתו.
אבל  "אוכל", ודווקא לשרב". יפה שהחומץ "מכאן קיג:):

מזיקה. ב.36)השתייה נו, תבלין 37)עירובין מיני
קמ, ושבת א מ, ברכות במסכת ונזכרים ומחממים, חריפים
אחת  בחרדל "הרגיל שם): (ברכות אמרו החרדל ועל א,
יום, בכל לא אבל ביתו. מתוך חליים מונע – יום לשלשים
רק  אוכלים החלתית את הלב". את מחליש שהוא מפני

הקרות. בארצות

.ËÈe‡¯Â ,„‡Ó „Ú ¯˙BÈa ÌÈÚ¯ Ì‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈ≈«¬»∆≈»ƒ¿≈«¿…¿»
,ÌÈÏB„b‰ ÌÈ‚c‰ ÔB‚k ,ÌÏBÚÏ ÔÏÎ‡Ï ‡lL Ì„‡Ï»»»∆…¿»¿»¿»¿«»ƒ«¿ƒ
,‰LÈ‰ ‰ÁeÏn‰ ‰È·b‰Â ,ÌÈLÈ‰ ÌÈÁeÏn‰«¿ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ»«¿»«¿»»

ÁÈÏn‰ ¯Na‰Â ,˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰Ók‰Â38ÔÈÈÂ ,ÔLi‰ ¿«¿≈ƒƒ¿ƒ¿«»»«»ƒ««»»¿«ƒ
BzbÓ39Ïk ÔÎÂ ,BÁÈ¯ Û„pL „Ú ‰‰ML ÏÈL·˙Â , ƒƒ¿«¿ƒ∆»»«∆»«≈¿≈»

BÓk ÛebÏ el‡ È¯‰ - ¯˙BÈa ¯Ó B‡ Ú¯ BÁÈ¯L ÏÎ‡Ó«¬»∆≈««¿≈¬≈≈«¿
BÓk ÔÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈÚ¯ Ô‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈÂ .˙Ân‰ŒÌÒ««»∆¿≈«¬»∆≈»ƒ¬»≈»¿
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Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‡lL Ì„‡Ï Èe‡¯ CÎÈÙÏ .Ú¯Ï ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ»…«¿ƒ»»»»»∆…∆¡…≈∆
BÓˆÚ ÏÈb¯È ‡ÏÂ ;‰a¯‰ ÌÈÓÈ ¯Á‡Â ,ËÚÓ ‡l‡∆»¿«¿««»ƒ«¿≈¿…«¿ƒ«¿
:ÔB‚k ,„ÈÓz BBÊÓ ÌÚ ÔÏÎ‡Ï B‡ ,Ì‰Ó BBÊÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈∆¿»¿»ƒ¿»ƒ¿
·ÏÁpL ¯Á‡ ‡‰ML ·ÏÁÂ ,‰È·‚e ,ÌÈÏB„b ÌÈ‚c»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»»∆»»««∆∆¡«

˙BÚL Úa¯‡ÂŒÌÈ¯NÚ40ÌÈÏB„b ÌÈ¯ÂL ¯N·e ,41 ∆¿ƒ¿«¿«»¿«¿»ƒ¿ƒ
¯Ètq‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÏBt‰Â ,ÌÈÏB„b ÌÈLÈ˙e42ÌÁÏÂ , ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿««ƒ¿∆∆

ÌÈ¯BÚN43·e¯k‰Â ,˙BvÓ ÌÁÏÂ44¯ÈˆÁ‰Â ¿ƒ¿∆∆«¿«¿¿∆»ƒ
ÌÈÏˆa‰Â45ÌÈÓeM‰Â46el‡ Ïk - ÔBv‰Â Ïc¯Á‰Â ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿««¿»¿«¿»≈

el‡Ó ÏÎ‡Ï Ì„‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ ,Ì‰ ÌÈÚ¯ ÌÈÏÎ‡Ó«¬»ƒ»ƒ≈≈»»»»∆¡…≈≈
˙BÓÈa Ï·‡ ;ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·e ,„‡Ó „Ú ËÚÓ ‡l‡∆»¿««¿…ƒ«¿»ƒ¬»ƒ
,„·Ïa ÌÈL„Ú‰Â ÏBt‰Â .ÏÏk Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡Ï ‰nÁ‰««»……«≈∆¿»¿«¿»¬»ƒƒ¿«
˙BÓÈa ‡ÏÂ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‡Ï ,ÔÏÎ‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡≈»¿»¿»…ƒ««»¿…ƒ

ÔÈÚeÏc‰Â .ÌÈÓLb‰47.‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ , «¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈∆ƒ««»

ב.38) עד, בתרא מעורבים 39)בבא עדיין ששמריו
פ"ו, (עדויות מגיתו יין נקרא: ימים ארבעים עד בתוכו.

הבבלי 40)מ"א). שכותח מב.): (פסחים שאמרו כמו
שנתיישן  כלומר: החלב, נסיוב משום הלב את מטמטם

בלע"ז). (מאלקען נסיוב ונעשה ונתקלקל ע"ז 41)החלב
א. ונזכר 42)כט, נאהיט, בלע"ז: הנקרא קטנית מין

מ"א). פ"א, (כלאים א.43)במשנה סב, קידושין
חכמינו 44) מנו מבושל כרוב כי חי, בכרוב פה עוסק רבינו

כט.). (ע"ז החולים את המרפאים הדברים בצלים 45)בין
סב.). (קידושין כחרבות לגוף חז"ל 46)קשים אמרו

שהם  מאכל דבר לכל משתנה היה המן בהעלותך): (ספרי,
את  זכרנו בפסוק: המנויים המינים מחמשת חוץ רוצים,
ואת  החציר, ואת האבטיחים, ואת הקישואים, את הדגה...

ה). יא, (במדבר השומים ואת קירביס 47)הבצלים,
את  בהם מתבלים והחולים הם, טובים רכים בעודם בלע"ז.
(נדרים  המוות כמלאך הם מזיקים קשים, וכשהם פתם.

מט.).

.È:Ì‰Â ,el‡ BÓk ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ¯ Ì‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈÂ¿≈«¬»∆≈»ƒ¿≈»¿≈¿≈
ÌÈn‰ ÛBÚ48ÌÁÏÂ ,ÌÈ¯Óz‰Â ,ÌÈpËw‰ ‰BÈŒÈ·e , ««ƒ¿≈»«¿«ƒ¿«¿»ƒ¿∆∆

ÈeÏ˜49etpL ˙Ïq‰Â ,ÔÓLa LBlpL ÌÁÏ B‡ ,ÔÓLa »¿∆∆∆∆∆ƒ¿∆∆¿«…∆∆ƒ
ÔÒ¯Ó ÁÈ¯ d· ‰¯‡L ‡lL „Ú ,dk¯ˆŒÏk d˙B‡50, »»»¿»«∆…ƒ¿¬»»≈«À¿»

¯Èv‰Â51ÒÈ¯en‰Â52˙BÏÎ‡Ó ˙Ba¯‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ - ¿«ƒ¿«¿»≈»¿«¿«¬»
CLnÈ ‡ÏÂ ,B¯ˆÈ ˙‡ L·BÎÂ ÌÎÁ ‡e‰L Ì„‡Â .el‡≈¿»»∆»»¿≈∆ƒ¿¿…ƒ»≈
Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÌÈ¯kÊp‰ ÔÓ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,B˙Â‡z ¯Á‡«««¬»¿……«ƒ«ƒ¿»ƒ¿∆»ƒ

.¯Ba‚ ‰Ê È¯‰ - ‰‡eÙ¯Ï Ì‰Ï C¯ˆƒ¿»»∆ƒ¿»¬≈∆ƒ

וכיו"ב.48) שנעשה 49)ברווזים מקמח אפוי לחם
יד). כג, ויקרא (רש"י, בתנור שנתייבשו מקליות

ומתאים 50) מ"ז. פ"ב, פסחים במסכת ונזכר גסים, סובים
ולא  הדור בני בה שמתהללים החדשה הרפואה לתורת

המלך). (עבודת זקן מפי שיצאו בדברים מיץ 51)הרגישו
ומלוחים. כבושים אחרים ממאכלים או מדגים היוצא

נא:).52) (נדרים כבושים מדגים היוצאת שמנונית

.‡È‡ÏÂ ;˙BÏÈ‡‰ ˙B¯ÈtÓ BÓˆÚ Ì„‡ ÚÓÈ ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿«»»«¿ƒ≈»ƒ»¿…
.ÌÈaË¯ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔÈL·È elÙ‡Â ,Ô‰Ó ‰a¯È«¿∆≈∆«¬ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿Àƒ

˙B·¯Ák Ô‰ È¯‰ ,Ôk¯ˆŒÏk eÏMa˙iL Ì„˜ Ï·‡¬»…∆∆ƒ¿«¿»»¿»¬≈≈«¬»
˙B¯t‰ ÏÎÂ .ÌÏBÚÏ ÌÈÚ¯ ÌÈ·e¯Á‰ ÔÎÂ .ÛebÏ«¿≈«¬ƒ»ƒ¿»¿»«≈
ËÚÓ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ¯ - ÔÈˆeÓÁ‰«¬ƒ»ƒ¿≈¿ƒ≈∆∆»¿«

ÓÈaÌÈ‡z‰Â .ÌÈnÁ‰ ˙BÓB˜n·e ,‰nÁ‰ ˙B53 ƒ««»«¿««ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈa ,ÔÈaË¯ ÔÈa - ÌÈ·BË ÌÏBÚÏ ,ÌÈ„˜M‰Â ÌÈ·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ≈¿Àƒ≈
„ÈÓ˙È ‡ÏÂ ;Bk¯ˆ Ïk Ì‰Ó Ì„‡ ÏÎB‡Â ;ÔÈL·È¿≈ƒ¿≈»»≈∆»»¿¿…«¿ƒ
.˙BÏÈ‡‰ È¯t ÏkÓ ÌÈ·BË Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ì˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»««ƒ∆≈ƒƒ»¿ƒ»ƒ»

למאכל 53) טובה "התאנה י): ה, קהלת (מדרש חז"ל ואמרו
חכמה". ומוסיפה לעינים ויפה

.·È,ÌÈ˜fÏ ‰ÙÈÂ ÌÈpËwÏ Ú¯ - ÔÈi‰Â L·c‰«¿«¿««ƒ«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿≈ƒ
˙BÓÈa ÏÎ‡Ï Ì„‡ CÈ¯ˆÂ .ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈ƒ«¿»ƒ¿»ƒ»»∆¡…ƒ
.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÏÎB‡ ‡e‰M ‰Ó ÈLÈÏL ÈL ‰nÁ‰««»¿≈¿ƒ≈«∆≈ƒ«¿»ƒ

.‚ÈÔÈÙ¯ ÂÈÚÓ eÈ‰iL ,Ì„‡ ÏczLÈ ÌÏBÚÏ54Ïk ¿»ƒ¿«≈»»∆ƒ¿≈»»ƒ»
ÏeLÏLÏ ·B¯˜ ‰È‰ÈÂ ,ÂÈÓÈ55ÏB„b ÏÏk ‰ÊÂ .ËÚÓ »»¿ƒ¿∆»¿ƒ¿¿«¿∆¿»»
ÈÚ¯‰L ÔÓÊŒÏk :‰‡eÙ¯a56- ÈL˜a ‡ˆBÈ B‡ ÚÓ »¿»»¿«∆»¿ƒƒ¿»≈¿ƒ

Ì‡ ÂÈÚÓ Ì„‡ ‰t¯È ‰n·e .ÌÈ‡a ÌÈÚ¯ ÌÈ‡ÏÁ√»ƒ»ƒ»ƒ«∆¿«∆»»≈»ƒ
¯˜aa ¯˜aa ÏÎ‡È - ¯eÁ· ‰È‰ Ì‡ ?ËÚÓ eˆn‡˙Èƒ¿«¿¿«ƒ»»»…««…∆«…∆

ÌÈÁeÏÓ57ÌÈ˜eÏL58ÒÈ¯eÓ·e ˙ÈÊŒÔÓLa ÔÈÏa˙Ó ¿ƒ¿ƒ¿À»ƒ¿∆∆«ƒ¿¿»
ÔÈ„¯z ÏL ˜ÏLŒÈÓ ‰zLÈ B‡ ;˙Ù ‡Ïa ÁÏÓ·e59B‡ ¿∆«¿…«ƒ¿∆≈∆∆∆¿»ƒ

- Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡Â .ÁÏÓÂ ÒÈ¯eÓe ˙ÈÊŒÔÓLa ,·e¯Î¿¿∆∆«ƒ¿»»∆«¿ƒ»»»≈
BÓk ‡‰LÈÂ ,¯˜aa ÌÈnÁ ÌÈÓa ‚eÊÓ L·„ ‰zLÈƒ¿∆¿«»¿«ƒ«ƒ«…∆¿ƒ¿∆¿
Ôk ‰NÚÈÂ .B˙„eÚÒ ÏÎ‡È CkŒ¯Á‡Â ,˙BÚL Úa¯‡«¿«»¿««»…«¿»¿«¬∆≈
,CÎÏ CÈ¯ˆ Ì‡ ,ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿»«¿»»»ƒƒ»ƒ¿»

.ÂÈÚÓ et¯iL „Ú«∆ƒ¿≈»

בשר,54) כל רופא יצר": "אשר בברכת אומרים ולפיכך
ס:). ברכות (רש"י, הגוף כל רפואת היא שהיציאה מפני

התמרים,55) של בשבחם שם חכמינו דיברו ב: י, כתובות
הקיבה. את מרפים שהם צמחים 57)צואה.56)מפני

ד). ל, (איוב שיח עלי מלוח הקוטפים בטעמם: מלוחים
מאלווע. נקרא: הרבה.58)ובלע"ז תרד 59)מבושלים

- תרדין בהם ששלקו ומים שפינאט. בלע"ז: שקורין ירק –
שנתאמצה. לקיבה יפים

.„ÈÔÓÊŒÏk :Ûeb‰ ˙e‡È¯·a e¯Ó‡ ¯Á‡ ÏÏk „BÚÂ¿¿»«≈»¿ƒ¿ƒ«»¿«
Ú·N BÈ‡Â ,‰a¯‰ Ú‚ÈÂ ÏnÚ˙Ó Ì„‡L60ÂÈÚÓe , ∆»»ƒ¿«≈¿»≈««¿≈¿≈»≈«≈»

ÏÎB‡ elÙ‡Â ,˜fÁ˙Ó BÁÎÂ ÂÈÏÚ ‡a ÈÏÁ ÔÈ‡ - ÔÈÙ»̄ƒ≈…ƒ»»»¿…ƒ¿«≈«¬ƒ≈
.ÌÈÚ¯‰ ˙BÏÎ‡Ó«¬»»»ƒ

כמבואר 60) משבעתו, רביע ופוחת כרסו ממלא שאינו
ב). (הלכה בפרקנו למעלה

.ÂËB‡ ,ÏnÚ˙Ó BÈ‡Â ÁË·Ï ·LBÈ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆≈»∆«¿≈ƒ¿«≈
ÏÎ‡ elÙ‡ - ÔÈL˜ ÂÈÚnL ÈÓ B‡ ,ÂÈ·˜ ‡‰LnL ÈÓƒ∆«¿∆¿»»ƒ∆≈»»ƒ¬ƒ»«
Ïk - ‰‡eÙ¯‰ ÈtŒÏÚ BÓˆÚ ¯ÓLÂ ÌÈ·BË ˙BÏÎ‡Ó«¬»ƒ¿»««¿«ƒ»¿»»

‰q‚ ‰ÏÈÎ‡Â .LLz BÁÎÂ ÌÈ·B‡ÎÓ eÈ‰È ÂÈÓÈ61Ûe‚Ï »»ƒ¿«¿ƒ¿…»≈«¬ƒ»«»¿
.ÌÈ‡ÏÁ‰ ÏÎÏ ¯wÚ ‡e‰Â ,˙Ân‰ŒÌÒ BÓk - Ì„‡ Ïk»»»¿««»∆¿ƒ»¿»∆√»ƒ

ÏÚ ÌÈ‡aL ÌÈ‡ÏÁ‰ ·¯ÂÈtÓ B‡ ‡l‡ ÌÈ‡ Ì„‡‰ ¿…∆√»ƒ∆»ƒ«»»»≈»∆»ƒ¿≈
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Ô‰Ó ÏÎ‡Ï ‡lL Ì„‡Ï Èe‡¯ CÎÈÙÏ .Ú¯Ï ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ»…«¿ƒ»»»»»∆…∆¡…≈∆
BÓˆÚ ÏÈb¯È ‡ÏÂ ;‰a¯‰ ÌÈÓÈ ¯Á‡Â ,ËÚÓ ‡l‡∆»¿«¿««»ƒ«¿≈¿…«¿ƒ«¿
:ÔB‚k ,„ÈÓz BBÊÓ ÌÚ ÔÏÎ‡Ï B‡ ,Ì‰Ó BBÊÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿≈∆¿»¿»ƒ¿»ƒ¿
·ÏÁpL ¯Á‡ ‡‰ML ·ÏÁÂ ,‰È·‚e ,ÌÈÏB„b ÌÈ‚c»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»»∆»»««∆∆¡«

˙BÚL Úa¯‡ÂŒÌÈ¯NÚ40ÌÈÏB„b ÌÈ¯ÂL ¯N·e ,41 ∆¿ƒ¿«¿«»¿«¿»ƒ¿ƒ
¯Ètq‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÏBt‰Â ,ÌÈÏB„b ÌÈLÈ˙e42ÌÁÏÂ , ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¬»ƒ¿««ƒ¿∆∆

ÌÈ¯BÚN43·e¯k‰Â ,˙BvÓ ÌÁÏÂ44¯ÈˆÁ‰Â ¿ƒ¿∆∆«¿«¿¿∆»ƒ
ÌÈÏˆa‰Â45ÌÈÓeM‰Â46el‡ Ïk - ÔBv‰Â Ïc¯Á‰Â ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿««¿»¿«¿»≈

el‡Ó ÏÎ‡Ï Ì„‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ ,Ì‰ ÌÈÚ¯ ÌÈÏÎ‡Ó«¬»ƒ»ƒ≈≈»»»»∆¡…≈≈
˙BÓÈa Ï·‡ ;ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·e ,„‡Ó „Ú ËÚÓ ‡l‡∆»¿««¿…ƒ«¿»ƒ¬»ƒ
,„·Ïa ÌÈL„Ú‰Â ÏBt‰Â .ÏÏk Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡Ï ‰nÁ‰««»……«≈∆¿»¿«¿»¬»ƒƒ¿«
˙BÓÈa ‡ÏÂ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa ‡Ï ,ÔÏÎ‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡≈»¿»¿»…ƒ««»¿…ƒ

ÔÈÚeÏc‰Â .ÌÈÓLb‰47.‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ , «¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈∆ƒ««»

ב.38) עד, בתרא מעורבים 39)בבא עדיין ששמריו
פ"ו, (עדויות מגיתו יין נקרא: ימים ארבעים עד בתוכו.

הבבלי 40)מ"א). שכותח מב.): (פסחים שאמרו כמו
שנתיישן  כלומר: החלב, נסיוב משום הלב את מטמטם

בלע"ז). (מאלקען נסיוב ונעשה ונתקלקל ע"ז 41)החלב
א. ונזכר 42)כט, נאהיט, בלע"ז: הנקרא קטנית מין

מ"א). פ"א, (כלאים א.43)במשנה סב, קידושין
חכמינו 44) מנו מבושל כרוב כי חי, בכרוב פה עוסק רבינו

כט.). (ע"ז החולים את המרפאים הדברים בצלים 45)בין
סב.). (קידושין כחרבות לגוף חז"ל 46)קשים אמרו

שהם  מאכל דבר לכל משתנה היה המן בהעלותך): (ספרי,
את  זכרנו בפסוק: המנויים המינים מחמשת חוץ רוצים,
ואת  החציר, ואת האבטיחים, ואת הקישואים, את הדגה...

ה). יא, (במדבר השומים ואת קירביס 47)הבצלים,
את  בהם מתבלים והחולים הם, טובים רכים בעודם בלע"ז.
(נדרים  המוות כמלאך הם מזיקים קשים, וכשהם פתם.

מט.).

.È:Ì‰Â ,el‡ BÓk ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ¯ Ì‰L ˙BÏÎ‡Ó LÈÂ¿≈«¬»∆≈»ƒ¿≈»¿≈¿≈
ÌÈn‰ ÛBÚ48ÌÁÏÂ ,ÌÈ¯Óz‰Â ,ÌÈpËw‰ ‰BÈŒÈ·e , ««ƒ¿≈»«¿«ƒ¿«¿»ƒ¿∆∆

ÈeÏ˜49etpL ˙Ïq‰Â ,ÔÓLa LBlpL ÌÁÏ B‡ ,ÔÓLa »¿∆∆∆∆∆ƒ¿∆∆¿«…∆∆ƒ
ÔÒ¯Ó ÁÈ¯ d· ‰¯‡L ‡lL „Ú ,dk¯ˆŒÏk d˙B‡50, »»»¿»«∆…ƒ¿¬»»≈«À¿»

¯Èv‰Â51ÒÈ¯en‰Â52˙BÏÎ‡Ó ˙Ba¯‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ - ¿«ƒ¿«¿»≈»¿«¿«¬»
CLnÈ ‡ÏÂ ,B¯ˆÈ ˙‡ L·BÎÂ ÌÎÁ ‡e‰L Ì„‡Â .el‡≈¿»»∆»»¿≈∆ƒ¿¿…ƒ»≈
Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÌÈ¯kÊp‰ ÔÓ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,B˙Â‡z ¯Á‡«««¬»¿……«ƒ«ƒ¿»ƒ¿∆»ƒ

.¯Ba‚ ‰Ê È¯‰ - ‰‡eÙ¯Ï Ì‰Ï C¯ˆƒ¿»»∆ƒ¿»¬≈∆ƒ

וכיו"ב.48) שנעשה 49)ברווזים מקמח אפוי לחם
יד). כג, ויקרא (רש"י, בתנור שנתייבשו מקליות

ומתאים 50) מ"ז. פ"ב, פסחים במסכת ונזכר גסים, סובים
ולא  הדור בני בה שמתהללים החדשה הרפואה לתורת

המלך). (עבודת זקן מפי שיצאו בדברים מיץ 51)הרגישו
ומלוחים. כבושים אחרים ממאכלים או מדגים היוצא

נא:).52) (נדרים כבושים מדגים היוצאת שמנונית

.‡È‡ÏÂ ;˙BÏÈ‡‰ ˙B¯ÈtÓ BÓˆÚ Ì„‡ ÚÓÈ ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿«»»«¿ƒ≈»ƒ»¿…
.ÌÈaË¯ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔÈL·È elÙ‡Â ,Ô‰Ó ‰a¯È«¿∆≈∆«¬ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿Àƒ

˙B·¯Ák Ô‰ È¯‰ ,Ôk¯ˆŒÏk eÏMa˙iL Ì„˜ Ï·‡¬»…∆∆ƒ¿«¿»»¿»¬≈≈«¬»
˙B¯t‰ ÏÎÂ .ÌÏBÚÏ ÌÈÚ¯ ÌÈ·e¯Á‰ ÔÎÂ .ÛebÏ«¿≈«¬ƒ»ƒ¿»¿»«≈
ËÚÓ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈÚ¯ - ÔÈˆeÓÁ‰«¬ƒ»ƒ¿≈¿ƒ≈∆∆»¿«

ÓÈaÌÈ‡z‰Â .ÌÈnÁ‰ ˙BÓB˜n·e ,‰nÁ‰ ˙B53 ƒ««»«¿««ƒ¿«¿≈ƒ
ÔÈa ,ÔÈaË¯ ÔÈa - ÌÈ·BË ÌÏBÚÏ ,ÌÈ„˜M‰Â ÌÈ·Ú‰Â¿»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ≈¿Àƒ≈
„ÈÓ˙È ‡ÏÂ ;Bk¯ˆ Ïk Ì‰Ó Ì„‡ ÏÎB‡Â ;ÔÈL·È¿≈ƒ¿≈»»≈∆»»¿¿…«¿ƒ
.˙BÏÈ‡‰ È¯t ÏkÓ ÌÈ·BË Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ì˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»««ƒ∆≈ƒƒ»¿ƒ»ƒ»

למאכל 53) טובה "התאנה י): ה, קהלת (מדרש חז"ל ואמרו
חכמה". ומוסיפה לעינים ויפה

.·È,ÌÈ˜fÏ ‰ÙÈÂ ÌÈpËwÏ Ú¯ - ÔÈi‰Â L·c‰«¿«¿««ƒ«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿≈ƒ
˙BÓÈa ÏÎ‡Ï Ì„‡ CÈ¯ˆÂ .ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈ƒ«¿»ƒ¿»ƒ»»∆¡…ƒ
.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÏÎB‡ ‡e‰M ‰Ó ÈLÈÏL ÈL ‰nÁ‰««»¿≈¿ƒ≈«∆≈ƒ«¿»ƒ

.‚ÈÔÈÙ¯ ÂÈÚÓ eÈ‰iL ,Ì„‡ ÏczLÈ ÌÏBÚÏ54Ïk ¿»ƒ¿«≈»»∆ƒ¿≈»»ƒ»
ÏeLÏLÏ ·B¯˜ ‰È‰ÈÂ ,ÂÈÓÈ55ÏB„b ÏÏk ‰ÊÂ .ËÚÓ »»¿ƒ¿∆»¿ƒ¿¿«¿∆¿»»
ÈÚ¯‰L ÔÓÊŒÏk :‰‡eÙ¯a56- ÈL˜a ‡ˆBÈ B‡ ÚÓ »¿»»¿«∆»¿ƒƒ¿»≈¿ƒ

Ì‡ ÂÈÚÓ Ì„‡ ‰t¯È ‰n·e .ÌÈ‡a ÌÈÚ¯ ÌÈ‡ÏÁ√»ƒ»ƒ»ƒ«∆¿«∆»»≈»ƒ
¯˜aa ¯˜aa ÏÎ‡È - ¯eÁ· ‰È‰ Ì‡ ?ËÚÓ eˆn‡˙Èƒ¿«¿¿«ƒ»»»…««…∆«…∆

ÌÈÁeÏÓ57ÌÈ˜eÏL58ÒÈ¯eÓ·e ˙ÈÊŒÔÓLa ÔÈÏa˙Ó ¿ƒ¿ƒ¿À»ƒ¿∆∆«ƒ¿¿»
ÔÈ„¯z ÏL ˜ÏLŒÈÓ ‰zLÈ B‡ ;˙Ù ‡Ïa ÁÏÓ·e59B‡ ¿∆«¿…«ƒ¿∆≈∆∆∆¿»ƒ

- Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡Â .ÁÏÓÂ ÒÈ¯eÓe ˙ÈÊŒÔÓLa ,·e¯Î¿¿∆∆«ƒ¿»»∆«¿ƒ»»»≈
BÓk ‡‰LÈÂ ,¯˜aa ÌÈnÁ ÌÈÓa ‚eÊÓ L·„ ‰zLÈƒ¿∆¿«»¿«ƒ«ƒ«…∆¿ƒ¿∆¿
Ôk ‰NÚÈÂ .B˙„eÚÒ ÏÎ‡È CkŒ¯Á‡Â ,˙BÚL Úa¯‡«¿«»¿««»…«¿»¿«¬∆≈
,CÎÏ CÈ¯ˆ Ì‡ ,ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿»«¿»»»ƒƒ»ƒ¿»

.ÂÈÚÓ et¯iL „Ú«∆ƒ¿≈»

בשר,54) כל רופא יצר": "אשר בברכת אומרים ולפיכך
ס:). ברכות (רש"י, הגוף כל רפואת היא שהיציאה מפני

התמרים,55) של בשבחם שם חכמינו דיברו ב: י, כתובות
הקיבה. את מרפים שהם צמחים 57)צואה.56)מפני

ד). ל, (איוב שיח עלי מלוח הקוטפים בטעמם: מלוחים
מאלווע. נקרא: הרבה.58)ובלע"ז תרד 59)מבושלים

- תרדין בהם ששלקו ומים שפינאט. בלע"ז: שקורין ירק –
שנתאמצה. לקיבה יפים

.„ÈÔÓÊŒÏk :Ûeb‰ ˙e‡È¯·a e¯Ó‡ ¯Á‡ ÏÏk „BÚÂ¿¿»«≈»¿ƒ¿ƒ«»¿«
Ú·N BÈ‡Â ,‰a¯‰ Ú‚ÈÂ ÏnÚ˙Ó Ì„‡L60ÂÈÚÓe , ∆»»ƒ¿«≈¿»≈««¿≈¿≈»≈«≈»

ÏÎB‡ elÙ‡Â ,˜fÁ˙Ó BÁÎÂ ÂÈÏÚ ‡a ÈÏÁ ÔÈ‡ - ÔÈÙ»̄ƒ≈…ƒ»»»¿…ƒ¿«≈«¬ƒ≈
.ÌÈÚ¯‰ ˙BÏÎ‡Ó«¬»»»ƒ

כמבואר 60) משבעתו, רביע ופוחת כרסו ממלא שאינו
ב). (הלכה בפרקנו למעלה

.ÂËB‡ ,ÏnÚ˙Ó BÈ‡Â ÁË·Ï ·LBÈ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆≈»∆«¿≈ƒ¿«≈
ÏÎ‡ elÙ‡ - ÔÈL˜ ÂÈÚnL ÈÓ B‡ ,ÂÈ·˜ ‡‰LnL ÈÓƒ∆«¿∆¿»»ƒ∆≈»»ƒ¬ƒ»«
Ïk - ‰‡eÙ¯‰ ÈtŒÏÚ BÓˆÚ ¯ÓLÂ ÌÈ·BË ˙BÏÎ‡Ó«¬»ƒ¿»««¿«ƒ»¿»»

‰q‚ ‰ÏÈÎ‡Â .LLz BÁÎÂ ÌÈ·B‡ÎÓ eÈ‰È ÂÈÓÈ61Ûe‚Ï »»ƒ¿«¿ƒ¿…»≈«¬ƒ»«»¿
.ÌÈ‡ÏÁ‰ ÏÎÏ ¯wÚ ‡e‰Â ,˙Ân‰ŒÌÒ BÓk - Ì„‡ Ïk»»»¿««»∆¿ƒ»¿»∆√»ƒ

ÏÚ ÌÈ‡aL ÌÈ‡ÏÁ‰ ·¯ÂÈtÓ B‡ ‡l‡ ÌÈ‡ Ì„‡‰ ¿…∆√»ƒ∆»ƒ«»»»≈»∆»ƒ¿≈
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‡lÓÓ ‡e‰L ÈtÓ B‡ ,ÌÈÚ¯ ÌÈÏÎ‡Ó62ÏÎB‡Â BË· «¬»ƒ»ƒƒ¿≈∆¿«≈ƒ¿¿≈
‰ÓÏML ‡e‰ .ÌÈ·BË ÌÈÏÎ‡nÓ elÙ‡ ,‰q‚ ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»«»¬ƒƒ«¬»ƒƒ∆¿……
˙B¯vÓ ¯ÓL ,BBLÏe ÂÈt ¯ÓL" :B˙ÓÎÁa ¯Ó‡»«¿»¿»…≈ƒ¿…≈ƒ»
B‡ Ú¯ ÏÎ‡Ó ÏÎ‡lÓ ÂÈt ¯ÓBL - ¯ÓBÏk ;"BLÙ«¿¿«≈ƒƒ∆¡…«¬»«

ÚaNlÓ63ÂÈÎ¯ˆa ‡l‡ ¯a„lÓ BBLÏe ,64. ƒƒ¿…«¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿»»

שבעה.61) מכדי יותר מגדל 62)אכילה – כריסו "ממלא
לב.). (ברכות גם 63)חליים" פירש וכן גסה. באכילה

שם. בטלים.64)הראב"ע דברים ולא החיוניים,

.ÊË‰Ú·MÓ ıÁ¯nÏ Ì„‡ ÒkiL - ‰ˆÈÁ¯‰ C¯c∆∆»¿ƒ»∆ƒ»≈»»«∆¿»ƒƒ¿»
‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï CeÓÒ ÒkÈ ‡ÏÂ .ÌÈÓÈ ‰Ú·LÏ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿…ƒ»≈»»¬ƒ»¿…
ıÁB¯Â .ÏkÚ˙‰Ï ÔBÊn‰ ÏÈÁ˙iLk ‡l‡ ,·Ú¯ ‡e‰LÎ¿∆»≈∆»¿∆«¿ƒ«»¿ƒ¿«≈¿≈
BL‡¯Â ;Ô‰a ‰ÂÎ Ûeb‰ ÔÈ‡L ,ÔÈnÁa BÙeb Ïk»¿«ƒ∆≈«ƒ¿∆»∆¿…
ıÁ¯È CkŒ¯Á‡Â .Ô‰a ‰ÂÎ Ûeb‰L ÔÈnÁa - „·Ïaƒ¿«¿«ƒ∆«ƒ¿∆»∆¿««»ƒ¿«

ÔÈ¯LBÙa BÙeb65,ÔÈ¯LBt‰ ÔÓ ÔÈ¯LBÙa CkŒ¯Á‡Â , ¿¿ƒ¿««»¿¿ƒƒ«¿ƒ
ÔBˆa ıÁ¯iL „Ú66‡Ï ,ÌÈÓ BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ . «∆ƒ¿«¿≈¿…«¬…«…«ƒ…

.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔBˆa ıÁ¯È ‡ÏÂ .ÔBˆ ‡ÏÂ ÔÈ¯LBÙ¿ƒ¿…≈¿…ƒ¿«¿≈ƒ«¿»ƒ
C¯ÙÈÂ ÚÈfiL „Ú ıÁ¯È ‡ÏÂ67CÈ¯‡È ‡ÏÂ .BÙeb Ïk ¿…ƒ¿««∆«ƒ«ƒ»≈»¿…«¬ƒ

.‡ˆÈÂ ÛhzLÈ ,BÙeb C¯ÙÈÂ ÚÈfiLk ‡l‡ ,ıÁ¯na«∆¿»∆»¿∆»ƒ«ƒ»≈ƒ¿«≈¿≈≈
‡nL ,‡ˆiL ¯Á‡Â ıÁ¯nÏ ÒkiL Ì„˜ BÓˆÚ ˜„B·e≈«¿…∆∆ƒ»≈«∆¿»¿««∆≈≈∆»
Ì„˜ „ÈÓz BÓˆÚ Ì„‡ ˜„Ba ÔÎÂ .ÂÈ·˜Ï CÈ¯ˆ ‡‰È¿≈»ƒƒ¿»»¿≈≈»»«¿»ƒ…∆
,‰ÏÈÚa ¯Á‡Â ‰ÏÈÚa Ì„˜Â ,‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡Â ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿««¬ƒ»¿…∆¿ƒ»¿««¿ƒ»
Ì„˜Â ,ÏnÚ˙ÈÂ Ú‚ÈiL ¯Á‡Â ÏnÚ˙ÈÂ Ú‚ÈiL Ì„˜Â¿…∆∆ƒ«¿ƒ¿«≈¿««∆ƒ«¿ƒ¿«≈¿…∆

¯eÚL·e .(ÔLÈiL ¯Á‡Â) ÔLÈiL68.‰¯NÚ - Ïk‰ ∆ƒ«¿««∆ƒ«¿ƒ«…¬»»

קרים.65) ולא חמים ולא 66)לא בחמין "רחץ קרים
הכניסוהו  ולא לאור שהכניסוהו לברזל דומה בצונן, נשתטף
(שבת  הברזל את מחזיקים שהם רש"י: ומפרש לצונן",

וישפשף.67)מא.). יחד.68)יעסה הבדיקות כל מספר
שיישן  "וקודם אוקספורד: ונוסח לזכרון. נקט בעלמא סימן

עשרה". הכל – ְֵֶּוכׁשיעֹור

.ÊÈ‰qÎÈÂ ÂÈ„‚a LaÏÈ ,ıÁ¯n‰ ÔÓ Ì„‡ ‡ˆiLk¿∆≈≈»»ƒ«∆¿»ƒ¿«¿»»ƒ«∆
Áe¯ Ba ËÏL˙ ‡lL È„k ,ÔBˆÈÁ‰ ˙Èaa BL‡…̄««ƒ«ƒ¿≈∆…ƒ¿…«

‰¯˜69‡‰LÈÂ .¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡Â ;70 »»«¬ƒƒ««»»ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿∆
¯eÒ˙Â BÙeb ÁeÈÂ BLÙ ·MÈ˙zL „Ú ‡ˆiL ¯Á‡««∆»»«∆ƒ¿«≈«¿¿»«¿»
‡ˆiLk ËÚÓ ÔLÈ Ì‡Â .ÏÎ‡È CkŒ¯Á‡Â ,˙eÓÈÓÁ‰«¬ƒ¿««»…«¿ƒ»≈¿«¿∆»»
‡ÏÂ .„‡Ó ‰ÙÈ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈÎ‡ Ì„˜ ıÁ¯n‰ ÔÓƒ«∆¿»…∆¬ƒ»¬≈∆»∆¿…¿…

ÌÈ¯˜ ÌÈÓ ‰zLÈ71CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ıÁ¯n‰ ÔÓ B˙‡ˆa ƒ¿∆«ƒ»ƒ¿≈ƒ«∆¿»¿≈»ƒ
ÔÓ ‡ˆiLk ‡Óˆ Ì‡Â .ıÁ¯na ‰zLÈ ‡lL ¯ÓBÏ«∆…ƒ¿∆«∆¿»¿ƒ»≈¿∆»»ƒ
ÔÈÈa ÌÈn‰ ·¯ÚÈ - BÓˆÚ ÚÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ıÁ¯n‰«∆¿»¿≈»ƒ¿…««¿¿»≈««ƒ¿«ƒ

L·„· B‡72˙BÓÈa ıÁ¯na ÔÓLa CÒ Ì‡Â .‰zLÈÂ ƒ¿«¿ƒ¿∆¿ƒ»¿∆∆«∆¿»ƒ
·BË ‰Ê È¯‰ - ÛhzLiL ¯Á‡ ÌÈÓLb‰73. «¿»ƒ««∆ƒ¿«≈¬≈∆

יצטנן.69) כמאמר 71)ימתין.70)שלא חמין, אלא
שהסיקוהו  לתנור דומה מהם, שתה ולא בחמין "רחץ חז"ל:
מועיל  שאינו א), מא, (שבת מבפנים" הסיקוהו ולא מבחוץ

א.72)כלום. קמ, למים 73)שם דומה סך  ולא "רחץ
מא.). (שם, חבית" גבי על

.ÁÈÊÈw‰Ï Ì„‡ ÏÈb¯È ‡Ï74ÊÈwÈ ‡ÏÂ ,„ÈÓz Ìc …«¿ƒ»»¿«ƒ»»ƒ¿…«ƒ

¯˙BÈa BÏ CÈ¯ˆ ‰È‰È Ì‡ ‡l‡75‡Ï ,ÊÈwÈ ‡ÏÂ . ∆»ƒƒ¿∆»ƒ¿≈¿…«ƒ…
ÈÓÈa ËÚÓ ‡l‡ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ· ‡ÏÂ ‰nÁ‰ ˙BÓÈ·ƒ««»¿…ƒ«¿»ƒ∆»¿«ƒ≈

‰L ÌÈMÓÁ ¯Á‡Óe .È¯L˙ ÈÓÈa ËÚÓe ÔÒÈ76‡Ï , ƒ»¿«ƒ≈ƒ¿≈≈««¬ƒƒ»»…
Ba ıÁ¯nÏ ÒkÈÂ ,Ìc Ì„‡ ÊÈwÈ ‡ÏÂ .ÏÏk ÊÈwÈ«ƒ¿»¿…«ƒ»»»¿ƒ»≈«∆¿»

ÌBi·77ÔÓ ‡·iL ÌBÈa ‡ÏÂ ,C¯cÏ ‡ˆÈÂ ÊÈwÈ ‡ÏÂ , «¿…«ƒ¿≈≈«∆∆¿…¿∆»…ƒ
‡e‰M ‰nÓ ˙BÁt ‰Êw‰‰ ÌBÈa ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ .C¯c‰«»∆¿…«¿ƒ¿∆¿««»»»ƒ«∆

‰Êw‰‰ ÌBÈa ÁeÈÂ .ÏÈ‚¯78ÏnÚ˙È ‡ÏÂ Ú‚ÈÈ ‡ÏÂ , »ƒ¿»«¿««»»¿…ƒ«¿…ƒ¿«≈
.ÏiËÈ ‡ÏÂ¿…¿«≈

קרני 74) או עלוקות ידי על הגוף מן דם מותרות להוציא
על  או הצואר, על שמהדקים בלע"ז) (באנקעס דאומנא

ע.). (גיטין רפואה לשם היא 75)הכתפיים שההקזה לפי
יפה  מיעוטם חז"ל: עליהם שאמרו הדברים משמונת

(שם). קשה אמרו 76)וריבויים – ימעט" הפרקים "ובין
הגיע  שם: חננאל רבינו ופירש קכט:), (שבת חכמינו

ימעט. – שנה א.77)לחמשים ע, שם.78)גיטין

.ËÈ.ÌÈÈÚ‰ ¯B‡Óe ÂÈiÁÂ Ûeb‰ Ák ‡È‰ Ú¯ÊŒ˙·ÎLƒ¿«∆«ƒ…««¿«»¿»≈«ƒ
ÂÈiÁÂ ‰ÏÎ BÁÎÂ ‰Ïk Ûeb‰ ,¯˙BÈa ‡ˆzL ÔÓÊ ÏÎÂ¿»¿«∆≈≈¿≈«»∆¿…»∆¿«»
Ôzz Ï‡" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡L ‡e‰ .ÌÈ„·B‡¿ƒ∆»«¿……¿»¿»«ƒ≈
˙ˆÙB˜ ‰˜Ê ,‰ÏÈÚ·a ÛeËM‰ Ïk ."EÏÈÁ ÌÈLpÏ79 «»ƒ≈∆»«»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆∆

LLz BÁÎÂ ,ÂÈÏÚ80Û„B Ú¯ ÁÈ¯Â ,˙B‰k ÂÈÈÚÂ , »»¿…»≈¿≈»≈¿≈««≈
BÈÁMÓe ÂÈtÓ81ÈÒÈ¯Â ÂÈÈÚ ˙Ba‚Â BL‡¯ ¯ÚNe ,82 ƒƒƒ∆¿¿«…¿«≈»¿ƒ≈

;‰·¯ ÂÈÏ‚¯ ¯ÚNe BÈÁLÂ B˜Ê ¯ÚNe ,˙B¯LB ÂÈÈÚ≈»¿¿«¿»¿∆¿¿««¿»»∆
.ÂÈÏÚ ÌÈ‡a el‡Ó ıeÁ ÌÈ·‡Î ‰a¯‰Â ,˙BÏÙB ÂÈpLƒ»¿¿«¿≈¿≈ƒ≈≈»ƒ»»
¯‡La ˙Ó ÛÏ‡Ó „Á‡ :ÌÈ‡ÙB¯‰ ÈÓÎÁ e¯Ó‡»¿«¿≈»¿ƒ∆»≈∆∆≈ƒ¿»
Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .LÈÓLz‰ ·¯Ó - ÛÏ‡‰Â ,ÌÈ‡ÏÁ√»ƒ¿»∆∆≈…««¿ƒ¿ƒ»»ƒ»»
,ÏÚ·È ‡ÏÂ .‰·BËa ˙BÈÁÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,‰Ê ¯·„a ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»»∆ƒ»»ƒ¿¿»¿…ƒ¿«
‡e‰Â ,¯˙BÈa ˜ÊÁÂ ‡È¯a BÙe‚ ‡ˆÓiLk ‡l‡∆»¿∆ƒ¿»»ƒ¿»»¿≈¿
¯·„Ï BÓˆÚ ÁÈqÓe ,BzÚ„Ï ‡lL ‰a¯‰ ‰M˜˙Óƒ¿«∆«¿≈∆…¿«¿«ƒ««¿¿»»
ÂÈ˙nÓ „·Î ‡ˆÓÈÂ ,‰È‰Lk Ba ÈeMw‰Â ,¯Á‡«≈¿«ƒ¿∆»»¿ƒ¿»…∆ƒ»¿»
- ÌÁ B¯N·e ÌÈÎLÓ ÌÈˆÈa‰ ÈËeÁ el‡Îe ,‰hÓÏe¿«»¿ƒ≈«≈ƒƒ¿»ƒ¿»«

‡ ÏÚ·È ‡Ï .ÏÚ·iL BÏ ‰‡eÙ¯e ,ÏÚ·Ï CÈ¯ˆ ‰ÊÌ„ ∆»ƒƒ¿…¿»∆ƒ¿«…ƒ¿«»»
ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iL ¯Á‡ ‡l‡ ,·Ú¯ ‡ÏÂ ,Ú·N ‡e‰Â¿»≈«¿…»≈∆»««∆ƒ¿«≈«»

ÂÈÚÓaL83.‰ÏÈÚa ¯Á‡ÏÂ ‰ÏÈÚa Ì„˜ ÂÈ·˜ ˜c·ÈÂ . ∆¿≈»¿ƒ¿…¿»»…∆¿ƒ»¿¿««¿ƒ»
,ıÁ¯n‰Œ˙È·a ‡ÏÂ ,·MÈÓ ‡ÏÂ „nÚÓ ÏÚ·È ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿À»¿…¿À»¿…¿≈«∆¿»
‡ÏÂ ,‰Êw‰ ÌBÈa ‡ÏÂ ,ıÁ¯nÏ ÒkiL ÌBi· ‡ÏÂ¿…«∆ƒ»≈«∆¿»¿…¿«»»¿…
Ì‰ÈÙÏ ‡Ï ,C¯c‰ ÔÓ ‰‡È· B‡ C¯cÏ ‰‡ÈˆÈ ÌBÈa¿¿ƒ»«∆∆ƒ»ƒ«∆∆…ƒ¿≈∆

Ì‰È¯Á‡Ï ‡ÏÂ84. ¿…¿«¬≈∆

א.79) קנב, וחלש.80)שבת הלוך הולך מתמעט,
הידים.81) לאצילי שמתחת עיניו.82)השקע עפעפי
לקמן 83) ועיין ב. כ, נדרים במסכת נמצא זו הלכה מקור

ה"ד). א.84)(פ"ה, ע, גיטין במסכת אלה כל מקור

.ÎeÈ¯B‰L el‡ ÌÈÎ¯„a BÓˆÚ ‚È‰n‰ Ïk85È‡ - »««¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¬ƒ
ÔÈ˜ÊiL „Ú ,ÂÈÓÈ Ïk ÈÏÁ È„ÈÏ ‡· BÈ‡L ,BÏ ·¯Ú»≈∆≈»ƒ≈…ƒ»»»«∆«¿ƒ
ÌÏL BÙe‚ ‰È‰ÈÂ ,‡ÙB¯Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,˙eÓÈÂ ‰a¯‰«¿≈¿»¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿∆»≈
Ú¯ BÙe‚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ .ÂÈÓÈ Ïk BÈ¯a ÏÚ „ÓBÚÂ86 ¿≈«À¿»»»∆»ƒ≈»»«

ÔÓ ‚‰Óa ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡ B‡ ,B˙i¯a ˙lÁzÓƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»ƒ
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ÌÈÚ¯‰ ˙B‚‰n‰87‡·z Ì‡ B‡ ,Bz„ÏBÓ ˙lÁzÓ «ƒ¿»»»ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»…
˙¯va ˙kÓ B‡ ¯·c ˙kÓ88.ÌÏBÚÏ ««∆∆«««…∆»»

של 85) בדורו הדקדוק ידיעת היתה רפויה כמה עד
בדבר  לפניו שהביאו התמימה השאלה מעידה הרמב"ם,
והוא  בצירה. או בחירק אם "הורינו", המילה: קריאת
לקרוא: שצריכים מצדו, הערה בלי להם, השיב בענוותנותו

פ"ג). הרמב"ם, (תשובות מטבעו,86)הֹורינּו חלש ִ
בהם.87)מלידה. הנוהג האדם כוחות את המחלישים

ידאג 88) לא בצורת ובשנת גשמים: מחוסר הבא רעבון
ח). יז, (ירמיה

.‡ÎÔÈ‡ ,e¯Ó‡L el‡‰ ÌÈ·Bh‰ ˙B‚‰n‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿»«ƒ»≈∆»«¿≈
ÈÓ B‡ ,‰ÏBÁ‰ Ï·‡ ;‡È¯a‰ ‡l‡ Ô‰a ‚‰Ï Èe‡»̄ƒ¿…»∆∆»«»ƒ¬»«∆ƒ
ÌÈL Ú¯ ‚‰Ó ‚‰pL ÈÓ B‡ ,‰ÏBÁ ÂÈ¯·‡Ó „Á‡L∆∆»≈¬»»∆ƒ∆»«ƒ¿»«»ƒ
˙B‚‰‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎ¯c Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈ - ˙Ba«̄≈¿»∆»≈∆¿»ƒ¬≈ƒ¿«¿»
ÈepLÂ .˙B‡eÙ¯‰ ¯ÙÒa ¯‡a˙iL BÓk ,BÈÏÁ ÈÙk¿ƒ»¿¿∆ƒ¿»≈¿≈∆»¿¿ƒ

˙ÒÂ89.ÈÏÁ ˙lÁz - ∆∆¿ƒ«…ƒ

חולי 89) תחילת וסת "שינוי קבוע. ומנהג הרגל חיים, אורח
קי:). (כתובות מעיים"

.·Î„Á‡Â ‡È¯a‰ „Á‡ - ‡ÙB¯ Ba ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆≈≈∆»«»ƒ¿∆»
el‡‰ ÌÈÎ¯c‰ ÏkÓ ÊeÊÏ BÏ Èe‡¯ ÔÈ‡ ,‰ÏBÁ‰«∆≈»»ƒ»«¿»ƒ»≈
‰·BË ˙È¯Á‡Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,‰Ê ˜¯Ùa e¯Ó‡pL∆∆∆¿¿∆∆∆∆»∆»≈∆¿«¬ƒ»

.‡È·Ó≈ƒ

.‚ÎÔÈ‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·„ ‰¯NÚ da ÔÈ‡L ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»¬»»¿»ƒ»≈≈
ÌÎÁŒ„ÈÓÏz90,‡ÙB¯ :Ô‰ el‡Â ,dÎB˙a ¯e„Ï È‡M¯ «¿ƒ»»««»¿»¿≈≈≈

Ôn‡Â91,ÔÈÈeˆÓ ÌÈÓe ,‡qk‰Œ˙È·e ,ıÁ¯n‰Œ˙È·e , ¿À»≈«∆¿»≈«ƒ≈«ƒ¿ƒ
ÚÓe ¯‰ ÔB‚k,˙B˜BÈz „nÏÓe ,˙Òk‰Œ˙È·e ,ÔÈ ¿»»«¿»≈«¿∆∆¿«≈ƒ

¯Ï·ÏÂ92ÌÈL·BÁÂ ÌÈkÓ ÔÈcŒ˙È·e ,‰˜„ˆŒÈ‡a‚Â ,93. ¿«¿»¿««¿»»≈ƒ«ƒ¿¿ƒ

ב.90) יז, דם.91)סנהדרין לכתוב 92)מקיז סופר
ראוי 93)ספרים. הסוהר. בבית הפושעים את אוסרים

אולם  ועונשים". "מכים הנוסחא: שלנו, בגמרא כי להעיר
במקום  "וחובשים" הנוסחא: סופרים" ב"דקדוקי

"ועונשים".

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בדיבורו,1) במעשיו, ניכר שיהא חכם; תלמיד התנהגות

ומתנו. ובמשאו

.‡‡e‰Â ,ÂÈ˙BÚ„·e B˙ÓÎÁa ¯k ÌÎÁ‰L ÌLk¿≈∆∆»»ƒ»¿»¿»¿≈»¿
¯k ‰È‰iL CÈ¯ˆ Ck ,ÌÚ‰ ¯‡MÓ Ì‰a Ïc·ÓÀ¿»»∆ƒ¿»»»»»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»
˙iNÚ·e ,B˙ÏÈÚ··e ,e‰˜LÓ·e BÏÎ‡Óa - ÂÈNÚÓa¿«¬»¿«¬»¿«¿≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ«

ÂÈÎ¯ˆ2B¯ea„·e ,3ÏekÏÎ·e ,BLeaÏÓ·e ,BÎel‰·e , ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿
ÂÈ¯·c4BzÓ·e B‡NÓ·e ,5Ún‰ Ïk eÈ‰ÈÂ .el‡‰ ÌÈN ¿»»¿«»¿«»¿ƒ¿»««¬ƒ»≈

‰È‰È ‡Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ?„ˆÈk .¯˙BÈa ÌÈw˙Óe ÌÈ‡»ƒ¿À»ƒ¿≈≈««¿ƒ»»…ƒ¿∆
Ô¯b¯‚6‡ÏÂ ,BÙeb ˙B¯·‰Ï Èe‡¯‰ ÏÎ‡Ó ÏÎB‡ ‡l‡ , «¿¿»∆»≈«¬»»»¿«¿¿…

‰q‚ ‰ÏÈÎ‡ epnÓ ÏÎ‡È7˙‡lÓÏ Û„B¯ ‡‰È ‡ÏÂ , …«ƒ∆¬ƒ»«»¿…¿≈≈¿«…
ÁtzL „Ú ‰zLÓe ÏÎ‡nÓ ÔÈ‡lÓ˙nL el‡k ,BËaƒ¿»≈∆ƒ¿«¿ƒƒ«¬»ƒ¿∆«∆ƒ«

ÌÒ¯k8‰Ïawa L¯ÙÓ Ì‰ÈÏÚÂ ;9L¯Ù È˙È¯ÊÂ" :10ÏÚ ¿≈»«¬≈∆¿…»««»»¿≈ƒƒ∆∆«

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "ÌÎÈbÁ N¯t ÌÎÈt11ŒÈ· el‡ : ¿≈∆∆∆«≈∆»¿¬»ƒ≈¿≈
ÌÈbÁk Ì‰ÈÓÈ Ïk ÔÈNBÚÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡L Ì„‡12, »»∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆¿«ƒ

e‰ÊÂ ,"˙eÓ ¯ÁÓ Èk B˙LÂ ÏBÎ‡" :ÌÈ¯ÓB‡‰ Ì‰Â¿≈»¿ƒ»¿»ƒ»»»¿∆
ÌÈÚL¯‰ ÏÎ‡Ó13·e˙k‰ ‰pbL Ì‰ el‡ ˙BÁÏLÂ . «¬«»¿»ƒ¿À¿»≈≈∆ƒ»«»

‰‡Bˆ ‡È˜ e‡ÏÓ ˙BÁÏL Ïk Èk" :¯Ó‡Â14ÈÏa , ¿»«ƒ»À¿»»¿ƒ»¿ƒ
"ÌB˜Ó15„Á‡ ÏÈL·z ‡l‡ ÏÎB‡ BÈ‡ ÌÎÁ‰ Ï·‡ . »¬»∆»»≈≈∆»«¿ƒ∆»

¯Ó‡L ‡e‰ .Bi„Â ÂÈiÁ È„k epnÓ ÏÎB‡Â ,ÌÈL B‡¿«ƒ¿≈ƒ∆¿≈«»¿«∆»«
."BLÙ Ú·NÏ ÏÎ‡ ˜Ècˆ" :‰ÓÏL¿……«ƒ…≈¿««¿

סב.).2) (ברכות לנקביו בנחת 3)ביציאתו שהיא
חכם  שתלמיד ניכר שפתיך מעקימת אמרו: וכן ובמתינות.

יז:). (מעילה מלשון:4)אתה וסידורם, עניניו הנהלת
ה). קיב, (תהלים במשפט דבריו בעסקיו 5)יכלכל

הבריות. עם בהליכותיו ידו: וסובא 6)ובמשלח זולל
לרע  טוב בין מבחין ואינו ושתייה, אכילה אחרי הלהוט

גופו. שבעתו.7)לבריאות מכדי צבה 8)יותר בטנם
לחמשה 9)ומתבקעת. בניגוד וכתובים: נביאים דברי

כמו: תורה", "דברי או תורה, הנקראים: תורה חומשי
ב:). (ב"ק ילפינן" לא קבלה מדברי תורה מה 10)"דברי

צואה. המעיים, מן ויוצא ב.11)שנפרש קנא, שבת
נוצרו.12) לכך רק כאילו בחיים, אחרת תכלית להם שאין
חשובה,13) מטרה לאיזו אמצעי אצלם אינה שאכילתם

לעצמה. תכלית אלא – ה"ג) (פ"ג, למעלה כמבואר
(ראב"ע).14) מתחת וצואה ממעל יהא 15)קיא לא

מלוכלך.

.·epÏÎ‡È ‡Ï ,BÏ Èe‡¯‰ ‰Ê ËÚÓ ÏÎB‡ ÌÎÁ‰Lk¿∆∆»»≈¿«∆»»……¿∆
‡ÏÂ ˙eÁa ÏÎ‡È ‡ÏÂ .BÁÏL ÏÚ B˙È·a ‡l‡∆»¿≈«À¿»¿……««¬¿…

˜eM·16ÈÙa ‰pb˙È ‡lL È„k ,ÏB„b C¯ˆ ÈtÓ ‡l‡ , «∆»ƒ¿≈…∆»¿≈∆…ƒ¿«∆ƒ¿≈
˙Bi¯a‰17ı¯‡‰ŒÈnÚ Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ .18ÏÚ ‡ÏÂ , «¿ƒ¿……«≈∆«≈»»∆¿…«

‰a¯È ‡ÏÂ .‰‡Bˆ ‡È˜ ÌÈ‡Ïn‰ ,˙BÁÏM‰ Ô˙B‡»«À¿»«¿≈ƒƒ»¿…«¿∆
ÌÈÓÎÁ‰ ÌÚ elÙ‡Â ,ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈ˙B„eÚÒ19‡ÏÂ . ¿»¿»»«¬ƒƒ«¬»ƒ¿…

‰a¯‰ ıea˜ Ô‰a LiL ˙B„eÚÒa ÏÎ‡È20Èe‡¯ ÔÈ‡Â . …«ƒ¿∆≈»∆ƒ«¿≈¿≈»
a ‡l‡ .ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ÏÎ‡Ï BÏ‰ÂˆÓ ÏL ‰„eÚÒ ∆¡…ƒ∆¬≈ƒ∆»ƒ¿»∆ƒ¿»

‡e‰Â ;ÔÈ‡eNÂ ÔÈÒe¯‡ ˙„eÚÒ ÔB‚k ,„·Ïa21‰È‰iL , ƒ¿«¿¿«≈ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿∆
ÌÈ˜Ècv‰Â .ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ˙a ‡NpL ÌÎÁŒ„ÈÓÏ«̇¿ƒ»»∆»»««¿ƒ»»¿««ƒƒ
dÈ‡L ‰„eÚqÓ eÏÎ‡ ‡Ï ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ‰Â¿«¬ƒƒ»ƒƒ…»¿ƒ¿»∆≈»

Ô‰lL22. ∆»∆

בשוק 16) אוכל להיות חכם תלמיד של שבחו שאין
אמרו  שחז"ל ואףֿעלֿפי ה"ב). פ"ג, מעשרות (ירושלמי,
זהו  מ:), (קידושין לכלב דומה בשוק האוכל אדם: כל לגבי
לתלמיד  אלא גנאי אינה ארעי אכילת אבל קבע, בסעודת רק
ויש  דיבורֿהמתחיל: שם ב'תוספות' (רבינוֿתם, בלבד. חכם

התורה.17)אומרים). כבוד יחלל מג,18)ולא ברכות
א.19)ב. מט, הם 20)פסחים מי יודע שאינו שם ,

יסב. הוא מי ועם רק...21)המסובים אז אמרו 22)ואם
על  בצע לא דעתו על שעמד שמיום יאיר, בן פנחס רבי על

ז:). (חולין שלו שאינה פרוסה

.‚˙B¯LÏ È„k ‡l‡ ‰˙BL BÈ‡ ,ÔÈÈ ‰˙BL ÌÎÁ‰Lk¿∆∆»»∆«ƒ≈∆∆»¿≈ƒ¿
ÂÈÚÓaL ‰ÏÈÎ‡23‡ËBÁ ‰Ê È¯‰ ,¯kzLn‰ ÏÎÂ .24 ¬ƒ»∆¿≈»¿»«ƒ¿«≈¬≈∆≈
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ÌÈÚ¯‰ ˙B‚‰n‰87‡·z Ì‡ B‡ ,Bz„ÏBÓ ˙lÁzÓ «ƒ¿»»»ƒƒ¿ƒ««¿ƒ»…
˙¯va ˙kÓ B‡ ¯·c ˙kÓ88.ÌÏBÚÏ ««∆∆«««…∆»»

של 85) בדורו הדקדוק ידיעת היתה רפויה כמה עד
בדבר  לפניו שהביאו התמימה השאלה מעידה הרמב"ם,
והוא  בצירה. או בחירק אם "הורינו", המילה: קריאת
לקרוא: שצריכים מצדו, הערה בלי להם, השיב בענוותנותו

פ"ג). הרמב"ם, (תשובות מטבעו,86)הֹורינּו חלש ִ
בהם.87)מלידה. הנוהג האדם כוחות את המחלישים

ידאג 88) לא בצורת ובשנת גשמים: מחוסר הבא רעבון
ח). יז, (ירמיה

.‡ÎÔÈ‡ ,e¯Ó‡L el‡‰ ÌÈ·Bh‰ ˙B‚‰n‰ ÏÎÂ¿»«ƒ¿»«ƒ»≈∆»«¿≈
ÈÓ B‡ ,‰ÏBÁ‰ Ï·‡ ;‡È¯a‰ ‡l‡ Ô‰a ‚‰Ï Èe‡»̄ƒ¿…»∆∆»«»ƒ¬»«∆ƒ
ÌÈL Ú¯ ‚‰Ó ‚‰pL ÈÓ B‡ ,‰ÏBÁ ÂÈ¯·‡Ó „Á‡L∆∆»≈¬»»∆ƒ∆»«ƒ¿»«»ƒ
˙B‚‰‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈÎ¯c Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈ - ˙Ba«̄≈¿»∆»≈∆¿»ƒ¬≈ƒ¿«¿»
ÈepLÂ .˙B‡eÙ¯‰ ¯ÙÒa ¯‡a˙iL BÓk ,BÈÏÁ ÈÙk¿ƒ»¿¿∆ƒ¿»≈¿≈∆»¿¿ƒ

˙ÒÂ89.ÈÏÁ ˙lÁz - ∆∆¿ƒ«…ƒ

חולי 89) תחילת וסת "שינוי קבוע. ומנהג הרגל חיים, אורח
קי:). (כתובות מעיים"

.·Î„Á‡Â ‡È¯a‰ „Á‡ - ‡ÙB¯ Ba ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆≈≈∆»«»ƒ¿∆»
el‡‰ ÌÈÎ¯c‰ ÏkÓ ÊeÊÏ BÏ Èe‡¯ ÔÈ‡ ,‰ÏBÁ‰«∆≈»»ƒ»«¿»ƒ»≈
‰·BË ˙È¯Á‡Ï Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ,‰Ê ˜¯Ùa e¯Ó‡pL∆∆∆¿¿∆∆∆∆»∆»≈∆¿«¬ƒ»

.‡È·Ó≈ƒ

.‚ÎÔÈ‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·„ ‰¯NÚ da ÔÈ‡L ¯ÈÚ Ïk»ƒ∆≈»¬»»¿»ƒ»≈≈
ÌÎÁŒ„ÈÓÏz90,‡ÙB¯ :Ô‰ el‡Â ,dÎB˙a ¯e„Ï È‡M¯ «¿ƒ»»««»¿»¿≈≈≈

Ôn‡Â91,ÔÈÈeˆÓ ÌÈÓe ,‡qk‰Œ˙È·e ,ıÁ¯n‰Œ˙È·e , ¿À»≈«∆¿»≈«ƒ≈«ƒ¿ƒ
ÚÓe ¯‰ ÔB‚k,˙B˜BÈz „nÏÓe ,˙Òk‰Œ˙È·e ,ÔÈ ¿»»«¿»≈«¿∆∆¿«≈ƒ

¯Ï·ÏÂ92ÌÈL·BÁÂ ÌÈkÓ ÔÈcŒ˙È·e ,‰˜„ˆŒÈ‡a‚Â ,93. ¿«¿»¿««¿»»≈ƒ«ƒ¿¿ƒ

ב.90) יז, דם.91)סנהדרין לכתוב 92)מקיז סופר
ראוי 93)ספרים. הסוהר. בבית הפושעים את אוסרים

אולם  ועונשים". "מכים הנוסחא: שלנו, בגמרא כי להעיר
במקום  "וחובשים" הנוסחא: סופרים" ב"דקדוקי

"ועונשים".

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בדיבורו,1) במעשיו, ניכר שיהא חכם; תלמיד התנהגות

ומתנו. ובמשאו

.‡‡e‰Â ,ÂÈ˙BÚ„·e B˙ÓÎÁa ¯k ÌÎÁ‰L ÌLk¿≈∆∆»»ƒ»¿»¿»¿≈»¿
¯k ‰È‰iL CÈ¯ˆ Ck ,ÌÚ‰ ¯‡MÓ Ì‰a Ïc·ÓÀ¿»»∆ƒ¿»»»»»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»
˙iNÚ·e ,B˙ÏÈÚ··e ,e‰˜LÓ·e BÏÎ‡Óa - ÂÈNÚÓa¿«¬»¿«¬»¿«¿≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ«

ÂÈÎ¯ˆ2B¯ea„·e ,3ÏekÏÎ·e ,BLeaÏÓ·e ,BÎel‰·e , ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿
ÂÈ¯·c4BzÓ·e B‡NÓ·e ,5Ún‰ Ïk eÈ‰ÈÂ .el‡‰ ÌÈN ¿»»¿«»¿«»¿ƒ¿»««¬ƒ»≈

‰È‰È ‡Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ?„ˆÈk .¯˙BÈa ÌÈw˙Óe ÌÈ‡»ƒ¿À»ƒ¿≈≈««¿ƒ»»…ƒ¿∆
Ô¯b¯‚6‡ÏÂ ,BÙeb ˙B¯·‰Ï Èe‡¯‰ ÏÎ‡Ó ÏÎB‡ ‡l‡ , «¿¿»∆»≈«¬»»»¿«¿¿…

‰q‚ ‰ÏÈÎ‡ epnÓ ÏÎ‡È7˙‡lÓÏ Û„B¯ ‡‰È ‡ÏÂ , …«ƒ∆¬ƒ»«»¿…¿≈≈¿«…
ÁtzL „Ú ‰zLÓe ÏÎ‡nÓ ÔÈ‡lÓ˙nL el‡k ,BËaƒ¿»≈∆ƒ¿«¿ƒƒ«¬»ƒ¿∆«∆ƒ«

ÌÒ¯k8‰Ïawa L¯ÙÓ Ì‰ÈÏÚÂ ;9L¯Ù È˙È¯ÊÂ" :10ÏÚ ¿≈»«¬≈∆¿…»««»»¿≈ƒƒ∆∆«

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "ÌÎÈbÁ N¯t ÌÎÈt11ŒÈ· el‡ : ¿≈∆∆∆«≈∆»¿¬»ƒ≈¿≈
ÌÈbÁk Ì‰ÈÓÈ Ïk ÔÈNBÚÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡L Ì„‡12, »»∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈∆¿«ƒ

e‰ÊÂ ,"˙eÓ ¯ÁÓ Èk B˙LÂ ÏBÎ‡" :ÌÈ¯ÓB‡‰ Ì‰Â¿≈»¿ƒ»¿»ƒ»»»¿∆
ÌÈÚL¯‰ ÏÎ‡Ó13·e˙k‰ ‰pbL Ì‰ el‡ ˙BÁÏLÂ . «¬«»¿»ƒ¿À¿»≈≈∆ƒ»«»

‰‡Bˆ ‡È˜ e‡ÏÓ ˙BÁÏL Ïk Èk" :¯Ó‡Â14ÈÏa , ¿»«ƒ»À¿»»¿ƒ»¿ƒ
"ÌB˜Ó15„Á‡ ÏÈL·z ‡l‡ ÏÎB‡ BÈ‡ ÌÎÁ‰ Ï·‡ . »¬»∆»»≈≈∆»«¿ƒ∆»

¯Ó‡L ‡e‰ .Bi„Â ÂÈiÁ È„k epnÓ ÏÎB‡Â ,ÌÈL B‡¿«ƒ¿≈ƒ∆¿≈«»¿«∆»«
."BLÙ Ú·NÏ ÏÎ‡ ˜Ècˆ" :‰ÓÏL¿……«ƒ…≈¿««¿

סב.).2) (ברכות לנקביו בנחת 3)ביציאתו שהיא
חכם  שתלמיד ניכר שפתיך מעקימת אמרו: וכן ובמתינות.

יז:). (מעילה מלשון:4)אתה וסידורם, עניניו הנהלת
ה). קיב, (תהלים במשפט דבריו בעסקיו 5)יכלכל

הבריות. עם בהליכותיו ידו: וסובא 6)ובמשלח זולל
לרע  טוב בין מבחין ואינו ושתייה, אכילה אחרי הלהוט

גופו. שבעתו.7)לבריאות מכדי צבה 8)יותר בטנם
לחמשה 9)ומתבקעת. בניגוד וכתובים: נביאים דברי

כמו: תורה", "דברי או תורה, הנקראים: תורה חומשי
ב:). (ב"ק ילפינן" לא קבלה מדברי תורה מה 10)"דברי

צואה. המעיים, מן ויוצא ב.11)שנפרש קנא, שבת
נוצרו.12) לכך רק כאילו בחיים, אחרת תכלית להם שאין
חשובה,13) מטרה לאיזו אמצעי אצלם אינה שאכילתם

לעצמה. תכלית אלא – ה"ג) (פ"ג, למעלה כמבואר
(ראב"ע).14) מתחת וצואה ממעל יהא 15)קיא לא

מלוכלך.

.·epÏÎ‡È ‡Ï ,BÏ Èe‡¯‰ ‰Ê ËÚÓ ÏÎB‡ ÌÎÁ‰Lk¿∆∆»»≈¿«∆»»……¿∆
‡ÏÂ ˙eÁa ÏÎ‡È ‡ÏÂ .BÁÏL ÏÚ B˙È·a ‡l‡∆»¿≈«À¿»¿……««¬¿…

˜eM·16ÈÙa ‰pb˙È ‡lL È„k ,ÏB„b C¯ˆ ÈtÓ ‡l‡ , «∆»ƒ¿≈…∆»¿≈∆…ƒ¿«∆ƒ¿≈
˙Bi¯a‰17ı¯‡‰ŒÈnÚ Ïˆ‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ .18ÏÚ ‡ÏÂ , «¿ƒ¿……«≈∆«≈»»∆¿…«

‰a¯È ‡ÏÂ .‰‡Bˆ ‡È˜ ÌÈ‡Ïn‰ ,˙BÁÏM‰ Ô˙B‡»«À¿»«¿≈ƒƒ»¿…«¿∆
ÌÈÓÎÁ‰ ÌÚ elÙ‡Â ,ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈ˙B„eÚÒ19‡ÏÂ . ¿»¿»»«¬ƒƒ«¬»ƒ¿…

‰a¯‰ ıea˜ Ô‰a LiL ˙B„eÚÒa ÏÎ‡È20Èe‡¯ ÔÈ‡Â . …«ƒ¿∆≈»∆ƒ«¿≈¿≈»
a ‡l‡ .ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ÏÎ‡Ï BÏ‰ÂˆÓ ÏL ‰„eÚÒ ∆¡…ƒ∆¬≈ƒ∆»ƒ¿»∆ƒ¿»

‡e‰Â ;ÔÈ‡eNÂ ÔÈÒe¯‡ ˙„eÚÒ ÔB‚k ,„·Ïa21‰È‰iL , ƒ¿«¿¿«≈ƒ¿ƒƒ¿∆ƒ¿∆
ÌÈ˜Ècv‰Â .ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ˙a ‡NpL ÌÎÁŒ„ÈÓÏ«̇¿ƒ»»∆»»««¿ƒ»»¿««ƒƒ
dÈ‡L ‰„eÚqÓ eÏÎ‡ ‡Ï ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ‰Â¿«¬ƒƒ»ƒƒ…»¿ƒ¿»∆≈»

Ô‰lL22. ∆»∆

בשוק 16) אוכל להיות חכם תלמיד של שבחו שאין
אמרו  שחז"ל ואףֿעלֿפי ה"ב). פ"ג, מעשרות (ירושלמי,
זהו  מ:), (קידושין לכלב דומה בשוק האוכל אדם: כל לגבי
לתלמיד  אלא גנאי אינה ארעי אכילת אבל קבע, בסעודת רק
ויש  דיבורֿהמתחיל: שם ב'תוספות' (רבינוֿתם, בלבד. חכם

התורה.17)אומרים). כבוד יחלל מג,18)ולא ברכות
א.19)ב. מט, הם 20)פסחים מי יודע שאינו שם ,

יסב. הוא מי ועם רק...21)המסובים אז אמרו 22)ואם
על  בצע לא דעתו על שעמד שמיום יאיר, בן פנחס רבי על

ז:). (חולין שלו שאינה פרוסה

.‚˙B¯LÏ È„k ‡l‡ ‰˙BL BÈ‡ ,ÔÈÈ ‰˙BL ÌÎÁ‰Lk¿∆∆»»∆«ƒ≈∆∆»¿≈ƒ¿
ÂÈÚÓaL ‰ÏÈÎ‡23‡ËBÁ ‰Ê È¯‰ ,¯kzLn‰ ÏÎÂ .24 ¬ƒ»∆¿≈»¿»«ƒ¿«≈¬≈∆≈
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ŒÈnÚ ÈÙa ¯kzL Ì‡Â .B˙ÓÎÁ „ÈÒÙÓe ,‰p‚Óe¿À∆«¿ƒ»¿»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈«≈
ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‰Ê È¯‰ ,ı¯‡‰25ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡Â . »»∆¬≈∆ƒ≈∆«≈¿»ƒ¿«ƒ

ÌÈ¯‰va26ÏÏÎa ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,ËÚÓ elÙ‡Â , «»√«ƒ«¬ƒ¿«∆»ƒ»»ƒ¿«
dÈ‡ ‰ÏÈÎ‡‰ ÏÏÎa ‡È‰L ‰i˙M‰L ;‰ÏÈÎ‡‰»¬ƒ»∆«¿ƒ»∆ƒƒ¿«»¬ƒ»≈»

˙¯kLÓ27.ÔBÊn‰ ¯Á‡lL ÔÈiÓ ‡l‡ ÔÈ¯‰Ê ÔÈ‡Â . ¿«∆∆¿≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ«ƒ∆¿«««»

ח:).23) (כתובות להתעכל נוחה שתהא כי 24)לרככה
ולא  תרווי "לא כמאמרם: חטא, לידי מביאה השכרות
מרבנן  צורבא האי יהודה: רב אמר כט:). (ברכות  תחטא"
ולא  כב). יא, (משלי חזיר באף זהב נזם ביה: קרינן דמרווי,
לג). יט, בראשית (זוהר, שםֿשמים שמחלל אלא עוד,
ה"ד). כה, פרק סנהדרין (הלכות רבינו דברי והשווה

ולומדיה.25) התורה כבוד בזה הוא מבזה אבות 26)כי
י. ה"ו.27)פ"ג, פ"י, פסחים ירושלמי,

.„- „ÈÓz BÏ ˙¯zÓ Ì„‡ ÏL BzL‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿∆»»À∆∆»ƒ
‰M„˜a BÓˆÚ ‚È‰iL ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï BÏ Èe‡¯28‡ÏÂ , »¿«¿ƒ»»∆«¿ƒ«¿ƒ¿À»¿…

ÏB‚¯zk BzL‡ Ïˆ‡ ÈeˆÓ ‡‰È29˙aLŒÈÏÈlÓ ‡l‡ , ¿≈»≈∆ƒ¿««¿¿∆»ƒ≈≈«»
˙aLŒÈÏÈÏÏ30dnÚ ¯tÒÓ ‡e‰LÎe .Ák Ba LÈ Ì‡ , ¿≈≈«»ƒ∆…«¿∆¿«≈ƒ»

BË·e Ú·N ‡e‰Lk ,‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙a ¯tÒÈ ‡Ï -…¿«≈ƒ¿ƒ«««¿»¿∆»≈«ƒ¿
ÚˆÓ‡a ‡l‡ ,·Ú¯ ‡e‰Lk ‰ÏÈl‰ ÛBÒa ‡ÏÂ ,‡ÏÓ»≈¿…¿««¿»¿∆»≈∆»¿∆¿«

ÂÈÚÓaL ÔBÊn‰ ÏkÚ˙iLk ,‰ÏÈl‰31Ï˜È ‡ÏÂ . ««¿»¿∆ƒ¿«≈«»∆¿≈»¿…»≈
BL‡¯32,È‡·‰ È¯·„a ÂÈt ˙‡ ÏaÈ ‡ÏÂ ,¯˙BÈa …¿≈¿…¿«≈∆ƒ¿ƒ¿≈¬«

‰Ïawa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .dÈ·Ï BÈa elÙ‡Â33: «¬ƒ≈¿≈»¬≈≈««»»
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "BÁN ‰Ó Ì„‡Ï „ÈbÓe"34elÙ‡ : «ƒ¿»»«≈»¿¬»ƒ¬ƒ

˙‡ ‰ÈÏÚ ÔzÏ „È˙Ú BzL‡Ï Ì„‡ ÔÈaL ‰l˜ ‰ÁÈNƒ»«»∆≈»»¿ƒ¿»ƒƒ≈»∆»∆
ÌÈ¯BkL ‡Ï ,Ì‰ÈL eÈ‰È ‡ÏÂ .ÔÈc‰35ÌÈÏˆÚ ‡ÏÂ «ƒ¿…ƒ¿¿≈∆…ƒƒ¿…«¿»ƒ

ÌÈaˆÚ ‡ÏÂ36‰LÈ ‰È‰˙ ‡ÏÂ .Ô‰Ó „Á‡ ‡ÏÂ ,37. ¿…«¿»ƒ¿…∆»≈∆¿…ƒ¿∆¿≈»
‰ˆB¯ dÈ‡ ‡È‰Â d˙B‡ Ò‡È ‡ÏÂ38ÔBˆ¯· ‡l‡ , ¿…∆¡…»¿ƒ≈»»∆»ƒ¿

È„k ,dnÚ ËÚÓ ˜ÁNÈÂ ¯tÒÈ .Ì˙ÁÓN·e Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿»»¿«≈ƒ«≈¿«ƒ»¿≈
Ù ·MÈ˙zLdL39L¯ÙÈÂ ˙efÚ· ‡ÏÂ ‰Le·a ÏÚ·ÈÂ , ∆ƒ¿«≈«¿»¿ƒ¿«¿»¿…¿«¿ƒ¿

„iÓ40. ƒ»

ב.28) יח, אריסטו 29)שבועות ובספרי א. כב, ברכות
על  (הגהות לעולם תאוותו משביע אינו שהתרנגול כתוב,

מנטובה). דפוס יתן 30)ה"ידֿהחזקה", פריו "אשר
לערבֿשבת  מערבֿשבת תלמידֿחכם עונת זוהי – בעתו"

סב:). הלכה 31)(כתובות (פ"ד, למעלה עיין ב. כ, נדרים
ראש.32)יט). בקלות יתנהג למעלה 33)לא מבואר

ב.34)(ה"א). ה, דעתו 35)חגיגה אין שכרותם שמתוך
כ:). (נדרים עליו דעתה אין וכן אמרו:36)עליה, שכן

עב:). (פסחים מצוה לדבר אשתו את לשמח אדם חייב
ובדפוסים  מנטובה. ודפוס אברבנאל עלֿפי הוא נוסחנו

עצבנים. (נדה 37)אחרים: ה'תוספות' ומדברי כלה. מסכת
במסכת  גם היתה זו שנוסחה נראה, ישינות") "בין ד"ה: יב.

פיק. ישעיה ר' הגאון הערת ב. כ, ק,38)נדרים עירובין
ב.39)ב. ה, ב.40)חגיגה כ, נדרים

.‰BLÙ LcwL BÏ È„ ‡Ï - ‰Ê ‚‰Ó ‚‰Bp‰ Ïk»«≈ƒ¿»∆…«∆ƒ≈«¿
,ÌÈa BÏ eÈ‰ Ì‡L ‡l‡ ,ÂÈ˙BÚc Ôw˙Â BÓˆÚ ¯‰ËÂ¿ƒ≈«¿¿ƒ≈≈»∆»∆ƒ»»ƒ

˙e„ÈÒÁÏÂ ‰ÓÎÁÏ ÔÈÈe‡¯ ,ÌÈLi·e ÌÈ‡ eÈ‰È41. ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»¿»¿«¬ƒ

CLÁa ÌÈÎÏB‰‰ ÌÚ‰ ¯‡L ˙B‚‰Óa ‚‰Bp‰ ÏÎÂ42- ¿»«≈¿ƒ¿¬¿»»»«¿ƒ«∆
.ÌÚ‰ Ì˙B‡ BÓk ÌÈa BÏ eÈ‰Èƒ¿»ƒ¿»»»

צניעות.41) דרך יודעים פ"ה.42)ואינם זוטא ארץ דרך

.Â‰ÏB„b ˙eÚÈˆ43.ÔÓˆÚa ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ÌÈ‚‰B ¿ƒ¿»¬ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¿»
ÔL‡¯ elb˙È ‡ÏÂ ,efa˙È ‡Ï44elÙ‡Â .ÔÙe‚ ‡ÏÂ …ƒ¿«¿…ƒ¿«…»¿…»«¬ƒ

‰l‚È ‡ÏÂ ,Úeˆ ‡‰È ,‡qk‰Œ˙È·Ï ÒkiL ‰ÚLa¿»»∆ƒ»≈¿≈«ƒ≈¿≈»«¿…¿«∆
·LiL „Ú ÂÈ„‚·45ÔÈÓÈa Áp˜È ‡ÏÂ .46ÏkÓ ˜Á¯˙ÈÂ . ¿»»«∆≈≈¿…¿««¿»ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»

Ì„‡47ÔÓ ÌÈÙÏ ‰¯ÚÓ ,¯„ÁÓ ÌÈÙÏ ¯„Á ÒkÈÂ . »»¿ƒ»≈∆∆ƒ¿ƒ≈∆∆¿»»ƒ¿ƒƒ
‰¯Ún‰48˜Á¯˙È - ¯„b‰ È¯BÁ‡ ‰Ù Ì‡Â .‰ÙÂ , «¿»»¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿∆¬≈«»≈ƒ¿«≈

‰Ù Ì‡Â .LhÚ˙ Ì‡ BÏB˜ B¯·Á ÚÓLÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿«¬≈ƒƒ¿«≈¿ƒƒ¿∆
BÚe¯t B¯·Á ‰‡¯È ‡lL È„k ˜ÈÁ¯È - ‰Ú˜·a49. ¿ƒ¿»«¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆¬≈≈

ÏB„b C¯ˆÏ elÙ‡ ,‰Ù ‡e‰Lk ¯a„È ‡ÏÂ50C¯„Îe . ¿…¿«≈¿∆ƒ¿∆¬ƒ¿…∆»¿∆∆
.‰ÏÈla ‚‰B Ck ,‡qk‰Œ˙È·a ÌBia ˙eÚÈˆ ‚‰BpL∆≈¿ƒ«¿≈«ƒ≈»≈«»¿»
˙È¯ÁL ˙Bt‰Ï BÓˆÚ Ì„‡ „nÏÈ ÌÏBÚÏe51 ¿»¿«≈»»«¿¿ƒ»«¬ƒ

˙È·¯ÚÂ52˜Á¯˙È ‡lL È„k ,„·Ïa53. ¿«¿ƒƒ¿«¿≈∆…ƒ¿«≈

את 43) מצא אבא בר חייא שרבי שם, יסופר א. ל, קידושין
שלא  ומפני לביתֿהכנסת, בנו את מוליך לוי בן יהושע רבי
על  שם לו, הוגנת עטיפה בסודרו להתעטף פנאי לו היה

ראש. בגילוי ילך שלא ובלבד ארעי כיסוי שב 44)ראשו
כז. (תמיד וקום כסה - א.46)45)וגלה סב, ברכות

ב.47) יג, הוריות רש"י, ויבא 48)שם. שכתוב: כמו
(שמואלֿא  להסך שאול ויבא מערה ושם הצאן... אלֿגדרות
מערה  מן לפנים ומערה גדר, מן לפנים גדר תנא: ג). כד,

סב:). (שם).49)(ברכות המגולה "קבלה 50)גופו
סב.). (שם, ושתיקה" צניעות - הכסא בבוקר 51)דבית

היום. אור לפני יצטרך 53)משחשכה.52)השכם שלא
ושבים  עוברים אין אלה בשעות כי הדרך, מן להתרחק
שהיו  בבבל כמו בתיֿכבוד, שם שאין ובעיר בשוק. מצויים
יתדחק", "שלא גורסים: ויש פה. ידובר הגמרא, חכמי שם
שחרית  ולהיפנות קיבתו את לווסת אדם צריך כלומר:
את  לדחוק ויצטרך עצירות ליד יבוא שלא כדי וערבית,

עצמו.

.ÊB¯eac ˙ÚLa ÁÂBˆÂ ˜ÚBˆ ‡‰È ‡Ï ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»…¿≈≈¿≈«ƒ¿«ƒ
B¯eac ‡l‡ ,¯˙BÈa BÏB˜ dÈa‚È ‡ÏÂ .˙BiÁÂ ˙BÓ‰·kƒ¿≈¿«¿…«¿ƒ«¿≈∆»ƒ

˙Bi¯a‰ Ïk ÌÚ ˙Áa54‡lL ¯‰fÈ ,˙Áa ¯a„iLÎe . ¿««ƒ»«¿ƒ¿∆¿«≈¿««ƒ»≈∆…
˜Á¯˙È55Áe¯‰ŒÈq‚ È¯·„k ‰‡¯iL „Ú56ÌÈc˜Óe . ƒ¿«≈«∆≈»∆¿ƒ¿≈«≈»««¿ƒ

Ì„‡‰ ÏÎÏ ÌBÏL57.epÓÈ‰ ‰ÁB ÔÁe¯ ‡‰zL È„k , »¿»»»»¿≈∆¿≈»»≈∆
B¯·Á Á·La ¯tÒÓ .˙eÎÊŒÛÎÏ Ì„‡‰ Ïk ˙‡ Ô„Â58, ¿»∆»»»»¿«¿¿«≈¿∆«¬≈

ÏÏk B˙e‚· ‡ÏÂ59ÌBÏL Û„B¯Â ÌBÏL ·‰B‡ .60Ì‡ . ¿…ƒ¿¿»≈»¿≈»ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ,¯ÓB‡ - ÌÈÚÓLÂ ÌÈÏÈÚBÓ ÂÈ¯·cL ‰‡B¯∆∆¿»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»

˜˙BL -61BÒÚk ˙ÚLa B¯·Á ‰v¯È ‡Ï ?„ˆÈk .62; ≈≈«…¿«∆¬≈ƒ¿««¿
¯„pL ‰ÚLa B¯„ ÏÚ BÏ Ï‡LÈ ‡ÏÂ63¯¯˜˙zL „Ú , ¿…ƒ¿««ƒ¿¿»»∆»««∆ƒ¿»≈

,ÂÈÙÏ ÏËeÓ B˙nL ‰ÚLa epÓÁÈ ‡ÏÂ ;ÁeÈÂ BzÚc«¿¿»«¿…¿«¬∆¿»»∆≈»¿»»
¯a˜iL „Ú Ïe‰· ‡e‰L ÈtÓe‰64‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ƒ¿≈∆»«∆ƒ¿¿≈¿≈…«≈

B˙Ï˜Ï˜ ˙ÚLa B¯·ÁÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ .el‡·65‡l‡ , »≈¿…ƒ¿∆«¬≈ƒ¿««¿»»∆»
ÛÈÒBÈ ‡ÏÂ ,B¯ea„a ‰pLÈ ‡ÏÂ .epnÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚÈ«¿ƒ≈»ƒ∆¿…¿«∆¿ƒ¿…ƒ

Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌBÏL È¯·„a ‡l‡ ,Ú¯‚È ‡ÏÂ66BÏÏk . ¿…ƒ¿«∆»¿ƒ¿≈»¿«≈»∆¿»
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˙eÏÈÓ‚a B‡ ‰ÓÎÁ È¯·„a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡ :¯·c ÏL∆»»≈¿«≈∆»¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿ƒ
,˜eMa ‰M‡ ÌÚ ¯tÒÈ ‡ÏÂ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ¿«≈»∆¿…¿«≈ƒƒ»«

Bz· B‡ B˙BÁ‡ B‡ BzL‡ ‡È‰ elÙ‡Â67. «¬ƒƒƒ¿¬ƒ

א.54) פו, יישמע 55)יומא שלא כך כדי עד לקיצוניות,
כלל. ההוגים 56)קולו "אלה פ"ב). ארץ, דרך מסכת

הכתוב  שעליהם אצבעותיהם, בראשי והמהלכים כיונים
יב). לו, (תהלים גאוה" רגל תבואני אל אמרו 57)אומר:

מעולם, שלום אדם הקדימו שלא בןֿזכאי, יוחנן רבן על
יז.). (ברכות בשוק נכרי לחכמינו 58)ואפילו מצינו שכן

סז. (גיטין ותלמידיהם חבריהם בשבח מספרים שהיו
כט:). א.59)קידושין פא, יב.60)נדרים פ"א, אבות

מצוה 61) כך הנשמע, דבר לומר אדם על שמצוה כשם כי
וכן  סה:). (יבמות נשמע שאינו דבר לומר שלא אדם על
דברי  שמוציא מי "כל מא): פ' (שמות, במדרשֿרבה אמרו
אמרם". שלא לו נוח שומעיהם, על ערבים ואינם תורה

דעתו 62) שתתיישב עד להמתין וטוב אז, יתרצה לא כי
יח). פ"ד, שישאלהו,63)(אבות שאלה כל על כי (שם)

פתחי  כל ימצא - ולכשיתחרט נדרתי". כן מנת "על לו: יענה
בפניו. נעולים מקובלים 64)חרטה התנחומים ואין (שם).

מרובה 65)עליו. ובשתו הגון, שאינו בדבר כשנכשל
הקב"ה 66)(שם). שאף השלום, "גדול סה:) (יבמות

הקב"ה  וכשגילה זקן", "ואדוני אמרה: שרה – בו" שינה
זקנתי", ואני שרה... צחקה זה "למה אמר: לאברהם, הדבר

שם). (רש"י, השלום מפני הדבר הכל 67)ושינה שאין
מג:). (ברכות אותו וחושדים בקרבותיו בקיאים

.Á‰Ùe˜Ê ‰ÓB˜a ÌÎÁŒ„ÈÓÏz CÏÈ ‡Ï68,ÈeË ÔB¯‚Â …≈≈«¿ƒ»»¿»¿»¿»»
˙B¯wNÓe ÔB¯b ˙BÈeË ‰ÎÏzÂ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««≈«¿»¿»¿«¿

Ï„eb „ˆa ·˜Ú Cl‰È ‡ÏÂ ."ÌÈÈÚ69BÓk ,˙Áa ≈»ƒ¿…¿«≈»≈¿«»¿««¿
ÛBÙËÂ CBÏ‰" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,Áe¯‰ŒÈq‚Â ÌÈLp‰«»ƒ¿«≈»«»ƒ¿»∆∆¡«»¿»
Œ˙eL¯a ıe¯È ‡ÏÂ ."‰ÒkÚz Ì‰ÈÏ‚¯·e ‰ÎÏz≈«¿»¿«¿≈∆¿««¿»¿…»ƒ¿

ÌÈÚbLÓ ‚‰Ók ,ÌÈa¯‰70ÈÏÚ·k B˙ÓB˜ ÛtÎÈ ‡ÏÂ ; »«ƒ¿ƒ¿«¿À»ƒ¿…ƒ¿…»¿«¬≈
˙¯ËBËÁ71„ÓBÚ ‡e‰L BÓk ,‰hÓÏ ÏkzÒÓ ‡l‡ ; ¬∆∆∆»ƒ¿«≈¿«»¿∆≈
‰lÙza72„e¯Ë ‡e‰L Ì„‡k ˜eMa Cl‰Óe , «¿ƒ»¿«≈«¿»»∆»
ÂÈ˜ÒÚa73ÌÎÁ Ì‡ ¯k Ì„‡ ÏL BÎÏ‰nÓ Ìb . «¬»»«ƒ«¬»∆»»ƒ»ƒ»»

‰ÓÏL ¯Ó‡ ÔÎÂŒÏÎÒÂ ‰ËBL B‡ ‡e‰ ‰ÚcŒÏÚ·e««≈»∆¿»»¿≈»«¿……
,¯ÒÁ BaÏ CÏ‰ ÏÎq‰Lk C¯ca Ì‚Â" :B˙ÓÎÁa¿»¿»¿««∆∆¿∆«»»…≈ƒ»≈
BÓˆÚ ÏÚ ÏkÏ ÚÈ„BÓ ‡e‰ - "‡e‰ ÏÎÒ ÏkÏ ¯Ó‡Â¿»««…»»ƒ««…««¿

.ÏÎÒ ‡e‰L∆»»

בפסיעות 69)שם.68) הליכה שברגל. הגדולה האצבע
נוגע  האחת רגלו שעקב עד גאוה, של מתינות מתוך קטנות

השנית. רגלו (ברשותֿהרבים 70)באגודל רץ אמרו: וכן
לב.). (ב"ק משונה שהוא מפני חייב, – כאילו 71)והזיק)

כב:). (סוטה הגבן גב שעל הגבנון – חטוטרת גבן. הוא
למעלה"72) ולבו למטה עיניו שיתן צריך "המתפלל,

קה:). רצינות.73)(יבמות מביעים שפניו

.Ë¯eÒ‡Â ;È˜Â ‰‡ LeaÏÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz LeaÏÓ«¿«¿ƒ»»«¿»∆¿»ƒ¿»
˙ÈeÓL B‡ Ì˙k B„‚·a ‡ˆniL BÏ74.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ∆ƒ»≈¿ƒ¿∆∆«¿ƒ¿«≈»∆

·‰Ê È„‚a ÔB‚k ,ÌÈÎÏÓ LeaÏÓ ‡Ï ,LaÏÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«…«¿¿»ƒ¿ƒ¿≈»»

ÔÓb¯‡Â75,ÌÈiÚ LeaÏÓ ‡ÏÂ ,Ì‰a ÔÈÏkzÒÓ Ïk‰L , ¿«¿»»∆«…ƒ¿«¿ƒ»∆¿…«¿¬ƒƒ
.ÌÈ‡ ÌÈBÈa ÌÈ„‚a ‡l‡ ,ÂÈL·BÏ ˙‡ ‰f·Ó ‡e‰L∆¿«∆∆¿»∆»¿»ƒ≈ƒ»ƒ

ÂÈcÓ ˙ÁzÓ ‰‡¯ B¯N· ‡‰È ‡ÏÂ76È„‚a BÓk , ¿…¿≈¿»ƒ¿∆ƒ«««»¿ƒ¿≈
eÈ‰È ‡ÏÂ .ÌÈ¯ˆÓa ÌÈNBÚL ¯˙BÈa ÌÈlw‰ ÔzLt‰«ƒ¿»««ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿

eÁÒ ÂÈ„‚·‡l‡ ,Áe¯‰ŒÈq‚ È„‚a BÓk ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈ· ¿»»¿ƒ«»»∆¿ƒ¿≈«≈»«∆»
„ÈŒ˙È·e ,B·˜Ú „Ú77ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯ „Ú - BlL78. «¬≈≈»∆«»≈∆¿¿»

,Áe¯‰ ˙eq‚k ‰‡¯pL ÈtÓ ,B˙ÈlË ÏLÏLÈ ‡ÏÂ¿…¿«¿≈«ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«»«
ÛÈÏÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡ „·Ïa ˙aLa ‡l‡79ÏÚÈ ‡ÏÂ . ∆»¿«»ƒ¿«ƒ≈¿«¬ƒ¿…ƒ¿«

˙BÓÈa È‡ÏË ÈabŒÏÚ È‡ÏË ÌÈ‡lËÓ ÌÈÏÚÓƒ¿»ƒ¿À»ƒ¿«««≈¿«ƒ
‰nÁ‰80.ÈÚ ‰È‰ Ì‡ ,¯zÓ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Ï·‡ , ««»¬»ƒ«¿»ƒÀ»ƒ»»»ƒ

‡ÏÂ ;ÌÈÓN·Ó ÌÈ„‚·a ‡ÏÂ ,˜eMÏ ÌN·Ó ‡ˆÈ ‡Ï…≈≈¿À»«¿…ƒ¿»ƒ¿À»ƒ¿…
È„k ÌN·a B¯Na ÁLÓ Ì‡ Ï·‡ ;B¯ÚNa ÌNa ÌÈNÈ»ƒ…∆ƒ¿»¬»ƒ»«¿»¿…∆¿≈
È„ÈÁÈ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÎÂ .¯zÓ ,‡Ó‰f‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ∆«À¬»À»¿≈…≈≈¿ƒƒ
Ba ˙‡ˆÏ Úe·˜ ÔÓÊ BÏ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰ÏÈla««¿»∆»ƒ≈»»¿«»«»≈

B„eÓÏ˙Ï81„LÁ‰ ÈtÓ el‡ Ïk -82. ¿«¿»≈ƒ¿≈«¬»

מיתה"74) חייב – בגדו על רבב שנמצא תלמידֿחכם "כל
על  ומשניאה התורה את מבזה שהוא מפני קיד.). (שבת

ב.75)הבריות. קמה, ב.76)שם, נז, בבאֿבתרא
שם:78)שרוול.77) נאמר קמג. רמז שמעוני, ילקוט

היתה  אבא של משפחתו לדוד: שאול בת מיכל לו "אמרה
רגל  ופיסת יד פיסת מימיהם שנראה להם, חלילה ממך: נאה
ה"ב). פ"ה, ביצה ירושלמי, גם (השווה מגולים". ועקב

נראים 79) שיהיו מטה כלפי בגדיהם לשלשל העשירים דרך
לסלקם  צריכים ואינם ממלאכה בטלים והם הואיל ארוכים,
נראה  יהא שלא זאת לעשות אסור ולתלמידֿחכם הארץ. מן
אחרים  בגדים לו כשאין שבת לכבוד אולם רוח. כגס
קיג.). (שבת בגדיו לשלשל לו מותר – להחליף

ב.80) מג, לשיעור 81)ברכות הולך שהוא לכל שידוע
יחשדוהו. ולא ילעיזו 82)תלמודו שלא עבירה, דבר של

שם. אלה, כל מקור עליו.

.ÈËtLÓa ÂÈ¯·c ÏkÏÎÓ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz83ÏÎB‡ : «¿ƒ»»¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»≈
‡ÏÂ ,B˙ÁÏˆ‰Â BBÓÓ ÈÙk B˙È·ŒÈL‡ ˙‡ ÔÊÂ ‰˙BLÂ¿∆¿»∆«¿≈≈¿ƒ»¿«¿»»¿…

ÈcÓ ¯˙BÈ BÓˆÚ ÏÚ ÁÈ¯ËÈ84ÌÈÓÎÁ eeˆ .85ŒC¯„a «¿ƒ«««¿≈ƒ»ƒ¬»ƒ¿∆∆
ı¯‡86ÔB·‡˙Ï ‡l‡ ¯Na Ì„‡ ÏÎ‡È ‡lL ,87, ∆∆∆……«»»»»∆»¿≈»

‡È¯aÏ Bic ."¯Na ÏÎ‡Ï ELÙ ‰e‡˙ Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«∆«¿¿∆¡…»»««»ƒ
˙aLŒ·¯ÚÏ ˙aLŒ·¯ÚÓ ¯Na ÏÎ‡Ï88‰È‰ Ì‡Â . ∆¡…»»≈∆∆«»¿∆∆«»¿ƒ»»

eeˆ .ÏÎB‡ - ÌBÈ ÏÎa ¯Na ÏÎ‡Ï È„k ¯ÈLÚ»ƒ¿≈∆¡…»»¿»≈ƒ
ÌÈÓÎÁ89Èe‡¯‰ ÔÓ ˙BÁt Ì„‡ ÏÎ‡È ÌÏBÚÏ :e¯Ó‡Â ¬»ƒ¿»¿¿»…«»»»ƒ»»

BzL‡ „aÎÈÂ ,BÏ Èe‡¯k - LaÏÈÂ ,BBÓÓ ÈÙÏ BÏ¿ƒ»¿ƒ¿«»»ƒ«≈ƒ¿
BÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ - ÂÈ·e90. »»≈ƒ»»

כהוגן.83) ביתו הליכות ומנהל עניניו ואינו 84)מסדר
ז"ל: כמאמרם מרובות, הוצאות של בעול צוארו מכניס
במועט  הסתפק כלומר: קיד.), (פסחים בצל ושב בצל אכול
יטרידוך. לא ונושים קורתך, בצל במנוחה ותשב

א.85) פד, והנהגתו.86)חולין אדם חיי לא 87)באורח
ובהזדמנות. לפרקים אלא –88)בתדירות, חולה אולם

שיבריא. עד ואוכל ב.89)לווה פד, יותר 90)חולין
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˙eÏÈÓ‚a B‡ ‰ÓÎÁ È¯·„a ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡ :¯·c ÏL∆»»≈¿«≈∆»¿ƒ¿≈»¿»ƒ¿ƒ
,˜eMa ‰M‡ ÌÚ ¯tÒÈ ‡ÏÂ .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„ÒÁ¬»ƒ¿«≈»∆¿…¿«≈ƒƒ»«

Bz· B‡ B˙BÁ‡ B‡ BzL‡ ‡È‰ elÙ‡Â67. «¬ƒƒƒ¿¬ƒ

א.54) פו, יישמע 55)יומא שלא כך כדי עד לקיצוניות,
כלל. ההוגים 56)קולו "אלה פ"ב). ארץ, דרך מסכת

הכתוב  שעליהם אצבעותיהם, בראשי והמהלכים כיונים
יב). לו, (תהלים גאוה" רגל תבואני אל אמרו 57)אומר:

מעולם, שלום אדם הקדימו שלא בןֿזכאי, יוחנן רבן על
יז.). (ברכות בשוק נכרי לחכמינו 58)ואפילו מצינו שכן

סז. (גיטין ותלמידיהם חבריהם בשבח מספרים שהיו
כט:). א.59)קידושין פא, יב.60)נדרים פ"א, אבות

מצוה 61) כך הנשמע, דבר לומר אדם על שמצוה כשם כי
וכן  סה:). (יבמות נשמע שאינו דבר לומר שלא אדם על
דברי  שמוציא מי "כל מא): פ' (שמות, במדרשֿרבה אמרו
אמרם". שלא לו נוח שומעיהם, על ערבים ואינם תורה

דעתו 62) שתתיישב עד להמתין וטוב אז, יתרצה לא כי
יח). פ"ד, שישאלהו,63)(אבות שאלה כל על כי (שם)

פתחי  כל ימצא - ולכשיתחרט נדרתי". כן מנת "על לו: יענה
בפניו. נעולים מקובלים 64)חרטה התנחומים ואין (שם).

מרובה 65)עליו. ובשתו הגון, שאינו בדבר כשנכשל
הקב"ה 66)(שם). שאף השלום, "גדול סה:) (יבמות

הקב"ה  וכשגילה זקן", "ואדוני אמרה: שרה – בו" שינה
זקנתי", ואני שרה... צחקה זה "למה אמר: לאברהם, הדבר

שם). (רש"י, השלום מפני הדבר הכל 67)ושינה שאין
מג:). (ברכות אותו וחושדים בקרבותיו בקיאים

.Á‰Ùe˜Ê ‰ÓB˜a ÌÎÁŒ„ÈÓÏz CÏÈ ‡Ï68,ÈeË ÔB¯‚Â …≈≈«¿ƒ»»¿»¿»¿»»
˙B¯wNÓe ÔB¯b ˙BÈeË ‰ÎÏzÂ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk»ƒ¿»∆∆¡««≈«¿»¿»¿«¿

Ï„eb „ˆa ·˜Ú Cl‰È ‡ÏÂ ."ÌÈÈÚ69BÓk ,˙Áa ≈»ƒ¿…¿«≈»≈¿«»¿««¿
ÛBÙËÂ CBÏ‰" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,Áe¯‰ŒÈq‚Â ÌÈLp‰«»ƒ¿«≈»«»ƒ¿»∆∆¡«»¿»
Œ˙eL¯a ıe¯È ‡ÏÂ ."‰ÒkÚz Ì‰ÈÏ‚¯·e ‰ÎÏz≈«¿»¿«¿≈∆¿««¿»¿…»ƒ¿

ÌÈÚbLÓ ‚‰Ók ,ÌÈa¯‰70ÈÏÚ·k B˙ÓB˜ ÛtÎÈ ‡ÏÂ ; »«ƒ¿ƒ¿«¿À»ƒ¿…ƒ¿…»¿«¬≈
˙¯ËBËÁ71„ÓBÚ ‡e‰L BÓk ,‰hÓÏ ÏkzÒÓ ‡l‡ ; ¬∆∆∆»ƒ¿«≈¿«»¿∆≈
‰lÙza72„e¯Ë ‡e‰L Ì„‡k ˜eMa Cl‰Óe , «¿ƒ»¿«≈«¿»»∆»
ÂÈ˜ÒÚa73ÌÎÁ Ì‡ ¯k Ì„‡ ÏL BÎÏ‰nÓ Ìb . «¬»»«ƒ«¬»∆»»ƒ»ƒ»»

‰ÓÏL ¯Ó‡ ÔÎÂŒÏÎÒÂ ‰ËBL B‡ ‡e‰ ‰ÚcŒÏÚ·e««≈»∆¿»»¿≈»«¿……
,¯ÒÁ BaÏ CÏ‰ ÏÎq‰Lk C¯ca Ì‚Â" :B˙ÓÎÁa¿»¿»¿««∆∆¿∆«»»…≈ƒ»≈
BÓˆÚ ÏÚ ÏkÏ ÚÈ„BÓ ‡e‰ - "‡e‰ ÏÎÒ ÏkÏ ¯Ó‡Â¿»««…»»ƒ««…««¿

.ÏÎÒ ‡e‰L∆»»

בפסיעות 69)שם.68) הליכה שברגל. הגדולה האצבע
נוגע  האחת רגלו שעקב עד גאוה, של מתינות מתוך קטנות

השנית. רגלו (ברשותֿהרבים 70)באגודל רץ אמרו: וכן
לב.). (ב"ק משונה שהוא מפני חייב, – כאילו 71)והזיק)

כב:). (סוטה הגבן גב שעל הגבנון – חטוטרת גבן. הוא
למעלה"72) ולבו למטה עיניו שיתן צריך "המתפלל,

קה:). רצינות.73)(יבמות מביעים שפניו

.Ë¯eÒ‡Â ;È˜Â ‰‡ LeaÏÓ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz LeaÏÓ«¿«¿ƒ»»«¿»∆¿»ƒ¿»
˙ÈeÓL B‡ Ì˙k B„‚·a ‡ˆniL BÏ74.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ∆ƒ»≈¿ƒ¿∆∆«¿ƒ¿«≈»∆

·‰Ê È„‚a ÔB‚k ,ÌÈÎÏÓ LeaÏÓ ‡Ï ,LaÏÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«…«¿¿»ƒ¿ƒ¿≈»»

ÔÓb¯‡Â75,ÌÈiÚ LeaÏÓ ‡ÏÂ ,Ì‰a ÔÈÏkzÒÓ Ïk‰L , ¿«¿»»∆«…ƒ¿«¿ƒ»∆¿…«¿¬ƒƒ
.ÌÈ‡ ÌÈBÈa ÌÈ„‚a ‡l‡ ,ÂÈL·BÏ ˙‡ ‰f·Ó ‡e‰L∆¿«∆∆¿»∆»¿»ƒ≈ƒ»ƒ

ÂÈcÓ ˙ÁzÓ ‰‡¯ B¯N· ‡‰È ‡ÏÂ76È„‚a BÓk , ¿…¿≈¿»ƒ¿∆ƒ«««»¿ƒ¿≈
eÈ‰È ‡ÏÂ .ÌÈ¯ˆÓa ÌÈNBÚL ¯˙BÈa ÌÈlw‰ ÔzLt‰«ƒ¿»««ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿

eÁÒ ÂÈ„‚·‡l‡ ,Áe¯‰ŒÈq‚ È„‚a BÓk ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈ· ¿»»¿ƒ«»»∆¿ƒ¿≈«≈»«∆»
„ÈŒ˙È·e ,B·˜Ú „Ú77ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯ „Ú - BlL78. «¬≈≈»∆«»≈∆¿¿»

,Áe¯‰ ˙eq‚k ‰‡¯pL ÈtÓ ,B˙ÈlË ÏLÏLÈ ‡ÏÂ¿…¿«¿≈«ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆¿«»«
ÛÈÏÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡ „·Ïa ˙aLa ‡l‡79ÏÚÈ ‡ÏÂ . ∆»¿«»ƒ¿«ƒ≈¿«¬ƒ¿…ƒ¿«

˙BÓÈa È‡ÏË ÈabŒÏÚ È‡ÏË ÌÈ‡lËÓ ÌÈÏÚÓƒ¿»ƒ¿À»ƒ¿«««≈¿«ƒ
‰nÁ‰80.ÈÚ ‰È‰ Ì‡ ,¯zÓ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Ï·‡ , ««»¬»ƒ«¿»ƒÀ»ƒ»»»ƒ

‡ÏÂ ;ÌÈÓN·Ó ÌÈ„‚·a ‡ÏÂ ,˜eMÏ ÌN·Ó ‡ˆÈ ‡Ï…≈≈¿À»«¿…ƒ¿»ƒ¿À»ƒ¿…
È„k ÌN·a B¯Na ÁLÓ Ì‡ Ï·‡ ;B¯ÚNa ÌNa ÌÈNÈ»ƒ…∆ƒ¿»¬»ƒ»«¿»¿…∆¿≈
È„ÈÁÈ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÎÂ .¯zÓ ,‡Ó‰f‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ∆«À¬»À»¿≈…≈≈¿ƒƒ
Ba ˙‡ˆÏ Úe·˜ ÔÓÊ BÏ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰ÏÈla««¿»∆»ƒ≈»»¿«»«»≈

B„eÓÏ˙Ï81„LÁ‰ ÈtÓ el‡ Ïk -82. ¿«¿»≈ƒ¿≈«¬»

מיתה"74) חייב – בגדו על רבב שנמצא תלמידֿחכם "כל
על  ומשניאה התורה את מבזה שהוא מפני קיד.). (שבת

ב.75)הבריות. קמה, ב.76)שם, נז, בבאֿבתרא
שם:78)שרוול.77) נאמר קמג. רמז שמעוני, ילקוט

היתה  אבא של משפחתו לדוד: שאול בת מיכל לו "אמרה
רגל  ופיסת יד פיסת מימיהם שנראה להם, חלילה ממך: נאה
ה"ב). פ"ה, ביצה ירושלמי, גם (השווה מגולים". ועקב

נראים 79) שיהיו מטה כלפי בגדיהם לשלשל העשירים דרך
לסלקם  צריכים ואינם ממלאכה בטלים והם הואיל ארוכים,
נראה  יהא שלא זאת לעשות אסור ולתלמידֿחכם הארץ. מן
אחרים  בגדים לו כשאין שבת לכבוד אולם רוח. כגס
קיג.). (שבת בגדיו לשלשל לו מותר – להחליף

ב.80) מג, לשיעור 81)ברכות הולך שהוא לכל שידוע
יחשדוהו. ולא ילעיזו 82)תלמודו שלא עבירה, דבר של

שם. אלה, כל מקור עליו.

.ÈËtLÓa ÂÈ¯·c ÏkÏÎÓ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz83ÏÎB‡ : «¿ƒ»»¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»≈
‡ÏÂ ,B˙ÁÏˆ‰Â BBÓÓ ÈÙk B˙È·ŒÈL‡ ˙‡ ÔÊÂ ‰˙BLÂ¿∆¿»∆«¿≈≈¿ƒ»¿«¿»»¿…

ÈcÓ ¯˙BÈ BÓˆÚ ÏÚ ÁÈ¯ËÈ84ÌÈÓÎÁ eeˆ .85ŒC¯„a «¿ƒ«««¿≈ƒ»ƒ¬»ƒ¿∆∆
ı¯‡86ÔB·‡˙Ï ‡l‡ ¯Na Ì„‡ ÏÎ‡È ‡lL ,87, ∆∆∆……«»»»»∆»¿≈»

‡È¯aÏ Bic ."¯Na ÏÎ‡Ï ELÙ ‰e‡˙ Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«∆«¿¿∆¡…»»««»ƒ
˙aLŒ·¯ÚÏ ˙aLŒ·¯ÚÓ ¯Na ÏÎ‡Ï88‰È‰ Ì‡Â . ∆¡…»»≈∆∆«»¿∆∆«»¿ƒ»»

eeˆ .ÏÎB‡ - ÌBÈ ÏÎa ¯Na ÏÎ‡Ï È„k ¯ÈLÚ»ƒ¿≈∆¡…»»¿»≈ƒ
ÌÈÓÎÁ89Èe‡¯‰ ÔÓ ˙BÁt Ì„‡ ÏÎ‡È ÌÏBÚÏ :e¯Ó‡Â ¬»ƒ¿»¿¿»…«»»»ƒ»»

BzL‡ „aÎÈÂ ,BÏ Èe‡¯k - LaÏÈÂ ,BBÓÓ ÈÙÏ BÏ¿ƒ»¿ƒ¿«»»ƒ«≈ƒ¿
BÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ - ÂÈ·e90. »»≈ƒ»»

כהוגן.83) ביתו הליכות ומנהל עניניו ואינו 84)מסדר
ז"ל: כמאמרם מרובות, הוצאות של בעול צוארו מכניס
במועט  הסתפק כלומר: קיד.), (פסחים בצל ושב בצל אכול
יטרידוך. לא ונושים קורתך, בצל במנוחה ותשב

א.85) פד, והנהגתו.86)חולין אדם חיי לא 87)באורח
ובהזדמנות. לפרקים אלא –88)בתדירות, חולה אולם

שיבריא. עד ואוכל ב.89)לווה פד, יותר 90)חולין
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zerc zekld - rcnd xtq - ixyz f"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

והוא  בו, תלויים "שהם שם: מסיימת והגמרא יכלתו. מכפי
העולם". והיה שאמר במי תלוי

.‡È‰Ú„ŒÈÏÚa C¯c91‰Î‡ÏÓ Ì„‡ BÏ Úa˜iL , ∆∆«¬≈≈»∆ƒ¿«»»¿»»
,‰¯ÈcŒ˙Èa ‰˜È CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz B˙B‡ ˙Ò¯ÙÓ‰«¿«¿∆∆¿ƒ»¿««»ƒ¿∆≈ƒ»
¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" :¯Ó‡pL ;‰M‡ ‡NÈ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ»ƒ»∆∆¡«ƒ»ƒ¬∆
˙È· ‰a ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" ,"BÏlÁ ‡ÏÂ Ì¯k ÚË»«∆∆¿…ƒ¿ƒ»ƒ¬∆»»«ƒ

"BÎÁ ‡ÏÂ L„Á92‰M‡ N¯‡ ¯L‡ LÈ‡‰ ÈÓ" , »»¿…¬»ƒ»ƒ¬∆≈«ƒ»
,‰M‡ ‡NÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó ,ÔÈLth‰ Ï·‡ ."dÁ˜Ï ‡ÏÂ¿…¿»»¬»«ƒ¿ƒ«¿ƒƒƒ»ƒ»
,CkŒ¯Á‡Â ,˙Èa ‰˜È ,B„È ‡ˆÓz Ì‡ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒƒ¿»»ƒ¿∆«ƒ¿««»
ÔÓ Ò¯t˙È B‡ ,˙en‡ Lw·Ï ¯ÊÁÈ ,ÂÈÓÈ ÛBÒa¿»»«¬…¿«≈À»ƒ¿«¿≈ƒ
,"N¯‡˙ ‰M‡" :˙BÏÏwa ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .‰˜„v‰«¿»»¿≈≈«¿»ƒ»¿»≈
EÈNÚÓ eÈ‰È :¯ÓBÏk ,"Úhz Ì¯k" ,"‰·z ˙Èa"«ƒƒ¿∆∆∆ƒ«¿«ƒ¿«¬∆

ÔÈÎeÙ‰93‰Î¯a·e .EÈÎ¯c ˙‡ ÁÈÏˆ˙ ‡lL È„k , ¬ƒ¿≈∆…«¿ƒ«∆¿»∆«¿»»
'‰Â ÏÈkNÓ ÂÈÎ¯c ÏÎÏ „Â„ È‰ÈÂ" :¯ÓB‡ ‡e‰≈«¿ƒ»ƒ¿»¿»»«¿ƒ«

."BnÚƒ

בריא.91) והגיון שכל הסדר 92)בעלי על מסתמך רבינו
משם  ומביא למלחמה, היוצא העם אל השוטרים שבדברי
בית, כרם, דעה": בעלי של החיים ב"דרך לשיטתו ראיה
לכרם? בית הקדימו השוטרים הלא הדבר, ותמוה – אשה

הביא זו סתירה חריף ליישב תירוץ רוקח" "מעשה בעל
"חילול  על מדברים השוטרים והוא: אדרבי, מהר"י בשם
שעתו  הגיעה וכבר לנטיעתו הרביעית בשנה שחל הכרם",
ביתו. בנין לפני באמת היתה הכרם" "נטיעת אבל לחללו,

זוטרתא.93) פסיקתא

.·È,ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰Ï B‡ ¯È˜Ù‰Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»»¿«¿ƒ¿«¿ƒ»¿»»
˙Bi¯a‰ ÏÚ ÁÈ¯ËÈÂ94˙È· ‰˜ÈÂ ‰„N ¯kÓÈ ‡ÏÂ .95, ¿«¿ƒ«««¿ƒ¿…ƒ¿…»∆¿ƒ¿∆«ƒ

ÈÓ„a ‰¯BÁÒ ‰NÚÈ B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ ‰˜ÈÂ ˙È· ‡ÏÂ¿…«ƒ¿ƒ¿∆ƒ«¿¿ƒ«¬∆¿»ƒ¿≈
BÏÏk .‰„N ‰B˜Â ÔÈÏËÏhÓ ‡e‰ ¯ÎBÓ Ï·‡ .B˙È·≈¬»≈ƒ«¿¿ƒ¿∆»∆¿»
ÛÈÏÁ‰Ïe ÂÈÒÎ ÁÈÏˆ‰Ï B˙n‚Ó ÌÈNÈ :¯·c ÏL∆»»»ƒ¿«»¿«¿ƒ¿»»¿«¬ƒ

Ìiwa ‰Ïk‰96ÈÙÏ ËÚÓ ˙B‰Ï B˙eÎ ‰È‰˙ ‡ÏÂ ; «»∆««»¿…ƒ¿∆«»»≈»¿«¿ƒ
‰ÚL97‰a¯‰ „ÈÒÙÈÂ ËÚÓ ˙B‰Ï B‡ ,98. »»≈»¿«¿«¿ƒ«¿≈

מ"ד).94) פ"ח, (ערכין הבריות על למשא ויפול
בהר).95) כהנים', בבית,96)'תורת  מטלטלין כגון:

אינו  ועומד: הקיים נכס הוא שדה כי בשדה, – ושניהם
נב.). גיטין עט. (כתובות נהרס ואינו נשרף אינו נגנב,

הנולד.97) את רואים שאינם דעת קלי ולא 98)כדרך
מעות  אביו לו שהניח מי כמאמרם: הונו, ולאבד להתקשט
זכוכית  בכלי וישתמש פשתן בגדי ילבש – לאבדן ורוצה
אברבנאל. כתבֿיד כנוסחת היא נוסחתנו כט:). (ב"מ לבנה
הרבה". ויפסיד מעט ליהנות "או היא: הדפוסים רוב ונוסחת

.‚È˙Ó‡a - ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ÏL BzÓe B‡NÓ«»«»∆«¿ƒ»»∆¡∆
‰eÓ‡·e99˜c˜„Ó .Ô‰ Ô‰ ÏÚÂ Â‡Ï Â‡Ï ÏÚ ¯ÓB‡ . ∆¡»≈«»«¿«≈≈¿«¿≈

ÌÈ¯Á‡Ï ¯zÂÓe Ô˙BÂ ,ÔBaLÁa BÓˆÚ ÏÚ100ÁwiLk ««¿¿∆¿¿≈¿«≈«¬≈ƒ¿∆ƒ«
Áwn‰ ÈÓc Ô˙BÂ .Ô‰ÈÏÚ ˜c˜„È ‡ÏÂ ,Ô‰Ó≈∆¿…¿«¿≈¬≈∆¿≈¿≈«ƒ»

¯zÏ‡Ï101·¯Ú ‡Ï ,‰NÚ BÈ‡Â ;102ÔÏa˜ ‡ÏÂ103 ¿«¿«¿≈«¬∆…»≈¿…«¿»
‰‡L¯‰a ‡·È ‡ÏÂ104ÁwÓ È¯·„a BÓˆÚ ·iÁÓ ¿…»…¿«¿»»¿«≈«¿¿ƒ¿≈ƒ»

‰¯Bz B˙B‡ ‰·iÁ ‡lL ÌB˜Óa ¯kÓÓe105È„k , ƒ¿»¿»∆…ƒ¿»»¿≈

ÌÈ¯Á‡ BÏ e·iÁ˙ Ì‡Â .e‰pLÈ ‡ÏÂ B¯ea„a „ÓÚiL∆«¬…¿ƒ¿…¿«≈¿ƒƒ¿«¿¬≈ƒ
„¯È ‡ÏÂ .ÔBÁÂ ‰ÂÏÓe ,Ì‰Ï ÏÁBÓe CÈ¯‡Ó - ÔÈca«ƒ«¬ƒ≈»∆«¿∆¿≈¿…≈≈

B¯·Á ˙en‡ CB˙Ï106ÌÏBÚÏ Ì„‡Ï ¯ˆÈ ‡ÏÂ ,107 ¿À»¬≈¿…»≈¿»»¿»
ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈÙc¯p‰ ÔÓ ‰È‰È :¯·c ÏL BÏÏk .ÂÈiÁa¿«»¿»∆»»ƒ¿∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿…ƒ
Ì„‡Â ,ÌÈ·ÏBÚ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ·ÏÚp‰ ÔÓ ,ÌÈÙ„B¯‰»¿ƒƒ«∆¡»ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿»»

ÂÈÏÚ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈNÚn‰ Ïk ‰NBÚL108 ∆∆»««¬ƒ»≈¿«≈»∆»»
¯L‡ Ï‡¯NÈ ,‰z‡ Èc·Ú ÈÏ ¯Ó‡iÂ" :¯ÓB‡ ·e˙k‰«»≈«…∆ƒ«¿ƒ»»ƒ¿»≈¬∆

."¯‡t˙‡ Ea¿∆¿»»

א.99) פו, משלו 100)יומא ומוותר עצמו על מחמיר
אמ  כח.). ימים (מגילה שהאריך הקנה, בן נחוניא רבי על רו

בממונו". "ותרן שהיה – מהן ואחת הטובות, מדותיו בגלל
לשלם.101) כסף לו כשיש בהקפה לוקח ואינו א פו, יומא

יא). הלכה פ"ה, התורה יסודי הלכות (מ"ת, כי 102)עיין
ז). יא, (משלי זר ערב כי ירוע פקדונות 103)רש המקבל

כן  גם הוא "קבלן" מפרשים: ויש קט.). (יבמות לשמירה
למלוה: האומר זה – ערב ביניהם: וההבדל "ערב", מסוג
ממנו  לתבוע למלוה רשות אין אז אתן, ואני – הלוהו
– וקבלן פורע. אינו וזה הלווה, מן קודם תבע אלאֿאםֿכן
ביד  הרשות ואז לך", אתן ואני – לו "תן האומר: זה הוא
ולווה  מלוה הלכות (מ"ת, מלכתחילה ממנו להיפרע המלוה

ה"ה). כה, המלוה 104)פרק מטעם כמורשה יופיע שלא
טוב  לא ואשר אמרו: וכן הלווה, עם ולדון חובו לגבות
בהרשאה  הבא זהו – יח) יח, (יחזקאל עמיו בתוך עשה
ריב  על "מתעבר הוא כי שם: רש"י ופירש לא.), (שבועות
והראב"ד  לפשרה. יותר לו נוח הראשון ושמא לו": לא
היה  שאם ה"ה), פ"ג, ושותפין שלוחין הלכות (מ"ת, העיד
ומצוה  הוא, חבירו ממון מציל – אחרת בעיר דינו בעל
רוצה  ואינו קשה הלווה שאם הכסףֿמשנה כתב וכן קעביד.

מורשה. למנות מותר - אין 105)לשלם הדין, שמצד
יכול  אחד וכל בעלמא, בדברים נגמר וממכר" "מקח מעשה
ולעמוד  עצמו על לדקדק צריך תלמידֿחכם אבל בו. לחזור

ויחי). פ' של"ו, (שאילתות א 106)בדיבורו פא, סנהדרין
גבולו. את ולהסיג ידו במשלח עמו להתחרות

בממון,107) ולא בגוף לא משפטים. פרשת מכילתא,
השערים  "כל נט:): (בבאֿמציעא דברים באונאת וכלֿשכן
אין  דברים אונאת על הצועק – אונאה" משערי חוץ ננעלו
להוריד  וקרוב הוא הלב שצער לפי בפניו, ננעל השער
ריבו. ויריב נפשו בצרת ה' ורואה (רש"י), דמעות

א.108) פו, יומא

ה'תשע"ח  תשרי ט"ז שישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אהבת 1) לישריֿלב; ולהתחבר רשע מאנשי להתרחק

ובאלמנות. ביתומים הזהירות הבריות;

.‡Ì„‡ ÏL B˙i¯a C¯c2ÂÈ˙BÚ„a CLÓ ˙BÈ‰Ï ∆∆¿ƒ»∆»»ƒ¿ƒ¿»¿≈»
ÈL‡ ‚‰Ók ‚‰BÂ ,ÂÈ¯·ÁÂ ÂÈÚ¯ ¯Á‡ ÂÈNÚÓ·e¿«¬»««≈»«¬≈»¿≈¿ƒ¿««¿≈

B˙È„Ó3ÌÈ˜ÈcvÏ ¯aÁ˙‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ¿ƒ»¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿«≈««ƒƒ
;Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏiL È„k ,„ÈÓz ÌÈÓÎÁ‰ Ïˆ‡ ·LÈÏÂ¿≈≈≈∆«¬»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒ«¬≈∆
‡lL È„k ,CLÁa ÌÈÎÏB‰‰ ÌÈÚL¯‰ ÔÓ ˜Á¯˙ÈÂ¿ƒ¿«≈ƒ»¿»ƒ«¿ƒ«∆¿≈∆…
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˙‡ CÏB‰" :¯ÓB‡ ‰ÓÏML ‡e‰ .Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏÈƒ¿«ƒ«¬≈∆∆¿……≈≈∆
ÌkÁÈ ÌÈÓÎÁ4"ÚB¯È ÌÈÏÈÒÎ ‰Ú¯Â ,5:¯ÓB‡Â ; ¬»ƒ∆¿»¿…∆¿ƒƒ≈«¿≈

‰È„Óa ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ."'B‚Â LÈ‡‰ È¯L‡"«¿≈»ƒ¿¿≈ƒ»»ƒ¿ƒ»
‰¯LÈ C¯„a ÌÈÎÏB‰ ‰ÈL‡ ÔÈ‡Â ÌÈÚ¯ ‰È˙B‚‰nL∆ƒ¿»∆»»ƒ¿≈¬»∆»¿ƒ¿∆∆¿»»
C¯„a ÌÈ‚‰BÂ ÌÈ˜Ècˆ ‰ÈL‡L ÌB˜ÓÏ CÏÈ -≈≈¿»∆¬»∆»«ƒƒ¿¬ƒ¿∆∆
ÚÓBLÂ ÌÚ„BÈ ‡e‰L ˙BÈ„n‰ Ïk eÈ‰ Ì‡Â .ÌÈ·BËƒ¿ƒ»»«¿ƒ∆¿»¿≈«
B‡ ;epÓÊ BÓk ,‰·BË ‡Ï C¯„a ÌÈ‚‰B Ô˙ÚeÓL¿»»¬ƒ¿∆∆…»¿¿«≈
ÈtÓ ,ÌÈ·BË ‰È˙B‚‰nL ‰È„ÓÏ ˙ÎÏÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»»∆∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»ƒƒ¿≈
ÔÈÚk ,È„ÈÁÈ Bc·Ï ·LÈ - ÈÏÁ‰ ÈtÓ B‡ ˙BÒÈb‰«¿»ƒ¿≈«…ƒ≈≈¿«¿ƒƒ»ƒ¿»
,ÌÈ‡hÁÂ ÌÈÚ¯ eÈ‰ Ì‡Â ."ÌcÈÂ „„a ·LÈ" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈≈»»¿ƒ…¿ƒ»»ƒ¿«»ƒ
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰È„na ·LÈÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ≈≈«¿ƒ»∆»ƒ≈
˙B¯ÚnÏ ‡ˆÈ - Ú¯‰ Ì‚‰Óa ‚‰BÂ Ô‰nÚ ·¯Ú˙ƒ¿»≈ƒ»∆¿≈¿ƒ¿»»»«≈≈«¿»

ÌÈÁÂÁÏÂ6C¯„a BÓˆÚ ‚È‰È Ï‡Â ,˙B¯a„nÏÂ ¿«¬»ƒ¿«ƒ¿»¿««¿ƒ«¿¿∆∆
ÔBÏÓ ¯a„n· ÈzÈ ÈÓ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÌÈ‡hÁ«»ƒ»ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿≈ƒ«ƒ¿»¿

."ÌÈÁ¯‡…¿ƒ

אדם.2) של אצל 3)מטבעו פירושה - מדינה עירו, אנשי
"עלת  אומר: המשל ערב. כבלשון עיר, רוב: פי על רבינו
עליך  עיר, לאיזו כשנכנסת - בנימוסיה" הלך לקרייה,

מח). (בראשיתֿרבה, העיר אנשי כמנהג למה 4)להתנהג
שלא  פי על אף המרקחים, לבתי שנכנס למי דומה? הדבר
עימו  והוציא טוב ריח לקח מקום מכל כלום, נתן ולא לקח
וממעשיהם  מדרכיהם לוקח צדיקים עם שהולך מי כל כך -

כה). אליעזר, דרבי (פרקי דומה?5)הטובים הדבר למה
פי  על אף עורות). עיבוד (בית הבורסקי לתוך שנכנס לאדם
והוציא  קלט רע ריח מקום מכל כלום, נתן ולא לקח שלא

(שם). במערות 6)עימו העם ויתחבא הכתוב: כלשון
מן  שורים כמו חֹוח, מן חוחים א). יג, (שמואלֿא ְֲֲִִִַַָָָּובחוחים
וכן  שם. (רש"י, קוצים קבוצת מקום - חוחים ופירוש שֹור.
הכופרים  בין הדר שכל השמד", ב"אגרת גם רבינו יאמר
גרשוני  כי שאמר: דוד דברי על ומסתמך כמותם, שהוא
וכי  יט). כו, (שמואלֿא אחרים אלוהים עבוד לך מהסתפח...
בין  דירתו שקולה אלא זרה? עבודה לעבוד לו אמר מי

אחרים. אלוהים עבד כאילו נכרים

.·È„k Ì‰È„ÈÓÏ˙Â ÌÈÓÎÁa ˜ac‰Ï ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ«≈«¬»ƒ¿«¿ƒ≈∆¿≈
ÈÎÂ - "˜a„˙ B·e" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏÏƒ¿…ƒ«¬≈∆»ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»¿ƒ
e¯Ó‡ Ck ‡l‡ ?‰ÈÎMa ˜ac‰Ï Ì„‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»»¿ƒ«≈«¿ƒ»∆»»»¿

ÌÈÓÎÁ7ÌÈÓÎÁa ˜ac‰ :BÊ ‰ÂˆÓ Le¯Ùa ¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«≈«¬»ƒ
˙a ‡NiL ,ÏczL‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .Ì‰È„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ≈∆¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿«≈∆ƒ»«
ÏÎ‡ÏÂ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï Bz· ‡ÈNÈÂ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»¿«ƒƒ¿«¿ƒ»»¿∆¡…

ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ÌÚ ˙BzLÏÂ8‡ÈËÓ˜¯t ˙BNÚÏÂ ,9 ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¬¿«¿«¿»
,¯eaÁ ÈÈÓ ÏÎa Ô‰Ï ¯aÁ˙‰Ïe ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«≈»∆¿»ƒ≈ƒ

"B· ‰˜·„Ïe" :¯Ó‡pL10:e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ . ∆∆¡«¿»¿»¿≈ƒ¬»ƒ¿»¿
˙‡ ‡Óˆ· ‰˙BLÂ Ì‰ÈÏ‚¯ ¯ÙÚa ˜a‡˙Ó ÈÂ‰Â"∆≈ƒ¿«≈«¬««¿≈∆¿∆¿»»∆

"Ì‰È¯·c11. ƒ¿≈∆

קיא:).7) כתובות עקב; מסעודה 8)(ספרי, הנהנה כל
השכינה  מזיו נהנה כאילו בתוכה, שרוי חכם שתלמיד

סד.). כדי 9)(ברכות חכמים תלמידי בממון מתעסק

(כתובות  בתורה לעסוק פנויים והם שכר, להם להמציא
רש"י). אוכלה 10)קיא:, אש והלא כן, לומר אפשר וכי

עליך  אני ומעלה ובתלמידים בחכמים הידבק אלא הוא?
מט). עקב (ספרי, בו נדבקת ד).11)כאילו א, פרק (אבות

.‚„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙‡ ·‰‡Ï Ì„‡ Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓƒ¿»«»»»∆¡…∆»∆»¿∆»
."EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,BÙe‚k Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿∆∆¡«¿»«¿»¿≈¬»
¯L‡k ,BBÓÓ ÏÚ ÒeÁÏÂ ,BÁ·La ¯tÒÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»«»«¬∆

BÓˆÚ ÔBÓÓ ÏÚ ÒÁ ‡e‰12.BÓˆÚ „B·Îa ‰ˆB¯Â »«»«¿¿∆ƒ¿«¿
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,B¯·Á ÔBÏ˜a „ak˙n‰Â13. ¿«ƒ¿«≈ƒ¿¬≈≈≈∆»»«»

יֿיב).12) משנה ב, פרק פרק 13)(שם חגיגה (ירושלמי,
א). הלכה ב,

.„ÈzL - ‰ÈÎM‰ ÈÙk ˙Áz ÒÎÂ ‡aL ¯b‰ ˙·‰‡«¬««≈∆»¿ƒ¿««««¿≈«¿ƒ»¿≈
ÌÈÚ¯ ÏÏÎa ‡e‰L ÈtÓ ,˙Á‡ :‰NÚ ˙BˆÓ14, ƒ¿¬≈««ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ

Ìz·‰‡Â" :‰¯Ó‡ ‰¯Bz‰Â ,¯‚ ‡e‰L ÈtÓ ,˙Á‡Â¿««ƒ¿≈∆≈¿«»»¿»«¬«¿∆
˙·‰‡ ÏÚ ‰evL BÓk ¯b‰ ˙·‰‡ ÏÚ ‰eˆ - "¯b‰ ˙‡∆«≈ƒ»««¬««≈¿∆ƒ»««¬«
ŒLB„w‰ ."EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚ«¿∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆«»
."¯b ·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯b ·‰B‡ BÓˆÚa ‡e‰ŒCe¯a»¿«¿≈≈ƒ∆∆¡«¿…≈≈

הקודמת.14) בהלכה כמבואר אהבתם, על ציוותה והתורה

.‰BaÏa Ï‡¯NiÓ „Á‡ ‡BN‰ Ïk15Œ‡Ïa ¯·BÚ , »«≈∆»ƒƒ¿»≈¿ƒ≈¿…
."E··Ïa EÈÁ‡ ˙‡ ‡N˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«…ƒ¿»∆»ƒƒ¿»∆

‰NÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â16‡ÏÂ . ¿≈ƒ«»∆¿ƒ∆≈«¬∆¿…
‰kn‰ Ï·‡ ,·laL ‰‡N ÏÚ ‡l‡ ‰¯B˙ ‰¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ»»∆»«ƒ¿»∆«≈¬»««∆

È‡M¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - BÙ¯ÁÓ‰Â B¯·Á ˙‡17, ∆¬≈¿«¿»¿««ƒ∆≈««
."‡N˙ ‡Ï" ÌeMÓ ¯·BÚ BÈ‡≈≈ƒ…ƒ¿»

גילוי.15) לידי באה ולא בליבו שמורה שנאתו כלומר:
טז.).16) יכנו 17)(מכות ארבעים התורה: הזהירה שהרי

חרש  תקלל לא הזהירה: וכן ב); כה, (דברים יוסיף לא
מפני  עובר, אינו תשנא" "לא על אבל יד), יט, (ויקרא

טז:). (ערכין שבלב שנאה ואינה גלוייה ששנאתו

.Â˜zLÈÂ epÓËNÈ ‡Ï ,LÈ‡Ï LÈ‡ ‡ËÁiLk18BÓk , ¿∆∆¡»ƒ¿ƒ…ƒ¿¿∆¿ƒ¿…¿
ÔBÓ‡ ˙‡ ÌBÏL·‡ ¯a„ ‡ÏÂ" :ÌÈÚL¯a ¯Ó‡pL∆∆¡«»¿»ƒ¿…ƒ∆«¿»∆«¿
˙‡ ÌBÏL·‡ ‡N Èk ,·BË „ÚÂ Ú¯ÓÏ ‰Óe‡Ó¿»¿≈»¿«ƒ»≈«¿»∆
‰ÓÏ :BÏ ¯ÓBÏÂ BÚÈ„B‰Ï ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ ‡l‡ ;"ÔBÓ‡«¿∆»ƒ¿»»»¿ƒ¿«»»
?ÈBÏt ¯·„a Èl ˙‡ËÁ ‰nÏÂ ,CÎÂ Ck Èl ˙ÈNÚ»ƒ»ƒ»»»¿»»»»»ƒ¿»»¿ƒ
Lw·e ¯ÊÁ Ì‡Â ."E˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎBz ÁÎB‰" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈«ƒ«∆¬ƒ∆¿ƒ»«ƒ≈
ÏÁBn‰ ‡‰È ‡ÏÂ .ÏÁÓÏ CÈ¯ˆ ,BÏ ÏÁÓÏ epnÓƒ∆ƒ¿…»ƒƒ¿…¿…¿≈«≈

"ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ Ì‰¯·‡ Ïlt˙iÂ" :¯Ó‡pL ,È¯ÊÎ‡19. «¿»ƒ∆∆¡««ƒ¿«≈«¿»»∆»¡…ƒ

ביניהם.18) נפל לא כאילו פנים ויעמיד חשאית, משטמה
שנאה  על וכאן חינם שנאת על רבינו דיבר הקודמת בהלכה

כנגדו. חטא שחבירו החטא, בעקב פי 19)הבאה על אף
בעדו  התפלל וגם לו, למחול נמנע לא כנגדו חטא שאבימלך

צב.). קמא (בבא

.Ê‰·BË ‡Ï C¯„a CÏ‰L B‡ ‡ËÁL B¯·Á ‰‡B¯‰»∆¬≈∆»»∆»«¿∆∆…»
·ËeÓÏ B¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂˆÓ -20‡ËBÁ ‡e‰L BÚÈ„B‰Ïe ƒ¿»¿«¬ƒ¿»¿ƒ∆≈

ÁÈÎBz ÁÎB‰" :¯Ó‡pL ,ÌÈÚ¯‰ ÂÈNÚÓa BÓˆÚ ÏÚ««¿¿«¬»»»ƒ∆∆¡«≈«ƒ«
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‰È„Óa ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ ."'B‚Â LÈ‡‰ È¯L‡"«¿≈»ƒ¿¿≈ƒ»»ƒ¿ƒ»
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B‡ ;epÓÊ BÓk ,‰·BË ‡Ï C¯„a ÌÈ‚‰B Ô˙ÚeÓL¿»»¬ƒ¿∆∆…»¿¿«≈
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ÔÈÚk ,È„ÈÁÈ Bc·Ï ·LÈ - ÈÏÁ‰ ÈtÓ B‡ ˙BÒÈb‰«¿»ƒ¿≈«…ƒ≈≈¿«¿ƒƒ»ƒ¿»
,ÌÈ‡hÁÂ ÌÈÚ¯ eÈ‰ Ì‡Â ."ÌcÈÂ „„a ·LÈ" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈≈»»¿ƒ…¿ƒ»»ƒ¿«»ƒ
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,‰È„na ·LÈÏ B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ≈≈«¿ƒ»∆»ƒ≈
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ÌÈÁÂÁÏÂ6C¯„a BÓˆÚ ‚È‰È Ï‡Â ,˙B¯a„nÏÂ ¿«¬»ƒ¿«ƒ¿»¿««¿ƒ«¿¿∆∆
ÔBÏÓ ¯a„n· ÈzÈ ÈÓ" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,ÌÈ‡hÁ«»ƒ»ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿≈ƒ«ƒ¿»¿

."ÌÈÁ¯‡…¿ƒ

אדם.2) של אצל 3)מטבעו פירושה - מדינה עירו, אנשי
"עלת  אומר: המשל ערב. כבלשון עיר, רוב: פי על רבינו
עליך  עיר, לאיזו כשנכנסת - בנימוסיה" הלך לקרייה,

מח). (בראשיתֿרבה, העיר אנשי כמנהג למה 4)להתנהג
שלא  פי על אף המרקחים, לבתי שנכנס למי דומה? הדבר
עימו  והוציא טוב ריח לקח מקום מכל כלום, נתן ולא לקח
וממעשיהם  מדרכיהם לוקח צדיקים עם שהולך מי כל כך -

כה). אליעזר, דרבי (פרקי דומה?5)הטובים הדבר למה
פי  על אף עורות). עיבוד (בית הבורסקי לתוך שנכנס לאדם
והוציא  קלט רע ריח מקום מכל כלום, נתן ולא לקח שלא

(שם). במערות 6)עימו העם ויתחבא הכתוב: כלשון
מן  שורים כמו חֹוח, מן חוחים א). יג, (שמואלֿא ְֲֲִִִַַָָָּובחוחים
וכן  שם. (רש"י, קוצים קבוצת מקום - חוחים ופירוש שֹור.
הכופרים  בין הדר שכל השמד", ב"אגרת גם רבינו יאמר
גרשוני  כי שאמר: דוד דברי על ומסתמך כמותם, שהוא
וכי  יט). כו, (שמואלֿא אחרים אלוהים עבוד לך מהסתפח...
בין  דירתו שקולה אלא זרה? עבודה לעבוד לו אמר מי

אחרים. אלוהים עבד כאילו נכרים

.·È„k Ì‰È„ÈÓÏ˙Â ÌÈÓÎÁa ˜ac‰Ï ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ«≈«¬»ƒ¿«¿ƒ≈∆¿≈
ÈÎÂ - "˜a„˙ B·e" :¯Ó‡pL ÔÈÚk ,Ì‰ÈNÚnÓ „ÓÏÏƒ¿…ƒ«¬≈∆»ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»¿ƒ
e¯Ó‡ Ck ‡l‡ ?‰ÈÎMa ˜ac‰Ï Ì„‡Ï ¯LÙ‡∆¿»¿»»¿ƒ«≈«¿ƒ»∆»»»¿

ÌÈÓÎÁ7ÌÈÓÎÁa ˜ac‰ :BÊ ‰ÂˆÓ Le¯Ùa ¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«≈«¬»ƒ
˙a ‡NiL ,ÏczL‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .Ì‰È„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ≈∆¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ¿«≈∆ƒ»«
ÏÎ‡ÏÂ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï Bz· ‡ÈNÈÂ ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏz«¿ƒ»»¿«ƒƒ¿«¿ƒ»»¿∆¡…

ÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ÌÚ ˙BzLÏÂ8‡ÈËÓ˜¯t ˙BNÚÏÂ ,9 ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¬¿«¿«¿»
,¯eaÁ ÈÈÓ ÏÎa Ô‰Ï ¯aÁ˙‰Ïe ,ÌÎÁŒ„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ»»¿ƒ¿«≈»∆¿»ƒ≈ƒ

"B· ‰˜·„Ïe" :¯Ó‡pL10:e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ . ∆∆¡«¿»¿»¿≈ƒ¬»ƒ¿»¿
˙‡ ‡Óˆ· ‰˙BLÂ Ì‰ÈÏ‚¯ ¯ÙÚa ˜a‡˙Ó ÈÂ‰Â"∆≈ƒ¿«≈«¬««¿≈∆¿∆¿»»∆

"Ì‰È¯·c11. ƒ¿≈∆

קיא:).7) כתובות עקב; מסעודה 8)(ספרי, הנהנה כל
השכינה  מזיו נהנה כאילו בתוכה, שרוי חכם שתלמיד

סד.). כדי 9)(ברכות חכמים תלמידי בממון מתעסק

(כתובות  בתורה לעסוק פנויים והם שכר, להם להמציא
רש"י). אוכלה 10)קיא:, אש והלא כן, לומר אפשר וכי

עליך  אני ומעלה ובתלמידים בחכמים הידבק אלא הוא?
מט). עקב (ספרי, בו נדבקת ד).11)כאילו א, פרק (אבות

.‚„Á‡Â „Á‡ Ïk ˙‡ ·‰‡Ï Ì„‡ Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓƒ¿»«»»»∆¡…∆»∆»¿∆»
."EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,BÙe‚k Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿∆∆¡«¿»«¿»¿≈¬»
¯L‡k ,BBÓÓ ÏÚ ÒeÁÏÂ ,BÁ·La ¯tÒÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿«≈¿ƒ¿¿»«»«¬∆

BÓˆÚ ÔBÓÓ ÏÚ ÒÁ ‡e‰12.BÓˆÚ „B·Îa ‰ˆB¯Â »«»«¿¿∆ƒ¿«¿
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,B¯·Á ÔBÏ˜a „ak˙n‰Â13. ¿«ƒ¿«≈ƒ¿¬≈≈≈∆»»«»

יֿיב).12) משנה ב, פרק פרק 13)(שם חגיגה (ירושלמי,
א). הלכה ב,

.„ÈzL - ‰ÈÎM‰ ÈÙk ˙Áz ÒÎÂ ‡aL ¯b‰ ˙·‰‡«¬««≈∆»¿ƒ¿««««¿≈«¿ƒ»¿≈
ÌÈÚ¯ ÏÏÎa ‡e‰L ÈtÓ ,˙Á‡ :‰NÚ ˙BˆÓ14, ƒ¿¬≈««ƒ¿≈∆ƒ¿«≈ƒ

Ìz·‰‡Â" :‰¯Ó‡ ‰¯Bz‰Â ,¯‚ ‡e‰L ÈtÓ ,˙Á‡Â¿««ƒ¿≈∆≈¿«»»¿»«¬«¿∆
˙·‰‡ ÏÚ ‰evL BÓk ¯b‰ ˙·‰‡ ÏÚ ‰eˆ - "¯b‰ ˙‡∆«≈ƒ»««¬««≈¿∆ƒ»««¬«
ŒLB„w‰ ."EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚ«¿∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆«»
."¯b ·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯b ·‰B‡ BÓˆÚa ‡e‰ŒCe¯a»¿«¿≈≈ƒ∆∆¡«¿…≈≈

הקודמת.14) בהלכה כמבואר אהבתם, על ציוותה והתורה

.‰BaÏa Ï‡¯NiÓ „Á‡ ‡BN‰ Ïk15Œ‡Ïa ¯·BÚ , »«≈∆»ƒƒ¿»≈¿ƒ≈¿…
."E··Ïa EÈÁ‡ ˙‡ ‡N˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«…ƒ¿»∆»ƒƒ¿»∆

‰NÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â16‡ÏÂ . ¿≈ƒ«»∆¿ƒ∆≈«¬∆¿…
‰kn‰ Ï·‡ ,·laL ‰‡N ÏÚ ‡l‡ ‰¯B˙ ‰¯È‰Ê‰ƒ¿ƒ»»∆»«ƒ¿»∆«≈¬»««∆

È‡M¯ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - BÙ¯ÁÓ‰Â B¯·Á ˙‡17, ∆¬≈¿«¿»¿««ƒ∆≈««
."‡N˙ ‡Ï" ÌeMÓ ¯·BÚ BÈ‡≈≈ƒ…ƒ¿»

גילוי.15) לידי באה ולא בליבו שמורה שנאתו כלומר:
טז.).16) יכנו 17)(מכות ארבעים התורה: הזהירה שהרי

חרש  תקלל לא הזהירה: וכן ב); כה, (דברים יוסיף לא
מפני  עובר, אינו תשנא" "לא על אבל יד), יט, (ויקרא

טז:). (ערכין שבלב שנאה ואינה גלוייה ששנאתו

.Â˜zLÈÂ epÓËNÈ ‡Ï ,LÈ‡Ï LÈ‡ ‡ËÁiLk18BÓk , ¿∆∆¡»ƒ¿ƒ…ƒ¿¿∆¿ƒ¿…¿
ÔBÓ‡ ˙‡ ÌBÏL·‡ ¯a„ ‡ÏÂ" :ÌÈÚL¯a ¯Ó‡pL∆∆¡«»¿»ƒ¿…ƒ∆«¿»∆«¿
˙‡ ÌBÏL·‡ ‡N Èk ,·BË „ÚÂ Ú¯ÓÏ ‰Óe‡Ó¿»¿≈»¿«ƒ»≈«¿»∆
‰ÓÏ :BÏ ¯ÓBÏÂ BÚÈ„B‰Ï ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ ‡l‡ ;"ÔBÓ‡«¿∆»ƒ¿»»»¿ƒ¿«»»
?ÈBÏt ¯·„a Èl ˙‡ËÁ ‰nÏÂ ,CÎÂ Ck Èl ˙ÈNÚ»ƒ»ƒ»»»¿»»»»»ƒ¿»»¿ƒ
Lw·e ¯ÊÁ Ì‡Â ."E˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎBz ÁÎB‰" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈«ƒ«∆¬ƒ∆¿ƒ»«ƒ≈
ÏÁBn‰ ‡‰È ‡ÏÂ .ÏÁÓÏ CÈ¯ˆ ,BÏ ÏÁÓÏ epnÓƒ∆ƒ¿…»ƒƒ¿…¿…¿≈«≈

"ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ Ì‰¯·‡ Ïlt˙iÂ" :¯Ó‡pL ,È¯ÊÎ‡19. «¿»ƒ∆∆¡««ƒ¿«≈«¿»»∆»¡…ƒ

ביניהם.18) נפל לא כאילו פנים ויעמיד חשאית, משטמה
שנאה  על וכאן חינם שנאת על רבינו דיבר הקודמת בהלכה

כנגדו. חטא שחבירו החטא, בעקב פי 19)הבאה על אף
בעדו  התפלל וגם לו, למחול נמנע לא כנגדו חטא שאבימלך

צב.). קמא (בבא

.Ê‰·BË ‡Ï C¯„a CÏ‰L B‡ ‡ËÁL B¯·Á ‰‡B¯‰»∆¬≈∆»»∆»«¿∆∆…»
·ËeÓÏ B¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂˆÓ -20‡ËBÁ ‡e‰L BÚÈ„B‰Ïe ƒ¿»¿«¬ƒ¿»¿ƒ∆≈

ÁÈÎBz ÁÎB‰" :¯Ó‡pL ,ÌÈÚ¯‰ ÂÈNÚÓa BÓˆÚ ÏÚ««¿¿«¬»»»ƒ∆∆¡«≈«ƒ«
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BÈaL ÌÈ¯·„a ÔÈa - B¯·Á ˙‡ ÁÈÎBn‰ ."E˙ÈÓÚ ˙‡∆¬ƒ∆«ƒ«∆¬≈≈ƒ¿»ƒ∆≈
BÈ·Ï21ÌB˜n‰ ÔÈ·Ï BÈaL ÌÈ¯·„a ÔÈa ,22CÈ¯ˆ - ¿≈≈ƒ¿»ƒ∆≈¿≈«»»ƒ

BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa BÁÈÎB‰Ï23ÔBLÏ·e ˙Áa BÏ ¯a„ÈÂ . ¿ƒ≈¿≈«¿ƒ«≈¿««¿»
B‡È·‰Ï ,B˙·BËÏ ‡l‡ BÏ ¯ÓB‡ BÈ‡L BÚÈ„BÈÂ ,‰k«̄»¿ƒ∆≈≈∆»¿»«¬ƒ
Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ - epnÓ Ïa˜ Ì‡ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«»ƒƒ≈ƒ∆»¿ƒ»
Ì„‡ ·iÁ ,„ÈÓz ÔÎÂ .˙ÈLÈÏLe ‰iL ÌÚt epÁÈÎBÈ -ƒ∆««¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»ƒ«»»»

e‰kiL „Ú BÁÈÎB‰Ï24ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ÈÂ ‡ËBÁ‰ ¿ƒ«∆«≈«≈¿…«≈ƒ
˙BÁÓÏ B„Èa ¯LÙ‡L ÏÎÂ !ÚÓBL25,‰ÁBÓ BÈ‡Â ≈«¿…∆∆¿»¿»ƒ¿¿≈∆

Nt˙ ‡e‰26˙BÁÓÏ BÏ ¯LÙ‡L ÔÂÈk ,el‡ ÔBÚa ƒ¿»«¬≈≈»∆∆¿»ƒ¿
Ì‰a27. »∆

הוכיחה 20) לשיכורה חנה את שחשב הכהן עלי כגון:
לרואה  "מכאן יד). א, (שמואלֿא תשתכרין? מתי עד ואמר:
לא.). (ברכות להוכיחו" שצריך הגון שאינו דבר בחבירו

כנגדו.21) שחטא וזה המוכיח הקדושֿברוךֿהוא,22)בין
מקומו. העולם ואין עולם של מקומו הוא כי - כן ונקרא

טז:).23) (ערכין אחרים בפני פניו להלבין שלא
קטרגה 24) הדין שמידת תזריע): (תנחומא, אמרו וכן (שם).

דורם  בבני מיחו שלא הצדיקים על הקדושֿברוךֿהוא לפני
ולסבול  להתבזות להם "היה ראשון: בית חורבן בזמן
למורטים" ּולחיי למכים נתתי גוי הנביא: כדברי ְִֵַָהכאות,

ו). נ, נשמעים.25)(ישעיה ודבריו השפעה בעל שהוא
על 26) ראשון בית חורבן בימי הצדיקים שנענשו כמו נענש,

נה:). (שבת דורם באנשי מיחו שהיה 27)שלא ואפשר
הוכיחם. אלמלי למוטב מחזירם

.Á‰lÁz B¯·Á ˙‡ ÁÈÎBn‰28˙BL˜ BÏ ¯a„È ‡Ï , «ƒ«∆¬≈¿ƒ»…¿«≈»
Ck ."‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡N˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,epÓÈÏÎiL „Ú«∆«¿ƒ∆∆∆¡«¿…ƒ»»»≈¿»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡29ÂÈÙe BÁÈÎBÓ ‰z‡ ÏBÎÈ : »¿¬»ƒ»«»ƒ»»
˙BpzLÓ30ÂÈÏÚ ‡N˙ ‡ÏÂ" :¯ÓBÏ „eÓÏz ? ƒ¿««¿«¿…ƒ»»»
"‡ËÁ31,Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈÏÎ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡L Ô‡kÓ ; ≈¿ƒ»∆»¿»»¿«¿ƒ∆ƒ¿»≈

B¯·Á ˙‡ ÌÈÏÎn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÌÈa¯a ÔkLŒÏÎÂ¿»∆≈»«ƒ««ƒ∆««¿ƒ∆¬≈
‰˜BÏ BÈ‡32e¯Ó‡ Ck .‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ÂÈÏÚ ≈∆»»»»»»¿

ÌÈÓÎÁ33˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈa¯a B¯·Á Èt ÔÈaÏn‰" : ¬»ƒ««¿ƒ¿≈¬≈»«ƒ≈≈∆
Li·Ï ‡lL ,¯‰f‰Ï Ì„‡ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ."‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿ƒ»»ƒ»»¿ƒ»≈∆…¿«≈

ÔË˜ ÔÈa ,ÌÈa¯a B¯·Á34BÏ ‡¯˜È ‡ÏÂ .ÏB„b ÔÈa ¬≈»«ƒ≈»»≈»¿…ƒ¿»
ÌLa35¯·c ÂÈÙÏ ¯tÒÈ ‡ÏÂ ,epnÓ LB· ‡e‰L ¿≈∆ƒ∆¿…¿«≈¿»»»»

epnÓ LB· ‡e‰L36ÌÈ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ
¯ÊÁ ‡Ï Ì‡ ,ÌÈÓL È¯·„a Ï·‡ ,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈaL∆≈»»«¬≈¬»¿ƒ¿≈»«ƒƒ…»«
,B‡ËÁ ÌÈÓÒ¯ÙÓe ,ÌÈa¯a B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎÓ - ¯˙qa Ba«≈∆«¿ƒƒ»«ƒ¿«¿¿ƒ∆¿
„Ú ,B˙B‡ ÔÈÏl˜Óe ÔÈf·Óe ,ÂÈÙa B˙B‡ ÌÈÙ¯ÁÓe¿»¿ƒ¿»»¿«ƒ¿«¿ƒ«
.Ï‡¯NÈa ÌÈ‡È·p‰ Ïk eNÚL BÓk ,·ËeÓÏ ¯ÊÁiL∆«¬…¿»¿∆»»«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈

הראשונה.28) טז:).29)בפעם מאדימות 30)(ערכין
תוכחתך. בדברי שביישתו בושה מתוך ומלבינות

(שם).31) פנים הלבנת של חטא בה תהא שלא כזו תוכחה
ה).32) (הלכה לעיל כאמור הוא, מעשה בו שאין לאו שהרי
יא).33) ג, פרק פו.).34)(אבות קמא כינוי 35)(בבא

נח:). מציעא אל 36)(בבא תשובה, בעל היה אם כגון:
הראשונים! מעשיך זכור לו: יאמר

.Ë‡ÏÂ BÁÈÎB‰Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,B¯·Á ÂÈÏÚ ‡ËÁL ÈÓƒ∆»»»»¬≈¿…»»¿ƒ¿…
¯˙BÈa ËBÈ„‰ ‡ËBÁ‰ ‰È‰L ÈtÓ ,ÌeÏk BÏ ¯a„Ï37, ¿«≈¿ƒ¿≈∆»»«≈∆¿¿≈

˙LaLÓ BzÚ„ ‰˙È‰L B‡38‡ÏÂ BaÏa BÏ ÏÁÓe ∆»¿»«¿¿À∆∆»«¿ƒ¿…
˙e„ÈÒÁ ˙cÓ BÊ È¯‰ - BÁÈÎB‰ ‡ÏÂ BÓËN39‡Ï . ¿»¿…ƒ¬≈ƒ«¬ƒ…

‰ÓËNn‰ ÏÚ ‡l‡ ‰¯B˙ ‰„Èt˜‰40. ƒ¿ƒ»»∆»«««¿≈»

בדברים.37) איתו לבוא כבודו לפי זה מטורפת 38)ואין
מעשיו. על נתפס שאינו שפוייה, זוטרא 39)ובלתי מר

לכל  ה' "יסלח אומר: היה בערב מיטתו על עולה כשהיה
כח.). (מגילה שציערוני" כבושה 40)אלה שנאה שהיא

כמו אחריו:בלב. וכתוב יעקב, את עשיו וישטום שנאמר:
מא). כז, (בראשית בליבו... עשיו ויאמר

.ÈÔLÙpL ÈtÓ ,˙BÓÏ‡Â ÌÈÓB˙Èa ¯‰f‰Ï Ì„‡ ·iÁ«»»»¿ƒ»≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿≈∆«¿»
ÈÏÚa Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÎeÓ ÌÁe¯Â „‡ÓÏ ‰ÏÙL¿»»ƒ¿…¿»¿»««ƒ∆≈«¬≈

CÏÓ ÏL B˙ÓÏ‡ elÙ‡ .ÔBÓÓ41ÌÈ¯‰ÊÓ ,ÂÈÓB˙ÈÂ »¬ƒ«¿»»∆∆∆ƒ»À¿»ƒ
."ÔepÚ˙ ‡Ï ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ Ïk" :¯Ó‡pL ,Ô‰ÈÏÚ e‡»¬≈∆∆∆¡«»«¿»»¿»…¿«
,˙Bk¯ ‡l‡ Ì‰ÈÏ‡ ¯a„È ‡Ï ?Ô‰nÚ ÔÈ‚‰B C‡È‰Â¿≈«¬ƒƒ»∆…¿«≈¬≈∆∆»«
ÌÙeb ·È‡ÎÈ ‡ÏÂ ,„B·k ‚‰Ó ‡l‡ Ô‰a ‚‰È ‡ÏÂ¿…ƒ¿«»∆∆»ƒ¿«»¿…«¿ƒ»

ÌÈL˜ ÌÈ¯·„a ÌaÏÂ ,‰„B·Úa42ÌBÓÓ ÏÚ ÒeÁÈÂ , «¬»¿ƒ»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«»»
BÓˆÚ ÔBÓnÓ ¯˙BÈ43B‡ ,ÔÒÈÚÎÓ B‡ ÔËÈ˜n‰ Ïk . ≈ƒ»«¿»««¿ƒ»«¿ƒ»

‰„¯ B‡ ,ÌaÏ ·È‡Î‰44È¯‰ - ÔBÓÓ „a‡ B‡ ,Ô‰· ƒ¿ƒƒ»»»»∆ƒ≈»»¬≈
B‡ Ì˙B‡ ‰kn‰ ÔkLŒÏÎÂ ;‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê∆≈¿…«¬∆¿»∆≈««∆»

ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Ê Â‡ÏÂ .ÔÏl˜Ó‰45- «¿«¿»¿»∆««ƒ∆≈ƒ»»
ÌÎ˙‡ Èz‚¯‰Â Èt‡ ‰¯ÁÂ" :‰¯Bza L¯ÙÓ BLÚ È¯‰¬≈»¿¿…»«»¿»»«ƒ¿»«¿ƒ∆¿∆
,ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â ¯Ó‡L ÈÓ Ô‰Ï ˙¯k ˙È¯a - "·¯Áa∆»∆¿ƒ»«»∆ƒ∆»«¿»»»»
:¯Ó‡pL ,ÌÈÚ Ì‰ ÒÓÁÓ ÌÈ˜ÚBˆ Ì‰L ÔÓÊŒÏkL∆»¿«∆≈¬ƒ≈»»≈«¬ƒ∆∆¡«
‰na ."B˙˜Úˆ ÚÓL‡ ÚÓL ÈÏ‡ ˜ÚˆÈ ˜Úˆ Ì‡ Èk"ƒƒ»…ƒ¿«≈«»…«∆¿««¬»«∆
,BÓˆÚ C¯ˆÏ Ô˙B‡ ‰pÚL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ»»¿…∆«¿
,˙en‡ B‡ ‰¯Bz Ô„nÏÏ È„k ·¯‰ Ì˙B‡ ‰pÚ Ï·‡¬»ƒ»»»«¿≈¿«¿»»À»

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰¯LÈ C¯„a ÔÎÈÏB‰Ï B‡46ŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»¿∆∆¿»»¬≈∆À»¿««
‰NÚÈ ‡l‡ ,Ì„‡ Ïk ‚‰Ó Ô‰a ‚‰È ‡Ï ,ÔÎŒÈtƒ≈…ƒ¿«»∆ƒ¿«»»»∆»«¬∆
,„B·ÎÂ ÌÈÏB„b ÌÈÓÁ¯·e ˙Áa ÌÏ‰ÈÂ ,L¯Ù‰ Ì‰Ï»∆∆¿≈ƒ«¬≈¿««¿«¬ƒ¿ƒ¿»

"Ì·È¯ ·È¯È '‰ Èk" :¯Ó‡pL47Ó ÌB˙È „Á‡ .,·‡ ∆∆¡«ƒ»ƒƒ»∆»»≈»
Ì‡Ó ÌB˙È „Á‡48ÔÈÚÏ ÌÈÓB˙È ÌÈ‡¯˜ È˙ÓÈ‡ „ÚÂ . ∆»»≈≈¿«≈»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

CÓq‰Ï ÏB„b Ì„‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰È ‡lL „Ú ?‰Ê∆«∆…ƒ¿¿ƒƒ¿»»»¿ƒ»≈
ÂÈÏÚ49ÔÓ‡Ïe50Ïk ‰NBÚ ‰È‰È ‡l‡ ,Ô‰a Ïth‰Ïe »»¿»¿»¿ƒ«≈»∆∆»ƒ¿∆∆»

ÌÈÏB„b‰ Ïk ¯‡Lk BÓˆÚÏ BÓˆÚ ÈÎ¯ˆ51. »¿≈«¿¿«¿ƒ¿»»«¿ƒ

דרשב"י).41) וצרת 42)(מכילתא גורלם קושי להם די כי
שומר 43)נפשם. היה שמואל אבי יח:), (ברכת כמסופר

שלו  את שלו, בתוך בידו מפקידים שהיו היתומים כסף את
שאם  - באמצע נתן היתומים של ואת ומתחת ממעל נתן
העליונים  משלו: וייגנבו יירקבו ייגנבו, או יירקבו

באמצע. אשר היתומים משל ולא שיעבד 44)והתחתונים,
בחזקה. בהם ושלט תמוהים:45)אותם בזה רבינו דברי

בלאֿתעשה  עליהם שעוברים כאן הנמנים הדברים בין הלא
ומדוע  מעשה", בו שיש "לאו וזהו אותם" "המכה גם נמצא
מפרשים  ולכן עליו"? לוקים שאין פי על "אף רבינו: אומר
שעונש  מפני מלקות, עונש לו די לא אותם היכה שאם כאן:
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אפי" "וחרה בתורה: המפורש והוא לו, צפוי חמור יותר
מיתת  לאזהרת הניתן לאו יג:): (מכות שאמרו וכמו וגו',
(ב"ספר  הדברים מפורשים וכן עליו. לוקין אין ביתֿדין,

רנו). לאֿתעשה דרשב"י).46)המצוות" (מכילתא
"כי 47) יא) כג, (משלי הפסוק מובא שבהם דפוסים ישנם

כתוב: זה שלפני ובפסוק ריבם, את הואֿיריב חזק גואלם
כאן  מובא הדפוסים ברוב אך אלֿתבוא". יתומים "ובשדי
לא  שם אבל כג); כב, (משלי ריבם יריב ה' כי הפסוק:

מיתומים. כלל דרשב"י).48)ידובר (מכילתא
את 50)בפרנסתם.49) אומן ויהי מלשון: ולחנכם, לגדלם

ז). ב, (אסתר דרשב"י).51)הדסה (מכילתא

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ונטירה.1) נקימה הרע; ולשון רכילות

.‡Ïb¯Ó‰2:¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,B¯·Áa «¿«≈«¬≈≈¿…«¬∆∆∆¡«
ÏÈÎ¯ CÏ˙ ‡Ï"3ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."EÈnÚa …≈≈»ƒ¿«∆¿««ƒ∆≈ƒ

¯·c ÏÚ4Ù ‚¯‰Ï Ì¯B‚Â ,‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ‰Ê˙BL «»»∆»»¿≈«¬…¿»
Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡ÏÂ" :BÏ CÓÒ CÎÏ ;Ï‡¯NiÓ ˙Ba«̄ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿…«¬…««

"EÚ¯5ÈÓB„‡‰ ‚‡B„Ï Ú¯‡ ‰Ó „ÓÏe ‡ˆ .6. ≈∆≈¿«»≈«¿≈»¬ƒ

רעה 2) דיבתו להביא כדי ולמעשיו, לדבריו לחבירו, האורב
יט, (שמואלֿב אדוני אל בעבדך וירגל לשון: אחרים. אל

הכתוב:3)יח). ופירוש גיכ"ק. אותיות בחילוף רגיל כמו:
רעהו, אל איש דיבת ומביא לשונו על הרוגל מרגל תהיה לא
לזה  זה של ודבריו לזה זה של דבריו המטעין רוכל כאותו

א). הלכה פ"א, פאה שאין 4)(ירושלמי, לאו שהוא מפני
שבכללות: לאו שהוא מפני וגם טז.): (מכות מעשה בו
ואין  – כדלקמן בו כלולות לשוןֿהרע מיני כל על שאזהרות

מא:). (פסחים שבכללות לאו על ללמדך 5)לוקין
רכיל  ההולך וכל דמים, שפיכות לידי מביאה שהרכילות

א). פרק דרךֿארץ, (מסכת דמים שופך שעלֿידו 6)כאילו
בד  אפוד נושאי כהנים וחמשה שמונים ונהרגו נוב חרבה
מיני  כל על רבינו מדבר זו בהלכה כב). (שמואלֿא,
הראשונות: המלים בשתי יחד וכוללם כלל בדרך לשוןֿהרע
אלה  כל על דן הוא ואילך מכאן בחבירו": "המרגל
בלשוןֿהרע, מדריגות ארבע ופורט הולך והוא בפרוטרוט,
לשון  מספר ב) רכיל. א) הן: ואלו מחברתה, גרועה אחת

הרע. לשון בעל ד) רע. שם מוציא ג) הרע.

.·‰fÓ CÏB‰Â ,ÌÈ¯·c ÔÚBhL ‰Ê ?ÏÈÎ¯ e‰ÊŒÈ‡≈∆»ƒ∆∆≈¿»ƒ¿≈ƒ∆
‰ÊÏ7ÏÚ ÈzÚÓL CÎÂ Ck !ÈBÏt ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡Â »∆¿≈»»«¿ƒ»¿»»«¿ƒ«

ÈBÏt8˙Ó‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ !9˙‡ ·È¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ , ¿ƒ««ƒ∆¡∆¬≈∆«¬ƒ∆
ÌÏBÚ‰10ÏÏÎa ‡e‰Â ,„‡Ó „Ú ‰fÓ ÏB„b ÔBÚ LÈ . »»≈»»ƒ∆«¿…¿ƒ¿«
‰Ê Â‡Ï11˙e‚a ¯tÒÓ‰ ,‡e‰Â ;Ú¯‰ ÔBLÏ - ‡e‰Â , »∆¿»»»¿«¿«≈ƒ¿

˙Ó‡ ¯ÓB‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B¯·Á12,¯˜L ¯ÓB‡‰ Ï·‡ . ¬≈««ƒ∆≈¡∆¬»»≈∆∆
B¯·Á ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ ‡¯˜13ÔBLÏ ÏÚa Ï·‡ . ƒ¿»ƒ≈««¬≈¬»««»

Ú¯‰14CÎÂ !ÈBÏÙ ‰NÚ CÎÂ Ck :¯ÓB‡Â ·LBiL ‰Ê , »»∆∆≈¿≈»¿»»»¿ƒ¿»
¯Ó‡Â !ÂÈÏÚ ÈzÚÓL CÎÂ CÎÂ !ÂÈ˙B·‡ eÈ‰ CÎÂ¿»»¬»¿»¿»»«¿ƒ»»¿»«
'‰ ˙¯ÎÈ" :·e˙k‰ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ - È‡b ÏL ÌÈ¯·c¿»ƒ∆¿««∆»««»«¿≈

."˙BÏ„b ˙¯a„Ó ÔBLÏ ,˙B˜ÏÁ È˙ÙN Ïk»ƒ¿≈¬»»¿«∆∆¿…

קונה 7) בעיירות, המחזר כרוכל ה"א. פ"א, פאה ירושלמי,

לזה. ומוכר עליך.8)מזה בדברים 9)שאמר אין וגם
מכוונים  שהדברים כיון אבל עליו, הנאמר כלפי גנות משום
ביניהם. שנאה לגרום לפעמים הם עלולים המקבל, כלפי

דבר 10) ולא שקר דבר היה לא האדומי דואג בדברי גם
רק  לא עצמו אחימלך שהרי הכהן, אחימלך כלפי גנאי
לדוד, שעשה מה כל לצדקה לו חשב גם אלא בכל, שהודה
לדראון, שמו נחתם זאת ובכל – הוא המלך חתן כן על כי
בדבר  נוגע שהיה שאול כלפי מכוונים היו שדבריו מפני

דמים. לשפיכות בזה רכיל".11)וגרם תלך "לא
שאין 12) לשוןֿהרע", "מספר הנקרא: וזהו מאד, גדול עוונו

רפיון  של מקרה אלא אצלו, קביעות זאת ואין בכך דרכו
הקודמים.13)רוחני. השניים מעוון גדול ועוונו

ודרכו 14) אצלו היא שקביעות מפני מכולם, הגרוע והוא
ולהזיק. ולספר לילך באחרים, ולדבר לישב בכך:

.‚Á e¯Ó‡ÌÈÓÎ15Ì„‡‰ ÔÓ ÔÈÚ¯Ù ˙B¯·Ú LÏL : »¿¬»ƒ»¬≈ƒ¿»ƒƒ»»»
˙„B·Ú :‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡Â ,‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿≈≈∆»»«»¬«
Ú¯‰ ÔBLÏÂ ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙLe ,˙BÈ¯Ú Èel‚Â ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»ƒ¿»»»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ „BÚÂ .Ìlk „‚k16ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ Ïk : ¿∆∆À»¿»¿¬»ƒ»«¿«≈¿»
¯wÚa ¯ÙBk el‡k ,Ú¯‰17e¯Ó‡ ¯L‡" :¯Ó‡pL , »»¿ƒ≈»ƒ»∆∆¡«¬∆»¿

„BÚÂ ."eÏ ÔB„‡ ÈÓ ez‡ eÈ˙ÙN ¯Èa‚ eLÏÏƒ¿…≈«¿ƒ¿»≈ƒ»ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡18,B¯ÓB‡‰ :˙‚¯B‰ Ú¯‰ ÔBLÏ ‰LÏL : »¿¬»ƒ¿»»»»∆∆»¿

ÂÈÏÚ ¯ÓB‡L ‰ÊÂ ,BÏa˜Ó‰Â19ÔÓ ¯˙BÈ - BÏa˜Ó‰Â ; ¿«¿«¿¿∆∆≈»»¿«¿«¿≈ƒ
B¯ÓB‡‰20. »¿

ה"א.15) פ"א, פאה ֿ 17)שם.16)ירושלמי, בהקדוש
ומקיימו. בוראו עולם: של עיקרו שהוא ברוךֿהוא,

ב.18) טו, גואלי 19)ערכין האומר: את הורג המקבל
שניהם  דם וגואלי המקבל: את ההורגים האומר של הדם
במדרשֿרבה  מסופר וכן שם). (רש"י, המספר את הורגים
מספרת  מהן ואחת בנות, שלוש לו שהיו אחד על אמור) (פ'
חמיה, אביה, נפשות: שלש ידה על ונהרגו היתה, לשוןֿהרע

בעצמה. היא גם נו.)20)ולאחרונה (שבת אמרו שכן
לא  מפיבושת) על (מציבא לשוןֿהרע דוד קיבל "אלמלא
ולא  עבודהֿזרה ישראל עבדו ולא דוד, בית מלכות נחלקה
המקבל  בדוד הקולר את חכמינו תלו הרי – מארצנו" גלינו
פ"א, (אבות רבינו דברי מתוך אמנם המספר. בציבא ולא
בגמרא  אולם כלשונו, לפניו היה זה חז"ל שמאמר נראה, יז)

חסר. הוא שלנו

.„˜·‡ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈÂ21ÈÓ ?„ˆÈk .Ú¯‰ ÔBLÏ ¿≈¿»ƒ∆≈¬«»»»≈«ƒ
‰zÚ ‡e‰L ˙BÓk ‰È‰iL ,ÈBÏÙÏ ¯Ó‡È22B‡ ! …«ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆¿∆»»

‰Ó ÚÈ„B‰Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ - ÈBÏtÓ e˜˙L :¯Ó‡iL∆…«ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆¿ƒ«»
¯tÒÓ‰ ÏÎÂ .el‡‰ ÌÈ¯·ca ‡ˆBiÎÂ !‰È‰ ‰Óe Ú¯‡≈«∆»»¿«≈«¿»ƒ»≈¿»«¿«≈

ÂÈ‡BN ÈÙa B¯·Á ˙·BËa23ÔBLÏ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ , ¿«¬≈ƒ¿≈¿»¬≈∆¬«»
ÔÈÚ‰ ‰Ê ÏÚÂ .B˙e‚a e¯tÒiL Ì‰Ï Ì¯B‚ ‰fL ,Ú¯‰»»∆∆≈»∆∆¿«¿ƒ¿¿«∆»ƒ¿»
,ÌkL‰ ¯˜aa ÏB„b ÏB˜a e‰Ú¯ C¯·Ó" :‰ÓÏL ¯Ó‡»«¿……¿»≈≈≈¿»«…∆«¿≈
.B˙Ú¯ È„ÈÏ ‡a B˙·BË CBznL ,"BÏ ·LÁz ‰ÏÏ¿̃»»≈»∆∆ƒ»»ƒ≈»»

˜BÁN C¯c Ú¯‰ ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ ÔÎÂ24Œ˙el˜ C¯„Â ¿≈«¿«≈¿»»»∆∆¿¿∆∆«
‰ÓÏML ‡e‰ .‰‡Na ¯a„Ó BÈ‡L ,¯ÓBÏk ,L‡…̄¿«∆≈¿«≈¿ƒ¿»∆¿……

dÏ‰Ï˙Ók" :B˙ÓÎÁa ¯Ó‡25ÌÈvÁ ÌÈwÊ ‰¯i‰ »«¿»¿»¿ƒ¿«¿≈««…∆ƒƒƒƒ
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אפי" "וחרה בתורה: המפורש והוא לו, צפוי חמור יותר
מיתת  לאזהרת הניתן לאו יג:): (מכות שאמרו וכמו וגו',
(ב"ספר  הדברים מפורשים וכן עליו. לוקין אין ביתֿדין,

רנו). לאֿתעשה דרשב"י).46)המצוות" (מכילתא
"כי 47) יא) כג, (משלי הפסוק מובא שבהם דפוסים ישנם

כתוב: זה שלפני ובפסוק ריבם, את הואֿיריב חזק גואלם
כאן  מובא הדפוסים ברוב אך אלֿתבוא". יתומים "ובשדי
לא  שם אבל כג); כב, (משלי ריבם יריב ה' כי הפסוק:

מיתומים. כלל דרשב"י).48)ידובר (מכילתא
את 50)בפרנסתם.49) אומן ויהי מלשון: ולחנכם, לגדלם

ז). ב, (אסתר דרשב"י).51)הדסה (מכילתא

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ונטירה.1) נקימה הרע; ולשון רכילות

.‡Ïb¯Ó‰2:¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,B¯·Áa «¿«≈«¬≈≈¿…«¬∆∆∆¡«
ÏÈÎ¯ CÏ˙ ‡Ï"3ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."EÈnÚa …≈≈»ƒ¿«∆¿««ƒ∆≈ƒ

¯·c ÏÚ4Ù ‚¯‰Ï Ì¯B‚Â ,‡e‰ ÏB„b ÔBÚ - ‰Ê˙BL «»»∆»»¿≈«¬…¿»
Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡ÏÂ" :BÏ CÓÒ CÎÏ ;Ï‡¯NiÓ ˙Ba«̄ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿«¿…«¬…««

"EÚ¯5ÈÓB„‡‰ ‚‡B„Ï Ú¯‡ ‰Ó „ÓÏe ‡ˆ .6. ≈∆≈¿«»≈«¿≈»¬ƒ

רעה 2) דיבתו להביא כדי ולמעשיו, לדבריו לחבירו, האורב
יט, (שמואלֿב אדוני אל בעבדך וירגל לשון: אחרים. אל

הכתוב:3)יח). ופירוש גיכ"ק. אותיות בחילוף רגיל כמו:
רעהו, אל איש דיבת ומביא לשונו על הרוגל מרגל תהיה לא
לזה  זה של ודבריו לזה זה של דבריו המטעין רוכל כאותו

א). הלכה פ"א, פאה שאין 4)(ירושלמי, לאו שהוא מפני
שבכללות: לאו שהוא מפני וגם טז.): (מכות מעשה בו
ואין  – כדלקמן בו כלולות לשוןֿהרע מיני כל על שאזהרות

מא:). (פסחים שבכללות לאו על ללמדך 5)לוקין
רכיל  ההולך וכל דמים, שפיכות לידי מביאה שהרכילות

א). פרק דרךֿארץ, (מסכת דמים שופך שעלֿידו 6)כאילו
בד  אפוד נושאי כהנים וחמשה שמונים ונהרגו נוב חרבה
מיני  כל על רבינו מדבר זו בהלכה כב). (שמואלֿא,
הראשונות: המלים בשתי יחד וכוללם כלל בדרך לשוןֿהרע
אלה  כל על דן הוא ואילך מכאן בחבירו": "המרגל
בלשוןֿהרע, מדריגות ארבע ופורט הולך והוא בפרוטרוט,
לשון  מספר ב) רכיל. א) הן: ואלו מחברתה, גרועה אחת

הרע. לשון בעל ד) רע. שם מוציא ג) הרע.

.·‰fÓ CÏB‰Â ,ÌÈ¯·c ÔÚBhL ‰Ê ?ÏÈÎ¯ e‰ÊŒÈ‡≈∆»ƒ∆∆≈¿»ƒ¿≈ƒ∆
‰ÊÏ7ÏÚ ÈzÚÓL CÎÂ Ck !ÈBÏt ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡Â »∆¿≈»»«¿ƒ»¿»»«¿ƒ«

ÈBÏt8˙Ó‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ !9˙‡ ·È¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ , ¿ƒ««ƒ∆¡∆¬≈∆«¬ƒ∆
ÌÏBÚ‰10ÏÏÎa ‡e‰Â ,„‡Ó „Ú ‰fÓ ÏB„b ÔBÚ LÈ . »»≈»»ƒ∆«¿…¿ƒ¿«
‰Ê Â‡Ï11˙e‚a ¯tÒÓ‰ ,‡e‰Â ;Ú¯‰ ÔBLÏ - ‡e‰Â , »∆¿»»»¿«¿«≈ƒ¿

˙Ó‡ ¯ÓB‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,B¯·Á12,¯˜L ¯ÓB‡‰ Ï·‡ . ¬≈««ƒ∆≈¡∆¬»»≈∆∆
B¯·Á ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ ‡¯˜13ÔBLÏ ÏÚa Ï·‡ . ƒ¿»ƒ≈««¬≈¬»««»

Ú¯‰14CÎÂ !ÈBÏÙ ‰NÚ CÎÂ Ck :¯ÓB‡Â ·LBiL ‰Ê , »»∆∆≈¿≈»¿»»»¿ƒ¿»
¯Ó‡Â !ÂÈÏÚ ÈzÚÓL CÎÂ CÎÂ !ÂÈ˙B·‡ eÈ‰ CÎÂ¿»»¬»¿»¿»»«¿ƒ»»¿»«
'‰ ˙¯ÎÈ" :·e˙k‰ ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚ - È‡b ÏL ÌÈ¯·c¿»ƒ∆¿««∆»««»«¿≈

."˙BÏ„b ˙¯a„Ó ÔBLÏ ,˙B˜ÏÁ È˙ÙN Ïk»ƒ¿≈¬»»¿«∆∆¿…

קונה 7) בעיירות, המחזר כרוכל ה"א. פ"א, פאה ירושלמי,

לזה. ומוכר עליך.8)מזה בדברים 9)שאמר אין וגם
מכוונים  שהדברים כיון אבל עליו, הנאמר כלפי גנות משום
ביניהם. שנאה לגרום לפעמים הם עלולים המקבל, כלפי

דבר 10) ולא שקר דבר היה לא האדומי דואג בדברי גם
רק  לא עצמו אחימלך שהרי הכהן, אחימלך כלפי גנאי
לדוד, שעשה מה כל לצדקה לו חשב גם אלא בכל, שהודה
לדראון, שמו נחתם זאת ובכל – הוא המלך חתן כן על כי
בדבר  נוגע שהיה שאול כלפי מכוונים היו שדבריו מפני

דמים. לשפיכות בזה רכיל".11)וגרם תלך "לא
שאין 12) לשוןֿהרע", "מספר הנקרא: וזהו מאד, גדול עוונו

רפיון  של מקרה אלא אצלו, קביעות זאת ואין בכך דרכו
הקודמים.13)רוחני. השניים מעוון גדול ועוונו

ודרכו 14) אצלו היא שקביעות מפני מכולם, הגרוע והוא
ולהזיק. ולספר לילך באחרים, ולדבר לישב בכך:

.‚Á e¯Ó‡ÌÈÓÎ15Ì„‡‰ ÔÓ ÔÈÚ¯Ù ˙B¯·Ú LÏL : »¿¬»ƒ»¬≈ƒ¿»ƒƒ»»»
˙„B·Ú :‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡Â ,‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿≈≈∆»»«»¬«
Ú¯‰ ÔBLÏÂ ,ÌÈÓc ˙eÎÈÙLe ,˙BÈ¯Ú Èel‚Â ,ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ¬»¿ƒ»ƒ¿»»»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ „BÚÂ .Ìlk „‚k16ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ Ïk : ¿∆∆À»¿»¿¬»ƒ»«¿«≈¿»
¯wÚa ¯ÙBk el‡k ,Ú¯‰17e¯Ó‡ ¯L‡" :¯Ó‡pL , »»¿ƒ≈»ƒ»∆∆¡«¬∆»¿

„BÚÂ ."eÏ ÔB„‡ ÈÓ ez‡ eÈ˙ÙN ¯Èa‚ eLÏÏƒ¿…≈«¿ƒ¿»≈ƒ»ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡18,B¯ÓB‡‰ :˙‚¯B‰ Ú¯‰ ÔBLÏ ‰LÏL : »¿¬»ƒ¿»»»»∆∆»¿

ÂÈÏÚ ¯ÓB‡L ‰ÊÂ ,BÏa˜Ó‰Â19ÔÓ ¯˙BÈ - BÏa˜Ó‰Â ; ¿«¿«¿¿∆∆≈»»¿«¿«¿≈ƒ
B¯ÓB‡‰20. »¿

ה"א.15) פ"א, פאה ֿ 17)שם.16)ירושלמי, בהקדוש
ומקיימו. בוראו עולם: של עיקרו שהוא ברוךֿהוא,

ב.18) טו, גואלי 19)ערכין האומר: את הורג המקבל
שניהם  דם וגואלי המקבל: את ההורגים האומר של הדם
במדרשֿרבה  מסופר וכן שם). (רש"י, המספר את הורגים
מספרת  מהן ואחת בנות, שלוש לו שהיו אחד על אמור) (פ'
חמיה, אביה, נפשות: שלש ידה על ונהרגו היתה, לשוןֿהרע

בעצמה. היא גם נו.)20)ולאחרונה (שבת אמרו שכן
לא  מפיבושת) על (מציבא לשוןֿהרע דוד קיבל "אלמלא
ולא  עבודהֿזרה ישראל עבדו ולא דוד, בית מלכות נחלקה
המקבל  בדוד הקולר את חכמינו תלו הרי – מארצנו" גלינו
פ"א, (אבות רבינו דברי מתוך אמנם המספר. בציבא ולא
בגמרא  אולם כלשונו, לפניו היה זה חז"ל שמאמר נראה, יז)

חסר. הוא שלנו

.„˜·‡ Ô‰L ÌÈ¯·c LÈÂ21ÈÓ ?„ˆÈk .Ú¯‰ ÔBLÏ ¿≈¿»ƒ∆≈¬«»»»≈«ƒ
‰zÚ ‡e‰L ˙BÓk ‰È‰iL ,ÈBÏÙÏ ¯Ó‡È22B‡ ! …«ƒ¿ƒ∆ƒ¿∆¿∆»»

‰Ó ÚÈ„B‰Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ - ÈBÏtÓ e˜˙L :¯Ó‡iL∆…«ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆¿ƒ«»
¯tÒÓ‰ ÏÎÂ .el‡‰ ÌÈ¯·ca ‡ˆBiÎÂ !‰È‰ ‰Óe Ú¯‡≈«∆»»¿«≈«¿»ƒ»≈¿»«¿«≈

ÂÈ‡BN ÈÙa B¯·Á ˙·BËa23ÔBLÏ ˜·‡ ‰Ê È¯‰ , ¿«¬≈ƒ¿≈¿»¬≈∆¬«»
ÔÈÚ‰ ‰Ê ÏÚÂ .B˙e‚a e¯tÒiL Ì‰Ï Ì¯B‚ ‰fL ,Ú¯‰»»∆∆≈»∆∆¿«¿ƒ¿¿«∆»ƒ¿»
,ÌkL‰ ¯˜aa ÏB„b ÏB˜a e‰Ú¯ C¯·Ó" :‰ÓÏL ¯Ó‡»«¿……¿»≈≈≈¿»«…∆«¿≈
.B˙Ú¯ È„ÈÏ ‡a B˙·BË CBznL ,"BÏ ·LÁz ‰ÏÏ¿̃»»≈»∆∆ƒ»»ƒ≈»»

˜BÁN C¯c Ú¯‰ ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ ÔÎÂ24Œ˙el˜ C¯„Â ¿≈«¿«≈¿»»»∆∆¿¿∆∆«
‰ÓÏML ‡e‰ .‰‡Na ¯a„Ó BÈ‡L ,¯ÓBÏk ,L‡…̄¿«∆≈¿«≈¿ƒ¿»∆¿……

dÏ‰Ï˙Ók" :B˙ÓÎÁa ¯Ó‡25ÌÈvÁ ÌÈwÊ ‰¯i‰ »«¿»¿»¿ƒ¿«¿≈««…∆ƒƒƒƒ
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ÔBLÏ ¯tÒÓ‰ ÔÎÂ ."È‡ ˜ÁNÓ ‡Ï‰ ¯Ó‡Â ,˙ÂÓÂ»»∆¿»«¬…¿«≈»ƒ¿≈«¿«≈»
˙e‡n¯ C¯c Ú¯‰26Bn˙Ï ¯tÒiL ,‡e‰Â ;27BÈ‡ el‡k »«∆∆«»¿∆¿«≈¿À¿ƒ≈

‡l‡ ;‡e‰ Ú¯‰ ÔBLÏ ¯acL ‰Ê ¯·cL Ú„BÈ≈«∆»»∆∆ƒ≈»»«∆»
ÔÈÁÓnLk28ÔBLÏ ‰Ê ¯·cL Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ,B„Èa ¿∆¿«ƒ¿»≈≈ƒ≈«∆»»∆»

!ÈBÏt ÏL ÂÈNÚÓ el‡L B‡ ,Ú¯‰»«∆≈«¬»∆¿ƒ

שהוא 21) אבק כמו ממש, לשוןֿהרע ולא לשוןֿהרע מעין
באבות  רבינו דיבר כאן עד ממש. עפר ולא עפר כעין
תולדותיהם. על מדבר הוא ופה לשוןֿהרע, של הנזיקין

הדברים 22) כיום?! שהוא למה יגיע שפלוני פילל מי
מעין  זהו ולגנאי. לשבח שונים: בפנים ומתפרשים סתומים
גלויות  מדבר כשהמספר הוא הרעֿממש ולשון לשוןֿהרע.
פ"א, (אבות רבינו של בפירושו כמבואר לכל, ברור באופן

בפני 23)יז). דאילו שונאיו", "בפני דווקא א: קס, ב"ב
בשבח  מספרים היו שחכמינו מצינו שהרי מותר, – אוהבים
ובגמרא  סו). גיטין מ"ה. פ"ב, (אבות ותלמידיהם חבריהם
של  תוספת והיא שונאיו" "בפני המלים: אין שם) (ב"ב,

זקן",24)רבינו. ואדוני צחוק: בדרך שאמרה אמנו כשרה
 ֿ הקדוש היה צריך אברהם, ובין בינה שלום להטיל וכדי
(ירושלמי, זקנתי" "ואני ואמר: לשנות כביכול, ברוךֿהוא,

א). הלכה פ"א, עושה 25)פאה (ראב"ע), משתטה
ראש. וקלות השתובבות מתוך יסופר:26)מעשים (שם)

ואיש  המלך, לעבודת נתגייסה ציפורי העיר של חבורה
החבורה  מן אחד לעבודה. בא ולא השתמט יוחנן ושמו
היום  נבקר לא לחבירו: ואמר התחכם בו, צרה היתה שעינו
אבק  זהו – הנעדר ביוחנן הרגישו מיד יוחנן? ר' את

רמאות. דרך לפי 27)לשוןֿהרע כמסיח ומתחפש מיתמם
שהוא. למי להרע כוונה כל בלי כשמוכיחים 28)תומו

לדבר.אותו, לו נותנים כשאין או

.‰B¯·Á ÈÙa Ú¯‰ ÔBLÏa ¯tÒÓ‰ „Á‡29‡lL B‡ ∆»«¿«≈¿»»«ƒ¿≈¬≈∆…
ÌÈÓ¯BbL ÌÈ¯·c ¯tÒÓ‰Â ;ÂÈÙa30LÈ‡ eÚÓL Ì‡ , ¿»»¿«¿«≈¿»ƒ∆¿ƒƒƒ¿¿ƒ

elÙ‡Â ,BBÓÓ· B‡ BÙe‚a B¯·Á ˜Èf‰Ï ,LÈ‡ ÈtÓƒƒƒ¿«ƒ¬≈¿¿»«¬ƒ
Ì‡Â .Ú¯‰ ÔBLÏ ‰Ê È¯‰ - B„ÈÁÙ‰Ï B‡ BÏ ¯ˆ‰Ï¿»≈¿«¿ƒ¬≈∆»»»¿ƒ

el‡ ÌÈ¯·„ e¯Ó‡31¯·c‰ ÚÓL ¯·k - ‰LÏL ÈÙa ∆∆¿¿»ƒ≈ƒ¿≈¿»¿»ƒ¿««»»
ÌÚt ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ ¯·c‰ ¯tÒ Ì‡Â .Ú„BÂ¿«¿ƒƒ≈«»»∆»ƒ«¿»««

Ba ÔÈ‡ ,˙¯Á‡Ú¯‰ ÔBLÏ ÌeMÓ32‡lL ,‡e‰Â ; «∆∆≈ƒ»»»¿∆…
¯˙BÈ B˙Bl‚Ïe ÏBw‰ ¯È·Ú‰Ï Ôek˙È33. ƒ¿«≈¿«¬ƒ«¿«≈

(ערכין 29) מצח עזות משום כאן יש לשוןֿהרע, על שנוסף
ש"כל  וסובר אביי, על שם חולק שרבא ואףֿעלֿפי טו:).
משום  בו אין – הדבר מכוון שאליו בעליו בפני הנאמר דבר
מפורשת  שברייתא משום כאביי רבינו פסק הרע", לשון
משה  של בגנותו דיברה שלא מרים "ומה והיא: מסייעתו,
– בפניו חבירו של בגנותו המדבר נענשה, – בפניו
יד). ויקרא כהנים', ('תורת עלֿאחתֿכמהֿוכמה!"

אלא 30) גנות, משום בהם אין לעצמם כשהם שהדברים
בן  יהודה בר' המעשה כמו לנזקים, גורמים להיות יכולים
כלפי  בןֿיוחאי שמעון רבי דברי תלמידיו לפני שסיפר גרים
שמעון  ורבי המלכות, לאזני הגיעו הדברים רומי. מלכות
רבות. שנים ולהתחבא לברוח הוכרחו אליעזר ובנו בןֿיוחאי
לא  שכוונתו אףֿעלֿפי זה, על נענש גם גרים בן יהודה ור'

לג:). (שבת בןֿיוחאי שמעון רבי של בגנותו לדבר היתה
לחבירו  דבר לאומר מנין ד:): (יומא חכמינו אמרו כבר
שנאמר: אמור! לך לו: שיאמר עד יאמר" ב"בל שהוא
יאמר  לא – א) א, (ויקרא לאמר מועד מאוהל אליו ה' וידבר

שם). (רש"י, רשות לו נותן אלאֿאםֿכן שאין 31)הדברים
היזק, לגרום לפעמים הם עלולים אבל גנאי, דברי בהם

בדבר. הנוגעים עצמם בעליהם ידי על שהרי 32)ונאמרו
ואינו  לו איכפת שלא דעתו גילה שלשה, לפני שאמרם בזה
אפילו  – לומר שלא מזהיר האומר ואם לפרסומם. חושש
חז"ל  שסיפרו וכמו הרע, לשון משום בו יש רבים בפני אמר
 ֿ בבית שנאמר שסיפר בתלמיד מעשה לא.): (סנהדרין
אמי  רבי והוציאהו שנה, ושתים עשרים לפני המדרש
הולך  וכתיב: זה. הוא סוד מגלה אמר: כי מביתֿהמדרש,

יג). יא, (משלי סוד מגלה כשהוא 33)רכיל רק כלומר:
לשוןֿהרע, משום בזה אין והזדמנות מקרה בדרך מספר
בהם  יש ואם לדבר. פרסום לתת מתכוון כשהוא לא אבל
זאת  למרות לאחרים, לספרם לשומעים אסור גנות, דברי

המלך). (עבודת רבים ולפני הבעלים ידי על שנאמרו

.Â¯e„Ï ¯eÒ‡L ,Ú¯‰ ÔBLÏ ÈÏÚa Ì‰ el‡ŒÏk»≈≈«¬≈»»«∆»»
Ì˙eÎLa34ÚÓLÏÂ Ì‰nÚ ·LÈÏ ÔkLŒÏÎÂ , ƒ¿»»¿»∆≈≈≈ƒ»∆¿ƒ¿…«
Ì‰È¯·c35¯a„na eÈ˙B·‡ ÏÚ ÔÈcŒ¯Êb ÌzÁ ‡ÏÂ .36, ƒ¿≈∆¿…∆¿«¿«ƒ«¬≈«ƒ¿»

„·Ï Ú¯‰ ÔBLÏ ÏÚ ‡l‡37. ∆»«»»«¿»

ד.34) קרח פרשת אמר 35)תנחומא, לשוןֿהרע, המספר
טו:). (ערכין בעולם לדור יכולים והוא אני אין הקב"ה:

(שם).36) לארץ להיכנס יזכו ולא במדבר, כולם שיתמו
קיבלו 37) ובניֿישראל הארץ, דיבת המרגלים שהוציאו

כי  בסמיכות, "לשוןֿהרע" כאחרים ניקדנו לא מהם. אותה
בפי  שגור הוא שכך מפני – הרע לשון זכר: ותואר בשם אם
צדקך  תהגה לשוני כמו: ונקבה, זכר משמש ו"לשון" העם.
וכן  ד). כז, (איוב רמיה יהגה אם ולשוני כח): לה, (תהלים
שנוגע  ומה העם. בפני הורגל שכך טז), ב, (אבות הרע עין
לשון  של דרכה כך – הֿהידיעה המחוסר המתואר לשם
יום  כמו: במקרא, כבר מוצאים אנו שראשיתה המשנה,
כו): מא, (שם הטובות פרות שבע לא): א, (בראשית הששי

כב). יט, (שמואלֿא הגדול בור עד ויבא

.Ê‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰NÚ˙Œ‡Ïa ¯·BÚ ,B¯·ÁÓ Ì˜Bp‰«≈≈¬≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…
ÂÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ."Ìw˙38‰Ú¯ ‰Úc -39 ƒ…¿««ƒ∆≈∆»»≈»»»

ÏÚ ¯È·ÚÓ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯ ‡l‡ .„‡Ó „Ú ‡È‰ƒ«¿…∆»»¿»»ƒ¿«¬ƒ«
ÂÈ˙BcÓ40Ïˆ‡ Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ È¯·c Ïk ÏÚ ƒ»«»ƒ¿≈»»∆«…≈∆

ÌÈÈ·n‰41È‡·‰Â Ï·‰ È¯·c42Ì˜Ï È„k ÔÈ‡Â , «¿ƒƒƒ¿≈∆∆«¬«¿≈»¿«ƒ¿…
‰ÓÈ˜p‰ ‡È‰ „ˆÈk .Ì‰ÈÏÚ43:B¯·Á BÏ ¯Ó‡ ? ¬≈∆≈«ƒ«¿ƒ»»«¬≈

¯ÁÓÏ !EÏÈ‡LÓ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ !EÓc¯˜ ÈÏÈ‡L‰«¿ƒ≈ƒ«¿À¿»«≈ƒ«¿ƒ¿¿»»
ÈÏÈ‡L‰ :B¯·Á BÏ ¯Ó‡ ,epnÓ Ï‡LÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…ƒ∆»«¬≈«¿ƒ≈ƒ
‡lL C¯„k ,EÏÈ‡LÓ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ !EÓc¯«̃¿À¿»«≈ƒ«¿ƒ¿¿∆∆∆…
‡l‡ ;Ì˜B ‰Ê È¯‰ - !EnÓ ÈzÏ‡MLk ÈzÏ‡L‰ƒ¿«¿«ƒ¿∆»«¿ƒƒ¿¬≈∆≈∆»
BÏ ÏÓ‚È ‡ÏÂ ,ÌÏL ·Ïa ÔzÈ ,Ï‡LÏ BÏ ‡B·iLk¿∆»ƒ¿…ƒ≈¿≈»≈¿…ƒ¿…
„Âc ¯Ó‡ ÔÎÂ .el‡· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,BÏÓb ¯L‡k«¬∆¿»¿≈…«≈»≈¿≈»«»ƒ

Ú¯ ÈÓÏBL ÈzÏÓb Ì‡" :˙B·Bh‰ ÂÈ˙BÚ„a44‰ˆlÁ‡Â ¿≈»«ƒ»«¿ƒ¿ƒ»»¬«¿»
."'B‚Â¿
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הוא.38) מעשה בו  שאין שלאו רעה.39)מפני מידה
את 40) מניח כג.). (ב"מ, האוכלין על מעבירין אין כמו:

מקפיד  ואינו שלו על מוותר הוא כלומר: לו, והולך מידותיו
(השווה  מידה. כנגד מידה כמעשהו: המצערו לחבירו לשלם

יז.) ר"ה והחיים 41)רש"י, העולם את המבינים החכמים
בטלים.42)לאמיתם. א.43)דברים כג, וכי 44)יומא

את  מצרה חילצתי אדרבה, כמעשיהם? לי למרעים שילמתי
חנם. שונאי

.ÁŒ‡Ïa ¯·BÚ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Ï ¯ËBp‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«≈¿∆»ƒƒ¿»≈≈¿…
„ˆÈk ."EnÚ Èa ˙‡ ¯h˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«¿…ƒ…∆¿≈«∆≈«

‰¯ÈËp‰ ‡È‰45¯kN‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡L Ô·e‡¯ ?46ÈÏ ƒ«¿ƒ»¿≈∆»«¿ƒ¿«¿≈ƒ
.ÔBÚÓL ‰ˆ¯ ‡ÏÂ !‰Ê ¯BL ÈÏÈ‡L‰ B‡ ,‰Ê ˙Èa«ƒ∆«¿ƒ≈ƒ∆¿…»»ƒ¿

Ï B‡ epnÓ Ï‡LÏ Ô·e‡¯Ï ÔBÚÓL ‡a ÌÈÓÈÏ¯kN ¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…ƒ∆ƒ¿…
!EÏÈ‡LÓ ÈÈ¯‰ ,EÏ ‡‰ :Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡Â ,epnÓƒ∆¿»«¿≈≈¿¬≈ƒ«¿ƒ¿
‰NBÚ‰ - !EÈNÚÓk EÏ ÌlL‡ ‡Ï ,E˙BÓk ÈÈ‡Â¿≈ƒ¿¿…¬«≈¿¿«¬∆»∆
BalÓ ¯·c‰ ‰ÁÓÈ ‡l‡ ;"¯h˙ ‡Ï"a ¯·BÚ ,‰Êk»∆≈¿…ƒ…∆»ƒ¿∆«»»ƒƒ
B¯ÎBÊÂ ¯·c‰ ˙‡ ¯ËB ‡e‰L ÔÓÊŒÏkL ,ep¯hÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆∆»¿«∆≈∆«»»¿¿
ÏÚ ‰¯B˙ ‰„Èt˜‰ CÎÈÙÏ .Ì˜Ï ‡·È ‡nL -∆»»…ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿ƒ»»«
.ÏÏk ep¯kÊÈ ‡ÏÂ BalÓ ÔBÚ‰ ‰ÁÓiL „Ú ,‰¯ÈËp‰«¿ƒ»«∆ƒ¿∆∆»ƒƒ¿…ƒ¿¿∆¿»

‰BÎp‰ ‰Úc‰ ‡È‰ BÊÂ47·eMÈ da Ìi˜˙iL ¯LÙ‡L , ¿ƒ«≈»«¿»∆∆¿»∆ƒ¿«≈»ƒ
.‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì„‡ŒÈa ÏL ÌzÓe Ì‡NÓe ı¯‡‰»»∆«»»«»»∆¿≈»»∆ƒ∆

א.45) כג, שברוב 46)יומא והגירסא וילנא. דפוס עלֿפי
מובנת. בלתי וגם נכונה בלתי לי" "שכור הדפוסים:

ונטירה,47) נקימה ללא וסליחה ויתור של הנכונה המידה
הגונים. חברתיים לחיים איֿאפשר שבלעדיה

-rcndxtq
dxFY cEnlY zFkld¦§©§¨

„ÓÏÏ (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…
.‰ÈÚ„BÈÂ ‰È„nÏÓ „aÎÏ (· .‰¯Bz»¿«≈¿«¿∆»¿¿∆»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ¯e‡·e≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
בשכר,1) ללמד מותר אם וללמד; ללמוד החייב הוא מי

הלימוד. זמן לשלש

.‡ÌÈL2ÌÈ„·ÚÂ3ÌÈpË˜e4.‰¯Bz „eÓÏzÓ ÌÈ¯eËt »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿»
B„nÏÏ ·iÁ ÂÈ·‡ ,ÔË˜ Ï·‡5:¯Ó‡pL ,‰¯Bz ¬»»»»ƒ«»¿«¿»∆∆¡«

‰M‡‰ ÔÈ‡Â ."Ìa ¯a„Ï ÌÎÈa ˙‡ Ì˙‡ Ìz„nÏÂ"¿ƒ«¿∆…»∆¿≈∆¿«≈»¿≈»ƒ»
·iÁ ,„ÓÏÏ ·iÁ‰ ÏkL ;da ˙‡ „nÏÏ ˙·iÁ«∆∆¿«≈∆¿»∆»««»ƒ¿…«»

„nÏÏ6. ¿«≈

בנותיכם.2) ולא – "בניכם" את אותם ולמדתם שנאמר:
מללמד  הן גם פטורות עליהן, מצווים אינם ואחרים והואיל

כט:). (קידושין עצמן את 3)את שילמד לאדם "אסור
כח.). (כתובות תורה" המלה 4)עבדו אוקספרד, בכתבֿיד

"מגד  בעל וגם איננה, אותה."וקטנים" גורס אינו עוז" ל
מכל  פטור דעת בר שאינו "קטן" שהרי מובן: והטעם

תורה. מתלמוד והואֿהדין "כשהתינוק 5)המצוות,
עקב). (ספרי, תורה" מלמדו אביו – לדבר מתחיל

למעלה,6) שאמרנו כמו מללמוד פטורה שהאשה ומכיון
כט:). (קידושין מללמד גם היא פטורה

.··iÁ ‡e‰ Ck ,Ba ˙‡ „nÏÏ Ì„‡ ·iÁL ÌLk¿≈∆«»»»¿«≈∆¿»«»
È·ÏÂ EÈ·Ï ÌzÚ„B‰Â" :¯Ó‡pL ,BaŒÔa ˙‡ „nÏÏ¿«≈∆∆¿∆∆¡«¿«¿»¿»∆¿ƒ¿≈
Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓ ‡l‡ ,„·Ïa BaŒÔ·e B· ‡ÏÂ ."EÈ·»∆¿…¿∆¿ƒ¿»∆»ƒ¿»«»
ŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ˙‡ „nÏÏ Ï‡¯NiÓ ÌÎÁÂ ÌÎÁ»»¿»»ƒƒ¿»≈¿«≈∆««¿ƒƒ««
ÈtÓ - "EÈ·Ï ÌzpLÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈa ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»»∆∆¡«¿ƒ«¿»¿»∆ƒƒ

‰ÚeÓM‰7EÈ„ÈÓÏ˙ el‡ 'EÈa' :e„ÓÏ8, «¿»»¿»∆≈«¿ƒ∆
È· e‡ˆiÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈa ÔÈÈe¯˜ ÌÈ„ÈÓÏz‰L∆««¿ƒƒ¿ƒ»ƒ∆∆¡««≈¿¿≈
ŒÔa ÏÚÂ Ba ÏÚ ‰eËˆ ‰nÏ ,ÔkŒÌ‡ ."ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒƒ≈»»ƒ¿«»«¿¿«∆

Ba9.B¯·Á Ô·Ï BaŒÔ·e ,BaŒÔ·Ï Ba ÌÈc˜‰Ï ? ¿¿«¿ƒ¿¿∆¿∆¿¿∆¬≈

אסמכתא 7) לה ויש בקבלה, מסורה הלכה היא "שמועה"
ה"ד). פ"ה, התורה יסודי (הלכות ביאורנו ראה בקרא.

ואתחנן.8) בכלל.9)'ספרי', הם גם הלא מיוחד, בצו

.‚B·Ï „nÏÓ ¯kNÏ ·iÁÂ·iÁ BÈ‡Â ,B„nÏÏ10 ¿«»ƒ¿…¿«≈ƒ¿¿«¿¿≈«»
ÌpÁa ‡l‡ ,B¯·ÁŒÔa „nÏÏ11,ÂÈ·‡ B„nÏ ‡lL ÈÓ . ¿«≈∆¬≈∆»¿ƒ»ƒ∆…ƒ¿»ƒ

„nÏÏ ·iÁ12¯ÈkiLk BÓˆÚ ˙‡13Ìz„ÓÏe" :¯Ó‡pL , «»¿«≈∆«¿¿∆«ƒ∆∆¡«¿«¿∆
ÏÎa ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÎÂ ."Ì˙BNÚÏ Ìz¯ÓLe Ì˙‡…»¿«¿∆«¬»¿≈«»≈¿»

ÌB˜Ó14„eÓÏz‰L ÈtÓ ,‰NÚnÏ Ì„B˜ „eÓÏz‰L , »∆««¿≈««¬∆ƒ¿≈∆««¿
È„ÈÏ ‡È·Ó ‰NÚn‰ ÔÈ‡Â ,‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó≈ƒƒ≈«¬∆¿≈««¬∆≈ƒƒ≈

„eÓÏ˙15. «¿

א)10) ובןֿבנו: מבנו בןֿחבירו נבדל דברים בשני כלומר:
את  ללמד כי לימוד. שכר בתשלום ב) קדימה, בדין
גופו, הוא ואם בממונו. לא אבל בגופו רק נתחייב בןֿחבירו
מה  מלמד, לו לשכור מחוייב אינו אותו ללמד יכול אינו

ובבןֿבנו. בבנו כן לפי 11)שאינו ב', הלכה סוף כאן
רוקח". ב"מעשה גם הנוסחא וכן מנטובה. דפוס

ב.12) כט, והכרה.13)קידושין בינה לידי כשיבוא
שהבן 14) אותם", "ולמדתם מן רבינו אותנו שלימד אחר

שכתוב  ממה אותנו ומלמד חוזר הוא עצמו, את ללמד חייב
תמיד  הוא ש"המעשה" לעשותם", "ושמרתם אחריו: בסמוך
מקום  בכל מוצא אתה וכן אומר: והוא ה"תלמוד", אחר
מקרא  מתוך כאן דווקא ולאו למעשה", קודם ש"התלמוד
חייב  – לעשות וחייב גדל שכבר ואחר מ:). (קידושין זה
ונתחייבתי  גדלתי "כבר לומר: יכול ואינו ללמוד, הוא
עלי  אלא – בלימוד" ולא במעשה רק אטפל לכן ו במצוות,

עם  ולא שאמרו: כמו לעשות, מה שידע כדי  קודם ללמוד
ויטל). חיים רבי בשם המשנה, ("מרכבת חסיד הארץ

ב.15) מ, קידושין

.„„ÓÏÏ Ô· BÏŒLÈÂ ,‰¯Bz „ÓÏÏ ‰ˆB¯ ‡e‰ ‰È‰»»∆ƒ¿…»¿∆≈ƒ¿…
‰¯Bz16B·Ï Ì„B˜ ‡e‰ -17ÔB· B· ‰È‰ Ì‡Â . »≈ƒ¿¿ƒ»»¿»

Ì„B˜ Ba - epnÓ ¯˙BÈ „ÓÏiM ‰Ó ÔÈ·‰Ï ÏÈkNÓe18. «¿ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ∆¿≈
‡e‰ ÏËaÈ ‡Ï ,Ì„B˜ BaL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â19ÌLkL , ¿««ƒ∆¿≈…ƒ»≈∆¿≈

„nÏÏ ‰eˆÓ ‡e‰ Ck ,Ba ˙‡ „nÏÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆnL∆ƒ¿»»»¿«≈∆¿»¿À∆¿«≈
.BÓˆÚ«¿

שניהם.16) ולפרנסת למזונות לדאוג צריך מהם ואחד
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הוא.38) מעשה בו  שאין שלאו רעה.39)מפני מידה
את 40) מניח כג.). (ב"מ, האוכלין על מעבירין אין כמו:

מקפיד  ואינו שלו על מוותר הוא כלומר: לו, והולך מידותיו
(השווה  מידה. כנגד מידה כמעשהו: המצערו לחבירו לשלם

יז.) ר"ה והחיים 41)רש"י, העולם את המבינים החכמים
בטלים.42)לאמיתם. א.43)דברים כג, וכי 44)יומא

את  מצרה חילצתי אדרבה, כמעשיהם? לי למרעים שילמתי
חנם. שונאי

.ÁŒ‡Ïa ¯·BÚ ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Ï ¯ËBp‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«≈¿∆»ƒƒ¿»≈≈¿…
„ˆÈk ."EnÚ Èa ˙‡ ¯h˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰NÚ«̇¬∆∆∆¡«¿…ƒ…∆¿≈«∆≈«

‰¯ÈËp‰ ‡È‰45¯kN‰ :ÔBÚÓLÏ ¯Ó‡L Ô·e‡¯ ?46ÈÏ ƒ«¿ƒ»¿≈∆»«¿ƒ¿«¿≈ƒ
.ÔBÚÓL ‰ˆ¯ ‡ÏÂ !‰Ê ¯BL ÈÏÈ‡L‰ B‡ ,‰Ê ˙Èa«ƒ∆«¿ƒ≈ƒ∆¿…»»ƒ¿

Ï B‡ epnÓ Ï‡LÏ Ô·e‡¯Ï ÔBÚÓL ‡a ÌÈÓÈÏ¯kN ¿»ƒ»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…ƒ∆ƒ¿…
!EÏÈ‡LÓ ÈÈ¯‰ ,EÏ ‡‰ :Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡Â ,epnÓƒ∆¿»«¿≈≈¿¬≈ƒ«¿ƒ¿
‰NBÚ‰ - !EÈNÚÓk EÏ ÌlL‡ ‡Ï ,E˙BÓk ÈÈ‡Â¿≈ƒ¿¿…¬«≈¿¿«¬∆»∆
BalÓ ¯·c‰ ‰ÁÓÈ ‡l‡ ;"¯h˙ ‡Ï"a ¯·BÚ ,‰Êk»∆≈¿…ƒ…∆»ƒ¿∆«»»ƒƒ
B¯ÎBÊÂ ¯·c‰ ˙‡ ¯ËB ‡e‰L ÔÓÊŒÏkL ,ep¯hÈ ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆∆»¿«∆≈∆«»»¿¿
ÏÚ ‰¯B˙ ‰„Èt˜‰ CÎÈÙÏ .Ì˜Ï ‡·È ‡nL -∆»»…ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿ƒ»»«
.ÏÏk ep¯kÊÈ ‡ÏÂ BalÓ ÔBÚ‰ ‰ÁÓiL „Ú ,‰¯ÈËp‰«¿ƒ»«∆ƒ¿∆∆»ƒƒ¿…ƒ¿¿∆¿»

‰BÎp‰ ‰Úc‰ ‡È‰ BÊÂ47·eMÈ da Ìi˜˙iL ¯LÙ‡L , ¿ƒ«≈»«¿»∆∆¿»∆ƒ¿«≈»ƒ
.‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì„‡ŒÈa ÏL ÌzÓe Ì‡NÓe ı¯‡‰»»∆«»»«»»∆¿≈»»∆ƒ∆

א.45) כג, שברוב 46)יומא והגירסא וילנא. דפוס עלֿפי
מובנת. בלתי וגם נכונה בלתי לי" "שכור הדפוסים:

ונטירה,47) נקימה ללא וסליחה ויתור של הנכונה המידה
הגונים. חברתיים לחיים איֿאפשר שבלעדיה

-rcndxtq
dxFY cEnlY zFkld¦§©§¨

„ÓÏÏ (‡ :ÔË¯t e‰ÊÂ ,‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…
.‰ÈÚ„BÈÂ ‰È„nÏÓ „aÎÏ (· .‰¯Bz»¿«≈¿«¿∆»¿¿∆»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ¯e‡·e≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
בשכר,1) ללמד מותר אם וללמד; ללמוד החייב הוא מי

הלימוד. זמן לשלש

.‡ÌÈL2ÌÈ„·ÚÂ3ÌÈpË˜e4.‰¯Bz „eÓÏzÓ ÌÈ¯eËt »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ«¿»
B„nÏÏ ·iÁ ÂÈ·‡ ,ÔË˜ Ï·‡5:¯Ó‡pL ,‰¯Bz ¬»»»»ƒ«»¿«¿»∆∆¡«

‰M‡‰ ÔÈ‡Â ."Ìa ¯a„Ï ÌÎÈa ˙‡ Ì˙‡ Ìz„nÏÂ"¿ƒ«¿∆…»∆¿≈∆¿«≈»¿≈»ƒ»
·iÁ ,„ÓÏÏ ·iÁ‰ ÏkL ;da ˙‡ „nÏÏ ˙·iÁ«∆∆¿«≈∆¿»∆»««»ƒ¿…«»

„nÏÏ6. ¿«≈

בנותיכם.2) ולא – "בניכם" את אותם ולמדתם שנאמר:
מללמד  הן גם פטורות עליהן, מצווים אינם ואחרים והואיל

כט:). (קידושין עצמן את 3)את שילמד לאדם "אסור
כח.). (כתובות תורה" המלה 4)עבדו אוקספרד, בכתבֿיד

"מגד  בעל וגם איננה, אותה."וקטנים" גורס אינו עוז" ל
מכל  פטור דעת בר שאינו "קטן" שהרי מובן: והטעם

תורה. מתלמוד והואֿהדין "כשהתינוק 5)המצוות,
עקב). (ספרי, תורה" מלמדו אביו – לדבר מתחיל

למעלה,6) שאמרנו כמו מללמוד פטורה שהאשה ומכיון
כט:). (קידושין מללמד גם היא פטורה

.··iÁ ‡e‰ Ck ,Ba ˙‡ „nÏÏ Ì„‡ ·iÁL ÌLk¿≈∆«»»»¿«≈∆¿»«»
È·ÏÂ EÈ·Ï ÌzÚ„B‰Â" :¯Ó‡pL ,BaŒÔa ˙‡ „nÏÏ¿«≈∆∆¿∆∆¡«¿«¿»¿»∆¿ƒ¿≈
Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓ ‡l‡ ,„·Ïa BaŒÔ·e B· ‡ÏÂ ."EÈ·»∆¿…¿∆¿ƒ¿»∆»ƒ¿»«»
ŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ˙‡ „nÏÏ Ï‡¯NiÓ ÌÎÁÂ ÌÎÁ»»¿»»ƒƒ¿»≈¿«≈∆««¿ƒƒ««
ÈtÓ - "EÈ·Ï ÌzpLÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈa ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»»∆∆¡«¿ƒ«¿»¿»∆ƒƒ

‰ÚeÓM‰7EÈ„ÈÓÏ˙ el‡ 'EÈa' :e„ÓÏ8, «¿»»¿»∆≈«¿ƒ∆
È· e‡ˆiÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈa ÔÈÈe¯˜ ÌÈ„ÈÓÏz‰L∆««¿ƒƒ¿ƒ»ƒ∆∆¡««≈¿¿≈
ŒÔa ÏÚÂ Ba ÏÚ ‰eËˆ ‰nÏ ,ÔkŒÌ‡ ."ÌÈ‡È·p‰«¿ƒƒƒ≈»»ƒ¿«»«¿¿«∆

Ba9.B¯·Á Ô·Ï BaŒÔ·e ,BaŒÔ·Ï Ba ÌÈc˜‰Ï ? ¿¿«¿ƒ¿¿∆¿∆¿¿∆¬≈

אסמכתא 7) לה ויש בקבלה, מסורה הלכה היא "שמועה"
ה"ד). פ"ה, התורה יסודי (הלכות ביאורנו ראה בקרא.

ואתחנן.8) בכלל.9)'ספרי', הם גם הלא מיוחד, בצו

.‚B·Ï „nÏÓ ¯kNÏ ·iÁÂ·iÁ BÈ‡Â ,B„nÏÏ10 ¿«»ƒ¿…¿«≈ƒ¿¿«¿¿≈«»
ÌpÁa ‡l‡ ,B¯·ÁŒÔa „nÏÏ11,ÂÈ·‡ B„nÏ ‡lL ÈÓ . ¿«≈∆¬≈∆»¿ƒ»ƒ∆…ƒ¿»ƒ

„nÏÏ ·iÁ12¯ÈkiLk BÓˆÚ ˙‡13Ìz„ÓÏe" :¯Ó‡pL , «»¿«≈∆«¿¿∆«ƒ∆∆¡«¿«¿∆
ÏÎa ‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÎÂ ."Ì˙BNÚÏ Ìz¯ÓLe Ì˙‡…»¿«¿∆«¬»¿≈«»≈¿»

ÌB˜Ó14„eÓÏz‰L ÈtÓ ,‰NÚnÏ Ì„B˜ „eÓÏz‰L , »∆««¿≈««¬∆ƒ¿≈∆««¿
È„ÈÏ ‡È·Ó ‰NÚn‰ ÔÈ‡Â ,‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó≈ƒƒ≈«¬∆¿≈««¬∆≈ƒƒ≈

„eÓÏ˙15. «¿

א)10) ובןֿבנו: מבנו בןֿחבירו נבדל דברים בשני כלומר:
את  ללמד כי לימוד. שכר בתשלום ב) קדימה, בדין
גופו, הוא ואם בממונו. לא אבל בגופו רק נתחייב בןֿחבירו
מה  מלמד, לו לשכור מחוייב אינו אותו ללמד יכול אינו

ובבןֿבנו. בבנו כן לפי 11)שאינו ב', הלכה סוף כאן
רוקח". ב"מעשה גם הנוסחא וכן מנטובה. דפוס

ב.12) כט, והכרה.13)קידושין בינה לידי כשיבוא
שהבן 14) אותם", "ולמדתם מן רבינו אותנו שלימד אחר

שכתוב  ממה אותנו ומלמד חוזר הוא עצמו, את ללמד חייב
תמיד  הוא ש"המעשה" לעשותם", "ושמרתם אחריו: בסמוך
מקום  בכל מוצא אתה וכן אומר: והוא ה"תלמוד", אחר
מקרא  מתוך כאן דווקא ולאו למעשה", קודם ש"התלמוד
חייב  – לעשות וחייב גדל שכבר ואחר מ:). (קידושין זה
ונתחייבתי  גדלתי "כבר לומר: יכול ואינו ללמוד, הוא
עלי  אלא – בלימוד" ולא במעשה רק אטפל לכן ו במצוות,

עם  ולא שאמרו: כמו לעשות, מה שידע כדי  קודם ללמוד
ויטל). חיים רבי בשם המשנה, ("מרכבת חסיד הארץ

ב.15) מ, קידושין

.„„ÓÏÏ Ô· BÏŒLÈÂ ,‰¯Bz „ÓÏÏ ‰ˆB¯ ‡e‰ ‰È‰»»∆ƒ¿…»¿∆≈ƒ¿…
‰¯Bz16B·Ï Ì„B˜ ‡e‰ -17ÔB· B· ‰È‰ Ì‡Â . »≈ƒ¿¿ƒ»»¿»

Ì„B˜ Ba - epnÓ ¯˙BÈ „ÓÏiM ‰Ó ÔÈ·‰Ï ÏÈkNÓe18. «¿ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿«≈ƒ∆¿≈
‡e‰ ÏËaÈ ‡Ï ,Ì„B˜ BaL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â19ÌLkL , ¿««ƒ∆¿≈…ƒ»≈∆¿≈

„nÏÏ ‰eˆÓ ‡e‰ Ck ,Ba ˙‡ „nÏÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆnL∆ƒ¿»»»¿«≈∆¿»¿À∆¿«≈
.BÓˆÚ«¿

שניהם.16) ולפרנסת למזונות לדאוג צריך מהם ואחד
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dxez cenlz zekld - rcnd xtq - ixyz f"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ב.17) כט, ותלמודו 18)שם, וממולח זריז בנו "אם
(שם). קודמו" בנו – בידו לקבוע 19)מתקיים הוא וחייב

הפנאי. בשעת לתורה עתים

.‰ÌÏBÚÏ20,‰M‡ ‡NÈ CkŒ¯Á‡Â ‰¯Bz Ì„‡ „ÓÏÈ ¿»ƒ¿«»»»¿««»ƒ»ƒ»
Ì‡Â .„ÓÏÏ ‰Èet BzÚc ÔÈ‡ ,‰lÁz ‰M‡ ‡N Ì‡L∆ƒ»»ƒ»¿ƒ»≈«¿¿»ƒ¿…¿ƒ
ÈeÙ BaÏ ÔÈ‡L ‡ˆÓpL „Ú ,ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰»»ƒ¿ƒ¿«≈»»«∆ƒ¿»∆≈ƒ»

‰¯Bz „ÓÏÈ CkŒ¯Á‡Â ‡NÈ -21. ƒ»¿««»ƒ¿«»

שנה 20) משמונהֿעשרה למעלה כשהוא ואפילו שם,
ויטל). חיים רבי בשם המשנה" קידושין,21)("מרכבת

שם.

.ÂÏÈÁ˙iMÓ ?‰¯Bz B„nÏÏ ·iÁ ÂÈ·‡ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«»ƒ«»¿«¿»ƒ∆«¿ƒ
ÚÓL"e "‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz" :B„nÏÓ ,¯a„Ï¿«≈¿«¿»ƒ»»∆¿«

"Ï‡¯NÈ22ÌÈ˜eÒt ,ËÚÓ ËÚÓ B„nÏÓ CkŒ¯Á‡Â , ƒ¿»≈¿««»¿«¿¿«¿«¿ƒ
ÈÙÏ Ïk‰ ,Ú·L Ôa B‡ LL Ôa ‰È‰iL „Ú ,ÌÈ˜eÒt¿ƒ«∆ƒ¿∆∆≈∆∆««…¿ƒ

BÈ¯·23˙B˜BÈz‰ „nÏÓ Ïˆ‡ BÎÈÏBÓe ,24. À¿ƒ≈∆¿«≈«ƒ

ישראל".22) ו"שמע הדפוסים: ובשאר אוקספורד. כנוסח
מב.). סוכה עקב: (ספרי, זו הלכה בריאות 23)ומקור לפי

– והחלש בןֿשש, כשהוא הבריא שכלו: והתפתחות גופו
בןֿחמש  כא): פ"ה, (אבות שאמרו ומה כא.). (ב"ב בןֿשבע

בביתו. מלמדו שהאב למה הכוונה - ֿ 24)למקרא בבא
א. כא, בתרא

.Ê‚‰Ó ‰È‰25,¯ÎN ˙B˜BÈz‰ „nÏÓ ÁwÏ ‰È„n‰ »»ƒ¿««¿ƒ»ƒ«¿«≈«ƒ»»
‰¯Bz ‡¯˜iL „Ú ,¯ÎNa B„nÏÏ ·iÁÂ .B¯ÎN BÏ Ô˙B≈¿»¿«»¿«¿¿»»«∆ƒ¿»»

dlk ·˙ÎaL26·˙ÎaL ‰¯Bz „nÏÏ e‚‰pL ÌB˜Ó . ∆ƒ¿»À»»∆»¬¿«≈»∆ƒ¿»
¯ÎNa¯ÎNa „nÏÏ ¯zÓ ,27,‰tŒÏÚaL ‰¯Bz Ï·‡ ; ¿»»À»¿«≈¿»»¬»»∆¿«∆

ÌÎ˙‡ Èz„nÏ ‰‡¯" :¯Ó‡pL ,¯ÎNa d„nÏÏ ¯eÒ‡»¿«¿»¿»»∆∆¡«¿≈ƒ«¿ƒ∆¿∆
È‡ ‰Ó - "'B‚Â '‰ Èeˆ ¯L‡k ÌÈËtLÓe ÌÈwÁÀƒƒ¿»ƒ«¬∆ƒ«ƒ¿»¬ƒ
ÔÎÂ ;ÈpnÓ ÌpÁa Ìz„ÓÏ Ìz‡ Û‡ ,Èz„ÓÏ ÌpÁa¿ƒ»»«¿ƒ««∆¿«¿∆¿ƒ»ƒ∆ƒ¿≈
Ìz„ÓlL BÓk ,ÌpÁa e„nÏ ,˙B¯BcÏ e„nÏzLk¿∆¿«¿««¿¿ƒ»¿∆¿«¿∆

ÈpnÓ28„ÓÏÈ ,ÌpÁa B„nÏiL ÈÓ ‡ˆÓ ‡Ï .29 ƒ∆ƒ…»»ƒ∆¿«¿¿ƒ»ƒ¿«
¯ÎNa30ÌÈ¯Á‡Ï „nÏÈ ÏBÎÈ ;"‰˜ ˙Ó‡" :¯Ó‡pL , ¿»»∆∆¡«¡∆¿≈»¿«≈«¬≈ƒ
¯ÎNa31,z„ÓÏ ‡‰ ,"¯kÓz Ï‡Â" :¯ÓBÏ „eÓÏz ? ¿»»«¿«¿«ƒ¿…»»«¿»

Ba¯ B„nlL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯ÎNa „nÏÏ BÏ ¯eÒ‡L∆»¿«≈¿»»««ƒ∆ƒ¿«
¯ÎNa32. ¿»»

שבכתב,25) תורה בעד לימוד שכר ליקח מותר הדין, מן
גם  שכר ליקח שלא עצמם על שהחמירו מקומות היו אלא
מנהג  "היה ואומר: רבינו מדגיש לפיכך זה, לימוד בעד

המקום. במנהג שתלוי לפי נביאים 26)המדינה", גם
בכלל. זה 27)וכתובים ששכר לפי והטעם: א. לז, נדרים

שכר  אלא לימוד שכר אינו שבכתב, תורה בעד שמקבלים
לשמירה. זקוקים המקרא שבגיל ילדים באשר שימור,
שכבר  שבעלֿפה, תורה המשנה, בגיל ילדים מהֿשאיןֿכן

המלמדם. רבם לשמירת שוב זקוקים ואינם שם.28)גדלו
תורה  על גם לימוד שכר לקבל עכשיו שנוהגים ומה
המלמד  שהרב בטלה", "שכר אלא שאינו מפני שבעלֿפה,
למלאכת  והתמסר מהן, שיתפרנס מלאכות משאר התבטל

רוב 29)הוראה. ונוסח ומנטובה. אוקספורד כנוסח
הוא. ודחוק "ילמדו", א.30)הדפוסים: כט, בכורות

בשכר.31) אלמד כך בשכר, שלמדתי כשם שיאמר:
שאין 32) רבינו, שכתב אףֿעלֿפי בזה: להעיר וראוי שם.

בלבד, שבכתב תורה אלא בשכר בנו את ללמד  חייב האב
כשאפשר  אבל דחוק. הכספי כשמצבו אמורים? דברים במה
ואגדות  הלכות תלמוד, משנה, גם בשכר ללמדו חייב לו,

ו). סעיף רמה, סי' יו"ד ושו"ע מיימוניות. (הגהות

.Á·iÁ Ï‡¯NiÓ LÈ‡ Ïk33ÈÚ ÔÈa - ‰¯Bz „eÓÏ˙a »ƒƒƒ¿»≈«»¿«¿»≈»ƒ
ÔÈ¯eqÈ ÏÚa ÔÈa BÙe‚a ÌÏL ÔÈa ,¯ÈLÚ ÔÈa34ÔÈa , ≈»ƒ≈»≈¿≈««ƒƒ≈

LLzL ÏB„b Ô˜Ê ‰È‰L ÔÈa ¯eÁa35‰È‰ elÙ‡ ;BÁk »≈∆»»»≈»∆»«…¬ƒ»»
,ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ ¯fÁÓe ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ÈÚ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»¿«≈««¿»ƒ

ÌÈ·e ‰M‡ ÏÚa elÙ‡Â36ÔÓÊ BÏ Úa˜Ï ·iÁ - «¬ƒ««ƒ»»ƒ«»ƒ¿…«¿«
‰ÏÈl·e ÌBia ‰¯Bz „eÓÏ˙Ï37Ba ˙È‚‰Â" :¯Ó‡pL , ¿«¿»«««¿»∆∆¡«¿»ƒ»

."‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ»»«¿»

ב.33) לה, חולי,34)יומא ידוע או הזמן: מפגעי שסובל
(עירובין  בתורה" יעסוק – גופו בכל "חש ז"ל: כמאמרם

מביתֿהמדרש 35)נד.). עצמו את אדם ימנע אל לעולם
פג:). (שבת שחורות 36)וכו' שנאמר: בצוארו", ש"רחיים

מוצא  אתה במי חז"ל: ואמרו י), ה, (שירֿהשירים כעורב
ובניֿביתו  בניו על אכזרי עצמו שמשים במי – תורה? דברי

כב.). (עירובין ב.37)כעורב צט, מנחות

.ËÌÈˆÚ È·ËBÁ Ô‰Ó eÈ‰ ,Ï‡¯NÈ ÈÓÎÁ ÈÏB„b38, ¿≈«¿≈ƒ¿»≈»≈∆¿≈≈ƒ
È·‡BL Ô‰Óe39ÌÈÓeÒ Ô‰Óe ,ÌÈÓ40ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ≈∆¬≈«ƒ≈∆ƒ¿««ƒ≈

ÏÏkÓ Ì‰Â ,‰ÏÈl·e ÌBia ‰¯Bz „eÓÏ˙a ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰»¿ƒ¿«¿»«««¿»¿≈ƒ¿«
‰ÚeÓM‰ È˜ÈzÚÓ41.ea¯ ‰LÓ ÈtÓ LÈ‡ ÈtÓ LÈ‡ «¿ƒ≈«¿»ƒƒƒƒƒƒ∆«≈

(יומא 38) מקורו ומציין הלל, כגון כאן: מפרש הכסףֿמשנה
רבינו  גם עצים. חוטב היה שהלל שם נזכר לא אולם לה):
"וכבר  כותב: ה) פ"ד, (אבות המשנה בפירוש עצמו ז"ל
את  גילה לא אבל וכו', עצים" חוטב היה שהלל ידעת
יסופר  ו) (פרק נתן דרבי באבות אכן זו. ידיעה של המקור
מביא  היה יום שבכל – עקיבא רבי על אלא הלל, על לא –

וכו'. מוכר היה חציה עצים, של הונא 39)חבילה רב כגון
קה.). קטז:).40)(כתובות (פסחים ששת ורב יוסף רב

ומסרוה 41) שבעלֿפה, התורה את שקיבלו המסורת בעלי
השמועה  מקבלי כמו: השמועה", "מעתיקי הבאים. לדורות
אלה  כל ואמנם המילים). בפירוש אבןֿתיבון שמואל (ר'
קיבל  בןֿזכאי יוחנן רבן קבלה: בעלי היו כאן, שמנינו

ו  אביי הונא, מרב קיבלו יוסף ורב רבה קיבלו מהלל, רבא
יוסף. מרב

.ÈB˙BÓ ÌBÈ „Ú ?‰¯Bz „ÓÏÏ ·iÁ È˙ÓÈ‡ „Ú42, «≈»««»ƒ¿…»«
ÔÓÊŒÏÎÂ ."EÈiÁ ÈÓÈ Ïk E··lÓ e¯eÒÈ ÔÙe" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»ƒ¿»¿…¿≈«∆¿»¿«

ÁÎBL ‡e‰ ,„enÏa ˜ÒÚÈ ‡lL43. ∆…«¬…¿ƒ≈«

ב.42) פג, אמרו 43)שבת וכך כד. פ' נתן, דרבי אבות
ונוח  זהב ככלי לקנותם קשה תורה "דברי טו.): (חגיגה

זכוכית". ככלי לאבדם

.‡ÈÔÓÊ ˙‡ LlLÏ ·iÁÂ44‰¯Bza LÈÏL :B˙„ÈÓÏ ¿«»¿«≈∆¿«¿ƒ»¿ƒ«»
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ÔÈ·È - LÈÏLe ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bza LÈÏLe ,·˙ÎaL∆ƒ¿»¿ƒ«»∆¿«∆¿ƒ»ƒ
,¯·cÓ ¯·c ‡ÈˆBÈÂ ,B˙ÈL‡¯Ó ¯·c ˙È¯Á‡ ÏÈkNÈÂ¿«¿ƒ«¬ƒ»»≈≈ƒ¿ƒ»»ƒ»»

˙Bcna ÔÈ·ÈÂ ,¯·„Ï ¯·c ‰n„ÈÂ45˙L¯„ ‰¯Bz‰L ƒ«∆»»¿»»¿»ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆
‡ÈˆBÈ C‡È‰Â ,˙Bcn‰ ¯wÚ ‡e‰ C‡È‰ Ú„iL „Ú ,Ô‰a»∆«∆≈«≈«ƒ««ƒ¿≈«ƒ

· ‡ˆBiÎÂ ,¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ÈtÓ „ÓlL ÌÈ¯·cÓ Ô‰ »»¿«À»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆»«ƒƒ
‡¯Ób ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ ;‰ÚeÓM‰46. «¿»¿ƒ¿»∆«ƒ¿»¿»»

רש"י 44) כדעת ולא יב. הלכה בסמוך כמבואר יום, בכל
לימי  אותו לחלק – לימודו" "לשלש ל.): (קידושין המפרש
ימים  ושני למשנה, ימים שני למקרא, ימים שני השבוע:
על  סומכים שאנו ב'תוספות'): (שם, פירוש ור"ת לגמרא.
במשנה  במקרא, "בלולה – בבל כד.): (סנהדרין אמרם
חובתנו. ידי יוצאים אנו בבלי ש"ס ובלימוד ובגמרא":

ישמעאל,45) דרבי מידות י"ג התלמודי: ההגיון כללי הם
הגלילי. יוסי דרבי מידות אוקספורד.46)ול"ב נוסח

גמרא. הדפוסים: וברוב

.·ÈBzÎ‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰Â ,˙en‡ ÏÚa ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»««À»¿»»≈ƒ¿«¿
‡¯B˜ ,ÚLz‰ Ô˙B‡ - ÚLz ‰¯Bz·e ,ÌBia ˙BÚL LÏL»»««»≈«»«≈«≈
ŒÏÚaL ‰¯Bza LÏL·e ,·˙ÎaL ‰¯Bza Ô‰Ó LÏLa¿»≈∆«»∆ƒ¿»¿»«»∆¿«

LÏL·e ,‰t47¯·c ÔÈ·‰Ï BzÚ„a ÔBa˙Ó ˙B¯Á‡ ∆¿»¬≈ƒ¿≈¿«¿¿»ƒ»»
¯·cÓ48‰Ïa˜ È¯·„Â .49,Ô‰ ·˙ÎaL ‰¯Bz ÏÏÎa - ƒ»»¿ƒ¿≈«»»ƒ¿«»∆ƒ¿»≈

ÌÈÈÚ‰Â ;‰tŒÏÚaL ‰¯Bz ÏÏÎa - ÔLe¯Ùe≈»ƒ¿«»∆¿«∆¿»ƒ¿»ƒ
'Òc¯t' ÌÈ‡¯˜p‰50ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰ ‡¯Ób‰ ÏÏÎa - «ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿««¿»»≈«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡51ÏÈc‚iLk Ï·‡ ;Ì„‡ ÏL B„eÓÏz ˙lÁ˙a ? ¬ƒƒ¿ƒ««¿∆»»¬»¿∆«¿ƒ
,·˙ÎaL ‰¯Bz „ÓÏÏ ‡Ï ,CÈ¯ˆ ‡‰È ‡ÏÂ ,‰ÓÎÁa«»¿»¿…¿≈»ƒ…ƒ¿…»∆ƒ¿»
ÌÈzÚa ‡¯˜È - ‰tŒÏÚaL ‰¯Bza „ÈÓz ˜ÒÚÏ ‡ÏÂ52 ¿…«¬…»ƒ«»∆¿«∆ƒ¿»¿ƒƒ

‰ÚeÓM‰ È¯·„Â ·˙ÎaL ‰¯Bz ÌÈnÊÓ53‡lL È„k , ¿À»ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈«¿»¿≈∆…
ÂÈÓÈ Ïk ‰ÙÈÂ ,‰¯B˙ŒÈÈc È¯·cÓ ¯·c ÁkLÈƒ¿«»»ƒƒ¿≈ƒ≈»¿ƒ¿∆»»»

‡¯ÓbÏ54.BzÚc ·eMÈÂ BaÏa LiL ·Á¯ ÈÙÏ ,„·Ïa «¿»»ƒ¿«¿ƒ…«∆≈¿ƒ¿ƒ«¿

אחרות".47) "שלש הדפוסים: וברוב אוקספורד: כנוסח
הגמרא.48) לימוד עיקר וכתובים 49)זהו נביאים

מט.). כמבואר 50)(קידושין הטבע, ותורת אלהית חכמה
יג). הל' פ"ד, התורה יסודי (הל' שצריכים 51)למעלה

הלימוד. זמן לזמן.52)לשלש מזמן מסוימות: שעות
וכיו"ב.53) ותוספתא משנה  שבעלֿפה, מפני 54)תורה 

יחד. וכוללם הלימודים מכל מכיל שהוא

.‚ÈBÈ‡ Ï·‡ ,¯ÎN dÏŒLÈ ,‰¯B˙ ‰„ÓlL ‰M‡ƒ»∆»¿»»∆»»»¬»≈
˙ÈeËˆ ‡lL ÈtÓ ,LÈ‡‰ ¯ÎNk55‰NBÚ‰ ÏÎÂ ; ƒ¿«»ƒƒ¿≈∆…ƒ¿«≈¿»»∆

¯ÎNk B¯ÎN ÔÈ‡ ,B˙BNÚÏ ÂÈÏÚ ‰eˆÓ BÈ‡L ¯·„»»∆≈¿À∆»»«¬≈¿»ƒ¿«
epnÓ ˙BÁt ‡l‡ ,‰NÚL ‰eˆÓ‰56ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . «¿À∆∆»»∆»»ƒ∆¿««ƒ

ÌÈÓÎÁ eeˆ - ¯ÎN dÏŒLiL57˙‡ Ì„‡ „nÏÈ ‡lL , ∆∆»»»ƒ¬»ƒ∆…¿«≈»»∆
˙eÎÓ ÔzÚc ÔÈ‡ ÌÈLp‰ ·¯L ÈtÓ ,‰¯Bz Bzaƒ»ƒ¿≈∆…«»ƒ≈«¿»¿À∆∆

„nÏ˙‰Ï58È¯·„Ï ‰¯B˙ŒÈ¯·c ˙B‡ÈˆBÓ Ô‰ ‡l‡ , ¿ƒ¿«≈∆»≈ƒƒ¿≈»¿ƒ¿≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔzÚc ˙eiÚ ÈÙÏ ,È‡·‰59Ïk" : ¬«¿ƒ¬ƒ«¿»»¿¬»ƒ»
"˙eÏÙz d„nÏ el‡k ,‰¯Bz Bza ˙‡ „nÏÓ‰60‰na . «¿«≈∆ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿«∆

‰¯Bz Ï·‡ ,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿»∆¿«∆¬»»
BÈ‡ ,d„nÏ Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ d˙B‡ „nÏÈ ‡Ï ,·˙ÎaL∆ƒ¿»…¿«≈»¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿»≈

˙eÏÙz d„nÏÓk61. ƒ¿«¿»ƒ¿

כא).55) כה, (ויקרא התבואה את ועשת עלֿדרך נצטוותה.
יקיים 56) לא שמא ומצטער דואג שהמצווה א. לא, קידושין

– צערא ולפום מצווה, שאינו מי כן לא כהלכה. חובתו
א.57)אגרא. כ, לרדת 58)סוטה מסוגלת דעתן אין

מבארות  והן לאמיתם, ולהבינם תורה עניני של דעתם לסוף
רוחן. לפי ב.59)אותם כא, בטלים 60)סוטה דברים

ו). ו, (איוב מלח מבלי תפל היאכל מלשון: טעם, וחסרי
היא, עזאי בן של דעתו אבל אליעזר: כרבי פוסק רבינו

תורה. בתו את ללמד אדם "אבל 61)שחייב ב: לה, נדרים
– מקרא" הנאה) המודר (של ובנותיו בניו את הוא מלמד
כמלמדה  אינו שבכתב, תורה האשה את שהמלמד הרי

כה). ס"ק רמו, סי' יו"ד (הגר"א, תפלות

ה'תשע"ח  תשרי י"ז ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ייבטלו 1) מתי ועיר; עיר בכל תינוקות מלמדי הושבת

אחד. מלמד אצל התלמידים מספר מלימודם; התינוקות

.‡ÔÈ·ÈLBÓ2,‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎa ˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»
CÏt ÏÎ·e3da ÔÈ‡L ¯ÈÚ ÏÎÂ .¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎ·e ,CÏÙÂ ¿»∆∆»∆∆¿»ƒ»ƒ¿»ƒ∆≈»

ÔÈÓÈ¯ÁÓ ,Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz4„Ú ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ˙‡ ƒ∆≈«»«¬ƒƒ∆«¿≈»ƒ«
- e·ÈLB‰ ‡Ï Ì‡Â ;˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ÔÈ·ÈLBnL∆ƒƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ…ƒ

ÔÈÓÈ¯ÁÓ5‡l‡ ,Ìi˜˙Ó ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡L ;¯ÈÚ‰ ˙‡ «¬ƒƒ∆»ƒ∆≈»»ƒ¿«≈∆»
Ï·‰a6.Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz ÏL Ì‰Èt «¬≈ƒ∆∆ƒ∆≈«»

כהן 2) (שהיה בןֿגמלא יהושע "התקין כא.) בתרא (בבא
וכו'. תינוקות" מלמדי מושיבין שיהיו שני) בית בימי גדול

ג,3) (נחמיה המצפה פלך שר כמו: מדינה, של חלק גליל.
נקראות: אחד במקום מקובצות עיירות שש או חמש טו).

("הערוך"). חרם 4)פלך לשון - מחרימין קיט:). (שבת
עם  בברית לבוא ושלא העיר. לתוך להיכנס שלא ונידוי:

באלו. וכיוצא מחריבים.5)תושביה אוקספורד, בנוסח
תורה.6) לומדים שהם בשעה מפיהם היוצא האד ֵבזכות

חטא" בו שאין להבל חטא בו שיש הבל דומה "שאינו
(שם).

.·Ô·k LL Ô·k ,„nÏ˙‰Ï ˙B˜BÈz‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ∆«ƒ¿ƒ¿«≈¿∆≈¿∆
BÙeb ÔÈ·e Ôa‰ Ák ÈÙÏ ,Ú·L7,LL ÔaÓ ˙BÁÙe . ∆«¿ƒ…««≈ƒ¿«»ƒ∆≈

B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡8ÏÈh‰Ï „nÏÓ‰ Ô˙B‡ ‰kÓe . ≈«¿ƒƒ«∆»«¿«≈¿«ƒ
‰ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ9˙kÓ ,·ÈB‡ ˙kÓ Ì˙B‡ ‰kÓ BÈ‡Â ; ¬≈∆≈»¿≈«∆»««≈««

‡ÏÂ ÌÈËBLa Ì˙B‡ ‰kÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .È¯ÊÎ‡«¿»ƒ¿ƒ»…«∆»¿ƒ¿…
˙BÏ˜Ó·10‰pË˜ ‰Úeˆ¯a ‡l‡ ,11Ô„nÏÓe ·LBÈÂ . ¿«¿∆»ƒ¿»¿«»¿≈¿«¿»

‰ÏÈl‰ ÔÓ ˙ˆ˜Óe Blk ÌBi‰ Ïk12„ÓÏÏ ÔÎpÁÏ È„k , »«Àƒ¿»ƒ««¿»¿≈¿«¿»ƒ¿…
ıeÁ ,ÏÏk ˙B˜BÈz‰ eÏËaÈ ‡ÏÂ .‰ÏÈl·e ÌBia««»¿»¿…ƒ»¿«ƒ¿»

ÛBÒa ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL È·¯ÚÓ13ÌÈÓÈ·e ,ÌÈÓi‰ ≈«¿≈«»¿»ƒƒ¿«»ƒ¿»ƒ
ÌÈ·BË14‰lÁza ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ ,˙aLa Ï·‡ .15Ï·‡ , ƒ¬»¿«»≈ƒ«¿ƒ»¬»

ÔBL‡¯a ÔÈBL16elÙ‡Â ,˙B˜BÈz‰ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡Â . ƒ»ƒ¿≈¿«¿ƒ«ƒ«¬ƒ
·ÏLc˜n‰ ˙Èa ÔÈ17. ¿ƒ¿«≈«ƒ¿»

ו).7) הלכה א, (פרק למעלה כמבואר כא.), בתרא (בבא
כא):8) ה, פרק (אבות שאמרו ומה נ.) כתובות (שם;
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ÔÈ·È - LÈÏLe ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bza LÈÏLe ,·˙ÎaL∆ƒ¿»¿ƒ«»∆¿«∆¿ƒ»ƒ
,¯·cÓ ¯·c ‡ÈˆBÈÂ ,B˙ÈL‡¯Ó ¯·c ˙È¯Á‡ ÏÈkNÈÂ¿«¿ƒ«¬ƒ»»≈≈ƒ¿ƒ»»ƒ»»

˙Bcna ÔÈ·ÈÂ ,¯·„Ï ¯·c ‰n„ÈÂ45˙L¯„ ‰¯Bz‰L ƒ«∆»»¿»»¿»ƒ«ƒ∆«»ƒ¿∆∆
‡ÈˆBÈ C‡È‰Â ,˙Bcn‰ ¯wÚ ‡e‰ C‡È‰ Ú„iL „Ú ,Ô‰a»∆«∆≈«≈«ƒ««ƒ¿≈«ƒ

· ‡ˆBiÎÂ ,¯zn‰Â ¯eÒ‡‰ÈtÓ „ÓlL ÌÈ¯·cÓ Ô‰ »»¿«À»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆»«ƒƒ
‡¯Ób ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ ;‰ÚeÓM‰46. «¿»¿ƒ¿»∆«ƒ¿»¿»»

רש"י 44) כדעת ולא יב. הלכה בסמוך כמבואר יום, בכל
לימי  אותו לחלק – לימודו" "לשלש ל.): (קידושין המפרש
ימים  ושני למשנה, ימים שני למקרא, ימים שני השבוע:
על  סומכים שאנו ב'תוספות'): (שם, פירוש ור"ת לגמרא.
במשנה  במקרא, "בלולה – בבל כד.): (סנהדרין אמרם
חובתנו. ידי יוצאים אנו בבלי ש"ס ובלימוד ובגמרא":

ישמעאל,45) דרבי מידות י"ג התלמודי: ההגיון כללי הם
הגלילי. יוסי דרבי מידות אוקספורד.46)ול"ב נוסח

גמרא. הדפוסים: וברוב

.·ÈBzÎ‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰Â ,˙en‡ ÏÚa ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»««À»¿»»≈ƒ¿«¿
‡¯B˜ ,ÚLz‰ Ô˙B‡ - ÚLz ‰¯Bz·e ,ÌBia ˙BÚL LÏL»»««»≈«»«≈«≈
ŒÏÚaL ‰¯Bza LÏL·e ,·˙ÎaL ‰¯Bza Ô‰Ó LÏLa¿»≈∆«»∆ƒ¿»¿»«»∆¿«

LÏL·e ,‰t47¯·c ÔÈ·‰Ï BzÚ„a ÔBa˙Ó ˙B¯Á‡ ∆¿»¬≈ƒ¿≈¿«¿¿»ƒ»»
¯·cÓ48‰Ïa˜ È¯·„Â .49,Ô‰ ·˙ÎaL ‰¯Bz ÏÏÎa - ƒ»»¿ƒ¿≈«»»ƒ¿«»∆ƒ¿»≈

ÌÈÈÚ‰Â ;‰tŒÏÚaL ‰¯Bz ÏÏÎa - ÔLe¯Ùe≈»ƒ¿«»∆¿«∆¿»ƒ¿»ƒ
'Òc¯t' ÌÈ‡¯˜p‰50ÌÈ¯·c ‰na .Ô‰ ‡¯Ób‰ ÏÏÎa - «ƒ¿»ƒ«¿≈ƒ¿««¿»»≈«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡51ÏÈc‚iLk Ï·‡ ;Ì„‡ ÏL B„eÓÏz ˙lÁ˙a ? ¬ƒƒ¿ƒ««¿∆»»¬»¿∆«¿ƒ
,·˙ÎaL ‰¯Bz „ÓÏÏ ‡Ï ,CÈ¯ˆ ‡‰È ‡ÏÂ ,‰ÓÎÁa«»¿»¿…¿≈»ƒ…ƒ¿…»∆ƒ¿»
ÌÈzÚa ‡¯˜È - ‰tŒÏÚaL ‰¯Bza „ÈÓz ˜ÒÚÏ ‡ÏÂ52 ¿…«¬…»ƒ«»∆¿«∆ƒ¿»¿ƒƒ

‰ÚeÓM‰ È¯·„Â ·˙ÎaL ‰¯Bz ÌÈnÊÓ53‡lL È„k , ¿À»ƒ»∆ƒ¿»¿ƒ¿≈«¿»¿≈∆…
ÂÈÓÈ Ïk ‰ÙÈÂ ,‰¯B˙ŒÈÈc È¯·cÓ ¯·c ÁkLÈƒ¿«»»ƒƒ¿≈ƒ≈»¿ƒ¿∆»»»

‡¯ÓbÏ54.BzÚc ·eMÈÂ BaÏa LiL ·Á¯ ÈÙÏ ,„·Ïa «¿»»ƒ¿«¿ƒ…«∆≈¿ƒ¿ƒ«¿

אחרות".47) "שלש הדפוסים: וברוב אוקספורד: כנוסח
הגמרא.48) לימוד עיקר וכתובים 49)זהו נביאים

מט.). כמבואר 50)(קידושין הטבע, ותורת אלהית חכמה
יג). הל' פ"ד, התורה יסודי (הל' שצריכים 51)למעלה

הלימוד. זמן לזמן.52)לשלש מזמן מסוימות: שעות
וכיו"ב.53) ותוספתא משנה  שבעלֿפה, מפני 54)תורה 

יחד. וכוללם הלימודים מכל מכיל שהוא

.‚ÈBÈ‡ Ï·‡ ,¯ÎN dÏŒLÈ ,‰¯B˙ ‰„ÓlL ‰M‡ƒ»∆»¿»»∆»»»¬»≈
˙ÈeËˆ ‡lL ÈtÓ ,LÈ‡‰ ¯ÎNk55‰NBÚ‰ ÏÎÂ ; ƒ¿«»ƒƒ¿≈∆…ƒ¿«≈¿»»∆

¯ÎNk B¯ÎN ÔÈ‡ ,B˙BNÚÏ ÂÈÏÚ ‰eˆÓ BÈ‡L ¯·„»»∆≈¿À∆»»«¬≈¿»ƒ¿«
epnÓ ˙BÁt ‡l‡ ,‰NÚL ‰eˆÓ‰56ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . «¿À∆∆»»∆»»ƒ∆¿««ƒ

ÌÈÓÎÁ eeˆ - ¯ÎN dÏŒLiL57˙‡ Ì„‡ „nÏÈ ‡lL , ∆∆»»»ƒ¬»ƒ∆…¿«≈»»∆
˙eÎÓ ÔzÚc ÔÈ‡ ÌÈLp‰ ·¯L ÈtÓ ,‰¯Bz Bzaƒ»ƒ¿≈∆…«»ƒ≈«¿»¿À∆∆

„nÏ˙‰Ï58È¯·„Ï ‰¯B˙ŒÈ¯·c ˙B‡ÈˆBÓ Ô‰ ‡l‡ , ¿ƒ¿«≈∆»≈ƒƒ¿≈»¿ƒ¿≈
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .ÔzÚc ˙eiÚ ÈÙÏ ,È‡·‰59Ïk" : ¬«¿ƒ¬ƒ«¿»»¿¬»ƒ»
"˙eÏÙz d„nÏ el‡k ,‰¯Bz Bza ˙‡ „nÏÓ‰60‰na . «¿«≈∆ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ¿«∆

‰¯Bz Ï·‡ ,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿»∆¿«∆¬»»
BÈ‡ ,d„nÏ Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ d˙B‡ „nÏÈ ‡Ï ,·˙ÎaL∆ƒ¿»…¿«≈»¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿»≈

˙eÏÙz d„nÏÓk61. ƒ¿«¿»ƒ¿

כא).55) כה, (ויקרא התבואה את ועשת עלֿדרך נצטוותה.
יקיים 56) לא שמא ומצטער דואג שהמצווה א. לא, קידושין

– צערא ולפום מצווה, שאינו מי כן לא כהלכה. חובתו
א.57)אגרא. כ, לרדת 58)סוטה מסוגלת דעתן אין

מבארות  והן לאמיתם, ולהבינם תורה עניני של דעתם לסוף
רוחן. לפי ב.59)אותם כא, בטלים 60)סוטה דברים

ו). ו, (איוב מלח מבלי תפל היאכל מלשון: טעם, וחסרי
היא, עזאי בן של דעתו אבל אליעזר: כרבי פוסק רבינו

תורה. בתו את ללמד אדם "אבל 61)שחייב ב: לה, נדרים
– מקרא" הנאה) המודר (של ובנותיו בניו את הוא מלמד
כמלמדה  אינו שבכתב, תורה האשה את שהמלמד הרי

כה). ס"ק רמו, סי' יו"ד (הגר"א, תפלות

ה'תשע"ח  תשרי י"ז ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ייבטלו 1) מתי ועיר; עיר בכל תינוקות מלמדי הושבת

אחד. מלמד אצל התלמידים מספר מלימודם; התינוקות

.‡ÔÈ·ÈLBÓ2,‰È„Óe ‰È„Ó ÏÎa ˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»
CÏt ÏÎ·e3da ÔÈ‡L ¯ÈÚ ÏÎÂ .¯ÈÚÂ ¯ÈÚ ÏÎ·e ,CÏÙÂ ¿»∆∆»∆∆¿»ƒ»ƒ¿»ƒ∆≈»

ÔÈÓÈ¯ÁÓ ,Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz4„Ú ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ˙‡ ƒ∆≈«»«¬ƒƒ∆«¿≈»ƒ«
- e·ÈLB‰ ‡Ï Ì‡Â ;˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ÔÈ·ÈLBnL∆ƒƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ…ƒ

ÔÈÓÈ¯ÁÓ5‡l‡ ,Ìi˜˙Ó ÌÏBÚ‰ ÔÈ‡L ;¯ÈÚ‰ ˙‡ «¬ƒƒ∆»ƒ∆≈»»ƒ¿«≈∆»
Ï·‰a6.Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz ÏL Ì‰Èt «¬≈ƒ∆∆ƒ∆≈«»

כהן 2) (שהיה בןֿגמלא יהושע "התקין כא.) בתרא (בבא
וכו'. תינוקות" מלמדי מושיבין שיהיו שני) בית בימי גדול

ג,3) (נחמיה המצפה פלך שר כמו: מדינה, של חלק גליל.
נקראות: אחד במקום מקובצות עיירות שש או חמש טו).

("הערוך"). חרם 4)פלך לשון - מחרימין קיט:). (שבת
עם  בברית לבוא ושלא העיר. לתוך להיכנס שלא ונידוי:

באלו. וכיוצא מחריבים.5)תושביה אוקספורד, בנוסח
תורה.6) לומדים שהם בשעה מפיהם היוצא האד ֵבזכות

חטא" בו שאין להבל חטא בו שיש הבל דומה "שאינו
(שם).

.·Ô·k LL Ô·k ,„nÏ˙‰Ï ˙B˜BÈz‰ ˙‡ ÔÈÒÈÎÓ«¿ƒƒ∆«ƒ¿ƒ¿«≈¿∆≈¿∆
BÙeb ÔÈ·e Ôa‰ Ák ÈÙÏ ,Ú·L7,LL ÔaÓ ˙BÁÙe . ∆«¿ƒ…««≈ƒ¿«»ƒ∆≈

B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡8ÏÈh‰Ï „nÏÓ‰ Ô˙B‡ ‰kÓe . ≈«¿ƒƒ«∆»«¿«≈¿«ƒ
‰ÓÈ‡ Ì‰ÈÏÚ9˙kÓ ,·ÈB‡ ˙kÓ Ì˙B‡ ‰kÓ BÈ‡Â ; ¬≈∆≈»¿≈«∆»««≈««

‡ÏÂ ÌÈËBLa Ì˙B‡ ‰kÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .È¯ÊÎ‡«¿»ƒ¿ƒ»…«∆»¿ƒ¿…
˙BÏ˜Ó·10‰pË˜ ‰Úeˆ¯a ‡l‡ ,11Ô„nÏÓe ·LBÈÂ . ¿«¿∆»ƒ¿»¿«»¿≈¿«¿»

‰ÏÈl‰ ÔÓ ˙ˆ˜Óe Blk ÌBi‰ Ïk12„ÓÏÏ ÔÎpÁÏ È„k , »«Àƒ¿»ƒ««¿»¿≈¿«¿»ƒ¿…
ıeÁ ,ÏÏk ˙B˜BÈz‰ eÏËaÈ ‡ÏÂ .‰ÏÈl·e ÌBia««»¿»¿…ƒ»¿«ƒ¿»

ÛBÒa ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ ˙B˙aL È·¯ÚÓ13ÌÈÓÈ·e ,ÌÈÓi‰ ≈«¿≈«»¿»ƒƒ¿«»ƒ¿»ƒ
ÌÈ·BË14‰lÁza ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡ ,˙aLa Ï·‡ .15Ï·‡ , ƒ¬»¿«»≈ƒ«¿ƒ»¬»

ÔBL‡¯a ÔÈBL16elÙ‡Â ,˙B˜BÈz‰ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡Â . ƒ»ƒ¿≈¿«¿ƒ«ƒ«¬ƒ
·ÏLc˜n‰ ˙Èa ÔÈ17. ¿ƒ¿«≈«ƒ¿»

ו).7) הלכה א, (פרק למעלה כמבואר כא.), בתרא (בבא
כא):8) ה, פרק (אבות שאמרו ומה נ.) כתובות (שם;
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בדעת; ומפותח גמור בריא בילד היינו - למקרא" "בןֿחמש
ומגלגל  מעט מלמדו שאביו הפסוקים לאותם שכוונתם או
מיימוניות). (הגהות הלימוד לגיל שהגיע בטרם עוד עימו

ללימודים.9) קשבת אוזן ויטו בקולו ישמעו למען (שם)
סכנה.10) וגם אכזריות משום בזה מכה 11)שיש שיכהו

ייזוק. שלא ואילך 12)קלה "מכאן לא.): (תענית
והלילות  וקצרים הולכים שהימים באב (מחמישהֿעשר
הלילות  את שיוסיף (מי יוסיף" - דמוסיף ארוכים) נעשים
וכן  חייו). על חיים יוסיף בתורה, לעסוק הימים על
עם  שם ויהי הפסוק: על מז) פרשה (שמות, במדרשֿרבה
לכך  אמרו: כח) לד, (שמות לילה וארבעים יום ארבעים ה'
לתלמידים) משנה (המלמדים המשנים שיהיו ְִַַהתקינו
ספר  ימוש לא שנאמר: מה לקיים ובערב, בבוקר יושבים
ח). א, (יהושע ולילה יומם בו והגית מפיך הזה התורה

יוחנן 13) רבן על אמרו כח.). (סוכה היום חצות מאחר
מביתֿהמדרש  לעמוד עת הגיעה אמר: לא שמימיו בןֿזכאי,
חננאל). רבינו (כגירסת טובים וימים שבתות מערבי חוץ

חייב 14) שאמרו: כמו יוםֿטוב, שמחת וישמחו שיתענגו
קט.). (פסחים ברגל ביתו ובני בניו לשמח מה 15)אדם

אותם  ומצער להם הוא שטורח מימיהם, עוד קראו שלא
לז.). פעם 16)(נדרים כבר שקראו מה על חוזרים אבל

(שם). ראשונה חזרה ואפילו השבת, (שבת 17)קודם
קיט:).

.‚˙B˜BÈz‰ ÁÈpÓ ‡e‰L ,˙B˜BÈz‰ „nÏÓ18,‡ˆBÈÂ ¿«≈«ƒ∆«ƒ««ƒ¿≈
Ô‰nÚ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ ‡e‰L B‡19‡e‰L B‡ , ∆∆¿»»«∆∆ƒ»∆∆

Ô„enÏa ÏM¯˙Ó20‰NÚ ¯e¯‡" ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - ƒ¿«≈¿ƒ»¬≈∆ƒ¿«»…∆
"‰iÓ¯ '‰ ˙Î‡ÏÓ21·ÈLB‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ»≈»¿ƒ

‰‡¯È ÏÚa ‡l‡ ,„nÏÓ22˙B¯˜Ï ¯È‰Ó ,23˜c˜„Ïe24. ¿«≈∆»««ƒ¿»»ƒƒ¿¿«¿≈

ח:).18) בתרא (בבא לימודם שהוא 19)בשעת בשעה
וליבו  עיניו ואין אחרת במלאכה גם הוא עוסק אותם מלמד
בתוספתא  שאמרו וכמו לתלמידים. כליל ונתונים פנויים
למחצית  בחנות חבירו את המושיב ד): פרק מציעא, (בבא
עיניו  שאין לפי מלאכתו, יעשה אל אומן היה אם - שכר
כשהוא  מפרשים: ויש שמים. במלאכת שכן וכל החנות, על
התלמידים. עם לימודו אחרי אפילו בביתו מלאכה עושה
למלא  כך אחר יכול ואינו כוחותיו אז מחלישה המלאכה
פרק  דמאי (ירושלמי, שאמרו וכמו התלמידים. כלפי חובתו
ביום, עצמו וישכיר בלילה שלו בתוך יעשה לא ג): הלכה ז,
מצא  יוחנן רבי הבית. בעל של במלאכתו ממעט שהוא מפני
לו: אמר חלש, כשהוא לימודו בשעת תינוקות מלמד פעם
אם  ומה, לך, אסור לו: אמר אני. צם לו: אמר זה? מה
 ֿ הקדושֿברוך של מלאכתו - אסור ודם בשר של מלאכתו

שכן! כל לא מש 20)הוא כל ואינו שיבינו להסבירם תדל
ישתבשו. ולא לאשורו מסופר 21)דבר כא:). בתרא (בבא

הזכרים  את רק באדום הרג למה יואב את שאל דוד שם:
יואב  שם ישב חדשים ששת כי ככתוב: הנקבות, את גם ולא

ה  עד ישראל טז).וכל יא, (מלכיםֿא באדום זכר כל כרית
עמלק  זכר תמחה מחה בתורה: שכתוב מפני יואב: ָָָֹענה
רצה  כתוב? זכר הלא ושאל: דוד תמה יט). כה, ֵֶ(דברים

רבו את להרוג ובאשמתו יואב בלימודו עימו דיקדק לא כי
רמייה"! ה' מלאכת עושה "ארור עליו: וקרא נשתבש,

חטא.22) ויראת שמים יראת בו בקריאה 23)שיש מרבה
בוריו.24)עמהם. על דבר כל שיבינו ומקפיד מדייק

.„˙B˜BÈz „nÏÈ ‡Ï ,‰M‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe25ÈtÓ , ƒ∆≈ƒ»…¿«≈ƒƒ¿≈
ÏÎÂ .Ì‰Èa Ïˆ‡ ˙B‡a‰ ,Ì‰È˙Bn‡26‡Ï ‰M‡ ƒ≈∆«»≈∆¿≈∆¿»ƒ»…

˙B˜BÈz „nÏ˙27Ïˆ‡ ÌÈ‡a Ì‰L ,Ì‰È˙B·‡ ÈtÓ , ¿«≈ƒƒ¿≈¬≈∆∆≈»ƒ≈∆
.ÌÈa‰«»ƒ

מדברת.25) ההלכה הפרטי במעונו פב.) (קידושין
"וכן".26) אוקספורד הפרטי.27)בנוסחת במעונה

.‰„nÏÓ Ïˆ‡ ÌÈ„ÓÏ ˙B˜BÈ˙ ‰MÓÁÂŒÌÈ¯NÚ∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈ƒ≈∆¿«≈
- ÌÈÚa¯‡ „Ú ,‰MÓÁÂŒÌÈ¯NÚ ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰.„Á‡∆»»≈«∆¿ƒ«¬ƒ»««¿»ƒ

BÚiÒÏ ¯Á‡ BnÚ ÔÈ·ÈLBÓ28ÏÚ ¯˙BÈ eÈ‰ ;Ì„enÏa ƒƒƒ«≈¿«¿¿ƒ»»≈«
ÌÈÚa¯‡29.˙B˜BÈ˙ È„nÏÓ ÈL Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ - «¿»ƒ«¬ƒƒ»∆¿≈¿«¿≈ƒ

"ריש 28) בתלמוד: נקרא זה ועוזר בעבודתו. לעזר לו להיות
ותפקידו  התלמדים. יושבים שעליו הספסל ראש דוכנא",
ומשגירו  וחוזר המלמד מפי התינוקות עם שומע רש"י: לפי

כא.). בתרא (בבא התינוקות עד 29)בפי הרא"ש: ולדעת
עד  מארבעים סיוע; בלי אחד מלמד מספיק ארבעים
מושיבים  - חמישים וכשהם לסיוע, אחר מושיבים חמישים

מיימוניות). (הגהות שניים להם

.ÂnÏÓÏ „nÏnÓ ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ‡e‰L ,¯Á‡ „ ƒƒ∆«»»ƒ¿«≈ƒ¿«≈«≈∆
¯È‰Ó30ÌÈ¯·c ‰na .˜ec˜„a ÔÈa ‡¯˜Óa ÔÈa ,epnÓ »ƒƒ∆≈¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«∆¿»ƒ

¯‰p‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ,˙Á‡ ¯ÈÚa Ì‰ÈL eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»¿≈∆¿ƒ««¿…»»«»»
¯‰p‰ „vÓ B‡ ,¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ Ï·‡ ;Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÓ«¿ƒ≈≈∆¬»≈ƒ¿ƒƒ««»»
,ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÈÏBÓ ÔÈ‡ - ¯ÈÚ‰ d˙B‡a elÙ‡ BcˆÏ¿ƒ¬ƒ¿»»ƒ≈ƒƒ∆«»»

‡È¯a ÔÈa ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡31ÔÈa ,¯‰p‰ ÈabŒÏÚ ∆»ƒ≈»»ƒ¿»»ƒ««≈«»»ƒ¿
Èe‡¯ BÈ‡L32.‰¯‰Óa ÏtÏ ∆≈»ƒ…ƒ¿≈»

יותר 30) הוראה בכישרונות מחונן שהוא שם). בתרא, (בבא
המקצועות. בשני הראשון וחזק.31)מן רחב גשר

אסון.32) יקראנו פן לנפול. ועלול רעוע

.ÊÈB·Ó ÈaÓ „Á‡33elÙ‡ ,„nÏÓ ˙BNÚ‰Ï LwaL ∆»ƒ¿≈»∆ƒ≈¿≈»¿«≈¬ƒ
B„Èa ˙BÁÓÏ ÂÈÎL ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ¯ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡34. ∆»ƒ¿≈∆»≈≈¿ƒ¿≈»ƒ¿¿»

„nÏÏ ˙Èa Á˙Ùe B¯·Á ‡aL ,˙B˜BÈz „nÏÓ ÔÎÂ¿≈¿«≈ƒ∆»¬≈»««ƒ¿«≈
B‡ ,BÏ ÌÈ¯Á‡ ˙B˜BÈz e‡B·iL È„k ,Bcˆa ˙B˜BÈzƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ¬≈ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰Ê Ïˆ‡ ‰Ê ÏL ˙B˜BÈzÓ e‡B·iL È„k¿≈∆»ƒƒ∆∆≈∆∆≈»

B„Èa ˙BÁÓÏ35ÏÈc‚È B˜„ˆ ÔÚÓÏ ıÙÁ '‰" :¯Ó‡pL , ƒ¿¿»∆∆¡«»≈¿««ƒ¿«¿ƒ
"¯Èc‡ÈÂ ‰¯Bz36. »¿«¿ƒ

צדדי 33) רחוב כד). א, (שופטים העיר מבוא מלשון:
לתוכו. פתוחות חצרות והרבה הרבים לרשות הפתוח

החצר.34) דיורי מנוחת מפריע התינוקות קול כי ולומר:
גבול.35) הסגת של ההתחרות 36)בטענה ידי ועל

סופרים  "קנאת כי התלמידים, של הדעת תרבה שביניהם
לרדת  לאחד אסור אחרת באומנות אבל חכמה". תרבה

(שם). בחררתו ולהפוך חבירו לאומנות
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ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מי 1) יתנהג כיצד המצוות; כל כנגד שקול תורה שתלמוד

בכיתרה. ולזכות תורה ללמוד שרוצה

.‡ÌÈ¯˙Î ‰LÏLa2,‰¯Bz ¯˙k :Ï‡¯NÈ e¯zÎ ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»≈∆∆»
B· ‰ÎÊ - ‰p‰k ¯˙k .˙eÎÏÓ ¯˙ÎÂ ,‰p‰k ¯˙ÎÂ¿∆∆¿À»¿∆∆«¿∆∆¿À»»»
˙È¯a ÂÈ¯Á‡ BÚ¯ÊÏe Bl ‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ,Ô¯‰‡«¬…∆∆¡«¿»¿»¿«¿«¬»¿ƒ
:¯Ó‡pL ,„Âc B· ‰ÎÊ - ˙eÎÏÓ ¯˙k ."ÌÏBÚ ˙p‰k¿À«»∆∆«¿»»»ƒ∆∆¡«
‰¯Bz ¯˙k ."Èc‚ LÓMk B‡ÒÎÂ ‰È‰È ÌÏBÚÏ BÚ¯Ê"«¿¿»ƒ¿∆¿ƒ¿«∆∆∆¿ƒ∆∆»
:¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ÔÎeÓe „ÓBÚÂ ÁpÓ È¯‰ -¬≈À»¿≈»¿»ƒ¿»≈∆∆¡«
Ïk - "·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ ,‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz"»ƒ»»∆»»¿ƒ««¬…»
Ì˙B‡L ,¯Ó‡˙ ‡nL .ÏhÈÂ ‡B·È ,‰ˆ¯iL ÈÓƒ∆ƒ¿∆»¿ƒ…∆»…«∆»

:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ¯˙kÓ ÌÈÏB„b ÌÈ¯˙k‰Èa" «¿»ƒ¿ƒƒ∆∆»¬≈≈ƒ
eÎÏÓÈ ÌÈÎÏÓ3ÌÈ¯N Èa ,˜„ˆ e˜˜BÁÈ ÌÈÊB¯Â ¿»ƒƒ¿…¿¿ƒ¿¿∆∆ƒ»ƒ

Ì‰ÈMÓ ÏB„b ‰¯Bz ¯˙kL ,z„ÓÏ ‡‰ ;"e¯NÈ4. »»»«¿»∆∆∆»»ƒ¿≈∆

"שלשה 2) אחר: בנוסח ושם עב:) יומא מא; פ' (אבדר"נ
- מזבח של שלחן. ושל ארון, ושל מזבח, של הם: ִֵזרים
דוד  זכה - המלכות) וסמל שלחן של ונטלו; אהרן זכה
כל  הוא; מונח עדיין - כתרֿתורה) (סמל ארון של ונטלו;

ויקח". יבוא - ליקח זה:3)הרוצה מקרא אומרת התורה
שם). (רש"י, המלך מן הממליך הובא 4)וגדול וכן

שני  של עצמם "כל ה"ספרי": מאמר ח' משלי בילקוט
מכוחה  אלא אינם וכתרֿמלכות, כתרֿכהונה הללו: כתרים

תורה". של

.·Ì„B˜ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ¯ÊÓÓ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡5Ô‰ÎÏ »¿¬»ƒ«¿≈«¿ƒ»»≈¿…≈
- "ÌÈÈtÓ ‡È‰ ‰¯˜È" :¯Ó‡pL ,ı¯‡‰ŒÌÚ ÏB„b»«»»∆∆∆¡«¿»»ƒƒ¿ƒƒ

ÌÈÙÏÂ ÈÙÏ ÒÎpL ÏB„b Ô‰kÓ6. ƒ…≈»∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

פ"ג,5) שם ירוש', יג.; (הוריות וכיו"ב לפדותו להחיותו,
על 6)ה"ה). מיוסד זה מדרש ביוה"כ. הקדשים לקודש

שמח)". (אור "מפנינים" הכתיב:

.‚‰Ïe˜L ‡È‰L ,Ôlk ˙Bˆn‰ ÏÎa ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡7 ≈¿ƒ¿»¿»«ƒ¿À»∆ƒ¿»
Ïk „‚k ‰¯Bz „eÓÏz ‡l‡ ,‰¯Bz „eÓÏz „‚k¿∆∆«¿»∆»«¿»¿∆∆»

Ôlk ˙Bˆn‰8‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó „eÓÏz‰L ,9CÎÈÙÏ ; «ƒ¿À»∆««¿≈ƒƒ≈«¬∆¿ƒ»
ÌB˜Ó ÏÎa ‰NÚnÏ Ì„B˜ „eÓÏz‰10. ««¿≈««¬∆¿»»

להשתוות.7) מ"א).8)שתוכל פ"א, (קידושין 9)(פאה
יעסוק 10)מ:). או תחילה ילמד אם להימלך אחד בא ואם

עםֿהארץ  שאין לפי - תחילה למד לו: אומרים במעשה,
שם). (תוספות, חסיד

.„Ì‡ - ‰¯Bz „eÓÏ˙Â ‰ÂˆÓ ˙iNÚ ÂÈÙÏ ‰È‰»»¿»»¬ƒ«ƒ¿»¿«¿»ƒ
˜ÈÒÙÈ ‡Ï ,ÌÈ¯Á‡ È„ÈŒÏÚ ˙BNÚ‰Ï ‰ÂˆnÏ ¯LÙ‡∆¿»«ƒ¿»¿≈»«¿≈¬≈ƒ…«¿ƒ

B„eÓÏz11Â‡Ï Ì‡Â ;12¯ÊÁÈÂ ‰Âˆn‰ ‰NÚÈ - «¿¿ƒ»«¬∆«ƒ¿»¿«¬…
.B„eÓÏ˙Ï¿«¿

ללמוד 11) בנו את ששלח קסרין מן אבהו ר' על יסופר
מטפל  הוא, חסדים גומל בנך לו: ואמרו באו בטבריה. תורה
אין  המבלי אביו: לו שלח בקבורתם. ועוסק במתים הוא
וגמרו, נמנו כבר לטבריה? שלחתיך בקסרין קברים

ה"ז). פ"ג, פסחים (ירושלמי, למעשה! קודם שהתלמוד
(שם;12) ילמד כך ואחר יעשה - מצוה מת קבורת כגון

ט:). מ"ק

.‰ÏÚ ‡l‡ ÔBc BÈ‡ ,Ì„‡ ÏL BÈc ˙lÁz¿ƒ«ƒ∆»»≈ƒ∆»«
„eÓÏz‰13e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .ÂÈNÚÓ ¯‡L ÏÚ CkŒ¯Á‡Â , ««¿¿««»«¿»«¬»¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ14dÓLÏ ÔÈa ,‰¯Bza Ì„‡ ˜ÒÚÈ ÌÏBÚÏ :15, ¬»ƒ¿»«¬…»»«»≈ƒ¿»

dÓLÏ ‡lL ÔÈa16‡a dÓLÏ ‡lL CBznL , ≈∆…ƒ¿»∆ƒ∆…ƒ¿»»
dÓLÏ17. ƒ¿»

כל 13) קודם ממנו ונפרעים לדין אותו תובעים לבוא לעתיד
מ:). (קידושין תורה ביטול עוון נ:).14)על (פסחים

לעצמה.15) תכלית בתור גופא, התורה בתור 16)לשם
וכיו"ב. "רבי" שיקראוהו: כגון אחרת, תכלית לשם אמצעי

בתורתו 17) אחרים ולקפח לקנטר מנת על שלומד מי אבל
יז.). (ברכות נברא שלא לו נוח -

.Â‰ÂˆÓ Ìi˜Ï BaÏ B‡NpL ÈÓ18˙BÈ‰ÏÂ Èe‡¯k BÊ ƒ∆¿»ƒ¿«≈ƒ¿»»»¿ƒ¿
BzÚc ÁÈqÈ ‡Ï - ‰¯BzŒ¯˙Îa ¯zÎÓ19ÌÈ¯·„Ï À¿»¿∆∆»…«ƒ««¿ƒ¿»ƒ

¯LÚ‰ ÌÚ ‰¯B˙ ‰˜iL BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿…»ƒ«ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»∆
˙Á‡k „B·k‰Â20‰¯Bz ÏL dk¯„ ‡È‰ Ck .21˙t : ¿«»¿∆»»ƒ«¿»∆»«

Â ,‰zLz ‰¯eNÓa ÌÈÓe ,ÏÎ‡z ÁÏnaı¯‡‰ ÏÚ «∆«…≈«ƒ«¿»ƒ¿∆¿«»»∆
‡ÏÂ .ÏÓÚ ‰z‡ ‰¯Bz·e - ‰ÈÁz ¯Úˆ ÈiÁÂ ,ÔLÈzƒ«¿«≈««ƒ¿∆«»«»»≈¿…

¯Ó‚Ï ¯·c‰ EÈÏÚ22ÏËaÏ ÔÈ¯BÁŒÔa ‰z‡ ‡ÏÂ , »∆«»»ƒ¿…¿…«»∆ƒƒ»≈
ÈÙÏ ¯ÎN‰Â ,¯ÎN ˙Èa¯‰ ,‰¯Bz ˙Èa¯‰ Ì‡Â .‰pnÓƒ∆»¿ƒƒ¿≈»»ƒ¿≈»»»¿«»»¿ƒ

¯Úv‰23. «««

התורה.18) לימוד בה.19)של והתעסקות התורה מלימוד
בתגרים".20) ולא בסחרנים תימצא "לא נה.): (עירובין
רודף 21) ואינו במועט שמסתפק מי רק ד). פ"ו, (אבות

תורה. לכתר זוכה - רווחה וחיי מותרות (שם 22)אחרי
כדי  כולה את לגמור הקב"ה שכרך "לא כי טז). פ"ב.
הוא  העיקר (ברטנורא); תגמרנה לא אם שכרך שתפסיד

ממנה. תיבטל פ"ה,23)שלא (שם אגרא - צערא לפום
כג).

.Ê‡¯˜‡Â ¯ÊÁ‡ ÔBÓÓ ıa˜‡L „Ú :¯Ó‡˙ ‡nL24! ∆»…««∆∆¿…»∆¡…¿∆¿»
¯ÊÁ‡Â ,È˜ÒÚÓ ‰t‡Â CÈ¯ˆ È‡M ‰Ó ‰˜‡L „Ú«∆∆¿∆«∆¬ƒ»ƒ¿ƒ»∆≈¬»«¿∆¡…
‰z‡ ÔÈ‡ ,EaÏ ÏÚ BÊ ‰·LÁÓ ‰ÏÚz Ì‡ - !‡¯˜‡Â¿∆¿»ƒ«¬∆«¬»»«ƒ¿≈«»

ÌÏBÚÏ ‰¯Bz ÏL d¯˙ÎÏ ‰ÎBÊ25E˙¯B˙ ‰NÚ ‡l‡ ; ∆¿ƒ¿»∆»¿»∆»¬≈»¿
Ú·˜26‰t‡LÎÏ :¯Ó‡˙ ‡ÏÂ ,È‡¯Ú EzÎ‡ÏÓe ∆«¿«¿¿¬«¿……«ƒ¿∆∆»∆

‰t˙ ‡Ï ‡nL !‰L‡27. ∆¿∆∆»…ƒ»∆

מעושר.24) כך אחר שאקיימנה כדי ממנה איבטל עתה לעת
לקיבוץ 25) כי אליה, תחזור בנקל לא ממנה בטלת שאם

גבולות. אין קנינים ורכישת ובכל 26)ממון העתים בכל
ד).27)המצבים. פ"ב, (שם

.Á¯·ÚÓ ‡ÏÂ" ,"‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" :‰¯Bza ·e˙k»«»…«»«ƒƒ¿…≈≈∆
‡È‰ Áe¯‰ Èq‚a ‡Ï - "‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" ;"‡È‰ ÌiÏ«»ƒ…«»«ƒƒ…¿«≈»«ƒ

ÌiÏ ¯·ÚÓ ÈÎl‰Ó· ‡ÏÂ ,‰ÈeˆÓ28e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .‡È‰ ¿»¿…ƒ¿«¿≈≈≈∆«»ƒ¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ29eeˆÂ ,ÌÈkÁÓ ‰¯BÁÒ· ‰a¯n‰ Ïk ‡Ï : ¬»ƒ…»««¿∆ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ

ÌÈÓÎÁ30˜ÒÚa ËÚÓÓ ÈÂ‰ :31.‰¯Bza ˜ÒÚÂ , ¬»ƒ¡≈¿«≈¿≈∆«¬…«»
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קצי dxez cenlz zekld - rcnd xtq - ixyz f"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מי 1) יתנהג כיצד המצוות; כל כנגד שקול תורה שתלמוד

בכיתרה. ולזכות תורה ללמוד שרוצה

.‡ÌÈ¯˙Î ‰LÏLa2,‰¯Bz ¯˙k :Ï‡¯NÈ e¯zÎ ƒ¿»¿»ƒƒ¿¿ƒ¿»≈∆∆»
B· ‰ÎÊ - ‰p‰k ¯˙k .˙eÎÏÓ ¯˙ÎÂ ,‰p‰k ¯˙ÎÂ¿∆∆¿À»¿∆∆«¿∆∆¿À»»»
˙È¯a ÂÈ¯Á‡ BÚ¯ÊÏe Bl ‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ,Ô¯‰‡«¬…∆∆¡«¿»¿»¿«¿«¬»¿ƒ
:¯Ó‡pL ,„Âc B· ‰ÎÊ - ˙eÎÏÓ ¯˙k ."ÌÏBÚ ˙p‰k¿À«»∆∆«¿»»»ƒ∆∆¡«
‰¯Bz ¯˙k ."Èc‚ LÓMk B‡ÒÎÂ ‰È‰È ÌÏBÚÏ BÚ¯Ê"«¿¿»ƒ¿∆¿ƒ¿«∆∆∆¿ƒ∆∆»
:¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ÏÎÏ ÔÎeÓe „ÓBÚÂ ÁpÓ È¯‰ -¬≈À»¿≈»¿»ƒ¿»≈∆∆¡«
Ïk - "·˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰L¯BÓ ,‰LÓ eÏ ‰eˆ ‰¯Bz"»ƒ»»∆»»¿ƒ««¬…»
Ì˙B‡L ,¯Ó‡˙ ‡nL .ÏhÈÂ ‡B·È ,‰ˆ¯iL ÈÓƒ∆ƒ¿∆»¿ƒ…∆»…«∆»

:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯Bz ¯˙kÓ ÌÈÏB„b ÌÈ¯˙k‰Èa" «¿»ƒ¿ƒƒ∆∆»¬≈≈ƒ
eÎÏÓÈ ÌÈÎÏÓ3ÌÈ¯N Èa ,˜„ˆ e˜˜BÁÈ ÌÈÊB¯Â ¿»ƒƒ¿…¿¿ƒ¿¿∆∆ƒ»ƒ

Ì‰ÈMÓ ÏB„b ‰¯Bz ¯˙kL ,z„ÓÏ ‡‰ ;"e¯NÈ4. »»»«¿»∆∆∆»»ƒ¿≈∆

"שלשה 2) אחר: בנוסח ושם עב:) יומא מא; פ' (אבדר"נ
- מזבח של שלחן. ושל ארון, ושל מזבח, של הם: ִֵזרים
דוד  זכה - המלכות) וסמל שלחן של ונטלו; אהרן זכה
כל  הוא; מונח עדיין - כתרֿתורה) (סמל ארון של ונטלו;

ויקח". יבוא - ליקח זה:3)הרוצה מקרא אומרת התורה
שם). (רש"י, המלך מן הממליך הובא 4)וגדול וכן

שני  של עצמם "כל ה"ספרי": מאמר ח' משלי בילקוט
מכוחה  אלא אינם וכתרֿמלכות, כתרֿכהונה הללו: כתרים

תורה". של

.·Ì„B˜ ÌÎÁŒ„ÈÓÏz ¯ÊÓÓ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡5Ô‰ÎÏ »¿¬»ƒ«¿≈«¿ƒ»»≈¿…≈
- "ÌÈÈtÓ ‡È‰ ‰¯˜È" :¯Ó‡pL ,ı¯‡‰ŒÌÚ ÏB„b»«»»∆∆∆¡«¿»»ƒƒ¿ƒƒ

ÌÈÙÏÂ ÈÙÏ ÒÎpL ÏB„b Ô‰kÓ6. ƒ…≈»∆ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

פ"ג,5) שם ירוש', יג.; (הוריות וכיו"ב לפדותו להחיותו,
על 6)ה"ה). מיוסד זה מדרש ביוה"כ. הקדשים לקודש

שמח)". (אור "מפנינים" הכתיב:

.‚‰Ïe˜L ‡È‰L ,Ôlk ˙Bˆn‰ ÏÎa ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡7 ≈¿ƒ¿»¿»«ƒ¿À»∆ƒ¿»
Ïk „‚k ‰¯Bz „eÓÏz ‡l‡ ,‰¯Bz „eÓÏz „‚k¿∆∆«¿»∆»«¿»¿∆∆»

Ôlk ˙Bˆn‰8‰NÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó „eÓÏz‰L ,9CÎÈÙÏ ; «ƒ¿À»∆««¿≈ƒƒ≈«¬∆¿ƒ»
ÌB˜Ó ÏÎa ‰NÚnÏ Ì„B˜ „eÓÏz‰10. ««¿≈««¬∆¿»»

להשתוות.7) מ"א).8)שתוכל פ"א, (קידושין 9)(פאה
יעסוק 10)מ:). או תחילה ילמד אם להימלך אחד בא ואם

עםֿהארץ  שאין לפי - תחילה למד לו: אומרים במעשה,
שם). (תוספות, חסיד

.„Ì‡ - ‰¯Bz „eÓÏ˙Â ‰ÂˆÓ ˙iNÚ ÂÈÙÏ ‰È‰»»¿»»¬ƒ«ƒ¿»¿«¿»ƒ
˜ÈÒÙÈ ‡Ï ,ÌÈ¯Á‡ È„ÈŒÏÚ ˙BNÚ‰Ï ‰ÂˆnÏ ¯LÙ‡∆¿»«ƒ¿»¿≈»«¿≈¬≈ƒ…«¿ƒ

B„eÓÏz11Â‡Ï Ì‡Â ;12¯ÊÁÈÂ ‰Âˆn‰ ‰NÚÈ - «¿¿ƒ»«¬∆«ƒ¿»¿«¬…
.B„eÓÏ˙Ï¿«¿

ללמוד 11) בנו את ששלח קסרין מן אבהו ר' על יסופר
מטפל  הוא, חסדים גומל בנך לו: ואמרו באו בטבריה. תורה
אין  המבלי אביו: לו שלח בקבורתם. ועוסק במתים הוא
וגמרו, נמנו כבר לטבריה? שלחתיך בקסרין קברים

ה"ז). פ"ג, פסחים (ירושלמי, למעשה! קודם שהתלמוד
(שם;12) ילמד כך ואחר יעשה - מצוה מת קבורת כגון

ט:). מ"ק

.‰ÏÚ ‡l‡ ÔBc BÈ‡ ,Ì„‡ ÏL BÈc ˙lÁz¿ƒ«ƒ∆»»≈ƒ∆»«
„eÓÏz‰13e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .ÂÈNÚÓ ¯‡L ÏÚ CkŒ¯Á‡Â , ««¿¿««»«¿»«¬»¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ14dÓLÏ ÔÈa ,‰¯Bza Ì„‡ ˜ÒÚÈ ÌÏBÚÏ :15, ¬»ƒ¿»«¬…»»«»≈ƒ¿»

dÓLÏ ‡lL ÔÈa16‡a dÓLÏ ‡lL CBznL , ≈∆…ƒ¿»∆ƒ∆…ƒ¿»»
dÓLÏ17. ƒ¿»

כל 13) קודם ממנו ונפרעים לדין אותו תובעים לבוא לעתיד
מ:). (קידושין תורה ביטול עוון נ:).14)על (פסחים

לעצמה.15) תכלית בתור גופא, התורה בתור 16)לשם
וכיו"ב. "רבי" שיקראוהו: כגון אחרת, תכלית לשם אמצעי

בתורתו 17) אחרים ולקפח לקנטר מנת על שלומד מי אבל
יז.). (ברכות נברא שלא לו נוח -

.Â‰ÂˆÓ Ìi˜Ï BaÏ B‡NpL ÈÓ18˙BÈ‰ÏÂ Èe‡¯k BÊ ƒ∆¿»ƒ¿«≈ƒ¿»»»¿ƒ¿
BzÚc ÁÈqÈ ‡Ï - ‰¯BzŒ¯˙Îa ¯zÎÓ19ÌÈ¯·„Ï À¿»¿∆∆»…«ƒ««¿ƒ¿»ƒ

¯LÚ‰ ÌÚ ‰¯B˙ ‰˜iL BaÏ ÏÚ ÌÈNÈ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿…»ƒ«ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»∆
˙Á‡k „B·k‰Â20‰¯Bz ÏL dk¯„ ‡È‰ Ck .21˙t : ¿«»¿∆»»ƒ«¿»∆»«

Â ,‰zLz ‰¯eNÓa ÌÈÓe ,ÏÎ‡z ÁÏnaı¯‡‰ ÏÚ «∆«…≈«ƒ«¿»ƒ¿∆¿«»»∆
‡ÏÂ .ÏÓÚ ‰z‡ ‰¯Bz·e - ‰ÈÁz ¯Úˆ ÈiÁÂ ,ÔLÈzƒ«¿«≈««ƒ¿∆«»«»»≈¿…

¯Ó‚Ï ¯·c‰ EÈÏÚ22ÏËaÏ ÔÈ¯BÁŒÔa ‰z‡ ‡ÏÂ , »∆«»»ƒ¿…¿…«»∆ƒƒ»≈
ÈÙÏ ¯ÎN‰Â ,¯ÎN ˙Èa¯‰ ,‰¯Bz ˙Èa¯‰ Ì‡Â .‰pnÓƒ∆»¿ƒƒ¿≈»»ƒ¿≈»»»¿«»»¿ƒ

¯Úv‰23. «««

התורה.18) לימוד בה.19)של והתעסקות התורה מלימוד
בתגרים".20) ולא בסחרנים תימצא "לא נה.): (עירובין
רודף 21) ואינו במועט שמסתפק מי רק ד). פ"ו, (אבות

תורה. לכתר זוכה - רווחה וחיי מותרות (שם 22)אחרי
כדי  כולה את לגמור הקב"ה שכרך "לא כי טז). פ"ב.
הוא  העיקר (ברטנורא); תגמרנה לא אם שכרך שתפסיד

ממנה. תיבטל פ"ה,23)שלא (שם אגרא - צערא לפום
כג).

.Ê‡¯˜‡Â ¯ÊÁ‡ ÔBÓÓ ıa˜‡L „Ú :¯Ó‡˙ ‡nL24! ∆»…««∆∆¿…»∆¡…¿∆¿»
¯ÊÁ‡Â ,È˜ÒÚÓ ‰t‡Â CÈ¯ˆ È‡M ‰Ó ‰˜‡L „Ú«∆∆¿∆«∆¬ƒ»ƒ¿ƒ»∆≈¬»«¿∆¡…
‰z‡ ÔÈ‡ ,EaÏ ÏÚ BÊ ‰·LÁÓ ‰ÏÚz Ì‡ - !‡¯˜‡Â¿∆¿»ƒ«¬∆«¬»»«ƒ¿≈«»

ÌÏBÚÏ ‰¯Bz ÏL d¯˙ÎÏ ‰ÎBÊ25E˙¯B˙ ‰NÚ ‡l‡ ; ∆¿ƒ¿»∆»¿»∆»¬≈»¿
Ú·˜26‰t‡LÎÏ :¯Ó‡˙ ‡ÏÂ ,È‡¯Ú EzÎ‡ÏÓe ∆«¿«¿¿¬«¿……«ƒ¿∆∆»∆

‰t˙ ‡Ï ‡nL !‰L‡27. ∆¿∆∆»…ƒ»∆

מעושר.24) כך אחר שאקיימנה כדי ממנה איבטל עתה לעת
לקיבוץ 25) כי אליה, תחזור בנקל לא ממנה בטלת שאם

גבולות. אין קנינים ורכישת ובכל 26)ממון העתים בכל
ד).27)המצבים. פ"ב, (שם

.Á¯·ÚÓ ‡ÏÂ" ,"‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" :‰¯Bza ·e˙k»«»…«»«ƒƒ¿…≈≈∆
‡È‰ Áe¯‰ Èq‚a ‡Ï - "‡È‰ ÌÈÓM· ‡Ï" ;"‡È‰ ÌiÏ«»ƒ…«»«ƒƒ…¿«≈»«ƒ

ÌiÏ ¯·ÚÓ ÈÎl‰Ó· ‡ÏÂ ,‰ÈeˆÓ28e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .‡È‰ ¿»¿…ƒ¿«¿≈≈≈∆«»ƒ¿ƒ»»¿
ÌÈÓÎÁ29eeˆÂ ,ÌÈkÁÓ ‰¯BÁÒ· ‰a¯n‰ Ïk ‡Ï : ¬»ƒ…»««¿∆ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ

ÌÈÓÎÁ30˜ÒÚa ËÚÓÓ ÈÂ‰ :31.‰¯Bza ˜ÒÚÂ , ¬»ƒ¡≈¿«≈¿≈∆«¬…«»
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נה.).28) (עירובין סוחר באניות היורדים בתגרים
ה).29) פ"ב, י).30)(שם פ"ד, ארץ 31)(שם בדרך

ומתן. ובמשא

.ËÏk ÈB‰" :¯Ó‡pL ,ÌÈÓk eÏLÓ ‰¯B˙ŒÈ¯·cƒ¿≈»ƒ¿¿¿«ƒ∆∆¡«»
ÔÈÒpk˙Ó ÌÈ‡ ÌÈn ‰Ó :EÏ ¯ÓBÏ ,"ÌÈnÏ eÎÏ ‡Ó»̂≈¿««ƒ«»««ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ

ÔB¯„Ó ÌB˜Óa32ÌÈˆa˜˙Óe ÂÈÏÚÓ ÔÈÏÁÊ ‡l‡ , ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ≈»»ƒ¿«¿ƒ
Ô¯aL‡ ÌB˜Óa33ÌÈ‡ˆÓ ÌÈ‡ ‰¯B˙ŒÈ¯·c Ck ; ƒ¿∆¿…∆»ƒ¿≈»≈»ƒ¿»ƒ

Áe¯‰ŒÈq‚a34‡k„a ‡l‡ ,·ÏŒd·b Ïk ·Ïa ‡ÏÂ , ¿«≈»«¿…¿≈»¿«≈∆»¿«»
¯ÈÒÓe ,ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏ‚¯ ¯ÙÚa ˜a‡˙nL ,Áe¯ŒÏÙLe¿««∆ƒ¿«≈«¬««¿≈«¬»ƒ≈ƒ

ÔÓf‰ È‚eÚ˙Â ˙BÂ‡z‰35ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚÂ ,BalÓ ««¬¿«¬≈«¿«ƒƒ¿∆¿»»¿»
ÂÈiÁ È„k ËÚÓ ÌBÈ36,ÏÎ‡i ‰Ó BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ , ¿«¿≈«»ƒ…»»«…«

.‰¯Bza ˜ÒBÚ BÏÈÏÂ BÓBÈ ¯‡Le¿»¿≈≈«»

שיפוע.32) מורד, - מדרון ז.) במקום 33)(תענית שקע
("הערוך"). מים למקוה גאוותנים.34)שטוח

שדורסת 35) זו כחיה עצמו משים אדם "אם נד.) (עירובין
"שאינו  רש"י: ופירש בידו". מתקיים תלמודו - ואוכלת
חיה  כאותה תבלין, בלא בשר ואוכל תענוגים על מקפיד
עינוגים". שאר וכן הריגתה; לאחר מיד ואוכלת הדורסת

קבע 36) תורתם עשו הראשונים "דורות לה:) (ברכות
האחרונים  דורות בידם; נתקיימו וזו זו - ארעי ומלאכתם
נתקיימו  לא וזו זו - עראי ותורתם קבע מלאכתם שעשו

בידם".

.È‰NÚÈ ‡ÏÂ ,‰¯Bza ˜ÒÚiL BaÏ ÏÚ ÌÈNn‰ Ïk»«≈ƒ«ƒ∆«¬…«»¿…«¬∆
˙‡ ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙ÈÂ ,‰Î‡ÏÓ¿»»¿ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»¬≈∆ƒ≈∆
‰Ú¯ Ì¯‚Â ,˙c‰ ¯B‡Ó ‰aÎÂ ,‰¯Bz‰ ˙‡ ‰Ê·e ,ÌM‰«≈»»∆«»¿ƒ»¿«»¿»«»»

‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÂÈiÁ ÏËÂ ,BÓˆÚÏ37¯eÒ‡L ÈÙÏ , ¿«¿¿»««»ƒ»»«»¿ƒ∆»
‰f‰ ÌÏBÚa ‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ ˙B‰Ï38ÎÁ e¯Ó‡ .ÌÈÓ39: ≈»ƒƒ¿≈»»»«∆»¿¬»ƒ

."ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÂÈiÁ ÏË ,‰¯B˙ŒÈ¯·cÓ ‰‰p‰ Ïk"»«∆¡∆ƒƒ¿≈»»««»ƒ»»
e¯Ó‡Â eeˆ „BÚÂ40Ô‰a Ïcb˙‰Ï ‰¯ËÚ ÌNÚz Ï‡" : ¿ƒ¿»¿««¬≈¬»»¿ƒ¿«≈»∆

e¯Ó‡Â eeˆ „BÚÂ ."Ô‰a ¯tÁÏ Ìc¯˜ ‡ÏÂ41·‰‡" : ¿…«¿…«¿…»∆¿ƒ¿»¿¡«
ÔÈ‡L ‰¯Bz ÏÎÂ" ;"˙ea¯‰ ˙‡ ‡Ne ‰Î‡Ïn‰ ˙‡∆«¿»»¿»∆»«»¿»»∆≈

‰Î‡ÏÓ dnÚ42ÛBÒÂ ,"ÔBÚ ˙¯¯B‚Â ‰ÏËa dÙBÒ , ƒ»¿»»»¿≈»¿∆∆»¿
˙Bi¯a‰ ˙‡ ÌËÒÏÓ ‡‰iL ,‰Ê Ì„‡43. »»∆∆¿≈¿«¿≈∆«¿ƒ

בעולם 37) אכלו כבר כי הבא, לעולם חלק לו אין כלומר:
(פ"ד,38)הזה. לאבות בפירושו ז"ל רבינו סב.). (נדרים

אומנותם  תורתם העושים הרבנים שכר נגד קשות מדבר ה)
ודברי  התורה למוסר בניגוד שזהו - בה לחפור וקרדום
רבינו  נגד טוען כאן משנה" וה"כסף הראשונים. חכמינו
 ֿ בתלמידי לתמוך עלינו שמוטל שונות בהוכחות ומוכיח
רבנים  להיות רמה: ולתעודה לתורה שיתמסרו חכמים
פרנסתם  ואם תיישים. אין גדיים אין שאם - בישראל ודיינים
התורה  בעסק לעסוק יוכלו ולא ובטוחה מצויה תהא לא
תורה  חסֿושלום תשתכח אז - הדעת הרחבת מתוך כראוי
סימן  דעה יורה (בשו"ע, ההלכה נפסקה וכבר מישראל.
שם  נמצאים שבניֿישראל מקומות בכל נוהגים וכן רמו)
בפני  במלאכה לעסוק יצטרך שלא רבם את בכבוד לפרנס

ההמון. בפני התורה ותתבזה ה).39)הבריות פ"ד, (אבות
י).41)(שם).40) פ"א, ב).42)(שם פ"ב, (אבות

אומנות 43) בנו את מלמד שאינו מי "כל כט.) (קידושין
ליסטות". מלמדו כאילו

.‡È‰NÚnÓ Ò¯t˙Ó ‡e‰L ÈÓÏ ‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰ÏÚÓ«¬»¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ«¬≈
ÂÈ„È44‰ÎBÊ ‰Ê·e ;‡È‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ ˙cÓe , »»ƒ«¬ƒƒ»ƒƒƒ»∆∆

,‡a‰ ÌÏBÚÏÂ ‰f‰ ÌÏBÚaL ‰·BËÂ „B·k ÏÎÏ¿»»¿»∆»»«∆¿»»«»
- "CÏ ·BËÂ EÈ¯L‡ ,ÏÎ‡˙ Èk EÈtk ÚÈ‚È" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ««∆ƒ…≈«¿∆¿»
,‡a‰ ÌÏBÚÏ "CÏ ·BËÂ" ,‰f‰ ÌÏBÚa "EÈ¯L‡"«¿∆»»«∆¿»»»«»

·BË BlkL45. ∆À

מיראֿשמים".44) יותר כפו מיגיע הנהנה "גדול ח.) (ברכות
(שם).45)

.·È‰t¯nL ÈÓa ÔÈÓi˜˙Ó ‰¯B˙ŒÈ¯·c ÔÈ‡46BÓˆÚ ≈ƒ¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ∆«¿∆«¿
ÔecÚ CBzÓ ÔÈ„ÓBlL el‡· ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ47CBzÓe ¬≈∆¿…¿≈∆¿ƒƒƒƒ

Ô‰ÈÏÚ BÓˆÚ ˙ÈÓnL ÈÓa ‡l‡ ;‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡48, ¬ƒ»¿ƒ»∆»¿ƒ∆≈ƒ«¿¬≈∆
„ÈÓz BÙeb ¯ÚˆÓe49ÂÈÈÚÏ ‰L ÔzÈ ‡ÏÂ ,50 ¿«≈»ƒ¿…ƒ≈≈»¿≈»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .‰Óez ÂÈtÚÙÚÏe51˙‡Ê" :ÊÓ¯ C¯c ¿«¿«»¿»»¿¬»ƒ∆∆∆∆…
‰¯Bz‰ ÔÈ‡ - "Ï‰‡a ˙eÓÈ Èk Ì„‡ ‰¯Bz‰«»»»ƒ»¿…∆≈«»

ÌÈÓÎÁ ÈÏ‰‡a BÓˆÚ ˙ÈÓnL ÈÓa ‡l‡ ˙Ói˜˙Ó52. ƒ¿«∆∆∆»¿ƒ∆≈ƒ«¿¿»√≈¬»ƒ
‰¯ˆ ÌBÈa ,˙Èt¯˙‰" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡ ÔÎÂ¿≈»«¿……¿»¿»ƒ¿«ƒ»¿»»

"‰ÎÁk ¯ˆ53"Èl ‰„ÓÚ È˙ÓÎÁ Û‡" :¯Ó‡ „BÚÂ ; «…∆»¿»««»¿»ƒ»¿»ƒ
Û‡a Èz„ÓlL ‰ÓÎÁ -54e¯Ó‡ .Èl ‰„ÓÚ ‡È‰ , »¿»∆»«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒ»¿

ÌÈÓÎÁ55B˙¯B˙a Ú‚i‰ ÏkL ,‰˙e¯k ˙È¯a : ¬»ƒ¿ƒ¿»∆»«»≈«¿»
L¯„n‰Œ˙È·a56ÏÎÂ ;ÁkLÓ ‡e‰ ‰¯‰Ó· ‡Ï , ¿≈«ƒ¿»…ƒ¿≈»¿«≈«¿»

‰Úˆa B„eÓÏ˙a Ú‚i‰57˙‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈkÁÓ , «»≈«¿«¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆¡«¿∆
˙ÚLa BÏB˜ ÚÈÓLn‰ ÏÎÂ ;"‰ÓÎÁ ÌÈÚe¿̂ƒ»¿»¿»««¿ƒ«ƒ¿«
‡¯Bw‰ Ï·‡ ;B„Èa Ìi˜˙Ó B„eÓÏz ,B„eÓÏz«¿«¿ƒ¿«≈¿»¬»«≈

ÁÎBL ‡e‰ ‰¯‰Óa ,LÁÏa58. ¿««ƒ¿≈»≈«

דכתיב:46) מאי אלעזר: רבי אמר נד.). (עירובין מתרשל
זו  כאבן לחייו את עצמו, משים אדם אם - אבן? לוחות
נלאין  אינן לחייו כך בניֿאדם, רגלי (מדריסת נמחית שאינה
תלמודו  - רש"י) לאחרים, וללמד לימודו על מלחזור
בידו. מתקיים תלמודו אין לאו, ואם בידו; מתקיים

עצמו 47) שמחיה במי תורה תימצא "לא והתענגות. פינוק
(נ  בתנחומא וכן קיא.). (סנהדרין לא עליה" ג): אות ח,

תאוה  העולם, עונג שמבקש מי אצל שבעלֿפה תורה תימצא
החיים  בארץ תמצא לא שנאמר: הזה, בעולם וגדולה וכבוד
במי  אלא - תימצא? המתים בארץ וכי יג). כח, (איוב

עליה". עצמו סג:).48)שמחיה כי 49)(ברכות (שם)
מוצא  אתה "במי לג). ל, (משלי חמאה יוציא חלב מיץ
אמו". משדי שינק חלב שמקיא במי - תורה? של חמאה

סב.).50) סג:).51)(כתובות נוסח 52)(ברכות
"החכמים". הדפוסים: רוב ונוסח (שם,53)אוקספורד;

כח  בו אין תורה מדברי עצמו המרפה "כל אמרו: סג.)
צרה". ביום על 54)לעמוד וסטר עלי כעס שרבי בכעס

פ"ב). (קהלתֿרבה פ"ה,55)לחיי ברכות (ירושלמי,
ֿ 56)ה"א). לתלמוד המיוחד בביתֿהמדרש וכלֿשכן

נוסח  הוא כך לתפילה. עיקרו שביתֿהכנסת בעוד תורה,
הדפוסים: בשאר בירושלמי. גם וכן קושטא; אוקספורד,

קולות 57)"ביתֿהמדרש". בקולי ולא בשוק, לא
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טז.). מ"ק ה"א; פ"ה, ברכות (עירובין 58)(ירושלמי,
נד.).

.‚ÈÔÈ‡ - ‰ÏÈl·e ÌBia „ÓÏÏ ‰ÂˆnL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ¿»ƒ¿…«««¿»≈
Ì„‡‰ÏÈl· ‡l‡ ,B˙ÓÎÁ ·¯ „ÓÏ59ÈÓ CÎÈÙÏ . »»»≈…»¿»∆»«»¿»¿ƒ»ƒ

‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÏÈÏ ÏÎa ¯‰fÈ ,‰¯Bz‰ ¯˙Îa ˙BkÊÏ ‰ˆ¯L∆»»ƒ¿¿∆∆«»ƒ»≈¿»≈»¿…
‰ÁÈNÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Â ‰La Ô‰Ó „Á‡ elÙ‡ „a‡È¿«≈¬ƒ∆»≈∆¿≈»«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»
.‰ÓÎÁ È¯·„Â ‰¯Bz „eÓÏ˙a ‡l‡ ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»¿«¿»¿ƒ¿≈»¿»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡60,‰ÏÈla ‡l‡ ‰¯Bz ÏL ‰p¯ ÔÈ‡ : »¿¬»ƒ≈ƒ»∆»∆»««¿»
‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ ÏÎÂ ."‰ÏÈl· Èp¯ ÈÓe˜" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ…ƒ««¿»¿»»≈«»

ÌBia ÂÈÏÚ CLÓ „ÒÁ ÏL ËeÁ ,‰ÏÈla61:¯Ó‡pL , ««¿»∆∆∆ƒ¿»»»«∆∆¡«
‰lÙz ÈnÚ ‰¯ÈL ‰ÏÈl·e ,BcÒÁ '‰ ‰eˆÈ ÌÓBÈ"»¿«∆«¿««¿»ƒ…ƒƒ¿ƒ»
‰¯B˙ŒÈ¯·c Ba ÌÈÚÓL ÔÈ‡L ,˙Èa ÏÎÂ ."ÈiÁ Ï‡Ï¿≈«»¿»«ƒ∆≈ƒ¿»ƒƒ¿≈»

BzÏÎB‡ L‡ ,‰ÏÈla62ÔeÓË CLÁ Ïk" :¯Ó‡pL , ««¿»≈«¿∆∆¡«»∆»
"Át ‡Ï L‡ e‰ÏÎ‡z ,ÂÈeÙˆÏ63'‰ ¯·„ Èk" . ƒ¿»¿»¿≈≈…À»ƒ¿«

¯wÚ Ïk ‰¯B˙ŒÈ¯·c ÏÚ ÁÈbL‰ ‡lL ‰Ê - "‰Êa64. »»∆∆…ƒ¿ƒ««ƒ¿≈»»ƒ»
B‡ ,˜ÒBÚ BÈ‡Â ‰¯Bza ˜ÒÚÏ BÏ ¯LÙ‡L Ïk ÔÎÂ¿≈…∆∆¿»«¬…«»¿≈≈

L¯Ùe ‰LÂ ‡¯wL65B„eÓÏz ÁÈp‰Â ,ÌÏBÚ ÈÏ·‰Ï ∆»»¿»»»«¿«¿≈»¿ƒƒ««¿
e¯Ó‡ ."'‰ ¯·c ‰ÊBa" ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ - BÁÊe¿»¬≈∆ƒ¿«∆¿«»¿

ÌÈÓÎÁ66BÙBÒ ,¯LÚÓ ‰¯Bz‰ ˙‡ Ïh·Ó‰ Ïk : ¬»ƒ»«¿«≈∆«»≈∆
BÙBÒ ,ÈÚÓ ‰¯Bz‰ ˙‡ Ìi˜Ó‰ ÏÎÂ ;ÈÚÓ dÏh·Ï¿«¿»≈…ƒ¿»«¿«≈∆«»≈…ƒ
È¯‰ - ‰¯Bza ‡e‰ L¯ÙÓ ‰Ê ÔÈÚÂ .¯LÚÓ dÓi˜Ï¿«¿»≈∆¿ƒ¿»∆¿…»«»¬≈
EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ z„·Ú ‡Ï ¯L‡ ˙Áz" :¯ÓB‡ ‡e‰≈««¬∆…»«¿»∆¡…∆
;"EÈ·È‡ ˙‡ z„·ÚÂ ,Ïk ·¯Ó ··Ï ·eË·e ‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿≈»≈……¿»«¿»∆…¿∆

E˙pÚ ÔÚÓÏ" :¯ÓB‡Â67."E˙È¯Á‡a E·ËÈ‰Ï ¿≈¿««¬…¿¿≈ƒ¿¿«¬ƒ∆

במנוחת 59) כי לגירסא", אלא סהרא איברא "לא סה.) (שם,
הפרעה. ללא ללימוד ולהתמסר להתרכז יכולים הלילה

מז).60) פ' אלהים 61)(שמותֿרבה, בעיני חן מוצא הוא
ג:). (ע"ז צב.).62)ואדם לפי 63)(סנהדרין ופירושו

התורה: (מסתרי) ממצפוני ונחבא צפון לילה כל שם: ִֵרש"י
תאכלהו  זה בגלל - בית באותו נשמעים תורה דברי שאין

ניפוח. צריכה שאינה גיהנום של מתחשב 64)אש שאינו
צט.). (סנהדרין כלל לב אליהם שם ואינו קרא 65)עמהם

לימודי  וזנח נתרחק ולבסוף שבעלֿפה תורה ושנה מקרא
ט).66)ה'. פ"ד, תורה 67)(אבות ולומד שמתענה מי

כל. ומרוב מעושר לקיימה סופו - מעוני

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרב 1) לימוד סדר הגון; שאינו לתלמיד מלמדים שאין

שני  המדרש; בבית ההתנהגות ישיבתם; ואופן לתלמידים
תחילה? עונים למי כאחת, ששאלו תלמידיו

.‡Ôe‚‰ „ÈÓÏ˙Ï ‡l‡ ,‰¯Bz ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡2‰‡ , ≈¿«¿ƒ»∆»¿«¿ƒ»»∆
Ì˙Ï B‡ ,ÂÈNÚÓa3‡Ï C¯„a CÏB‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬»¿»¬»ƒ»»≈¿∆∆…

C¯„a B˙B‡ ÔÈ‚È‰Óe ,·ËeÓÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,‰·BË»«¬ƒƒ¿»«¿ƒƒ¿∆∆
ÔÈ˜„B·e ,‰¯LÈ4B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ CkŒ¯Á‡Â ,B˙B‡ ¿»»¿ƒ¿««»«¿ƒƒ

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ .B˙B‡ ÔÈ„nÏÓe L¯„n‰Œ˙È·Ï5Ïk : ¿≈«ƒ¿»¿«¿ƒ»¿¬»ƒ»
Ô·‡ ˜¯Ê el‡k ,Ôe‚‰ BÈ‡L „ÈÓÏ˙Ï ‰BM‰«∆¿«¿ƒ∆≈»¿ƒ»«∆∆

ÒÈÏe˜¯ÓÏ6‰Ób¯Óa Ô·‡ ¯B¯ˆk" :¯Ó‡pL ,7Ôk , ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ¿∆∆¿«¿≈»≈

l‡ „B·k ÔÈ‡ - "„B·k ÏÈÒÎÏ Ô˙B‰¯B˙ ‡8:¯Ó‡pL , ≈ƒ¿ƒ»≈»∆»»∆∆¡«
C¯„a CÏB‰ BÈ‡L ·¯‰ ÔÎÂ ."eÏÁÈ ÌÈÓÎÁ „B·k"»¬»ƒƒ¿»¿≈»«∆≈≈¿∆∆
ÌÚ‰ ÏÎÂ ‡e‰ ÏB„b ÌÎÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰·BË»««ƒ∆»»»¿»»»

ÔÈ„nÏ˙Ó ÔÈ‡ ,BÏ ÔÈÎÈ¯ˆ9,·ËeÓÏ B·eL „Ú ,epnÓ ¿ƒƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ∆«¿»
eL˜·È ‰¯B˙Â ˙Ú„ e¯ÓLÈ Ô‰Î È˙ÙN Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿≈…≈ƒ¿¿««¿»¿«¿

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "‡e‰ ˙B‡·ˆ '‰ C‡ÏÓ Èk ,e‰ÈtÓ10: ƒƒƒ«¿«¿»»¿¬»ƒ
eL˜·È ‰¯Bz ,˙B‡·ˆ '‰ C‡ÏÓÏ ‰ÓBc ·¯‰ Ì‡ƒ»«∆¿«¿«¿»»¿«¿

.e‰ÈtÓ ‰¯B˙ eL˜·È Ï‡ ,Â‡Ï Ì‡ ;e‰ÈtÓƒƒƒ»«¿«¿»ƒƒ

ז.).2) לא.3)(תענית או הגון הוא אם יודעים אנו שאין
שאין  תלמיד "כל מכריז: כח.), (ברכות גמליאל רבן שהיה
פתח  על שומר והעמיד המדרש" לבית ייכנס אל כברו, תוכו
הסכימו  לא חבריו אבל - התלמידים את לבדוק ביתֿהמדרש
שהתלמיד  עוד כל באמרם: הפתח, לשומר וסילקוהו עמו
 ֿ מבית ולרחקו לדחותו אסור הגון", ל"אינו מוחזק אינו

דרכו.4)המדרש. היטיב אם קלג.).5)לדעת (חולין
אותו 6) עובדים שהיו אליל, שם - מרקור או מרקוריוס

נ.) ע"ז עב. ס, (סנהדרין כמבואר לפניו, אבנים בזריקת
רגימה.7) ע"י שנצברה אבנים הנותן 8)ערימת ופירושו:

תוך  אל אבן צרור זרק כאילו תורה, כלומר: כבוד, לכסיל
מרקוליס. ע"ז לכבוד שנרגמה יז.).9)המרגמה (מ"ק

(שם).10)

.·ÌÈ„ÈÓÏz‰Â ,L‡¯a ·LBÈ ·¯‰ ?ÌÈ„nÏÓ „ˆÈk≈«¿«¿ƒ»«≈»…¿««¿ƒƒ
·¯‰ ÌÈ‡B¯ ÌlÎ eÈ‰iL È„k ,‰¯ËÚk ÂÈÙÏ ÌÈÙwÓ11 À»ƒ¿»»«¬»»¿≈∆ƒ¿À»ƒ»«

ÂÈ„ÈÓÏ˙Â ‡qk‰ ÏÚ ·¯‰ ·LÈ ‡ÏÂ .ÂÈ¯·c ÌÈÚÓBLÂ¿¿ƒ¿»»¿…≈≈»«««ƒ≈¿«¿ƒ»
ÏÚ Ïk‰ B‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ Ïk‰ B‡ ‡l‡ ,Ú˜¯w‰ ÏÚ«««¿«∆»«…«»»∆«…«

˙B‡Òk‰12·LBÈ ·¯‰ ‰È‰ ‰BL‡¯·e .13ÌÈ„ÈÓÏz‰Â , «ƒ¿»ƒ»»»»«≈¿««¿ƒƒ
ÈL ˙Èa Ôa¯Á Ì„wÓe .ÌÈ„ÓBÚ14„nÏÏ Ïk‰ e‚‰ , ¿ƒƒ…∆À¿««ƒ≈ƒ»¬«…¿«≈

.ÌÈ·LBÈ Ì‰Â ÌÈ„ÈÓÏzÏ««¿ƒƒ¿≈¿ƒ

פניו,11) את תראו רבכם לפני כשתשבו ו.): (כריתות
כ). ל, (ישעיה מוריך את רואות עיניך והיו שנאמר:

וישנה 12) המיטה גבי על ישב שלא לרב "מנין כא.) (מגילה
המיטה, גבי על שניהם או (אלא הקרקע? גבי על לתלמידו
עמוד  פה ואתה שנאמר: רש"י) הקרקע, גבי על שניהם או

כח). ה, (דברים עד 13)עמדי רבינו משה "מימות (שם)
תורה  לומדין היו לא הב"ח) כגירסת (הזקן, גמליאל רבן
היה  שהרב בפירוש פה נזכר שלא פי על ואף מעומד". אלא
בכמה  זה מצינו הרי לימודו, בשעת תלמידיו לפני יושב
נד:): (עירובין משה" לשמאל וישב אהרן "נסתלק מקומות:
טז:). (מ"ק לרבנן" להר מתני והוה אארעא יתיב הוה "דוד

אבי 14) והוא שני בית בסוף שהיה הזקן גמליאל רבן משמת
פ"ט, (סוטה ששנינו וזהו דיבנה. גמליאל רבן של אביו
- התורה" כבוד בטל הזקן גמליאל רבן "משמת מ"טו):
מעומד: לומדים והיו בעולם בריאות היתה הוא שמת שעד
מיושב, ללמוד והתחילו לעולם כח תשות באה ומשמת

(ברטנורא). התורה" כבוד "בטל וזהו:

.‚Ì‡Â ;„nÏÓ ,ÌÈ„ÈÓÏzÏ ÂÈtÓ „nÏÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»¿«≈ƒƒ««¿ƒƒ¿«≈¿ƒ
Ìb¯˙Ó ÈtŒÏÚ „nÏÓ ‰È‰15BÈa „ÓBÚ [Ìb¯˙Ó‰] - »»¿«≈«ƒ¿«¿≈«¿«¿≈≈≈

Ìb¯˙Ó‰Â ,Ìb¯˙ÓÏ ¯ÓB‡ ·¯‰Â ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÔÈ·e≈««¿ƒƒ¿»«≈«¿«¿≈¿«¿«¿≈
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טז.). מ"ק ה"א; פ"ה, ברכות (עירובין 58)(ירושלמי,
נד.).
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B‡ ,˜ÒBÚ BÈ‡Â ‰¯Bza ˜ÒÚÏ BÏ ¯LÙ‡L Ïk ÔÎÂ¿≈…∆∆¿»«¬…«»¿≈≈
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מז).60) פ' אלהים 61)(שמותֿרבה, בעיני חן מוצא הוא
ג:). (ע"ז צב.).62)ואדם לפי 63)(סנהדרין ופירושו
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תאכלהו  זה בגלל - בית באותו נשמעים תורה דברי שאין

ניפוח. צריכה שאינה גיהנום של מתחשב 64)אש שאינו
צט.). (סנהדרין כלל לב אליהם שם ואינו קרא 65)עמהם

לימודי  וזנח נתרחק ולבסוף שבעלֿפה תורה ושנה מקרא
ט).66)ה'. פ"ד, תורה 67)(אבות ולומד שמתענה מי

כל. ומרוב מעושר לקיימה סופו - מעוני

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הרב 1) לימוד סדר הגון; שאינו לתלמיד מלמדים שאין

שני  המדרש; בבית ההתנהגות ישיבתם; ואופן לתלמידים
תחילה? עונים למי כאחת, ששאלו תלמידיו

.‡Ôe‚‰ „ÈÓÏ˙Ï ‡l‡ ,‰¯Bz ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡2‰‡ , ≈¿«¿ƒ»∆»¿«¿ƒ»»∆
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C¯„a CÏB‰ BÈ‡L ·¯‰ ÔÎÂ ."eÏÁÈ ÌÈÓÎÁ „B·k"»¬»ƒƒ¿»¿≈»«∆≈≈¿∆∆
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ÔÈ„nÏ˙Ó ÔÈ‡ ,BÏ ÔÈÎÈ¯ˆ9,·ËeÓÏ B·eL „Ú ,epnÓ ¿ƒƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ∆«¿»
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ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ - "‡e‰ ˙B‡·ˆ '‰ C‡ÏÓ Èk ,e‰ÈtÓ10: ƒƒƒ«¿«¿»»¿¬»ƒ
eL˜·È ‰¯Bz ,˙B‡·ˆ '‰ C‡ÏÓÏ ‰ÓBc ·¯‰ Ì‡ƒ»«∆¿«¿«¿»»¿«¿

.e‰ÈtÓ ‰¯B˙ eL˜·È Ï‡ ,Â‡Ï Ì‡ ;e‰ÈtÓƒƒƒ»«¿«¿»ƒƒ

ז.).2) לא.3)(תענית או הגון הוא אם יודעים אנו שאין
שאין  תלמיד "כל מכריז: כח.), (ברכות גמליאל רבן שהיה
פתח  על שומר והעמיד המדרש" לבית ייכנס אל כברו, תוכו
הסכימו  לא חבריו אבל - התלמידים את לבדוק ביתֿהמדרש
שהתלמיד  עוד כל באמרם: הפתח, לשומר וסילקוהו עמו
 ֿ מבית ולרחקו לדחותו אסור הגון", ל"אינו מוחזק אינו

דרכו.4)המדרש. היטיב אם קלג.).5)לדעת (חולין
אותו 6) עובדים שהיו אליל, שם - מרקור או מרקוריוס

נ.) ע"ז עב. ס, (סנהדרין כמבואר לפניו, אבנים בזריקת
רגימה.7) ע"י שנצברה אבנים הנותן 8)ערימת ופירושו:

תוך  אל אבן צרור זרק כאילו תורה, כלומר: כבוד, לכסיל
מרקוליס. ע"ז לכבוד שנרגמה יז.).9)המרגמה (מ"ק

(שם).10)

.·ÌÈ„ÈÓÏz‰Â ,L‡¯a ·LBÈ ·¯‰ ?ÌÈ„nÏÓ „ˆÈk≈«¿«¿ƒ»«≈»…¿««¿ƒƒ
·¯‰ ÌÈ‡B¯ ÌlÎ eÈ‰iL È„k ,‰¯ËÚk ÂÈÙÏ ÌÈÙwÓ11 À»ƒ¿»»«¬»»¿≈∆ƒ¿À»ƒ»«

ÂÈ„ÈÓÏ˙Â ‡qk‰ ÏÚ ·¯‰ ·LÈ ‡ÏÂ .ÂÈ¯·c ÌÈÚÓBLÂ¿¿ƒ¿»»¿…≈≈»«««ƒ≈¿«¿ƒ»
ÏÚ Ïk‰ B‡ ,ı¯‡‰ ÏÚ Ïk‰ B‡ ‡l‡ ,Ú˜¯w‰ ÏÚ«««¿«∆»«…«»»∆«…«

˙B‡Òk‰12·LBÈ ·¯‰ ‰È‰ ‰BL‡¯·e .13ÌÈ„ÈÓÏz‰Â , «ƒ¿»ƒ»»»»«≈¿««¿ƒƒ
ÈL ˙Èa Ôa¯Á Ì„wÓe .ÌÈ„ÓBÚ14„nÏÏ Ïk‰ e‚‰ , ¿ƒƒ…∆À¿««ƒ≈ƒ»¬«…¿«≈

.ÌÈ·LBÈ Ì‰Â ÌÈ„ÈÓÏzÏ««¿ƒƒ¿≈¿ƒ

פניו,11) את תראו רבכם לפני כשתשבו ו.): (כריתות
כ). ל, (ישעיה מוריך את רואות עיניך והיו שנאמר:

וישנה 12) המיטה גבי על ישב שלא לרב "מנין כא.) (מגילה
המיטה, גבי על שניהם או (אלא הקרקע? גבי על לתלמידו
עמוד  פה ואתה שנאמר: רש"י) הקרקע, גבי על שניהם או

כח). ה, (דברים עד 13)עמדי רבינו משה "מימות (שם)
תורה  לומדין היו לא הב"ח) כגירסת (הזקן, גמליאל רבן
היה  שהרב בפירוש פה נזכר שלא פי על ואף מעומד". אלא
בכמה  זה מצינו הרי לימודו, בשעת תלמידיו לפני יושב
נד:): (עירובין משה" לשמאל וישב אהרן "נסתלק מקומות:
טז:). (מ"ק לרבנן" להר מתני והוה אארעא יתיב הוה "דוד

אבי 14) והוא שני בית בסוף שהיה הזקן גמליאל רבן משמת
פ"ט, (סוטה ששנינו וזהו דיבנה. גמליאל רבן של אביו
- התורה" כבוד בטל הזקן גמליאל רבן "משמת מ"טו):
מעומד: לומדים והיו בעולם בריאות היתה הוא שמת שעד
מיושב, ללמוד והתחילו לעולם כח תשות באה ומשמת

(ברטנורא). התורה" כבוד "בטל וזהו:

.‚Ì‡Â ;„nÏÓ ,ÌÈ„ÈÓÏzÏ ÂÈtÓ „nÏÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»¿«≈ƒƒ««¿ƒƒ¿«≈¿ƒ
Ìb¯˙Ó ÈtŒÏÚ „nÏÓ ‰È‰15BÈa „ÓBÚ [Ìb¯˙Ó‰] - »»¿«≈«ƒ¿«¿≈«¿«¿≈≈≈

Ìb¯˙Ó‰Â ,Ìb¯˙ÓÏ ¯ÓB‡ ·¯‰Â ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÔÈ·e≈««¿ƒƒ¿»«≈«¿«¿≈¿«¿«¿≈
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,Ìb¯˙ÓÏ ÔÈÏ‡BL Ô‰LÎe .ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÏÎÏ ÚÈÓLÓ«¿ƒ«¿»««¿ƒƒ¿∆≈¬ƒ«¿«¿≈
Ìb¯˙Ó‰Â ,Ìb¯˙ÓÏ ·ÈLÓ ·¯‰Â ,·¯Ï Ï‡BL ‡e‰≈»«¿»«≈ƒ«¿«¿≈¿«¿«¿≈

BÏB˜ ·¯‰ dÈa‚È ‡ÏÂ .Ï‡BMÏ ·ÈLÓ16ÏBwÓ ¯˙BÈ ≈ƒ«≈¿…«¿ƒ«»«≈ƒ
Ï‡BML ˙Úa BÏB˜ Ìb¯˙Ó‰ dÈa‚È ‡ÏÂ ,Ìb¯˙Ó‰17 «¿«¿≈¿…«¿ƒ««¿«¿≈¿≈∆≈

‡Ï ,È‡M¯ Ìb¯˙Ó‰ ÔÈ‡ .·¯‰ ÏBwÓ ¯˙BÈ ·¯‰ ˙‡∆»«≈ƒ»«≈«¿«¿≈««…
‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,˙BpLÏ ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ ˙BÁÙÏƒ¿¿…¿ƒ¿…¿«∆»ƒ≈»»

ÂÈ·‡ ÔÓb¯˙Ó‰18¯ÓB‡ .Ba¯ B‡ ÌÎÁ ÏL19·¯‰ «¿À¿¿»»ƒ∆»»«≈»«
‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ Ck' B‡ '!Èa¯ ÈÏ ¯Ó‡ Ck' :ÔÓb¯˙ÓÏ«¿À¿¿»»»«ƒ«ƒ»»«ƒ«»

¯ÓB‡LÎe '!È¯Ó20¯ÓB‡ ,ÌÚÏ ÌÈ¯·c‰ ÔÓb¯˙Ó‰ »ƒ¿∆≈«¿À¿¿»«¿»ƒ»»≈
,Ba¯ ÏL B‡ ·¯‰ È·‡ ÏL BÓL ¯ÈkÊÓe ,ÌÎÁ‰ ÌLa¿≈∆»»«¿ƒ¿∆¬ƒ»«∆«
‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ !ÈBÏt ‡a¯ ¯Ó‡ Ck :¯ÓB‡Â¿≈»»««»»¿ƒ««ƒ∆…
B‡ Ba¯Ï ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡L ,ÌÎÁ ÏL BÓL ·¯‰ ¯ÈkÊ‰ƒ¿ƒ»«¿∆»»∆»ƒ¿¿«

BÓLa ÂÈ·‡Ï21. ¿»ƒƒ¿

החכם 15) הדורש. החכם לפני עומד שהיה המתורגמן זהו
שהם  בלשון לרבים מתרגם והוא עברית, בלשון לו לוחש

כ:). יומא (רש"י, מה.).16)שומעים אבל 17)(ברכות
לו  מותר ודאי הקהל לפני הדברים משמיע שהוא בעת
הרב  דברי להשמיע תפקידו זה שהרי קולו, להגביה
המתרגם  שאין והטעם, ולהסבירם. בלחישה הנאמרים
מן  יותר קולו מגביה הרב ושאין ששואל בעת קולו מגביה
רוקח). (מעשה לזה זה כבוד לחלוק כדי - המתרגם

ה"י).18) פ"ד, מגילה אוקספורד.19)(ירושלמי, כנוסח
אומר. אחר: אחר:20)ונוסח ונוסח אוקספורד. כנוסח

לא:).21)וכשאומר. (קידושין

.„ÒÚÎÈ ‡Ï - ÌÈ„ÈÓÏz‰ eÈ·‰ ‡ÏÂ „nlL ·¯‰22 »«∆ƒ≈¿…≈ƒ««¿ƒƒ…ƒ¿«
‰nk elÙ‡ ¯·c‰ ‰BLÂ ¯ÊBÁ ‡l‡ ,Êb¯ÈÂ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒ¿«∆»≈¿∆«»»¬ƒ«»

ÌÈÓÚÙ23¯Ó‡È ‡Ï ÔÎÂ .‰ÎÏ‰‰ ˜ÓÚ eÈ·iL „Ú , ¿»ƒ«∆»ƒ…∆«¬»»¿≈……«
ÔÈ·‰ ‡Ï ‡e‰Â !Èz·‰ :„ÈÓÏz‰24¯ÊBÁ ‡l‡ , ««¿ƒ≈«¿ƒ¿…≈ƒ∆»≈

ÌÈÓÚÙ ‰nk elÙ‡ Ï‡BLÂ25Ba¯ ÂÈÏÚ ÒÚk Ì‡Â . ¿≈¬ƒ«»¿»ƒ¿ƒ»«»»«
CÈ¯ˆ È‡ „ÓÏÏÂ ,‡È‰ ‰¯Bz ,Èa¯ :BÏ ¯Ó‡È ,Ê‚¯Â26, ¿»«…««ƒ»ƒ¿ƒ¿…¬ƒ»ƒ

!‰¯ˆ˜ ÈzÚ„Â¿«¿ƒ¿»»

במסכת 22) אמרו וכן ה). פ"ב, (אבות מלמד הקפדן ולא
מסבירות  פנים להלכה, שוחקות "פנים טז): פ' (סופרים

מניין 23)לאגדה". אומר: עקיבא רבי נד:) (עירובין
שנאמר: - שילמדנו? עד לתלמידו לשנות אדם שחייב
שתהא  עד ומניין יט). לא, (דברים בניֿישראל את ולמדה

(שם). בפיהם שימה שנאמר: - בפיהם? שהוא 24)סדורה
למד  הביישן ולא אמרו: זה כגון ועל האמת. את לומר בוש

ה). ב, שמעת,25)(אבות ולא לך שנו "ואם פ"ב) (דא"ז
לי"! שנו לומר: תבוש שם:26)אל מסופר כח.) (מגילה

הארכת  במה רבי, בןֿקרחה: יהושע ר' את שאל שרבי
מה  למשא, עליך חיי כלומר: בחיי? קצת לו: אמר ימים?
אני  וללמוד היא תורה רבי, לו: אמר ימי?! ולאריכות לך
שבמקום  מזה, אנו רואים לכך. זכית במה לדעת רצוני צריך,

הרב. של רוגזו על משגיחים אין תורה

.‰ÌÚtÓ e„ÓlL ,ÂÈ¯·ÁÓ LBa „ÈÓÏz‰ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆««¿ƒ≈¬≈»∆»¿ƒ««
‰nk ¯Á‡ ‡l‡ „ÓÏ ‡Ï ‡e‰Â ,‰iL B‡ ‰BL‡ƒ̄»¿ƒ»¿…»«∆»«««»

ÌÈÓÚÙ27‡ˆBÈÂ ÒÎ ‡ˆÓ ,‰Ê ¯·cÓ Lia˙ Ì‡L ; ¿»ƒ∆ƒƒ¿«≈ƒ»»∆ƒ¿»ƒ¿»¿≈
e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .ÌeÏk „ÓÏ BÈ‡ ‡e‰Â L¯„n‰Œ˙È·Ï¿≈«ƒ¿»¿≈»≈¿¿ƒ»»¿

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ28Ô„tw‰ ‡ÏÂ ,„ÓÏ ÔLia‰ ÔÈ‡" : ¬»ƒ»ƒƒ≈««¿»»≈¿…««¿»
eÈ·‰ ‡lL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na ."„nÏÓ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆…≈ƒ
‡È‰L ÔzÚ„ ÈtÓ B‡ ,B˜ÓÚ ÈtÓ ¯·c‰ ÌÈ„ÈÓÏz‰««¿ƒƒ«»»ƒ¿≈»¿ƒ¿≈«¿»∆ƒ
ŒÈ¯·„a ÔÈÏM¯˙Ó Ì‰L ,·¯Ï ¯k Ì‡ Ï·‡ ;‰¯ˆ¿̃»»¬»ƒƒ»»«∆≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈
Êb¯Ï ·iÁ - eÈ·‰ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈt¯˙Óe ‰¯B˙»ƒ¿«ƒ¬≈∆¿ƒ»…≈ƒ«»ƒ¿…

Ì„cÁÏ È„k ÌÈ¯·„a ÔÓÈÏÎ‰Ïe Ô‰ÈÏÚ29‰Ê ÔÈÚÎe . ¬≈∆¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿»∆
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡30‰¯Ó ˜¯Ê :31ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌÈ„ÈÓÏza »¿¬»ƒ¿…»»««¿ƒƒ¿ƒ»≈

L‡¯Œ˙el˜ ‚‰Ï ·¯Ï Èe‡¯32‡ÏÂ ,ÌÈ„ÈÓÏz‰ ÈÙÏ »»«ƒ¿…«…ƒ¿≈««¿ƒƒ¿…
È„k ,Ì‰nÚ ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa ˜ÁNÏƒ¿…ƒ¿≈∆¿…∆¡…¿ƒ¿ƒ»∆¿≈

Ô‰ÈÏÚ B˙ÓÈ‡ ‡‰zL33.‰¯‰Óa epnÓ e„ÓÏÈÂ ∆¿≈≈»¬≈∆¿ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿≈»

ס 27) סופו (ברכות - תורה דברי על עצמו המנבל "כל ג:)
פי  על ואף ספקותיו כל ששואל רש"י: ופירש להתנשא".

עליו. מלעיגים שחבריו בהם ה).28)שיש פ"ב, (אבות
ולזרזם.29) לעוררם קג:).30)כלומר: (כתובות
אימה.31) עליהם בעצמו.32)הטל "כל 33)זלזול

מר  נוטפות שפתותיו ואין רבו לפני שיושב תלמידֿחכם
ל:). (שבת תכוינה" - פחד) (מחמת

.Â„Ú ,L¯„nÏ ÒkiLk ·¯‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡≈¬ƒ∆»«¿∆ƒ»≈«ƒ¿»«
ÂÈÏÚ BzÚc ·MÈ˙zL34Ï‡BL „ÈÓÏz‰ ÔÈ‡Â . ∆ƒ¿«≈«¿»»¿≈««¿ƒ≈

ÁeÈÂ ·MÈ˙iL „Ú ,ÒkiLk35ÌÈL ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â . ¿∆ƒ»≈«∆ƒ¿«≈¿»«¿≈¬ƒ¿«ƒ
„Á‡k36‡l‡ ,¯Á‡ ÔÈÚÓ ·¯‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â . ¿∆»¿≈¬ƒ∆»«≈ƒ¿»«≈∆»

Lia˙È ‡lL È„k ,Ba ÔÈ˜eÒÚ Ô‰L ÔÈÚ‰ B˙B‡Ó37. ≈»ƒ¿»∆≈¬ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈
˙BÚË‰Ï ·¯Ï LÈÂ38ÂÈ˙BÏ‡La ÌÈ„ÈÓÏz‰ ˙‡ ¿≈»«¿«¿∆««¿ƒƒƒ¿≈»

ÌÈNÚn·e39È„Îe ,Ô„cÁÏ È„k ,Ì‰ÈÙa ‰NBÚL ««¬ƒ∆∆ƒ¿≈∆¿≈¿«¿»¿≈
.ÌÈ¯ÎBÊ ÌÈ‡ B‡ Ì„nlM ‰Ó Ì‰ ÌÈ¯ÎBÊ Ì‡ Ú„iL∆≈«ƒ¿ƒ≈«∆ƒ¿»≈»¿ƒ
ÔÈÚa Ì˙B‡ Ï‡LÏ ˙eL¯ BÏŒLiL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«∆∆¿ƒ¿…»¿ƒ¿»

ÌÊ¯ÊÏ È„k ,Ba ÔÈ˜ÒBÚ ÔÈ‡L ¯Á‡40. «≈∆≈¿ƒ¿≈¿»¿»

פ"ז).34) סנהדרין שאלתו 35)(תוספתא, תהא שלא
כענין. ושלא ֿ 36)מבוהלת ודרך נימוס משום בזה שאין

נשמעים. אינם קולות שני ועוד: ג:).37)ארץ. (שבת
רבי 38) אמרה "לא מוצאים: שאנו כמו שולל, להוליך

לידע  כדי יג.), (עירובין התלמידים בה לחדד אלא עקיבא,
לתורה  לבם שישימו פירש: ורש"י דבריו. על ישיבו אם

מלבם". פלפול אביי 39)ויאמרו בפני שבדק רבה, כגון
ושט  בודקים שאין פי על אף מבחוץ, הושט את תלמידו
מג:). (חולין בדבר אביי ירגיש אם לראות כדי מבפנים, אלא

התענינותם.40) לעורר

.ÊÔÈÏ‡BL ÔÈ‡41„nÚÓ ÔÈ·ÈLÓ ÔÈ‡Â „nÚÓ42‡ÏÂ , ≈¬ƒ¿À»¿≈¿ƒƒ¿À»¿…
È¯BÁ‡Ó ‡ÏÂ ,˜BÁ¯Ó ‡ÏÂ dB·bÓ43ÔÈ‡Â .ÌÈ˜f‰ ƒ»«¿…≈»¿…≈¬≈«¿≈ƒ¿≈

ÔÈ¯B˜ Ô‰L ÔÈÚa ‡l‡ ,·¯‰ ÔÈÏ‡BL44ÔÈ‡Â .Ba ¬ƒ»«∆»»ƒ¿»∆≈ƒ¿≈
‰‡¯iÓ ‡l‡ ,ÔÈÏ‡BL45¯˙BÈ ÔÈÚa Ï‡LÈ ‡ÏÂ . ¬ƒ∆»ƒƒ¿»¿…ƒ¿«»ƒ¿»≈

.˙BÎÏ‰ LÏMÓƒ»¬»

סנהדרין 41) (תוספתא, הוא זו שבהלכה הדינים לכל המקור
ז). הניתנת 42)פרק התשובה או המוצעת שהשאלה מפני
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ממתוך  יותר ומתוקנת מיושבת תמיד היא ישיבה מתוך
הראשונה,43)עמידה. בשורה לרב קרוב יושבים הזקנים

לפניהם  ולעמוד לצאת מאחריהם היושב השואל על ולכן
הדיון. בשעת הם גם שיראוהו רבינו 44)כדי הזהיר כבר

הרב  את ישאל שלא אמר שם אלא הקודמת, בהלכה זה על
אל  שבת דיני לומדים שאם שלומדים: נושא באותו רק
באותו  שאפילו אומר, הוא ופה יוםֿטוב: בדיני ישאלנו
כלומר: למדים, שהם בענין אלא שואלים אין עצמו נושא
ישאלנו: אל לרשות מרשות הוצאה בדיני עסוקים שאם
שהכל  אם אף בשבת? יעשו תקנה מה שנשברה, חבית

(כסףֿמשנה). שבת (תנחומא,45)מדיני בקלותֿראש ולא
יא). אות בהעלותך

.ÁÔÈÚk „Á‡ Ï‡L - eÏ‡ML ÌÈL46„Á‡ Ï‡LÂ , ¿«ƒ∆»¬»«∆»»ƒ¿»¿»«∆»
‰NÚÓ ;ÔÈÚÏ ÔÈ˜˜Ê - ÔÈÚk ‡lL47‰NÚÓ BÈ‡LÂ ∆…»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¬∆¿∆≈«¬∆

‰ÎÏ‰ ;‰NÚnÏ ÔÈ˜˜Ê -48L¯„Óe49ÔÈ˜˜Ê - ƒ¿»ƒ««¬∆¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‰„b‡Â L¯„Ó ;‰ÎÏ‰Ï50‰„b‡ ;L¯„nÏ ÔÈ˜˜Ê - «¬»»ƒ¿»¿«»»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»«»»

¯ÓÁÂŒÏ˜Â51‰¯Ê‚e ¯ÓÁÂŒÏ˜ ;¯ÓÁÂŒÏ˜Ï ÔÈ˜˜Ê -52 ¿«»…∆ƒ¿»ƒ¿«»…∆«»…∆¿≈»
„Á‡ ,ÌÈL ÔÈÏ‡BM‰ eÈ‰ .¯ÓÁÂŒÏ˜Ï ÔÈ˜˜Ê - ‰ÂL»»ƒ¿»ƒ¿«»…∆»«¬ƒ¿«ƒ∆»
ŒÌÚÂ „ÈÓÏz ;ÌÎÁÏ ÔÈ˜˜Ê - „ÈÓÏz „Á‡Â ÌÎÁ»»¿∆»«¿ƒƒ¿»ƒ∆»»«¿ƒ¿«
Ì‰ÈL ,ÌÈÓÎÁ Ì‰ÈL ;„ÈÓÏzÏ ÔÈ˜˜Ê - ı¯‡‰»»∆ƒ¿»ƒ««¿ƒ¿≈∆¬»ƒ¿≈∆
ÈzLa Ì‰ÈL eÏ‡L ;ı¯‡‰ŒÈnÚ Ì‰ÈL ,ÌÈ„ÈÓÏz«¿ƒƒ¿≈∆«≈»»∆»¬¿≈∆ƒ¿≈

˙B·eL˙ ÈzLa B‡ ˙BÎÏ‰53˙BÏ‡L ÈzLa B‡54ÈL ¬»ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿≈¿≈
‰zÚÓ Ìb¯˙Ó‰ „Èa ˙eL¯‰ - ÌÈNÚÓ55. «¬ƒ»¿¿««¿«¿≈≈»»

פסח 46) בהלכות כששואלים בענין. אחרינא: ונוסחא
נסים, (רבינו כענין שואל זהו - הפסח לפני יום שלשים

לדעת 47)מגילה). שצריכים אקטואלית: שהיא שאלה
רק  שהיא לשאלה קודמת להתנהג, ואיך לעשות מה כעת

תיאורטית. מסיני.48)להלכה, למשה שנאמרה
מתוך 49) הלכה מדרשי שהם וספרי ספרא מכילתא, כגון:

שבתורה. לב 50)הפסוקים והגיוני חכמה, אמרי שיחות
המ  על הרא"ש סומכים עיין לדינים. ענין בהם ואין קרא

לו:). בהן.51)(נדרים נדרשת שהתורה מידות מי"ג אחת
אדם 52) וחומר" ש"קל בעוד אלא המידות, מי"ג היא גם

מעצמו  שוה" "גזירה דן אדם אין סברא, פי על מעצמו דן
המתחיל: דיבור רש"י, לא., (סוכה מרבו קיבלה כן אם אלא
אין  בקבלה, שהיא שוה" "גזירה ולפיכך מקשינן). לא
מסברא  רק שהיא וחומר" "קל אבל ישכחנה: שמא לחשוש
(פר"ח). תחילה לה נזקקין לכן - לשכחה לחוש ויש

התלמידים 53) עליו משיבים חידוש איזה אמר כשהרב
(קידושין  בדבר תשובות שתי שאמרו: כמו וניתוח. בביקורת

עדיפה 54)ה:). אחת ואין למעשה ששתיהן שאלות בשתי
י). הערה קא, עמוד לעיל (עיין בידו 55)מחברתה הרשות
השני. פני על רוצה שהוא מי את לבכר

.ËÌÈLÈ ÔÈ‡56ÌÓ˙n‰ ÏÎÂ .L¯„n‰Œ˙È·a ≈¿≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿»«ƒ¿«¿≈
ÌÈÚ¯˜ ÌÈÚ¯˜ ˙ÈNÚ B˙ÓÎÁ ,L¯„n‰Œ˙È·a57ÔÎÂ ; ¿≈«ƒ¿»»¿»«¬≈¿»ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ‡Â ."‰Óe LÈaÏz ÌÈÚ¯˜e" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡»«¿……¿»¿»¿»ƒ«¿ƒ»¿≈
.„·Ïa ‰¯B˙ŒÈ¯·„a ‡l‡ ,L¯„n‰Œ˙È·a ÔÈÁÈNÓ¿ƒƒ¿≈«ƒ¿»∆»¿ƒ¿≈»ƒ¿»
'‰‡eÙ¯' BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ,LhÚ˙pL ÈÓ elÙ‡58 ¬ƒƒ∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿»
ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L¯„n‰Œ˙È·a59. ¿≈«ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»«¿»ƒ

‰¯eÓÁ L¯„n‰Œ˙Èa ˙M„˜e60.˙BiÒÎŒÈza ˙M„wÓ ¿À«≈«ƒ¿»¬»ƒ¿À«»≈¿≈ƒ

כח.).56) אלא 57)(סוכה נזכר ואינו תלמודו שוכח הוא
כלו  עא.), סנהדרין (רש"י, לקויות לסירוגין ידיעותיו מר:

ובהירות. שלימות בהן מטעם 58)ואין נוהגים בימינו גם
מרפא! אסותא! שנתעטש לאיש לומר ודרךֿארץ נימוס
"מרפא!" אומרים: היו לא גמליאל רבן בית ו"של רפואה!
נג.). (ברכות ביתֿהמדרש" ביטול משום - בביתֿהמדרש

דרךֿארץ.59) ולא תורה לא בהם ביתֿהמדרש,60)שאין
יעיד  כאשר - תורה בו להרביץ היה ותעדותו יסודו עיקר
מיוחד  וביתֿהכנסת בו: מתפללים גם היו אבל - שמו עליו
מבית  תורה, בו שמגדלים הבית וגדול לתפילה. רק
 ֿ בבית אומרים ולכן - כז.) (מגילה תפילה בו שמגדלים

בביתֿהמדרש. כן שאין מה רפואה! הכנסת:
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,‰¯ÈÁa‰ ˙È·a ˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï („Ù)...¿«¿ƒ»«»¿»¿≈«¿ƒ»
(‰Ù) ."jeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡ Ïk ‰NÚz ÌLÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¬∆…¬∆»…ƒ¿«∆»
˙È·Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ˙Ba¯w‰ ˙‡·‰a Ïth‰Ï¿ƒ«≈«¬»««»¿»ƒ»»»∆¿≈
,EÏ eÈ‰È ¯L‡ EÈL„˜ ˜¯" :¯Ó‡pL ,‰¯ÈÁa‰«¿ƒ»∆∆¡««»»∆¬∆ƒ¿¿
BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"˙‡·e ‡Oz ,EÈ¯„e¿»∆ƒ»»»ƒƒ«¿»»¿∆≈
ÌÈL„˜ ˙BcÙÏ (ÂÙ) .ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÈL„˜a ‡l‡ ¯a„Ó¿«≈∆»¿»¿≈»»»∆ƒ¿»»ƒ
˙e‡ ÏÎa ˜¯" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯zÓ eÈ‰ÈÂ ÌÈÓeÓ ÈÏÚa«¬≈ƒ¿ƒ¿À»ƒ∆∆¡««¿»««

¯a„Ó BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"ÁaÊz ELÙ«¿¿ƒ¿«ƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈
‰¯eÓz‰ ˙BÈ‰Ï (ÊÙ) .e„tiL ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa ‡l‡∆»ƒ¿≈«À¿»ƒ∆ƒ»ƒ¿«¿»
."L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,L„…̃∆∆∆¡«¿»»¿»ƒ¿∆…∆
˙¯˙Bp‰Â" :¯Ó‡pL ,˙BÁÓ È¯ÈL ÏÎ‡Ï (ÁÙ)∆¡…¿»≈¿»∆∆¡«¿«∆∆
˙‡hÁ ¯Na ÏÎ‡Ï (ËÙ) ."ÂÈ·e Ô¯‰‡ eÏÎ‡È ,‰pnÓƒ∆»…¿«¬…»»∆¡…¿««»
(ˆ) ."Ì‰a ¯tk ¯L‡ Ì˙‡ eÏÎ‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌL‡Â¿»»∆∆¡«¿»¿…»¬∆À«»∆
¯L‡ ¯Na‰Â" :¯Ó‡pL ,‡ÓËpL L„˜ ¯Na Û¯NÏƒ¿…¿«…∆∆ƒ¿»∆∆¡«¿«»»¬∆
:¯Ó‡pL ,¯˙B Û¯NÏ (‡ˆ) ."‡ÓË ÏÎa ÚbÈƒ«¿»»≈ƒ¿…»∆∆¡«
."Û¯OÈ L‡a ÈLÈÏM‰ ÌBia - Á·f‰ ¯NaÓ ¯˙Bp‰Â"¿«»ƒ¿««»«««¿ƒƒ»≈ƒ»≈
¯ÚN Ú¯t Ïcb" :¯Ó‡pL ,B¯ÚN ¯ÈÊp‰ Ïc‚Ï (·ˆ)¿«≈«»ƒ¿»∆∆¡««≈∆«¿«
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קצה zeevnd oipn - ixyz `"i oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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ממתוך  יותר ומתוקנת מיושבת תמיד היא ישיבה מתוך
הראשונה,43)עמידה. בשורה לרב קרוב יושבים הזקנים

לפניהם  ולעמוד לצאת מאחריהם היושב השואל על ולכן
הדיון. בשעת הם גם שיראוהו רבינו 44)כדי הזהיר כבר

הרב  את ישאל שלא אמר שם אלא הקודמת, בהלכה זה על
אל  שבת דיני לומדים שאם שלומדים: נושא באותו רק
באותו  שאפילו אומר, הוא ופה יוםֿטוב: בדיני ישאלנו
כלומר: למדים, שהם בענין אלא שואלים אין עצמו נושא
ישאלנו: אל לרשות מרשות הוצאה בדיני עסוקים שאם
שהכל  אם אף בשבת? יעשו תקנה מה שנשברה, חבית

(כסףֿמשנה). שבת (תנחומא,45)מדיני בקלותֿראש ולא
יא). אות בהעלותך

.ÁÔÈÚk „Á‡ Ï‡L - eÏ‡ML ÌÈL46„Á‡ Ï‡LÂ , ¿«ƒ∆»¬»«∆»»ƒ¿»¿»«∆»
‰NÚÓ ;ÔÈÚÏ ÔÈ˜˜Ê - ÔÈÚk ‡lL47‰NÚÓ BÈ‡LÂ ∆…»ƒ¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»«¬∆¿∆≈«¬∆

‰ÎÏ‰ ;‰NÚnÏ ÔÈ˜˜Ê -48L¯„Óe49ÔÈ˜˜Ê - ƒ¿»ƒ««¬∆¬»»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‰„b‡Â L¯„Ó ;‰ÎÏ‰Ï50‰„b‡ ;L¯„nÏ ÔÈ˜˜Ê - «¬»»ƒ¿»¿«»»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»«»»

¯ÓÁÂŒÏ˜Â51‰¯Ê‚e ¯ÓÁÂŒÏ˜ ;¯ÓÁÂŒÏ˜Ï ÔÈ˜˜Ê -52 ¿«»…∆ƒ¿»ƒ¿«»…∆«»…∆¿≈»
„Á‡ ,ÌÈL ÔÈÏ‡BM‰ eÈ‰ .¯ÓÁÂŒÏ˜Ï ÔÈ˜˜Ê - ‰ÂL»»ƒ¿»ƒ¿«»…∆»«¬ƒ¿«ƒ∆»
ŒÌÚÂ „ÈÓÏz ;ÌÎÁÏ ÔÈ˜˜Ê - „ÈÓÏz „Á‡Â ÌÎÁ»»¿∆»«¿ƒƒ¿»ƒ∆»»«¿ƒ¿«
Ì‰ÈL ,ÌÈÓÎÁ Ì‰ÈL ;„ÈÓÏzÏ ÔÈ˜˜Ê - ı¯‡‰»»∆ƒ¿»ƒ««¿ƒ¿≈∆¬»ƒ¿≈∆
ÈzLa Ì‰ÈL eÏ‡L ;ı¯‡‰ŒÈnÚ Ì‰ÈL ,ÌÈ„ÈÓÏz«¿ƒƒ¿≈∆«≈»»∆»¬¿≈∆ƒ¿≈

˙B·eL˙ ÈzLa B‡ ˙BÎÏ‰53˙BÏ‡L ÈzLa B‡54ÈL ¬»ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿≈¿≈
‰zÚÓ Ìb¯˙Ó‰ „Èa ˙eL¯‰ - ÌÈNÚÓ55. «¬ƒ»¿¿««¿«¿≈≈»»

פסח 46) בהלכות כששואלים בענין. אחרינא: ונוסחא
נסים, (רבינו כענין שואל זהו - הפסח לפני יום שלשים

לדעת 47)מגילה). שצריכים אקטואלית: שהיא שאלה
רק  שהיא לשאלה קודמת להתנהג, ואיך לעשות מה כעת

תיאורטית. מסיני.48)להלכה, למשה שנאמרה
מתוך 49) הלכה מדרשי שהם וספרי ספרא מכילתא, כגון:

שבתורה. לב 50)הפסוקים והגיוני חכמה, אמרי שיחות
המ  על הרא"ש סומכים עיין לדינים. ענין בהם ואין קרא

לו:). בהן.51)(נדרים נדרשת שהתורה מידות מי"ג אחת
אדם 52) וחומר" ש"קל בעוד אלא המידות, מי"ג היא גם

מעצמו  שוה" "גזירה דן אדם אין סברא, פי על מעצמו דן
המתחיל: דיבור רש"י, לא., (סוכה מרבו קיבלה כן אם אלא
אין  בקבלה, שהיא שוה" "גזירה ולפיכך מקשינן). לא
מסברא  רק שהיא וחומר" "קל אבל ישכחנה: שמא לחשוש
(פר"ח). תחילה לה נזקקין לכן - לשכחה לחוש ויש

התלמידים 53) עליו משיבים חידוש איזה אמר כשהרב
(קידושין  בדבר תשובות שתי שאמרו: כמו וניתוח. בביקורת

עדיפה 54)ה:). אחת ואין למעשה ששתיהן שאלות בשתי
י). הערה קא, עמוד לעיל (עיין בידו 55)מחברתה הרשות
השני. פני על רוצה שהוא מי את לבכר

.ËÌÈLÈ ÔÈ‡56ÌÓ˙n‰ ÏÎÂ .L¯„n‰Œ˙È·a ≈¿≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿»«ƒ¿«¿≈
ÌÈÚ¯˜ ÌÈÚ¯˜ ˙ÈNÚ B˙ÓÎÁ ,L¯„n‰Œ˙È·a57ÔÎÂ ; ¿≈«ƒ¿»»¿»«¬≈¿»ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ‡Â ."‰Óe LÈaÏz ÌÈÚ¯˜e" :B˙ÓÎÁa ‰ÓÏL ¯Ó‡»«¿……¿»¿»¿»ƒ«¿ƒ»¿≈
.„·Ïa ‰¯B˙ŒÈ¯·„a ‡l‡ ,L¯„n‰Œ˙È·a ÔÈÁÈNÓ¿ƒƒ¿≈«ƒ¿»∆»¿ƒ¿≈»ƒ¿»
'‰‡eÙ¯' BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ,LhÚ˙pL ÈÓ elÙ‡58 ¬ƒƒ∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿»
ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,L¯„n‰Œ˙È·a59. ¿≈«ƒ¿»¿≈»ƒ«¿»«¿»ƒ

‰¯eÓÁ L¯„n‰Œ˙Èa ˙M„˜e60.˙BiÒÎŒÈza ˙M„wÓ ¿À«≈«ƒ¿»¬»ƒ¿À«»≈¿≈ƒ

כח.).56) אלא 57)(סוכה נזכר ואינו תלמודו שוכח הוא
כלו  עא.), סנהדרין (רש"י, לקויות לסירוגין ידיעותיו מר:

ובהירות. שלימות בהן מטעם 58)ואין נוהגים בימינו גם
מרפא! אסותא! שנתעטש לאיש לומר ודרךֿארץ נימוס
"מרפא!" אומרים: היו לא גמליאל רבן בית ו"של רפואה!
נג.). (ברכות ביתֿהמדרש" ביטול משום - בביתֿהמדרש

דרךֿארץ.59) ולא תורה לא בהם ביתֿהמדרש,60)שאין
יעיד  כאשר - תורה בו להרביץ היה ותעדותו יסודו עיקר
מיוחד  וביתֿהכנסת בו: מתפללים גם היו אבל - שמו עליו
מבית  תורה, בו שמגדלים הבית וגדול לתפילה. רק
 ֿ בבית אומרים ולכן - כז.) (מגילה תפילה בו שמגדלים

בביתֿהמדרש. כן שאין מה רפואה! הכנסת:
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,‰¯ÈÁa‰ ˙È·a ˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï („Ù)...¿«¿ƒ»«»¿»¿≈«¿ƒ»
(‰Ù) ."jeˆÓ ÈÎ‡ ¯L‡ Ïk ‰NÚz ÌLÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¬∆…¬∆»…ƒ¿«∆»
˙È·Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ˙Ba¯w‰ ˙‡·‰a Ïth‰Ï¿ƒ«≈«¬»««»¿»ƒ»»»∆¿≈
,EÏ eÈ‰È ¯L‡ EÈL„˜ ˜¯" :¯Ó‡pL ,‰¯ÈÁa‰«¿ƒ»∆∆¡««»»∆¬∆ƒ¿¿
BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"˙‡·e ‡Oz ,EÈ¯„e¿»∆ƒ»»»ƒƒ«¿»»¿∆≈
ÌÈL„˜ ˙BcÙÏ (ÂÙ) .ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÈL„˜a ‡l‡ ¯a„Ó¿«≈∆»¿»¿≈»»»∆ƒ¿»»ƒ
˙e‡ ÏÎa ˜¯" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯zÓ eÈ‰ÈÂ ÌÈÓeÓ ÈÏÚa«¬≈ƒ¿ƒ¿À»ƒ∆∆¡««¿»««

¯a„Ó BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"ÁaÊz ELÙ«¿¿ƒ¿«ƒƒ«¿»»¿∆≈¿«≈
‰¯eÓz‰ ˙BÈ‰Ï (ÊÙ) .e„tiL ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa ‡l‡∆»ƒ¿≈«À¿»ƒ∆ƒ»ƒ¿«¿»
."L„w ‰È‰È B˙¯eÓ˙e ‡e‰ ‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,L„…̃∆∆∆¡«¿»»¿»ƒ¿∆…∆
˙¯˙Bp‰Â" :¯Ó‡pL ,˙BÁÓ È¯ÈL ÏÎ‡Ï (ÁÙ)∆¡…¿»≈¿»∆∆¡«¿«∆∆
˙‡hÁ ¯Na ÏÎ‡Ï (ËÙ) ."ÂÈ·e Ô¯‰‡ eÏÎ‡È ,‰pnÓƒ∆»…¿«¬…»»∆¡…¿««»
(ˆ) ."Ì‰a ¯tk ¯L‡ Ì˙‡ eÏÎ‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌL‡Â¿»»∆∆¡«¿»¿…»¬∆À«»∆
¯L‡ ¯Na‰Â" :¯Ó‡pL ,‡ÓËpL L„˜ ¯Na Û¯NÏƒ¿…¿«…∆∆ƒ¿»∆∆¡«¿«»»¬∆
:¯Ó‡pL ,¯˙B Û¯NÏ (‡ˆ) ."‡ÓË ÏÎa ÚbÈƒ«¿»»≈ƒ¿…»∆∆¡«
."Û¯OÈ L‡a ÈLÈÏM‰ ÌBia - Á·f‰ ¯NaÓ ¯˙Bp‰Â"¿«»ƒ¿««»«««¿ƒƒ»≈ƒ»≈
¯ÚN Ú¯t Ïcb" :¯Ó‡pL ,B¯ÚN ¯ÈÊp‰ Ïc‚Ï (·ˆ)¿«≈«»ƒ¿»∆∆¡««≈∆«¿«
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ÂÈ˙Ba¯˜ ÏÚ B¯ÚN ¯ÈÊp‰ Ál‚Ï (‚ˆ) ."BL‡…̄¿«≈««»ƒ¿»«»¿¿»
,‡ÓË Ì‡ B¯Ê ÈÓÈ CB˙a B‡ ,B¯Ê ÈÓÈ ˙‡ÏÓaƒ¿…¿≈ƒ¿¿¿≈ƒ¿ƒƒ¿»
Ïk Ì„‡ Ìi˜Ï („ˆ) ."ÂÈÏÚ ˙Ó ˙eÓÈ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»≈»»¿«≈»»»
,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ‰˜„ˆ B‡ Ôa¯wÓ ,ÂÈ˙ÙNa ‡ÈˆBiM ‰Ó«∆ƒƒ¿»»ƒ»¿»¿»»¿«≈»∆
(‰ˆ) ."˙ÈNÚÂ ¯ÓLz ,EÈ˙ÙN ‡ˆBÓ" :¯Ó‡pL∆∆¡«»¿»∆ƒ¿…¿»ƒ»
.‰¯Bza ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈÈc‰ ÏÎa ÌÈ¯„ ˙¯Ù‰a Ôe„Ï»«¬»«¿»ƒ¿»«ƒƒ»¬ƒ«»
ÈÎÂ" :¯Ó‡pL ,‡ÓË ‰Ï·a Ú‚Bp‰ Ïk ˙BÈ‰Ï (Âˆ)ƒ¿»«≈«ƒ¿≈»»≈∆∆¡«¿ƒ
ÌÈˆ¯L ‰ÓL ˙BÈ‰Ï (Êˆ) ."‰Ó‰a‰ ÔÓ ˙eÓÈ»ƒ«¿≈»ƒ¿¿…»¿»ƒ

."‡Óh‰ ÌÎÏ ‰ÊÂ" :¯Ó‡pL ,ÔÈ‡nËÓ˙BÈ‰Ï (Áˆ) ¿«¿ƒ∆∆¡«¿∆»∆«»≈ƒ¿
¯L‡ ÏÎ‡‰ ÏkÓ" :¯Ó‡pL ,ÔÈ‡nË˙Ó ÔÈÏÎ‡‰»√»ƒƒ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ»»…∆¬∆
‰‡nËÓe ‰‡ÓË ‰cp‰ ˙BÈ‰Ï (Ëˆ) ."ÏÎ‡È≈»≈ƒ¿«ƒ»¿≈»¿«¿»
(‡˜) .‰ck ‰‡ÓË ˙„ÏBi‰ ˙BÈ‰Ï (˜) .ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒƒ¿«∆∆¿≈»¿ƒ»
ÚbÓ „‚a ˙BÈ‰Ï (·˜) .‡nËÓe ‡ÓË Ú¯ˆn‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿…»»≈¿«≈ƒ¿∆∆¿À»
(„˜) .‡nËÓ ÚbÓ ˙Èa ˙BÈ‰Ï (‚˜) .‡nËÓe ‡ÓË»≈¿«≈ƒ¿«ƒ¿À»«¿«≈
.‰‡nËÓ Ú¯Ê ˙·ÎL ˙BÈ‰Ï (‰˜) .‡nËÓ ·f‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«»¿«≈ƒ¿ƒ¿«∆«¿«¿»
˙n‰ ˙BÈ‰Ï (Ê˜) .‰‡nËÓ ‰·f‰ ˙BÈ‰Ï (Â˜)ƒ¿«»»¿«¿»ƒ¿«≈
,¯B‰Ë Ì„‡Ï ÔÈ‡nËÓ ‰c ÈÓ ˙BÈ‰Ï (Á˜) .‡nËÓ¿«≈ƒ¿≈ƒ»¿«¿ƒ¿»»»
el‡ ÏÎÂ .„·Ïa ˙Ó ˙‡ÓhÓ ‡ÓË Ì„‡Ï ÔÈ¯‰ËÓe¿«¬ƒ¿»»»≈ƒÀ¿«≈ƒ¿«¿»≈
‰‡ÓË Ïk ÈËtLÓ ·¯ ,el‡ ÔÈ‡ÓË ÏL ÔÈÈc‰«ƒƒ∆¿≈ƒ≈…ƒ¿¿≈»À¿»
˙BÈ‰Ï (Ë˜) .·˙ÎaL ‰¯Bza ¯‡·Ó Ô‰Ó ‰‡ÓËÂ¿À¿»≈∆¿…»«»∆ƒ¿»ƒ¿
:¯Ó‡pL ,‰Â˜Ó ÈÓa ‰ÏÈ·Ëa ˙B‡Óh‰ ÏkÓ ‰¯‰h‰«»√»ƒ»«À¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿∆∆∆¡«
,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ ;"B¯Na Ïk ˙‡ ÌÈna ıÁ¯Â"¿»«««ƒ∆»¿»»¿ƒƒ«¿»
.˙Á‡ ˙·a Ô‰a ‰ÏBÚ BÙeb ÏkL ÌÈÓa BÊ ‰ˆÈÁ¯L∆¿ƒ»¿«ƒ∆»∆»∆¿«««
ÔÈa Ì„‡ ˙Ú¯ˆ ÔÈa ,˙Ú¯v‰ ÔÓ ‰¯‰h‰ ˙BÈ‰Ï (È˜)ƒ¿«»√»ƒ«»««≈»««»»≈
ÈzLe ˙ÚÏBz ÈLe ·BÊ‡Â Ê¯‡ ıÚa ,˙Èa ˙Ú¯»̂«««ƒ¿≈∆∆¿≈¿ƒ««¿≈
˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê" :¯Ó‡pL ,ÌÈiÁ ÌÈÓe ÌÈ¯tƒ̂√ƒ«ƒ«ƒ∆∆¡«…ƒ¿∆«
,B¯ÚN Ïk ˙‡ Ál‚Ó Ú¯ˆn‰ ˙BÈ‰Ï (‡È˜) ."Ú¯ˆn‰«¿…»ƒ¿«¿…»¿«≈«∆»¿»
."B¯ÚN Ïk ˙‡ Ál‚È ,ÈÚÈ·M‰ ÌBi· ‰È‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»««¿ƒƒ¿««∆»¿»
ÌÈ¯eÓ‡‰ ÌÈ¯·ca ÏkÏ Úe„È Ú¯ˆn‰ ˙BÈ‰Ï (·È˜)ƒ¿«¿…»»««…«¿»ƒ»¬ƒ
ÏÚÂ ,Úe¯Ù ‰È‰È BL‡¯Â ,ÌÈÓ¯Ù eÈ‰È ÂÈ„‚a" :Ba¿»»ƒ¿¿Àƒ¿…ƒ¿∆»«¿«
¯‡L Ïk ÔÎÂ ."‡¯˜È ,‡ÓË ‡ÓËÂ ;‰ËÚÈ ÌÙN»»«¿∆¿»≈»≈ƒ¿»¿≈»¿»
˙BNÚÏ (‚È˜) .ÔÓˆÚ ˙‡ ÚÈ„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡Óh‰«¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ«∆«¿»«¬
‰˙È‰Â" :¯Ó‡pL ,ÔÎeÓ d¯Ù‡ ˙BÈ‰Ï ‰n„‡ ‰¯t»»¬À»ƒ¿∆¿»»∆∆¡«¿»¿»
Ô˙B Ì„‡ CÈ¯ÚÓ ˙BÈ‰Ï („È˜) ."Ï‡¯NÈ Èa ˙„ÚÏ«¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«¬ƒ»»≈
‡ÏÙÈ Èk LÈ‡" :¯Ó‡pL ,‰L¯ta ÔÈ·eˆw‰ ÌÈÓc»ƒ«¿ƒ«»»»∆∆¡«ƒƒ«¿ƒ
Ô˙B ‰‡ÓË ‰Ó‰a CÈ¯ÚÓ ˙BÈ‰Ï (ÂË˜) ."¯„∆∆ƒ¿«¬ƒ¿≈»¿≈»≈
(ÊË˜) ."‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â" :¯Ó‡pL ,‰ÈÓc»∆»∆∆¡«¿∆¡ƒ∆«¿≈»
:¯Ó‡pL ,Ô‰k‰ C¯Úk Ô˙B B˙Èa CÈ¯ÚÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬ƒ≈≈¿∆∆«…≈∆∆¡«
Ô˙B e‰„N LÈc˜Ó ˙BÈ‰Ï (ÊÈ˜) ."Ô‰k‰ BÎÈ¯Ú‰Â"¿∆¡ƒ«…≈ƒ¿«¿ƒ»≈≈
ÈÙk Ek¯Ú ‰È‰Â" :¯Ó‡pL ,‰L¯ta ·eˆw‰ C¯Úk»≈∆«»«»»»∆∆¡«¿»»∆¿¿¿ƒ
'‰Ï ÏÚnM ‰Ó ‰ÏÈÚÓa ‚‚BM‰ ÌlLÏ (ÁÈ˜) ."BÚ¯Ê«¿¿«≈«≈ƒ¿ƒ»«∆»««
L„w‰ ÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â" :¯Ó‡pL ,LÓÁ ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ…∆∆∆¡«¿∆¬∆»»ƒ«…∆

(ËÈ˜) ."ÌlLÈ:¯Ó‡pL ,L„˜ ÈÚ·¯ ÚË ˙BÈ‰Ï ¿«≈ƒ¿∆«¿»ƒ…∆∆∆¡«
.‰‡t ÁÈp‰Ï (Î˜) ."ÌÈÏel‰ L„˜ BÈ¯t Ïk ‰È‰È"ƒ¿∆»ƒ¿…∆ƒƒ¿«ƒ«≈»
.‰ÁÎM‰ ¯ÓÚ ÁÈp‰Ï (·Î˜) .Ë˜Ï ÁÈp‰Ï (‡Î˜)¿«ƒ«∆∆¿«ƒ«…∆«ƒ¿»
Ë¯t ÁÈp‰Ï („Î˜) .Ì¯ka ˙BÏÏBÚ ÁÈp‰Ï (‚Î˜)¿«ƒ«≈«∆∆¿«ƒ«∆∆

·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ" :¯Ó‡ el‡ ÏÎaL ÈÙÏ .Ì¯k‰«∆∆¿ƒ∆¿»≈∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬…
‡È·‰Ï (‰Î˜) .Ì‰lL ‰NÚ ˙ÂˆÓ e‰ÊÂ ;"Ì˙‡…»¿∆ƒ¿«¬≈∆»∆¿»ƒ
È¯eka ˙ÈL‡¯" :¯Ó‡pL ,‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï ÌÈ¯ekaƒƒ¿≈«¿ƒ»∆∆¡«≈ƒƒ≈
,Ô‰kÏ ‰ÏB„b ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï (ÂÎ˜) ."E˙Ó„‡«¿»¿¿«¿ƒ¿»¿»«…≈
LÈ¯Ù‰Ï (ÊÎ˜) ."BÏ Ôzz E‚c ˙ÈL‡¯" :¯Ó‡pL∆∆¡«≈ƒ¿»¿ƒ≈¿«¿ƒ
ı¯‡‰ ¯NÚÓ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÌiÂÏÏ Ô‚c ¯NÚÓ«¬«»»«¿ƒƒ∆∆¡«¿»«¿«»»∆
ÂÈÏÚ·Ï ÏÎ‡‰Ï ÈL ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (ÁÎ˜) ."'B‚Â¿¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ¿≈»≈ƒ¿»»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"¯OÚz ¯OÚ" :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ∆∆¡««≈¿«≈ƒƒ«¿»
ÌiÂÏ‰ ˙BÈ‰Ï (ËÎ˜) .ÈL ¯NÚÓ ‡e‰L ,e„ÓÏ»¿∆«¬≈≈ƒƒ¿«¿ƒƒ
Ï‡¯NiÓ eÁ˜lL ¯NÚn‰ ÔÓ ¯NÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ«¬≈ƒ««¬≈∆»¿ƒƒ¿»≈
."¯a„z ÌiÂÏ‰ Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ‰kÏ B˙B‡ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ«…¬ƒ∆∆¡«¿∆«¿ƒƒ¿«≈
˙ÈLÈÏMa ÈL ¯NÚÓ ˙Áz ÈÚ ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (Ï˜)¿«¿ƒ«¬«»ƒ«««¬≈≈ƒ«¿ƒƒ
,ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Ó" :¯Ó‡pL ,Úe·Ma ˙ÈMM·e«ƒƒ«»«∆∆¡«ƒ¿≈»…»ƒ
˙BcÂ˙‰Ï (‡Ï˜) ."E˙‡e·z ¯NÚÓ Ïk ˙‡ ‡ÈˆBzƒ∆»«¿«¿»¿¿ƒ¿«
,EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ z¯Ó‡Â" :¯Ó‡pL ,¯NÚÓ ÈecÂƒ«¬≈∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆
,ÌÈ¯eka‰ ÏÚ ˙B¯˜Ï (·Ï˜) ."L„w‰ Èz¯Úaƒ«¿ƒ«…∆ƒ¿««ƒƒ
(‚Ï˜) ."EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ z¯Ó‡Â ˙ÈÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆
- ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯" :¯Ó‡pL ,Ô‰kÏ ‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ«»«…≈∆∆¡«≈ƒ¬ƒ…≈∆
,Ú˜¯˜ ËÈÓL‰Ï („Ï˜) ."‰Óe¯z eÓÈ¯z ,‰lÁ«»»ƒ¿»¿«¿ƒ«¿«
(‰Ï˜) ."dzLËe ‰pËÓLz ˙ÚÈ·M‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿ƒƒƒ¿¿∆»¿«¿»
¯Èˆw·e LÈ¯Áa" :¯Ó‡pL ,ı¯‡‰ ˙„B·ÚÓ ˙BaLÏƒ¿≈¬«»»∆∆∆¡«∆»ƒ«»ƒ
,‰hÓLk ‰˙È·La Ï·BÈ ˙L Lc˜Ï (ÂÏ˜) ."˙aLzƒ¿…¿«≈¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»
(ÊÏ˜) ."‰L ÌÈMÓÁ‰ ˙L ˙‡ ÌzLc˜Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ«¿∆∆¿««¬ƒƒ»»
z¯·Ú‰Â" :¯Ó‡pL ,Ï·Bi‰ ˙La ¯ÙBMa Ú˜˙Ïƒ¿…««»ƒ¿««≈∆∆¡«¿«¬«¿»
˙La ı¯‡Ï ‰l‡b ÔzÏ (ÁÏ˜) ."‰Úe¯z ¯ÙBL«¿»ƒ≈¿À»»»∆ƒ¿«
ezz ‰l‡b ,ÌÎ˙fÁ‡ ı¯‡ ÏÎ·e" :¯Ó‡pL ,Ï·Bi‰«≈∆∆¡«¿»∆∆¬À«¿∆¿À»ƒ¿
„Ú ‰ÓBÁ È¯Ú Èza ˙l‡b ˙BÈ‰Ï (ËÏ˜) ."ı¯‡Ï»»∆ƒ¿¿À«»≈»≈»«
¯ÈÚ ·LBÓ ˙Èa ¯kÓÈ Èk ,LÈ‡Â" :¯Ó‡pL ,‰L»»∆∆¡«¿ƒƒƒ¿…≈»ƒ
,ÌÈhÓLe ÌÈL Ï·BÈ ÈL ˙BÓÏ (Ó˜) ."‰ÓBÁ»ƒ¿¿≈≈»ƒ¿ƒƒ

(‡Ó˜) ."'B‚Â Ú·L EÏ z¯ÙÒÂ" :¯Ó‡pLËÈÓL‰Ï ∆∆¡«¿»«¿»¿∆«¿¿«¿ƒ
‰MÓ ÏÚa Ïk ËBÓL" :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·Ma ÌÈÙÒk¿»ƒ«¿ƒƒ∆∆¡«»»«««≈
È¯Îp‰ ˙‡" :¯Ó‡pL ,È¯ÎÏ NbÏ (·Ó˜) ."B„È»ƒ¿…¿»¿ƒ∆∆¡«∆«»¿ƒ
(‚Ó˜) ."E„È ËÓLz EÈÁ‡ ˙‡ EÏ ‰È‰È ¯L‡Â ,N‚zƒ…«¬∆ƒ¿∆¿∆»ƒ«¿≈»∆
,‰·w‰Â ÌÈÈÁl‰Â ÚB¯f‰ Ô‰kÏ ‰Ó‰a‰ ÔÓ ÔzÏƒ≈ƒ«¿≈»«…≈«¿«¿«¿»«ƒ¿«≈»
˙ÈL‡¯ ÔzÏ („Ó˜) ."ÚB¯f‰ Ô‰kÏ Ô˙Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»««…≈«¿«ƒ≈≈ƒ
."BÏ Ôzz - E‡ˆ Êb ˙ÈL‡¯Â" :¯Ó‡pL ,Ô‰kÏ Êb‰«≈«…≈∆∆¡«¿≈ƒ≈…¿ƒ≈
,Ô‰kÏ Ì‰Óe '‰Ï Ì‰Ó ,ÌÈÓ¯Á ÈÈ„a Ôe„Ï (‰Ó˜)»¿ƒ≈¬»ƒ≈∆«≈∆«…≈
(ÂÓ˜) ."Ì¯ÁÈ ¯L‡ Ì¯Á (‰) Ïk C‡" :¯Ó‡pL∆∆¡««»«≈∆¬∆«¬ƒ
,Ì¯Na ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ËÁLÏƒ¿…¿≈»«»»¿««»≈»≈¿»»
˙BqÎÏ (ÊÓ˜) ."E‡vÓe E¯˜aÓ zÁ·ÊÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ…¿¿«
e‰qÎÂ ,BÓc ˙‡ CÙLÂ" :¯Ó‡pL ,ÛBÚÂ ‰iÁ Ìc««»»∆∆¡«¿»«∆»¿ƒ»
:¯Ó‡pL ,Ôw‰ ÔÓ ¯Btˆ Ì‡ ÁÏLÏ (ÁÓ˜) ."¯ÙÚa∆»»ƒ¿…«≈ƒƒ«≈∆∆¡«
ÈÓÈÒa ˜c·Ï (ËÓ˜) ."Ì‡‰ ˙‡ ÁlLz ÁlL"«≈«¿««∆»≈ƒ¿…¿ƒ»≈
(˜) ."eÏÎ‡z ¯L‡ ‰iÁ‰ ˙‡Ê" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a¿≈»∆∆¡«…««»¬∆…¿
,¯B‰ËÏ ‡ÓË ÔÈa ÏÈc·iL „Ú ÛBÚ‰ ÈÓÈÒa ˜c·Ïƒ¿…¿ƒ»≈»«∆«¿ƒ≈»≈¿»
ÌÈ·‚Á ÈÓÈÒa ˜c·Ï (‡˜) ."¯Btˆ Ïk" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒƒ¿…¿ƒ»≈¬»ƒ
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."ÌÈÚ¯k BÏ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,‡Óh‰ ÔÓ ¯B‰Ë Ú„ÈÏ≈«»ƒ«»≈∆∆¡«¬∆¿»«ƒ
eÏÎ‡z ‰Ê ˙‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈ‚c ÈÓÈÒa ˜c·Ï (·˜)ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ∆∆¡«∆∆…¿
·MÁÏe ÌÈL„Á Lc˜Ï (‚˜) ."ÌÈna ¯L‡ ÏkÓƒ…¬∆«»ƒ¿«≈√»ƒ¿«≈
L„Á‰" :¯Ó‡pL ,„·Ïa ÔÈc ˙È·a ÌÈL„ÁÂ ÌÈL»ƒ»√»ƒ¿≈ƒƒ¿«∆∆¡««…∆
,˙aLa ˙BaLÏ („˜) ."ÌÈL„Á L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰«∆»∆…√»ƒƒ¿¿«»
Lc˜Ï (‰˜) ."˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e" :¯Ó‡pL∆∆¡«««¿ƒƒƒ¿…¿«≈
."BLc˜Ï ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL ,˙aL«»∆∆¡«»∆««»¿«¿
e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰ ÌBia" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ ¯Ú·Ï (Â˜)¿«≈»≈∆∆¡««»ƒ«¿ƒ
‰ÏÈla ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ (Ê˜) ."ÌÎÈzaÓ ¯B‡N¿ƒ»≈∆¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ««¿»
E·Ï z„b‰Â" :¯Ó‡pL ,˙Bvn‰ ‚Á ÏL ÔBL‡¯‰»ƒ∆«««∆∆¡«¿ƒ«¿»¿ƒ¿
:¯Ó‡pL ,‰Ê ÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï (Á˜) ."‡e‰‰ ÌBia««∆¡…«»¿≈∆∆∆¡«
ÏL ÔBL‡¯a ˙BaLÏ (Ë˜) ."˙BvÓ eÏÎ‡z ·¯Úa"»∆∆…¿«ƒ¿»ƒ∆
(Ò˜) ."L„˜ ‡¯˜Ó ,ÔBL‡¯‰ ÌBi·e" :¯Ó‡pL ,ÁÒt∆«∆∆¡««»ƒƒ¿»…∆
,ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e" :¯Ó‡pL ,Ba ÈÚÈ·Ma ˙BaLÏƒ¿«¿ƒƒ∆∆¡«««¿ƒƒ
Ë"Ó ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈˆwÓ ¯tÒÏ (‡Ò˜) ."L„˜ ‡¯˜Óƒ¿»…∆ƒ¿…ƒ¿ƒ«»…∆
."˙aM‰ ˙¯ÁnÓ ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe" :¯Ó‡pL ,ÌBÈ∆∆¡«¿«¿∆»∆ƒ»√«««»
Ì˙‡¯˜e" :¯Ó‡pL ,ÌÈMÓÁ‰ ÌBÈa ˙BaLÏ (·Ò˜)ƒ¿¿«¬ƒƒ∆∆¡«¿»∆

."L„˜ ‡¯˜Ó ,‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa˙BaLÏ (‚Ò˜) ¿∆∆««∆ƒ¿»…∆ƒ¿
,L„ÁÏ „Á‡a" :¯Ó‡pL ,ÈÚÈ·M‰ L„Á ÏL ÔBL‡¯a»ƒ∆…∆«¿ƒƒ∆∆¡«¿∆»«…∆
,Ba È¯ÈNÚa ˙BpÚ˙‰Ï („Ò˜) ."ÔB˙aL ÌÎÏ ‰È‰Èƒ¿∆»∆«»¿ƒ¿«»¬ƒƒ
."ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ epÚz L„ÁÏ ¯BNÚae" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»«…∆¿«∆«¿…≈∆
˙aL" :¯Ó‡pL ,ÌBv‰ ÌBÈa ˙BaLÏ (‰Ò˜)ƒ¿¿«∆∆¡«««
,˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔBL‡¯a ˙BaLÏ (ÂÒ˜) ."ÔB˙aL«»ƒ¿»ƒ∆««À

."L„˜ ‡¯˜Ó ,ÔBL‡¯‰ ÌBia" :¯Ó‡pL∆∆¡««»ƒƒ¿»…∆

ה'תשע"ח  תשרי י"ב שני יום
ÌBiae" :¯Ó‡pL ,‚Á ÏL ÈÈÓMa ˙BaLÏ (ÊÒ˜)ƒ¿«¿ƒƒ∆«∆∆¡««
˙Ú·L ‰kqa ·LÈÏ (ÁÒ˜) ."L„˜ ‡¯˜Ó ÈÈÓM‰«¿ƒƒƒ¿»…∆≈≈«À»ƒ¿«
(ËÒ˜) ."ÌÈÓÈ ˙Ú·L e·Lz ˙Bkqa" :¯Ó‡pL ,ÌÈÓÈ»ƒ∆∆¡««À≈¿ƒ¿«»ƒ
,ÔBL‡¯‰ ÌBia ÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe" :¯Ó‡pL ,·ÏeÏ ÏhÏƒ…»∆∆¡«¿«¿∆»∆«»ƒ
¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ (Ú˜) ."ÌÈ¯Óz ˙tk ¯„‰ ıÚ È¯t¿ƒ≈»»«…¿»ƒƒ¿…«»
."ÌÎÏ ‰È‰È ‰Úe¯z ÌBÈ" :¯Ó‡pL ,‰M‰ L‡¯a¿…«»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆»∆
:¯Ó‡pL ,‰LÂ ‰L ÏÎa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÔzÏ (‡Ú˜)ƒ≈«¬ƒ«∆∆¿»»»¿»»∆∆¡«
ÚÓLÏ (·Ú˜) ."ÌÈ„˜t‰ ÏÚ ¯·Ú‰ Ïk ezÈ ‰Ê"∆ƒ¿»»…≈««¿Àƒƒ¿…«
‡ÏÂ ÛÈÒBÈ ‡Ï Ì‡ ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa ‡‰iL ‡È· ÏkÓƒ»»ƒ∆¿≈¿»»ƒ…ƒ¿…
˙BpÓÏ (‚Ú˜) ."ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡" :¯Ó‡pL ,Ú¯‚Èƒ¿«∆∆¡«≈»ƒ¿»¿«
(„Ú˜) ."CÏÓ EÈÏÚ ÌÈNz ÌBN" :¯Ó‡pL ,CÏÓ∆∆∆∆¡«»ƒ»∆∆∆
,Ï‡¯NÈÏ Ì‰Ï e„ÓÚiL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏkÓ ÚÓLÏƒ¿…«ƒ»≈ƒ«»∆««¿»∆¿ƒ¿»≈
."‰NÚz - EÏ e¯Ó‡È ¯L‡ ËtLn‰ ÏÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿««ƒ¿»¬∆…¿¿«¬∆
ÔÈa ˙˜ÏÁÓ ‰È‰z Ì‡ ,ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ (‰Ú˜)ƒ¿«¬≈«ƒƒƒ¿∆«¬…∆≈
."˙Bh‰Ï - ÌÈa¯ È¯Á‡" :¯Ó‡pL ,ÔÈÈca ÔÈ¯„‰q‰««¿∆¿ƒ«ƒƒ∆∆¡««¬≈«ƒ¿«
Ï‰˜Â Ï‰˜ ÏÎa ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ (ÂÚ˜)¿«¿ƒ¿¿ƒ¿»»»¿»»
."EÏ Ôzz ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«…¿ƒ¿…¿ƒƒ∆¿
ÔÈ„ÓBÚL ‰ÚLa ÔÈÈc ÈÏÚa ÔÈa ˙BÂL‰Ï (ÊÚ˜)¿«¿≈«¬≈ƒƒ¿»»∆¿ƒ
(ÁÚ˜) ."E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa" :¯Ó‡pL ,ÔÈca«ƒ∆∆¡«¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆
:¯Ó‡pL ,˙e„Ú BÏ LiL ÈÓÏ ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆≈≈∆∆¡«

ÌÈ„Ú‰ ¯˜ÁÏ (ËÚ˜) ."Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ ,„Ú ‡e‰Â"¿≈»»»««¿…»≈ƒ
."·ËÈ‰ ,zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â" :¯Ó‡pL ,‰a¯‰«¿≈∆∆¡«¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈
,˙BNÚÏ eÓÓfL BÓk ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„ÚÏ ˙BNÚÏ (Ù˜)«¬¿≈ƒ¿ƒ¿∆»¿«¬
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˙˙Ï (‚Ù˜) ."zLlLÂ ,C¯c‰ EÏ ÔÈÎz" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ¿«∆∆¿ƒ«¿»»≈
:¯Ó‡pL ,˙BËÏB˜ Ô‰ Ì‚Â ,˙·LÏ ÌÈ¯Ú ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ»ƒ»∆∆¿«≈¿∆∆¡«

(„Ù˜) ."ÌÈ¯Ú ÌiÂÏÏ e˙Â",‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ ¿»¿«¿ƒƒ»ƒ«¬«¬∆
„a‡Ï (‰Ù˜) ."Eb‚Ï ‰˜ÚÓ ˙ÈNÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»«¬∆¿«∆¿«≈
Ôe„a‡z „a‡" :¯Ó‡pL ,‰ÈLnLÓ ÏÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»¿»¿«¿∆»∆∆¡««≈¿«¿
˙‡ Û¯NÏÂ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÈL‡ ‚¯‰Ï (ÂÙ˜) ."'B‚Â¿«¬…«¿≈ƒ«ƒ««¿ƒ¿…∆
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."˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz" :¯Ó‡pL ,˜ÏÓÚ ÏL∆¬»≈∆∆¡«ƒ¿∆∆≈∆¬»≈
:¯Ó‡pL ,¯È„z ˜ÏÓÚ eÏ ‰NÚM ‰Ó ¯kÊÏ (ËÙ˜)ƒ¿…«∆»»»¬»≈»ƒ∆∆¡«
˙BNÚÏ (ˆ˜) ."˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ"»≈¬∆»»¿¬»≈«¬
:¯Ó‡pL ,‰¯Bza ·e˙k‰ ËtLnk ˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa¿ƒ¿∆∆»¿«ƒ¿»«»«»∆∆¡«
,‰ÓÁÏnÏ Ô‰k ÁLÓÏ (‡ˆ˜) ."¯ÈÚ Ï‡ ·¯˜˙ Èk"ƒƒ¿«∆ƒƒ¿…«…≈«ƒ¿»»
Ô‰k‰ LbÂ ,‰ÓÁÏn‰ Ï‡ ÌÎ·¯˜k ‰È‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»¿»»¿∆∆«ƒ¿»»¿ƒ««…≈
:¯Ó‡pL ,‰Ána „È ÔÈ˜˙‰Ï (·ˆ˜) ."ÌÚ‰ Ï‡ ¯a„Â¿ƒ∆∆»»¿«¿ƒ»««¬∆∆∆¡«
,„˙È ÔÈ˜˙‰Ï (‚ˆ˜) ."‰ÁnÏ ıeÁÓ EÏ ‰È‰z „ÈÂ"¿»ƒ¿∆¿ƒ««¬∆¿«¿ƒ»≈
·ÈL‰Ï („ˆ˜) ."EÊ‡ ÏÚ EÏ ‰È‰z „˙ÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈ƒ¿∆¿«¬≈∆¿»ƒ
."ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Â" :¯Ó‡pL ,ÏÊb‰ ˙‡∆«»≈∆∆¡«¿≈ƒ∆«¿≈»¬∆»«
."E„È ˙‡ ÁzÙz Á˙t" :¯Ó‡pL ,‰˜„ˆ ÔzÏ (‰ˆ˜)ƒ≈¿»»∆∆¡«»…«ƒ¿«∆»¿
˜ÈÚz ˜ÈÚ‰" :¯Ó‡pL ,È¯·Ú „·ÚÏ ˜ÈÚ‰Ï (Âˆ˜)¿«¬ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ∆∆¡««¬≈«¬ƒ
,ÈÚÏ ˙BÂÏ‰Ï (Êˆ˜) .‰i¯·Ú ‰Ó‡ ÔÎÂ ;"BÏ¿≈»»ƒ¿ƒ»¿«¿¿»ƒ
BÈ‡ ‰Ê "Ì‡" ;"ÈnÚ ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒk Ì‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ∆∆«¿∆∆«ƒƒ∆≈
."epËÈ·Úz Ë·Ú‰Â" :¯Ó‡pL ,‰ÂˆÓ ‡l‡ ˙eL¿̄∆»ƒ¿»∆∆¡«¿«¬≈«¬ƒ∆
È¯ÎpÏ" :¯Ó‡pL ,˙Èa¯a È¯ÎÏ ˙BÂÏ‰Ï (Áˆ˜)¿«¿¿»¿ƒ¿ƒƒ∆∆¡««»¿ƒ
.‰NÚ ˙ÂˆÓ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"CÈM«̇ƒƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«¬≈
·L‰" :¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ·Ï ÔBkLn‰ ·ÈL‰Ï (Ëˆ˜)¿»ƒ««¿ƒ¿»»∆∆¡«»≈
,BpÓÊa ¯ÈÎN ¯ÎN ÔzÏ (¯) ."ËB·Ú‰ ˙‡ BÏ ·ÈLz»ƒ∆»¬ƒ≈¿«»ƒƒ¿«
¯ÈÎO‰ ˙BÈ‰Ï (‡¯) ."B¯ÎN Ôz˙ BÓBÈa" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ≈¿»ƒ¿«»ƒ
Ì¯Îa ‡·˙ Èk" :¯Ó‡pL ,B˙e¯ÈÎN ÔÓÊa ÏÎB‡≈ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ»…¿∆∆
B¯·Á ÏÚÓ ·ÊÚÏ (·¯) ."EÚ¯ ˙Ó˜a ‡·˙ Èk" ,"EÚ≈̄∆ƒ»…¿»«≈∆«¬…≈«¬≈
(‚¯) ."BnÚ ·ÊÚz ·ÊÚ" :¯Ó‡pL ,BzÓ‰a ÏÚÓ B‡≈«¿∆¿∆∆¡«»…«¬…ƒ
ÌÈ˜z Ì˜‰" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡On‰ ÌÈ˜‰Ï¿»ƒ««»««¿≈»∆∆¡«»≈»ƒ
·L‰" :¯Ó‡pL ,‰„·‡‰ ·ÈL‰Ï („¯) ."BnÚƒ¿»ƒ»¬≈»∆∆¡«»≈
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Ì„‡ Ïk ·‰‡Ï (Â¯) ."E˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎBz ÁÎB‰"≈«ƒ«∆¬ƒ∆∆¡…»»»
(Ê¯) ."EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,˙È¯a ÈaÓƒ¿≈¿ƒ∆∆¡«¿»«¿»¿≈¬»
(Á¯) ."¯b‰ ˙‡ Ìz·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,¯b‰ ˙‡ ·‰‡Ï∆¡…∆«≈∆∆¡««¬«¿∆∆«≈
ÈÊ‡Ó" :¯Ó‡pL ,˙BÏ˜Ln‰ ÌÚ ÌÈÊ‡n‰ ˜cˆÏ¿«≈«…¿«ƒƒ«ƒ¿»∆∆¡«…¿≈
:¯Ó‡pL ,ÌÈÓÎÁ‰ „aÎÏ (Ë¯) ."˜„ˆ È·‡ ˜„∆̂∆«¿≈∆∆¿«≈«¬»ƒ∆∆¡«
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."ÌÈÚ¯k BÏ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,‡Óh‰ ÔÓ ¯B‰Ë Ú„ÈÏ≈«»ƒ«»≈∆∆¡«¬∆¿»«ƒ
eÏÎ‡z ‰Ê ˙‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈ‚c ÈÓÈÒa ˜c·Ï (·˜)ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ∆∆¡«∆∆…¿
·MÁÏe ÌÈL„Á Lc˜Ï (‚˜) ."ÌÈna ¯L‡ ÏkÓƒ…¬∆«»ƒ¿«≈√»ƒ¿«≈
L„Á‰" :¯Ó‡pL ,„·Ïa ÔÈc ˙È·a ÌÈL„ÁÂ ÌÈL»ƒ»√»ƒ¿≈ƒƒ¿«∆∆¡««…∆
,˙aLa ˙BaLÏ („˜) ."ÌÈL„Á L‡¯ ÌÎÏ ‰f‰«∆»∆…√»ƒƒ¿¿«»
Lc˜Ï (‰˜) ."˙aLz ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e" :¯Ó‡pL∆∆¡«««¿ƒƒƒ¿…¿«≈
."BLc˜Ï ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ" :¯Ó‡pL ,˙aL«»∆∆¡«»∆««»¿«¿
e˙ÈaLz ÔBL‡¯‰ ÌBia" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ ¯Ú·Ï (Â˜)¿«≈»≈∆∆¡««»ƒ«¿ƒ
‰ÏÈla ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ (Ê˜) ."ÌÎÈzaÓ ¯B‡N¿ƒ»≈∆¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ««¿»
E·Ï z„b‰Â" :¯Ó‡pL ,˙Bvn‰ ‚Á ÏL ÔBL‡¯‰»ƒ∆«««∆∆¡«¿ƒ«¿»¿ƒ¿
:¯Ó‡pL ,‰Ê ÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï (Á˜) ."‡e‰‰ ÌBia««∆¡…«»¿≈∆∆∆¡«
ÏL ÔBL‡¯a ˙BaLÏ (Ë˜) ."˙BvÓ eÏÎ‡z ·¯Úa"»∆∆…¿«ƒ¿»ƒ∆
(Ò˜) ."L„˜ ‡¯˜Ó ,ÔBL‡¯‰ ÌBi·e" :¯Ó‡pL ,ÁÒt∆«∆∆¡««»ƒƒ¿»…∆
,ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e" :¯Ó‡pL ,Ba ÈÚÈ·Ma ˙BaLÏƒ¿«¿ƒƒ∆∆¡«««¿ƒƒ
Ë"Ó ¯ÓÚ‰ ˙¯ÈˆwÓ ¯tÒÏ (‡Ò˜) ."L„˜ ‡¯˜Óƒ¿»…∆ƒ¿…ƒ¿ƒ«»…∆
."˙aM‰ ˙¯ÁnÓ ÌÎÏ Ìz¯ÙÒe" :¯Ó‡pL ,ÌBÈ∆∆¡«¿«¿∆»∆ƒ»√«««»
Ì˙‡¯˜e" :¯Ó‡pL ,ÌÈMÓÁ‰ ÌBÈa ˙BaLÏ (·Ò˜)ƒ¿¿«¬ƒƒ∆∆¡«¿»∆

."L„˜ ‡¯˜Ó ,‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa˙BaLÏ (‚Ò˜) ¿∆∆««∆ƒ¿»…∆ƒ¿
,L„ÁÏ „Á‡a" :¯Ó‡pL ,ÈÚÈ·M‰ L„Á ÏL ÔBL‡¯a»ƒ∆…∆«¿ƒƒ∆∆¡«¿∆»«…∆
,Ba È¯ÈNÚa ˙BpÚ˙‰Ï („Ò˜) ."ÔB˙aL ÌÎÏ ‰È‰Èƒ¿∆»∆«»¿ƒ¿«»¬ƒƒ
."ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ epÚz L„ÁÏ ¯BNÚae" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»«…∆¿«∆«¿…≈∆
˙aL" :¯Ó‡pL ,ÌBv‰ ÌBÈa ˙BaLÏ (‰Ò˜)ƒ¿¿«∆∆¡«««
,˙Bkq‰ ‚Á ÏL ÔBL‡¯a ˙BaLÏ (ÂÒ˜) ."ÔB˙aL«»ƒ¿»ƒ∆««À

."L„˜ ‡¯˜Ó ,ÔBL‡¯‰ ÌBia" :¯Ó‡pL∆∆¡««»ƒƒ¿»…∆

ה'תשע"ח  תשרי י"ב שני יום
ÌBiae" :¯Ó‡pL ,‚Á ÏL ÈÈÓMa ˙BaLÏ (ÊÒ˜)ƒ¿«¿ƒƒ∆«∆∆¡««
˙Ú·L ‰kqa ·LÈÏ (ÁÒ˜) ."L„˜ ‡¯˜Ó ÈÈÓM‰«¿ƒƒƒ¿»…∆≈≈«À»ƒ¿«
(ËÒ˜) ."ÌÈÓÈ ˙Ú·L e·Lz ˙Bkqa" :¯Ó‡pL ,ÌÈÓÈ»ƒ∆∆¡««À≈¿ƒ¿«»ƒ
,ÔBL‡¯‰ ÌBia ÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe" :¯Ó‡pL ,·ÏeÏ ÏhÏƒ…»∆∆¡«¿«¿∆»∆«»ƒ
¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ (Ú˜) ."ÌÈ¯Óz ˙tk ¯„‰ ıÚ È¯t¿ƒ≈»»«…¿»ƒƒ¿…«»
."ÌÎÏ ‰È‰È ‰Úe¯z ÌBÈ" :¯Ó‡pL ,‰M‰ L‡¯a¿…«»»∆∆¡«¿»ƒ¿∆»∆
:¯Ó‡pL ,‰LÂ ‰L ÏÎa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ ÔzÏ (‡Ú˜)ƒ≈«¬ƒ«∆∆¿»»»¿»»∆∆¡«
ÚÓLÏ (·Ú˜) ."ÌÈ„˜t‰ ÏÚ ¯·Ú‰ Ïk ezÈ ‰Ê"∆ƒ¿»»…≈««¿Àƒƒ¿…«
‡ÏÂ ÛÈÒBÈ ‡Ï Ì‡ ,¯B„Â ¯Bc ÏÎa ‡‰iL ‡È· ÏkÓƒ»»ƒ∆¿≈¿»»ƒ…ƒ¿…
˙BpÓÏ (‚Ú˜) ."ÔeÚÓLz ÂÈÏ‡" :¯Ó‡pL ,Ú¯‚Èƒ¿«∆∆¡«≈»ƒ¿»¿«
(„Ú˜) ."CÏÓ EÈÏÚ ÌÈNz ÌBN" :¯Ó‡pL ,CÏÓ∆∆∆∆¡«»ƒ»∆∆∆
,Ï‡¯NÈÏ Ì‰Ï e„ÓÚiL ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa ÏkÓ ÚÓLÏƒ¿…«ƒ»≈ƒ«»∆««¿»∆¿ƒ¿»≈
."‰NÚz - EÏ e¯Ó‡È ¯L‡ ËtLn‰ ÏÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿««ƒ¿»¬∆…¿¿«¬∆
ÔÈa ˙˜ÏÁÓ ‰È‰z Ì‡ ,ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ (‰Ú˜)ƒ¿«¬≈«ƒƒƒ¿∆«¬…∆≈
."˙Bh‰Ï - ÌÈa¯ È¯Á‡" :¯Ó‡pL ,ÔÈÈca ÔÈ¯„‰q‰««¿∆¿ƒ«ƒƒ∆∆¡««¬≈«ƒ¿«
Ï‰˜Â Ï‰˜ ÏÎa ÌÈ¯ËBLÂ ÌÈËÙBL ˙BpÓÏ (ÂÚ˜)¿«¿ƒ¿¿ƒ¿»»»¿»»
."EÏ Ôzz ÌÈ¯ËLÂ ÌÈËÙL" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«…¿ƒ¿…¿ƒƒ∆¿
ÔÈ„ÓBÚL ‰ÚLa ÔÈÈc ÈÏÚa ÔÈa ˙BÂL‰Ï (ÊÚ˜)¿«¿≈«¬≈ƒƒ¿»»∆¿ƒ
(ÁÚ˜) ."E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa" :¯Ó‡pL ,ÔÈca«ƒ∆∆¡«¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆
:¯Ó‡pL ,˙e„Ú BÏ LiL ÈÓÏ ÔÈc ˙È·a „ÈÚ‰Ï¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆≈≈∆∆¡«

ÌÈ„Ú‰ ¯˜ÁÏ (ËÚ˜) ."Ú„È B‡ ‰‡¯ B‡ ,„Ú ‡e‰Â"¿≈»»»««¿…»≈ƒ
."·ËÈ‰ ,zÏ‡LÂ z¯˜ÁÂ zL¯„Â" :¯Ó‡pL ,‰a¯‰«¿≈∆∆¡«¿»«¿»¿»«¿»¿»«¿»≈≈
,˙BNÚÏ eÓÓfL BÓk ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„ÚÏ ˙BNÚÏ (Ù˜)«¬¿≈ƒ¿ƒ¿∆»¿«¬
Û¯ÚÏ (‡Ù˜) ."ÌÓÊ ¯L‡k BÏ Ì˙ÈNÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬ƒ∆«¬∆»««¬…
˙‡ ÌL eÙ¯ÚÂ" :¯Ó‡pL ,d˙ÂˆÓk ‰Ï‚Ú‰ ˙‡∆»∆¿»¿ƒ¿»»∆∆¡«¿»¿»∆
,ËÏ˜Ó È¯Ú LL ÔÈÎ‰Ï (·Ù˜) ."ÏÁpa ‰Ï‚Ú‰»∆¿»«««¿»ƒ≈»≈ƒ¿»
˙˙Ï (‚Ù˜) ."zLlLÂ ,C¯c‰ EÏ ÔÈÎz" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ¿«∆∆¿ƒ«¿»»≈
:¯Ó‡pL ,˙BËÏB˜ Ô‰ Ì‚Â ,˙·LÏ ÌÈ¯Ú ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ»ƒ»∆∆¿«≈¿∆∆¡«

(„Ù˜) ."ÌÈ¯Ú ÌiÂÏÏ e˙Â",‰˜ÚÓ ˙BNÚÏ ¿»¿«¿ƒƒ»ƒ«¬«¬∆
„a‡Ï (‰Ù˜) ."Eb‚Ï ‰˜ÚÓ ˙ÈNÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»«¬∆¿«∆¿«≈
Ôe„a‡z „a‡" :¯Ó‡pL ,‰ÈLnLÓ ÏÎÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»¿»¿«¿∆»∆∆¡««≈¿«¿
˙‡ Û¯NÏÂ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÈL‡ ‚¯‰Ï (ÂÙ˜) ."'B‚Â¿«¬…«¿≈ƒ«ƒ««¿ƒ¿…∆
Ïk ˙‡Â ¯ÈÚ‰ ˙‡ L‡a zÙ¯NÂ" :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰»ƒ∆∆¡«¿»«¿»»≈∆»ƒ¿∆»
,Ï‡¯NÈ ı¯‡Ó ÌÈÓÓÚ ‰Ú·L „a‡Ï (ÊÙ˜) ."dÏÏL¿»»¿«≈ƒ¿»¬»ƒ≈∆∆ƒ¿»≈
BÚ¯Ê ˙È¯Î‰Ï (ÁÙ˜) ."ÌÓÈ¯Áz Ì¯Á‰" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬≈«¬ƒ≈¿«¿ƒ«¿
."˜ÏÓÚ ¯ÎÊ ˙‡ ‰ÁÓz" :¯Ó‡pL ,˜ÏÓÚ ÏL∆¬»≈∆∆¡«ƒ¿∆∆≈∆¬»≈
:¯Ó‡pL ,¯È„z ˜ÏÓÚ eÏ ‰NÚM ‰Ó ¯kÊÏ (ËÙ˜)ƒ¿…«∆»»»¬»≈»ƒ∆∆¡«
˙BNÚÏ (ˆ˜) ."˜ÏÓÚ EÏ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ ¯BÎÊ"»≈¬∆»»¿¬»≈«¬
:¯Ó‡pL ,‰¯Bza ·e˙k‰ ËtLnk ˙eL¯‰ ˙ÓÁÏÓa¿ƒ¿∆∆»¿«ƒ¿»«»«»∆∆¡«
,‰ÓÁÏnÏ Ô‰k ÁLÓÏ (‡ˆ˜) ."¯ÈÚ Ï‡ ·¯˜˙ Èk"ƒƒ¿«∆ƒƒ¿…«…≈«ƒ¿»»
Ô‰k‰ LbÂ ,‰ÓÁÏn‰ Ï‡ ÌÎ·¯˜k ‰È‰Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»¿»»¿∆∆«ƒ¿»»¿ƒ««…≈
:¯Ó‡pL ,‰Ána „È ÔÈ˜˙‰Ï (·ˆ˜) ."ÌÚ‰ Ï‡ ¯a„Â¿ƒ∆∆»»¿«¿ƒ»««¬∆∆∆¡«
,„˙È ÔÈ˜˙‰Ï (‚ˆ˜) ."‰ÁnÏ ıeÁÓ EÏ ‰È‰z „ÈÂ"¿»ƒ¿∆¿ƒ««¬∆¿«¿ƒ»≈
·ÈL‰Ï („ˆ˜) ."EÊ‡ ÏÚ EÏ ‰È‰z „˙ÈÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»≈ƒ¿∆¿«¬≈∆¿»ƒ
."ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Â" :¯Ó‡pL ,ÏÊb‰ ˙‡∆«»≈∆∆¡«¿≈ƒ∆«¿≈»¬∆»«
."E„È ˙‡ ÁzÙz Á˙t" :¯Ó‡pL ,‰˜„ˆ ÔzÏ (‰ˆ˜)ƒ≈¿»»∆∆¡«»…«ƒ¿«∆»¿
˜ÈÚz ˜ÈÚ‰" :¯Ó‡pL ,È¯·Ú „·ÚÏ ˜ÈÚ‰Ï (Âˆ˜)¿«¬ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ∆∆¡««¬≈«¬ƒ
,ÈÚÏ ˙BÂÏ‰Ï (Êˆ˜) .‰i¯·Ú ‰Ó‡ ÔÎÂ ;"BÏ¿≈»»ƒ¿ƒ»¿«¿¿»ƒ
BÈ‡ ‰Ê "Ì‡" ;"ÈnÚ ˙‡ ‰ÂÏz ÛÒk Ì‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ∆∆«¿∆∆«ƒƒ∆≈
."epËÈ·Úz Ë·Ú‰Â" :¯Ó‡pL ,‰ÂˆÓ ‡l‡ ˙eL¿̄∆»ƒ¿»∆∆¡«¿«¬≈«¬ƒ∆
È¯ÎpÏ" :¯Ó‡pL ,˙Èa¯a È¯ÎÏ ˙BÂÏ‰Ï (Áˆ˜)¿«¿¿»¿ƒ¿ƒƒ∆∆¡««»¿ƒ
.‰NÚ ˙ÂˆÓ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"CÈM«̇ƒƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«¬≈
·L‰" :¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ·Ï ÔBkLn‰ ·ÈL‰Ï (Ëˆ˜)¿»ƒ««¿ƒ¿»»∆∆¡«»≈
,BpÓÊa ¯ÈÎN ¯ÎN ÔzÏ (¯) ."ËB·Ú‰ ˙‡ BÏ ·ÈLz»ƒ∆»¬ƒ≈¿«»ƒƒ¿«
¯ÈÎO‰ ˙BÈ‰Ï (‡¯) ."B¯ÎN Ôz˙ BÓBÈa" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ≈¿»ƒ¿«»ƒ
Ì¯Îa ‡·˙ Èk" :¯Ó‡pL ,B˙e¯ÈÎN ÔÓÊa ÏÎB‡≈ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«ƒ»…¿∆∆
B¯·Á ÏÚÓ ·ÊÚÏ (·¯) ."EÚ¯ ˙Ó˜a ‡·˙ Èk" ,"EÚ≈̄∆ƒ»…¿»«≈∆«¬…≈«¬≈
(‚¯) ."BnÚ ·ÊÚz ·ÊÚ" :¯Ó‡pL ,BzÓ‰a ÏÚÓ B‡≈«¿∆¿∆∆¡«»…«¬…ƒ
ÌÈ˜z Ì˜‰" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡On‰ ÌÈ˜‰Ï¿»ƒ««»««¿≈»∆∆¡«»≈»ƒ
·L‰" :¯Ó‡pL ,‰„·‡‰ ·ÈL‰Ï („¯) ."BnÚƒ¿»ƒ»¬≈»∆∆¡«»≈
:¯Ó‡pL ,‡ËBÁ‰ ÁÈÎB‰Ï (‰¯) ."EÈÁ‡Ï Ì·ÈLz¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ««≈∆∆¡«
Ì„‡ Ïk ·‰‡Ï (Â¯) ."E˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎBz ÁÎB‰"≈«ƒ«∆¬ƒ∆∆¡…»»»
(Ê¯) ."EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,˙È¯a ÈaÓƒ¿≈¿ƒ∆∆¡«¿»«¿»¿≈¬»
(Á¯) ."¯b‰ ˙‡ Ìz·‰‡Â" :¯Ó‡pL ,¯b‰ ˙‡ ·‰‡Ï∆¡…∆«≈∆∆¡««¬«¿∆∆«≈
ÈÊ‡Ó" :¯Ó‡pL ,˙BÏ˜Ln‰ ÌÚ ÌÈÊ‡n‰ ˜cˆÏ¿«≈«…¿«ƒƒ«ƒ¿»∆∆¡«…¿≈
:¯Ó‡pL ,ÌÈÓÎÁ‰ „aÎÏ (Ë¯) ."˜„ˆ È·‡ ˜„∆̂∆«¿≈∆∆¿«≈«¬»ƒ∆∆¡«
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:¯Ó‡pL ,Ì‡Â ·‡ „aÎÏ (È¯) ."Ìe˜z ‰·ÈN ÈtÓ"ƒ¿≈≈»»¿«≈»»≈∆∆¡«
,Ì‡Â ·‡Ó ‰‡¯ÈÏ (‡È¯) ."En‡ ˙‡Â EÈ·‡ ˙‡ „ak"«≈∆»ƒ¿∆ƒ∆¿ƒ¿»≈»»≈
˙B¯ÙÏ (·È¯) ."e‡¯Èz ÂÈ·‡Â Bn‡ ,LÈ‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒƒ¿»ƒƒ»ƒ¿
ÏÚ·Ï (‚È¯) ."e·¯e e¯t" :¯Ó‡pL ,˙Ba¯ÏÂ¿ƒ¿∆∆¡«¿¿ƒ¿…
‡·e ,‰M‡ LÈ‡ ÁwÈ Èk" :¯Ó‡pL ,ÔÈLec˜a¿ƒƒ∆∆¡«ƒƒ«ƒƒ»»
,˙Á‡ ‰L BzL‡ ˙‡ Ô˙Á ÁnNÏ („È¯) ."‰ÈÏ‡≈∆»¿«≈«»»∆ƒ¿»»««
(ÂË¯) ."'B‚Â ˙Á‡ ‰L B˙È·Ï ‰È‰È È˜" :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒƒ¿∆¿≈»»∆»¿
¯Na ÏBnÈ ÈÈÓM‰ ÌBi·e" :¯Ó‡pL ,Ôa‰ ˙‡ ÏeÓÏ»∆«≈∆∆¡«««¿ƒƒƒ¿«
dÓ·È" :¯Ó‡pL ,Á‡ ˙L‡ ÌaÈÏ (ÊË¯) ."B˙Ï¯Ú»¿»¿«≈≈∆»∆∆¡«¿»»

ÁÂ" :¯Ó‡pL ,Ì·ÈÏ ıÏÁÏ (ÊÈ¯) ."‰ÈÏÚ ‡·È‰ˆÏ »…»∆»«¿…¿»»∆∆¡«¿»¿»
,B˙Òe‡ ˙‡ ÒB‡ ‡OÏ (ÁÈ¯) ."BÏ‚¯ ÏÚÓ BÏÚ«¬≈««¿ƒ»≈∆¬»
‡ÈˆBÓ ·LÈÏ (ËÈ¯) ."‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»≈≈ƒ
‰È‰˙ BÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÓÈ Ïk BzL‡ ÌÚ Ú¯ ÌL≈«ƒƒ¿»»»∆∆¡«¿ƒ¿∆
Ôe„Ï (Î¯) ."ÂÈÓÈ Ïk dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï ,‰M‡Ï¿ƒ»…«¿«¿»»»»»
:¯Ó‡pL ,ÔÈÈc ¯‡L ÌÚ Ï˜L ÌÈMÓÁa ‰zÙÓaƒ¿«∆«¬ƒƒ∆∆ƒ¿»ƒƒ∆∆¡«
,·e˙kk ¯‡z ˙ÙÈÏ ˙BNÚÏ (‡Î¯) ."‰zÙÈ ÈÎÂ"¿ƒ¿«∆«¬ƒ«…««»
(·Î¯) ."¯‡z ˙ÙÈ ˙L‡ ‰È·Ma ˙È‡¯Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»«ƒ¿»≈∆¿«…«
Ô˙Â ˙e˙È¯k ¯ÙÒ dÏ ·˙ÎÂ" :¯Ó‡pL ,¯ËLa L¯‚Ï¿»≈ƒ¿»∆∆¡«¿»«»≈∆¿ƒ¿»«
:¯Ó‡pL ,d¯B˙k ‰ËBOÏ ˙BNÚÏ (‚Î¯) ."d„Èa¿»»«¬«»¿»∆∆¡«
(„Î¯) ."˙‡f‰ ‰¯Bz‰ Ïk ˙‡ ,Ô‰k‰ dÏ ‰NÚÂ"¿»»»«…≈≈»«»«…
ËÙBM‰ BÏÈt‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈÚL¯‰ ˙B˜Ï‰Ï¿«¿»¿»ƒ∆∆¡«¿ƒƒ«≈
:¯Ó‡pL ,‰‚‚La ÁˆB¯ ˙BÏ‚‰Ï (‰Î¯) ."e‰k‰Â¿ƒ»¿«¿≈«ƒ¿»»∆∆¡«
ÔÈc ˙Èa ˙BÈ‰Ï (ÂÎ¯) ."Ô‰k‰ ˙BÓ „Ú da ·LÈÂ"¿»«»««…≈ƒ¿≈ƒ
˙BÈ‰Ï (ÊÎ¯) ."Ì˜pÈ Ì˜" :¯Ó‡pL ,ÛÈÒa ÔÈ‚¯B‰¿ƒ¿«ƒ∆∆¡«»…ƒ»≈ƒ¿
(˙eÓÈ) ˙BÓ" :¯Ó‡pL ,˜Áa ÔÈ‚¯B‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ¿∆∆∆∆¡«»

ÔÈc ˙Èa ˙BÈ‰Ï (ÁÎ¯) ."˙Ù‡p‰Â Û‡p‰ [˙ÓeÈ]««…≈¿«…»∆ƒ¿≈ƒ
."Ô‰˙‡Â B˙‡ eÙ¯NÈ L‡a" :¯Ó‡pL ,L‡a ÔÈÙ¯BN¿ƒ»≈∆∆¡«»≈ƒ¿¿…¿∆¿∆

(ËÎ¯):¯Ó‡pL ,ÌÈ·‡a ÔÈÏ˜BÒ ÔÈc ˙Èa ˙BÈ‰Ïƒ¿≈ƒ¿ƒ«¬»ƒ∆∆¡«
,‰iÏz ·iÁ˙pL ÈÓ ˙BÏ˙Ï (Ï¯) ."Ì˙‡ ÌzÏ˜Òe"¿«¿∆…»ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ»
‚¯‰p‰ ¯a˜Ï (‡Ï¯) ."ıÚ ÏÚ B˙‡ ˙ÈÏ˙Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»…«≈ƒ¿…«∆¡»
."‡e‰‰ ÌBia ep¯a˜z ¯·˜ Èk" :¯Ó‡pL ,BÓBÈa¿∆∆¡«ƒ»…ƒ¿¿∆««
Èk" :¯Ó‡pL ,ÂÈ˙BÎÏ‰k È¯·Ú „·Úa Ôe„Ï (·Ï¯)»¿∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ
,‰i¯·Ú ‰Ó‡ „ÚÈÏ (‚Ï¯) ."È¯·Ú „·Ú ‰˜ƒ̇¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿«≈»»ƒ¿ƒ»
."‰p„ÚÈÈ B·Ï Ì‡Â" ,"...d„ÚÈ BÏ ¯L‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆¿»»¿ƒƒ¿ƒ»∆»
."dcÙ‰Â" :¯Ó‡pL ,‰i¯·Ú ‰Ó‡ ˙BcÙÏ („Ï¯)ƒ¿»»ƒ¿ƒ»∆∆¡«¿∆¿»
,ÌÏBÚÏ" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ÈÚk „·Úa „·ÚÏ (‰Ï¯)«¬…¿∆∆¿«¬ƒ¿»∆∆¡«¿»
,ÔBÓÓ ÌlLÓ Ï·BÁ‰ ˙BÈ‰Ï (ÂÏ¯) ."e„·Úz Ì‰a»∆«¬…ƒ¿«≈¿«≈»
(ÊÏ¯) ."LÈ‡ ‰k‰Â ,ÌÈL‡ Ô·È¯È ÈÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿ƒÀ¬»ƒ¿ƒ»ƒ
˙‡ LÈ‡ ¯BL ÛbÈ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL ,‰Ó‰a È˜Êa Ôe„Ï»¿ƒ¿≈¿≈»∆∆¡«¿ƒƒ…ƒ∆
Èk" :¯Ó‡pL ,¯Ba‰ È˜Êa Ôe„Ï (ÁÏ¯) ."e‰Ú¯ ¯BL≈≈»¿ƒ¿≈«∆∆¡«ƒ
B‡ ÔÈÓeÏL˙a ·p‚a Ôe„Ï (ËÏ¯) ."¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈƒ¿«ƒ»¿«»¿«¿ƒ
,"˙¯zÁna Ì‡" ,"·‚È ÈkÂ" :¯Ó‡pL ,‰˙ÈÓa¿ƒ»∆∆¡«¿ƒƒ¿…ƒ««¿∆∆
,¯Ú·‰ È˜Êa Ôe„Ï (Ó¯) ."B¯ÎÓe LÈ‡ ·B‚Â"¿≈ƒ¿»»¿ƒ¿≈∆¿≈
Ôe„Ï (‡Ó¯) ."Ì¯Î B‡ ‰„N LÈ‡ ¯Ú·È Èk" :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿∆ƒ»∆∆∆»
‰‡ˆÓe ,L‡ ‡ˆ˙ Èk" :¯Ó‡pL ,L‡‰ È˜Êa¿ƒ¿≈»≈∆∆¡«ƒ≈≈≈»¿»

Èk" :¯Ó‡pL ,ÌpÁ ¯ÓBL ÔÈ„a Ôe„Ï (·Ó¯) ."ÌÈˆB˜ƒ»¿ƒ≈ƒ»∆∆¡«ƒ
ÔÈ„a Ôe„Ï (‚Ó¯) ."ÌÈÏÎ B‡ ÛÒk e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈƒ≈ƒ∆≈≈∆∆≈ƒ»¿ƒ
e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈ Èk" :¯Ó‡pL ,¯ÎBNÂ ¯ÎN ‡NB≈»»¿≈∆∆¡«ƒƒ≈ƒ∆≈≈
:¯Ó‡pL ,Ï‡BM‰ ÔÈ„a Ôe„Ï („Ó¯) ."¯BL B‡ ¯BÓÁ¬»¿ƒ«≈∆∆¡«
ÔÈ„a Ôe„Ï (‰Ó¯) ."e‰Ú¯ ÌÚÓ LÈ‡ Ï‡LÈ ÈÎÂ"¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ≈≈»¿ƒ
¯kÓÓ e¯kÓ˙ ÈÎÂ" :¯Ó‡pL ,¯kÓÓe ÁwÓƒ»ƒ¿»∆∆¡«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»
:¯Ó‡pL ,ÔÚËÂ ÔÚBË ÔÈ„a Ôe„Ï (ÂÓ¯) ."E˙ÈÓÚÏ«¬ƒ∆»¿ƒ≈¿ƒ¿»∆∆¡«
elÙ‡Â Ûc¯p‰ ÏÈv‰Ï (ÊÓ¯) ."ÚLt ¯·c Ïk ÏÚ"«»¿«∆«¿«ƒ«ƒ¿»«¬ƒ
(ÁÓ¯) ."dtk ˙‡ ‰˙v˜Â" :¯Ó‡pL ,Û„B¯‰ LÙa¿∆∆»≈∆∆¡«¿«…»∆«»
ÔÈ‡ Ô·e ,˙eÓÈ Èk LÈ‡" :¯Ó‡pL ,˙BÏÁ ÈÈ„a Ôe„Ï»¿ƒ≈¿»∆∆¡«ƒƒ»≈≈

."Ï‡¯NÈ È·Ï ‰˙È‰Â BÏ¿»¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
ãycew zegiyn zecewpã

e"hx dyrÎzevn

."ezlxr xya leni ipinyd meiae xn`py ,oad z` lenl"

והוא  הבן, את למול "שציוונו כתב המצוות בספר אבל
הוא  ולכאורה זכר", כל לכם המול לאברהם ית' אמרו
ז') פרק סוף (חולין בפיה"מ שכתב הגדול" ל"עיקר סתירה
או  מרחיקים שאנו מה שכל הגדול, העיקר לבך על "ושים
משה  ע"י הקב"ה במצות אלא עושין אנו אין היום עושים
אין  כגון שלפניו, לנביאים זה אמר שהקב"ה לא ע"ה רבינו
ואנשי  עצמו את מל ע"ה אבינו שאברהם מפני מלין אנו
רבינו  משה ע"י אותנו צוה שהקב"ה מפני אלא ביתו

ע"ה". אבינו אברהם שמל כמו שנמול
שטעם  כאן שכתב כמו המשניות בפירוש כתב לא ומדוע
את  "למול : מסיני שנאמר כפי התורה ציווי הוא המצוה
והיאך  ערלתו", בשר ימול השמיני וביום שנאמר הבן,
"ספר  ובין המצוות", ל"ספר פיה"מ בין הסתירה תיושב

כאן. המצוות" ל"מניין המצוות"
פעולת  הוא האחד פרטים: שני יש מילה במצוות והביאור:
הוא  והאחר בסיני, מרע"ה על־ידי נצטווינו שעליה המילה
אאע"ה. עם הקב"ה שכרת בברית הבן את להכניס - תוכנה
המצוות  תוכן ביאור אלא הלכה ספר אינו המצוות" "ספר
והדינים  בתושב"כ ומקורה המצוה של קצר תיאור תוך
הנימול  את להכניס הוא המצוה שתוכן מכיון . בתושבע"פ
הפסוקים  היא מילה פרשת ועיקר אאע"ה, של בבריתו
לכן  המצוה, פרטי רוב נתבארו ומשם באברהם שנאמרו

לאברהם. היתה שהמצוה מדגיש
הלכות", "הלכות ספר שהוא החזקה הי"ד בספר משא"כ
ולא  המצוה של המעשי לציווי המקור את הרמב"ם מביא
לפי  הוא המילה פעולת על החיוב מקור תכנה. את
שהמצוות  המשניות בפירוש כאמור והוא בסיני, שנצטווינו

בסיני. נצטווינו שכך משום הן מקיימים שאנו
(53 cenr 'l wlg y"ewl itÎlr)
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מהמשך  היא נחלות בדיני לדון שצריך ההוכחה ולכאורה,
שציטט  מהמילים אבל כו'", נחלתו את "והעברתם הכתוב:

אין בדיני הרמב"ם לדון שצריך לכאורה הוכחה שום
מניין  את הרמב"ם מסיים מדוע להבין, צריך ועוד נחלות.
שסיים  זה הוא: והביאור דווקא. זו במצוה מצוות־עשה
במאמר  המפרשים הסבר על־דרך הוא זו, במצוה הרמב"ם
וצדיק  צדיק לכל להנחיל הקב"ה "עתיד האחרונה המשנה
השכר  תשלום להודיע בא שהתנא כו'" עולמות ש"י
שהוא  משנה סדרי בששה הכתוב את ומקיימים ללומדים

הקב"ה. להם שיתן הגמול
הארץ  לחלוקת כהמשך בתורה נכתבה נחלות פרשת
חלוקה  ב. הארץ. ירושת א. אופנים: בשלושה שנחלקה
ג. כו'". תמעיט ולמעט נחלתו תרבה "לרב היגיון ע"פ

הארץ". את תחלק בגורל "אך - בגורל
של  נחלתו שהיא משום ישראל ארץ את קיבל ישראל עם
וינחלו  לחלקי, שבאו ישראל יבואו הקב"ה: "אמר - הקב"ה
היא  לישראל הארץ ונתינת לחלקי", שבאה הארץ את
של  שהקשר וכשם הקב"ה, עם ישראל של לקשר ביטוי

טוב מה "אשרינו בשלושה הוא הקב"ה עם epwlgישראל

נעים יפהeplxebמה הארץ epzyexiומה נתינת גם כך ,"
וירושה. גורל חלק, אופנים: בשלושה היא

מכר  שבין ההבדל כמו הוא וגורל, חלק שבין ההבדל
הנמכר, הדבר על לשלם הלוקח ברצון תלוי מכר ומתנה.
של  בקשר גם כך ברצונו. ותלויה הנותן מצד היא ומתנה
שישראל  השכר שהיא נחלה ישנה הקב"ה, עם ישראל
ישנן  אבל באעתדל"ת, בעולם עבודתם תמורת מקבלים
באתעדל"ע  לישראל המגיעות וההשפעות ההמשכות גם

בישראל. הקב"ה של הבחירה מצד היינו "גורלנו", מצד
אדם  שאין המקבל, מציאות מורגשת במתנה גם אעפ"כ
המקבל. מציאות שתהיה ומוכרח לתת, למי  אין אם נותן
אחת  למציאות הופכים והמקבל הנותן בו היחידי האופן
אינו  והיורש המוריש, במקום היורש עומד אז בירושה, הוא
בלשון  אלא מהמוריש, נכסים המקבל חדשה מציאות
לעצם  הופך והיורש בניך", יהיו אבותיך "תחת הכתוב
נכסי  על הבעלות את מקבל ממילא ובדרך המוריש,

המוריש.
ו'גורלנו'. 'חלקנו' על שב'ירושתנו' והמעלה החידוש זהו
עד  עצמו את שצמצם כמו הקב"ה עם הקשר הוא 'חלקנו'
וחשובים  אצלו, מקום תופסת הנבראים שעבודת כך כדי
בנו, שבחר מה הוא 'גורלנו' עבודתם. בגין שכר ליתן לפניו
המעלה  מצד רק ולא אמיתית בבחירה בנו שבחר והגם

במציאות  בחר הבוחר הרי מכל־מקום ישראל, של הגלויה
של  התקשרותם באופן משא"כ כביכול. הוא שאינה
היורש  הקב"ה, עם לגמרי אחד הם ב'ירושתנו' ישראל
אחת  מציאות הם שישראל היינו המוריש, במקום עומד

הקב"ה. עם
מצוות־  של המניין בסוף נחלה מצות הרמב"ם מנה לכן
המשנה  על בפירוש (כמו השכר הודעת גם בו יש כי עשה,
לעתיד־  שינתן האמיתי והשכר כדלעיל) בעוקצין האחרונה
התאחדות  הוא המצוות כל המקיימים לישראל לבוא
ישראל  של מציאות כאן ניכרת שאין עד הקב"ה עם גמורה

ממש. מהקב"ה חלק הם כי כלל
את  נחלות מצות במניין הרמב"ם ציטט מדוע יובן בזה
וההענקה  הירושה שלימות כי לו", אין "...ובן המילים
מציאותו  וכל בן, של מציאות שאין באופן היא מלמעלה
- כלל הבן מציאות כאן שאין ומכיון האב, מציאות היא

לו". אין "ובן המילים את רק מהפסוק ציטט
(174 cenr g"k wlg y"ewl itÎlr)

ה'תשע"ח  תשרי י"ג שלישי יום

dUrz `l zFevn¦§Ÿ©£¤
˙BÏÚÏ ‡lL ,‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆnÓ ‰BL‡¯ ‰ÂˆÓ (‡)ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿…«¬∆∆…«¬
‰È‰È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,'‰ È˙ÏeÊ dBÏ‡ LiL ‰·LÁÓa¿«¬»»∆≈¡«»ƒ∆∆¡«…ƒ¿∆
,ÏÒt ˙BNÚÏ ‡lL (·) ."Èt ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ EÏ¿¡…ƒ¬≈ƒ«»«∆…«¬∆∆

Ï‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯Á‡ BÏ eNÚÈ ‡ÏÂ B„Èa ‰NÚÈ ‡…«¬∆¿»¿…«¬¬≈ƒ∆∆¡«…
‰¯Ê ‰„B·Ú ˙BNÚÏ ‡lL (‚) ."ÏÒÙ EÏ ‰NÚ«̇¬∆¿∆∆∆…«¬¬»»»
eNÚ˙ ‡Ï ,‰ÎqÓ È‰Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯Á‡Ï elÙ‡¬ƒ«¬≈ƒ∆∆¡«≈…≈«≈»…«¬
Èt ÏÚ Û‡Â ,È‡BÏ ˙B¯eˆ ˙BNÚÏ ‡lL („) ."ÌÎÏ»∆∆…«¬¿¿««ƒ
(‰) ."Èz‡ ÔeNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ô˙B‡ ÔÈ„·BÚ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ»∆∆¡«…«¬ƒƒ
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ˙BÂÁzL‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿«¬«¬»»»¿««ƒ∆≈
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‡lL (È) ."ÌÈÚci‰ Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,ÈBÚcÈ ‰NÚÓ«¬≈ƒ¿ƒ∆∆¡«¿∆«ƒ¿…ƒ∆…
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מהמשך  היא נחלות בדיני לדון שצריך ההוכחה ולכאורה,
שציטט  מהמילים אבל כו'", נחלתו את "והעברתם הכתוב:

אין בדיני הרמב"ם לדון שצריך לכאורה הוכחה שום
מניין  את הרמב"ם מסיים מדוע להבין, צריך ועוד נחלות.
שסיים  זה הוא: והביאור דווקא. זו במצוה מצוות־עשה
במאמר  המפרשים הסבר על־דרך הוא זו, במצוה הרמב"ם
וצדיק  צדיק לכל להנחיל הקב"ה "עתיד האחרונה המשנה
השכר  תשלום להודיע בא שהתנא כו'" עולמות ש"י
שהוא  משנה סדרי בששה הכתוב את ומקיימים ללומדים

הקב"ה. להם שיתן הגמול
הארץ  לחלוקת כהמשך בתורה נכתבה נחלות פרשת
חלוקה  ב. הארץ. ירושת א. אופנים: בשלושה שנחלקה
ג. כו'". תמעיט ולמעט נחלתו תרבה "לרב היגיון ע"פ

הארץ". את תחלק בגורל "אך - בגורל
של  נחלתו שהיא משום ישראל ארץ את קיבל ישראל עם
וינחלו  לחלקי, שבאו ישראל יבואו הקב"ה: "אמר - הקב"ה
היא  לישראל הארץ ונתינת לחלקי", שבאה הארץ את
של  שהקשר וכשם הקב"ה, עם ישראל של לקשר ביטוי

טוב מה "אשרינו בשלושה הוא הקב"ה עם epwlgישראל

נעים יפהeplxebמה הארץ epzyexiומה נתינת גם כך ,"
וירושה. גורל חלק, אופנים: בשלושה היא

מכר  שבין ההבדל כמו הוא וגורל, חלק שבין ההבדל
הנמכר, הדבר על לשלם הלוקח ברצון תלוי מכר ומתנה.
של  בקשר גם כך ברצונו. ותלויה הנותן מצד היא ומתנה
שישראל  השכר שהיא נחלה ישנה הקב"ה, עם ישראל
ישנן  אבל באעתדל"ת, בעולם עבודתם תמורת מקבלים
באתעדל"ע  לישראל המגיעות וההשפעות ההמשכות גם

בישראל. הקב"ה של הבחירה מצד היינו "גורלנו", מצד
אדם  שאין המקבל, מציאות מורגשת במתנה גם אעפ"כ
המקבל. מציאות שתהיה ומוכרח לתת, למי  אין אם נותן
אחת  למציאות הופכים והמקבל הנותן בו היחידי האופן
אינו  והיורש המוריש, במקום היורש עומד אז בירושה, הוא
בלשון  אלא מהמוריש, נכסים המקבל חדשה מציאות
לעצם  הופך והיורש בניך", יהיו אבותיך "תחת הכתוב
נכסי  על הבעלות את מקבל ממילא ובדרך המוריש,

המוריש.
ו'גורלנו'. 'חלקנו' על שב'ירושתנו' והמעלה החידוש זהו
עד  עצמו את שצמצם כמו הקב"ה עם הקשר הוא 'חלקנו'
וחשובים  אצלו, מקום תופסת הנבראים שעבודת כך כדי
בנו, שבחר מה הוא 'גורלנו' עבודתם. בגין שכר ליתן לפניו
המעלה  מצד רק ולא אמיתית בבחירה בנו שבחר והגם

במציאות  בחר הבוחר הרי מכל־מקום ישראל, של הגלויה
של  התקשרותם באופן משא"כ כביכול. הוא שאינה
היורש  הקב"ה, עם לגמרי אחד הם ב'ירושתנו' ישראל
אחת  מציאות הם שישראל היינו המוריש, במקום עומד

הקב"ה. עם
מצוות־  של המניין בסוף נחלה מצות הרמב"ם מנה לכן
המשנה  על בפירוש (כמו השכר הודעת גם בו יש כי עשה,
לעתיד־  שינתן האמיתי והשכר כדלעיל) בעוקצין האחרונה
התאחדות  הוא המצוות כל המקיימים לישראל לבוא
ישראל  של מציאות כאן ניכרת שאין עד הקב"ה עם גמורה

ממש. מהקב"ה חלק הם כי כלל
את  נחלות מצות במניין הרמב"ם ציטט מדוע יובן בזה
וההענקה  הירושה שלימות כי לו", אין "...ובן המילים
מציאותו  וכל בן, של מציאות שאין באופן היא מלמעלה
- כלל הבן מציאות כאן שאין ומכיון האב, מציאות היא

לו". אין "ובן המילים את רק מהפסוק ציטט
(174 cenr g"k wlg y"ewl itÎlr)
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,ÏÒt ˙BNÚÏ ‡lL (·) ."Èt ÏÚ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ EÏ¿¡…ƒ¬≈ƒ«»«∆…«¬∆∆

Ï‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯Á‡ BÏ eNÚÈ ‡ÏÂ B„Èa ‰NÚÈ ‡…«¬∆¿»¿…«¬¬≈ƒ∆∆¡«…
‰¯Ê ‰„B·Ú ˙BNÚÏ ‡lL (‚) ."ÏÒÙ EÏ ‰NÚ«̇¬∆¿∆∆∆…«¬¬»»»
eNÚ˙ ‡Ï ,‰ÎqÓ È‰Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯Á‡Ï elÙ‡¬ƒ«¬≈ƒ∆∆¡«≈…≈«≈»…«¬
Èt ÏÚ Û‡Â ,È‡BÏ ˙B¯eˆ ˙BNÚÏ ‡lL („) ."ÌÎÏ»∆∆…«¬¿¿««ƒ
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‡lL (Ê) ."Ì„·Ú˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,Ì‰a „·Ú‰Ï¿≈»≈»∆∆∆¡«¿…»»¿≈∆…
Ôz˙ ‡Ï EÚ¯fÓe" :¯Ó‡pL ,CÏnÏ Ba ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ¿«…∆∆∆¡«ƒ«¿¬…ƒ≈
,·B‡ ‰NÚÓ ˙BNÚÏ ‡lL (Á) ."CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï¿«¬ƒ«…∆∆…«¬«¬≈
˙BNÚÏ ‡lL (Ë) ."˙·‡‰ Ï‡ eÙz Ï‡" :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ¿∆»……∆…«¬
‡lL (È) ."ÌÈÚci‰ Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,ÈBÚcÈ ‰NÚÓ«¬≈ƒ¿ƒ∆∆¡«¿∆«ƒ¿…ƒ∆…
Ï‡ eÙz Ï‡" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú ¯Á‡ ˙BÙÏƒ¿««¬»»»∆∆¡««ƒ¿∆
‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰·vÓ ÌÈ˜‰Ï ‡lL (‡È) ."ÌÈÏÈÏ‡‰»¡ƒƒ∆…¿»ƒ«≈»∆∆¡«¿…
,˙ÈkNÓ Ô·‡ ÔzÏ ‡lL (·È) ."‰·vÓ EÏ ÌÈ˜»̇ƒ¿«≈»∆…ƒ≈∆∆«¿ƒ
(‚È) ."ÌÎˆ¯‡a ez˙ ‡Ï ˙ÈkNÓ Ô·‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆«¿ƒ…ƒ¿¿«¿¿∆
EÏ Úh˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Lc˜na ÔÏÈ‡ ÚhÏ ‡lL∆…ƒ«ƒ»«ƒ¿»∆∆¡«…ƒ«¿
‰¯Ê ‰„B·Úa Ú·MÈÏ ‡lL („È) ."ıÚ Ïk ,‰¯L‡¬≈»»≈∆…ƒ»««¬»»»
ÌLÂ" :¯Ó‡pL ,da Ô˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ‡ÏÂ ,‰È„·BÚÏ¿¿∆»¿…«¿ƒƒ»»∆∆¡«¿≈
(ÂË) ."EÈt ÏÚ ÚÓMÈ ‡Ï ,e¯ÈkÊ˙ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡¡…ƒ¬≈ƒ…«¿ƒ…ƒ»««ƒ
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:¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú ¯Á‡ Ï‡¯NÈ Èa ÁÈc‰Ï ‡lL∆…¿«ƒ«¿≈ƒ¿»≈««¬»»»∆∆¡«
‡lL (ÊË) .ÁÈcÓÏ ‰¯‰Ê‡ BÊ ;"EÈt ÏÚ ÚÓMÈ ‡ÏÂ"…ƒ»««ƒ«¿»»¿«ƒ«∆…
¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú ¯Á‡ Ï‡¯NiÓ Ì„‡ ˙ÈÒ‰Ï¿»ƒ»»ƒƒ¿»≈««¬»»»∆∆¡«
·‰‡Ï ‡lL (ÊÈ) ."˙BNÚÏ eÙÒBÈ ‡ÏÂ" :˙ÈÒÓa¿≈ƒ¿…ƒ«¬∆…∆¡…
·ÊÚÏ ‡lL (ÁÈ) ."BÏ ‰·‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙ÈÒn‰«≈ƒ∆∆¡«……∆∆…«¬…
(ËÈ) ."ÂÈÏ‡ ÚÓL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙ÈÒnÏ ‰‡O‰«ƒ¿»«≈ƒ∆∆¡«…ƒ¿«≈»
:¯Ó‡pL ,BÓc ÏÚ „ÓBÚ ‡l‡ ,˙ÈÒn‰ ÏÈv‰Ï ‡lL∆…¿«ƒ«≈ƒ∆»≈«»∆∆¡«
˙Òen‰ „nÏÈ ‡lL (Î) ."ÂÈÏÚ EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï"…»≈¿»»∆…¿«≈«»
‡lL (‡Î) ."ÏÓÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙ÈÒn‰ ÏÚ ˙eÎÊ¿««≈ƒ∆∆¡«…«¿…∆…
BÏ Ú„È Ì‡ ,˙ÈÒn‰ ÏÚ ‰·BÁ „nÏlÓ ˙Òen‰ ˜zLÈƒ¿…«»ƒ¿«≈»««≈ƒƒ»«
‡lL (·Î) ."ÂÈÏÚ ‰qÎ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰·BÁ»∆∆¡«¿…¿«∆»»∆…
·‰ÊÂ ÛÒk „ÓÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„·Ú Èetˆa ˙B‰ÈÏ≈»¿ƒ∆¡»∆∆¡«…«¿…∆∆¿»»

ÓÎÏ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ˙B·Ï ‡lL (‚Î) ."Ì‰ÈÏÚ˙B ¬≈∆∆…ƒ¿ƒ«ƒ««ƒ¿
‡lL („Î) ."„BÚ ‰a˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˙È‰L∆»¿»∆∆¡«…ƒ»∆∆…
˜a„È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÔBÓÓa ˙B‰ÈÏ≈»¿»ƒ«ƒ««∆∆¡«¿…ƒ¿«
˙B‰ÈÏ ‡lL (‰Î) ."Ì¯Á‰ ÔÓ ‰Óe‡Ó E„Èa¿»¿¿»ƒ«≈∆∆…≈»
ÔÈÈ·e dlL ˙·¯˜˙·e ‰ÈLnLÓ ÏÎ·e ‰¯Ê ‰„B·Úa«¬»»»¿»¿«¿∆»¿ƒ¿…∆∆»¿«ƒ
Ï‡ ‰·ÚB˙ ‡È·˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,dÏ Cq˙pL∆ƒ¿«≈»∆∆¡«¿…»ƒ≈»∆
¯L‡Â" :¯Ó‡pL ,dÓLa ‡a˙‰Ï ‡lL (ÂÎ) ."E˙Èa≈∆∆…¿ƒ¿«≈ƒ¿»∆∆¡««¬∆
‡a˙‰Ï ‡lL (ÊÎ) ."ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌLa ¯a„È¿«≈¿≈¡…ƒ¬≈ƒ∆…¿ƒ¿«≈
˙‡ ,ÈÓLa ¯·c ¯a„Ï „ÈÊÈ ¯L‡" :¯Ó‡pL ,¯˜La¿∆∆∆∆¡«¬∆»ƒ¿«≈»»ƒ¿ƒ≈
ÌLa ‡a˙nÏ ÚÓLÏ ‡lL (ÁÎ) ."ÂÈ˙Èeˆ ‡Ï ¯L‡¬∆…ƒƒƒ∆…ƒ¿…««ƒ¿«≈¿≈
."‡È·p‰ È¯·c Ï‡ ÚÓL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»∆∆¡«…ƒ¿«∆ƒ¿≈«»ƒ
‡¯È ‡ÏÂ ¯˜M‰ ‡È· ˙‚È¯‰Ó Ún ‡lL (ËÎ)∆…ƒ»«≈¬ƒ«¿ƒ«∆∆¿…ƒ»
˙ÎÏÏ ‡lL (Ï) ."epnÓ ¯e‚˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,epnÓƒ∆∆∆¡«…»ƒ∆∆…»∆∆
:¯Ó‡pL ,Ì˙B‚‰Óa ‡ÏÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚ ˙BwÁa¿À¿≈¬»»»¿…¿ƒ¿»»∆∆¡«
,ÌÒ˜Ï ‡lL (‡Ï) ."ÈBb‰ ˙BwÁa eÎÏ˙ ‡ÏÂ"¿…≈¿¿À«∆…ƒ¿…
‡lL (·Ï) ."ÌÈÓÒ˜ ÌÒ˜ Ea ‡ˆnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ»≈¿…≈¿»ƒ∆…
,LÁÏ ‡lL (‚Ï) ."eBÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔBÚÏ¿≈∆∆¡«…¿≈∆…¿«≈
:¯Ó‡pL ,ÛMÎÏ ‡lL („Ï) ."eLÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«¬∆…¿«≈∆∆¡«
¯aÁÏ ‡lL (‰Ï) ."ÛMÎÓe 'B‚Â Ea ‡ˆnÈ ‡Ï"…ƒ»≈¿¿¿«≈∆…«¿…
Ï‡LÏ ‡lL (ÂÏ) ."¯·Á ¯·ÁÂ" :¯Ó‡pL ,¯·Á∆∆∆∆¡«¿…≈»∆∆…ƒ¿…
Ï‡LÏ ‡lL (ÊÏ) ."·B‡ Ï‡BLÂ" :¯Ó‡pL ,·B‡a»∆∆¡«¿≈∆…ƒ¿…
Ï‡LÏ ‡lL (ÁÏ) ."ÈÚcÈÂ" :¯Ó‡pL ,ÈBÚcia«ƒ¿ƒ∆∆¡«¿ƒ¿…ƒ∆…ƒ¿…
."ÌÈ˙n‰ Ï‡ L¯B„Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ˙n‰ ÔÓ ÌBÏÁa«¬ƒ«≈ƒ∆∆¡«¿≈∆«≈ƒ
‡Ï" :¯Ó‡pL ,LÈ‡ È„Ú ‰M‡ ‰„Úz ‡lL (ËÏ)∆…«¬∆ƒ»¬ƒƒ∆∆¡«…
È„Ú LÈ‡ ‰„ÚÈ ‡lL (Ó) ."‰M‡ ÏÚ ¯·‚ ÈÏÎ ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ∆∆«ƒ»∆…«¬∆ƒ¬ƒ
(‡Ó) ."‰M‡ ˙ÏÓN ¯·b LaÏÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰M‡ƒ»∆∆¡«…ƒ¿«∆∆ƒ¿«ƒ»
:¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚk Ûeba ·zÎÏ ‡lL∆…ƒ¿…«¿¿≈¬»»»∆∆¡«
LaÏÏ ‡lL (·Ó) ."ÌÎa ez˙ ‡Ï ,Ú˜Ú˜ ˙·˙Îe"¿…∆«¬«…ƒ¿»∆∆…ƒ¿…
:¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú È¯Ók ÔÈL·BlL BÓk ÊËÚL««¿≈¿∆¿ƒ»¿≈¬»»»∆∆¡«
L‡¯ ˙‡t ÛÈw‰Ï ‡lL (‚Ó) ."ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï"…ƒ¿«««¿≈∆…¿«ƒ¿«…
˙‡t eÙÈw˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú È¯ÓÎk¿»¿≈¬»»»∆∆¡«…«ƒ¿«
È„·BÚk Ô˜f‰ Ïk ˙ÈÁL‰Ï ‡lL („Ó) ."ÌÎL‡…̄¿∆∆…¿«¿ƒ»«»»¿¿≈
."E˜Ê ˙‡t ˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»∆∆¡«¿…«¿ƒ≈¿«¿»∆

‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚk „„Bb˙‰Ï ‡lL (‰Ó):¯Ó‡pL , ∆…¿ƒ¿≈¿¿≈¬»»»∆∆¡«

(ÂÓ) .‡È‰ ˙Á‡ ‰ËÈ¯Ne ‡„È„‚e ;"e„„Bb˙˙ ‡Ï"…ƒ¿¿¿ƒ»¿ƒ»««ƒ
‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÔkLÏ ‡lL∆…ƒ¿…¿∆∆ƒ¿«ƒ¿»∆∆¡«…
¯Á‡ ¯e˙Ï ‡lL (ÊÓ) ."„BÚ ‰f‰ C¯ca ·eLÏ ÔeÙÒ…̇ƒ»«∆∆«∆∆…»««
e¯e˙˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯e ·l‰ ˙B·LÁÓ«¬»«≈¿ƒ«»≈«ƒ∆∆¡«¿…»
˙¯ÎÏ ‡lL (ÁÓ) ."ÌÎÈÈÚ È¯Á‡Â ÌÎ··Ï È¯Á‡«¬≈¿«¿∆¿«¬≈≈≈∆∆…ƒ¿…
Ì‰Ï ˙¯Î˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔÈÓÓÚ ‰Ú·LÏ ˙È¯a¿ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ∆∆¡«…ƒ¿…»∆
,ÔÈÓÓÚ ‰Ú·MÓ Ì„‡ ˙BÈÁ‰Ï ‡lL (ËÓ) ."˙È¯a¿ƒ∆…¿«¿»»ƒƒ¿»¬»ƒ
ÏÚ ÔÁÏ ‡lL () ."‰ÓL Ïk ‰iÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«∆»¿»»∆…»…«
(‡) ."ÌpÁ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚ¿≈¬»»»∆∆¡«¿…¿»≈
:¯Ó‡pL ,eˆ¯‡a ‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚ ·ÈLB‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿≈¬»»»¿«¿≈∆∆¡«
È„·BÚa ÔzÁ˙‰Ï ‡lL (·) ."Eˆ¯‡a e·LÈ ‡Ï"…≈¿¿«¿¿∆…¿ƒ¿«≈¿¿≈
‡lL (‚) ."Ìa ÔzÁ˙˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»∆∆¡«¿…ƒ¿«≈»∆…
:¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ Ï‡¯NÈ ˙a È·‡BÓe ÈBnÚ ‡OÈƒ»«ƒ»ƒ«ƒ¿»≈¿»∆∆¡«
‡lL („) ."'‰ Ï‰˜a È·‡BÓe ÈBnÚ ‡·È ‡Ï"…»…«ƒ»ƒƒ¿«∆…
,˙B¯Bc ‰LÏL „Ú ‡l‡ Ï‰w‰ ÔÓ ÂNÚ Ú¯Ê ˜ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒ∆«≈»ƒ«»»∆»«¿…»
˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (‰) ."ÈÓ„‡ ·Ú˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«≈¬…ƒ∆…¿«¿ƒ
:¯Ó‡pL ,˙B¯Bc ‰LÏL „Ú ‡l‡ Ï‰wa ‡B·lÓ È¯ˆÓƒ¿ƒƒ»«»»∆»«¿…»∆∆¡«
ÔBnÚÏ ÌBÏL ‡¯˜Ï ‡lL (Â) ."È¯ˆÓ ·Ú˙˙ ‡Ï"…¿«≈ƒ¿ƒ∆…ƒ¿…»¿«
,ÌÈBb‰ ¯‡Lk ‰ÓÁÏÓ ˙ÚLa ‰lÁza ·‡BÓe»«¿ƒ»ƒ¿«ƒ¿»»ƒ¿»«ƒ
‡lL (Ê) ."Ì˙·BËÂ ÌÓBÏL L¯„˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿…¿»¿»»∆…
‰˙ÁL‰ Ba LiL Ïk ÔÎÂ ,ÏÎ‡Ó ÈÏÈ‡ ˙ÈÁL‰Ï¿«¿ƒƒ»≈«¬»¿≈»∆≈«¿»»
‡lL (Á) ."dˆÚ ˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯eÒ‡»∆∆¡«…«¿ƒ∆≈»∆…
˙ÚLa Ì‰È·ÈB‡Ó e„ÁÙÈ ‡ÏÂ ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡ e‡¯ÈÈƒ¿«¿≈«ƒ¿»»¿…ƒ¿¬≈¿≈∆ƒ¿«
‡Ï" ,"Ì‰ÈtÓ ı¯Ú˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÓÁÏÓƒ¿»»∆∆¡«…«¬…ƒ¿≈∆…
˜ÏÓÚ ‰NÚÓ e··lÓ ¯eÒÈ ‡lL (Ë) ."Ìe‡¯Èzƒ»∆…»ƒ¿»≈«¬≈¬»≈
e‡L (Ò) ."ÁkL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,eÏ ‰NÚL Ú¯‰»«∆»»»∆∆¡«…ƒ¿«∆»
‡Ï ,ÌÈ‰Ï‡" :¯Ó‡pL ,ÌM‰ ˙k¯a ÏÚ ÔÈ¯‰ÊÓÀ¿»ƒ«ƒ¿««≈∆∆¡«¡…ƒ…
."˙ÓeÈ ˙BÓ ,'‰ ÌL ·˜BÂ" :LÚa ¯Ó‡Â ,"Ïl˜¿̇«≈¿∆¡«»…∆¿≈≈»
˙˙ÈÓ B‡ ˙¯k ·e˙k‰ ÂÈÏÚ LÚL Ïk :ÏÏk‰ ‰ÊÂ¿∆«¿»»∆»«»»«»»≈ƒ«
‰ÏÈn‰ ÔÓ ıeÁ - ‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ BÊ È¯‰ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒ¬≈ƒ¿«…«¬∆ƒ«ƒ»
‡lL (‡Ò) .‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Â ,˙¯Îa Ô‰L ,ÁÒÙe∆«∆≈¿»≈¿≈ƒ¿¬≈∆…
eÚ·M˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,Èeha ˙Úe·L ÏÚ ¯·ÚÏ«¬…«¿«ƒ∆∆¡«¿…ƒ»¿
:¯Ó‡pL ,‡ÂMÏ Ú·MÈ ‡lL (·Ò) ."¯˜MÏ ÈÓL·ƒ¿ƒ«»∆∆…ƒ»««»¿∆∆¡«
‡lL (‚Ò) ."‡ÂMÏ EÈ‰Ï‡ '‰ ÌL ˙‡ ‡O˙ ‡Ï"…ƒ»∆≈¡…∆«»¿∆…
‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÌL ˙‡ ÏlÁÏ¿«≈∆≈«»»∆∆¡«¿…
¯·c ˙‡ ˙BqÏ ‡lL („Ò) ."ÈL„˜ ÌL ˙‡ eÏlÁ¿̇«¿∆≈»¿ƒ∆…¿«∆¿«

."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡ eq˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,'‰(‰Ò) ∆∆¡«…¿«∆¡…≈∆
Èza B‡ ,˙BiÒk Èza B‡ ,Lc˜n‰ ˙Èa „a‡Ï ‡lL∆…¿«≈≈«ƒ¿»»≈¿≈ƒ»≈
,ÔÈLc˜Ó‰ ˙BÓM‰ ˙‡ ÔÈ˜ÁBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ ;˙BL¯„Óƒ¿»¿≈≈¬ƒ∆«≈«¿À»ƒ
Ôe„a‡z „a‡" :¯Ó‡pL ,L„w‰ È·˙k ÌÈ„a‡Ó ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒƒ¿≈«…∆∆∆¡««≈¿«¿
·eÏv‰ ÔÈÏÈ ‡lL (ÂÒ) ."ÌÎÈ‰Ï‡ '‰Ï Ôk ÔeNÚ˙ ‡Ï…«¬≈«¡…≈∆∆…»ƒ«»
(ÊÒ) ."ıÚ‰ ÏÚ B˙Ï· ÔÈÏ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ıÚ‰ ÏÚ«»≈∆∆¡«…»ƒƒ¿»«»≈
:¯Ó‡pL ,Lc˜nÏ ·È·Ò ‰¯ÈÓL ˙ÈaL‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿ƒ»»ƒ«ƒ¿»∆∆¡«
Ô‰k ÒkÈ ‡lL (ÁÒ) ."Èz¯ÓLÓ ˙‡ Ìz¯ÓLe"¿«¿∆∆ƒ¿«¿ƒ∆…ƒ»≈…≈
Ï‡ ˙Ú ÏÎa ‡·È Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,˙Ú ÏÎa ÏÎÈ‰Ï«≈»¿»≈∆∆¡«¿«»…¿»≈∆
ÁaÊn‰ ÔÓ ÌeÓ ÏÚa Ô‰k ÒkÈ ‡lL (ËÒ) ."L„w‰«…∆∆…ƒ»≈…≈««ƒ«ƒ¿≈«
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(Ú) ."‡·È ‡Ï ˙Î¯t‰ Ï‡ C‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ∆∆¡««∆«»…∆…»…
Ba ‰È‰È ¯L‡" :¯Ó‡pL ,ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ ‡lL∆…«¬…««∆∆¡«¬∆ƒ¿∆
:¯Ó‡pL ,¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ ‡lL (‡Ú) ."ÌeÓ∆…«¬…««≈∆∆¡«
‡lL (·Ú) ."·¯˜È ‡Ï ,ÌeÓ Ba ¯L‡ LÈ‡ Ïk"»ƒ¬∆…ƒ¿«∆…
ÌÈ‰k‰ ‡ÏÂ ÌÈ‰k‰ ˙„B·Úa ÌiÂÏ‰ e˜qÚ˙Èƒ¿«¿«¿ƒƒ«¬««…¬ƒ¿…«…¬ƒ
L„w‰ ÈÏk Ï‡" :ÌiÂÏa ¯Ó‡pL ,ÌiÂÏ‰ ˙„B·Úa«¬««¿ƒƒ∆∆¡««¿ƒƒ∆¿≈«…∆
‡lL (‚Ú) ."Ìz‡ Ìb Ì‰ Ìb e·¯˜È ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â¿∆«ƒ¿≈«…ƒ¿¿«≈««∆∆…
:¯Ó‡pL ,ÔÈÈ Èe˙L ‰¯Bza ‰¯BÈ ‡ÏÂ Lc˜nÏ ÒkÈƒ»≈«ƒ¿»¿…∆«»¿«ƒ∆∆¡«
,"„ÚBÓ Ï‰‡ Ï‡ ÌÎ‡·a zLz Ï‡ ¯ÎLÂ ÔÈÈ"«ƒ¿≈»«≈¿¿¿…¬∆∆…∆≈
‡lL („Ú) ."Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ˙B¯B‰Ïe" :¯Ó‡Â¿∆¡«¿∆¿≈ƒ¿»≈∆…
."ÌÎÈÏ‡ ·¯˜È ‡Ï ¯ÊÂ" :¯Ó‡pL ,Lc˜na ¯f‰ „·ÚÈ«¬…«»«ƒ¿»∆∆¡«¿»…ƒ¿«¬≈∆
e¯ÊpÈÂ" :¯Ó‡pL ,‡ÓË Ô‰k „·ÚÈ ‡lL (‰Ú)∆…«¬……≈»≈∆∆¡«¿ƒ»¿
ÌBÈ Ïe·Ë Ô‰k „·ÚÈ ‡lL (ÂÚ) ."Ï‡¯NÈ È· ÈL„wÓƒ»¿≈¿≈ƒ¿»≈∆…«¬……≈¿
(ÊÚ) ."eÏlÁÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,BLÓL ·È¯ÚiL „Ú«∆«¬ƒƒ¿∆∆¡«¿…¿«¿
e‡nËÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯ÊÚÏ ‡ÓË Ô‰k ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈…≈»≈»¬»»∆∆¡«¿…¿«¿
ÒkÈ ‡lL (ÁÚ) .‰ÈÎL ‰ÁÓ ‰Ê ;"Ì‰ÈÁÓ ˙‡∆«¬≈∆∆«¬≈¿ƒ»∆…ƒ»≈
,˙Èa‰ ¯‰ ˙B¯B„Ï Bc‚kL ,‰iÂÏ ‰ÁÓÏ ‡ÓË»≈¿«¬≈¿ƒ»∆¿∆¿¿«««ƒ
‰ÁÓ ‰Ê ;"‰Án‰ CBz Ï‡ ‡B·È ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…»∆««¬∆∆«¬≈
:¯Ó‡pL ,˙ÈÊb ÁaÊÓ È·‡ ˙B·Ï ‡lL (ËÚ) .‰iÂÏ¿ƒ»∆…ƒ¿«¿≈ƒ¿≈«»ƒ∆∆¡«
ÏÚ ÚÒÙÏ ‡lL (Ù) ."˙ÈÊb Ô‰˙‡ ‰·˙ ‡Ï"…ƒ¿∆∆¿∆»ƒ∆…ƒ¿…««
."ÈÁaÊÓ ÏÚ ˙BÏÚÓa ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«∆∆¡«¿…«¬∆¿«¬«ƒ¿¿ƒ
,·‰f‰ ÁaÊÓa ·È¯˜‰Ïe ¯ÈË˜‰Ï ‡lL (‡Ù)∆…¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿««»»
‡lL (·Ù) ."‰¯Ê ˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ eÏÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬»»¿…∆»»∆…
ÏÚ „˜ez „ÈÓz ,L‡" :¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰ L‡ ˙BaÎÏ¿«≈«ƒ¿≈«∆∆¡«≈»ƒ««
˙k˙Óa ˙BNÚÏ ‡lL (‚Ù) ."‰aÎ˙ ‡Ï - ÁaÊn‰«ƒ¿≈«…ƒ¿∆∆…«¬¿«¿…∆
."eNÚ˙ ‡Ï Bzk˙Ó·e" :¯Ó‡pL ,‰ÁLn‰ ÔÓL∆∆«ƒ¿»∆∆¡«¿«¿À¿…«¬
ÏÚ" :¯Ó‡pL ,¯Ê ‰ÁLn‰ ÔÓLa CeÒÏ ‡lL („Ù)∆…»¿∆∆«ƒ¿»»∆∆¡««

a˙k˙Óa ˙BNÚÏ ‡lL (‰Ù) ."CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ ¯N¿«»»…ƒ»∆…«¬¿«¿…∆
(ÂÙ) ."eNÚ˙ ‡Ï dzk˙ÓaÂ" :¯Ó‡pL ,˙¯Ëw‰«¿…∆∆∆¡«¿«¿À¿»…«¬
e¯eÒÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔB¯‡‰ Èca ‡ÈˆB‰Ï ‡lL∆…¿ƒ«≈»»∆∆¡«…»
,„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡lL (ÊÙ) ."epnÓƒ∆∆…ƒ««…∆≈«»≈
‡lL (ÁÙ) ."„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…ƒ««…∆≈«»≈∆…
‡Ï - Bl ‰È‰È ‡¯Á˙ ÈÙk" :¯Ó‡pL ,ÏÈÚn‰ Ú¯wÈƒ»««¿ƒ∆∆¡«¿ƒ«¿»ƒ¿∆…
:¯Ó‡pL ,ıeÁa ÌÈL„˜ ˙BÏÚ‰Ï ‡lL (ËÙ) ."Ú¯wÈƒ»≈«∆…¿«¬»»ƒ«∆∆¡«
ËÁLÏ ‡lL (ˆ) ."...EÈ˙ÏÚ ‰ÏÚz Ôt ,EÏ ¯ÓM‰"ƒ»∆¿∆«¬∆……∆∆…ƒ¿…
B‡ ¯BL ËÁLÈ ¯L‡ LÈ‡" :¯Ó‡pL ,ıeÁa ÌÈL„»̃»ƒ«∆∆¡«ƒ¬∆ƒ¿«
(‡ˆ) ."˙¯ÎÂ B‡È·‰ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t Ï‡Â ·Nk∆∆¿∆∆«…∆≈…¡ƒ¿ƒ¿«
Ïk" :¯Ó‡pL ,ÁaÊnÏ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ«¬≈ƒ«ƒ¿≈«∆∆¡«…
(·ˆ) .BLc˜‰ ¯eq‡ e‰Ê ;"e·È¯˜˙ ‡Ï ,ÌeÓ Ba ¯L‡¬∆…«¿ƒ∆ƒ∆¿≈
‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ôa¯˜ ÌLÏ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa ËÁLÏ ‡lL∆…ƒ¿…«¬≈ƒ¿≈»¿»∆∆¡«…
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ìc ˜¯ÊÏ ‡lL (‚ˆ) ."'‰Ï ‰l‡ e·È¯˜«̇¿ƒ≈∆«∆…ƒ¿…««¬≈ƒ
e·È¯˜˙ ‡Ï" :ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·a ¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰ Èa‚Ï¿«≈«ƒ¿≈«∆∆¡«¿«¬≈ƒ…«¿ƒ
¯ÈË˜‰Ï ‡lL („ˆ) .ÌÓc ˙˜È¯Ê ¯eq‡ e‰ÊÂ ;"'‰Ï«¿∆ƒ¿ƒ«»»∆…¿«¿ƒ
ez˙ ‡Ï ‰M‡Â" :¯Ó‡pL ,ÔÈÓeÓ ÈÏÚa È¯eÓ‡≈≈«¬≈ƒ∆∆¡«¿ƒ∆…ƒ¿
,¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜‰Ï ‡lL (‰ˆ) ."Ì‰Ó≈∆∆…¿«¿ƒ««≈
¯L‡ ,‰NÂ ¯BL EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÁaÊ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿««¡…∆»∆¬∆

·È¯˜‰Ï ‡lL (Âˆ) .¯·BÚ ÌeÓ e‰Ê ;"ÌeÓ Ba ‰È‰Èƒ¿∆∆≈∆…¿«¿ƒ
‡Ï ,¯Î Ôa „iÓe" :¯Ó‡pL ,ÌÈBb‰ „iÓ ÌeÓ ÏÚa««ƒ««ƒ∆∆¡«ƒ«∆≈»…
:¯Ó‡pL ,ÌÈL„wa ÌeÓ ÔzÈ ‡lL (Êˆ) ."e·È¯˜«̇¿ƒ∆…ƒ≈«√»ƒ∆∆¡«
(Áˆ) .ÌeÓ Ba Ôzz ‡Ï ,¯ÓBÏk ;"Ba ‰È‰È ‡Ï ÌeÓ"…ƒ¿∆¿«…ƒ≈
ÏÎ Èk" :¯Ó‡pL ,L·c B‡ ¯B‡N ·È¯˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿¿«∆∆¡«ƒ»
·È¯˜‰Ï ‡lL (Ëˆ) ."e¯ÈË˜˙ ‡Ï ,L·c ÏÎÂ ¯B‡N¿¿»¿«…«¿ƒ∆…¿«¿ƒ
."EÈ‰Ï‡ ˙È¯a ÁÏÓ ˙ÈaL˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÏÙz»≈∆∆¡«¿…«¿ƒ∆«¿ƒ¡…∆
‡È·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯ÈÁÓe Ô˙‡ ·È¯˜‰Ï ‡lL (˜)∆…¿«¿ƒ∆¿»¿ƒ∆∆¡«…»ƒ
B˙B‡ ËÁLÏ ‡lL (‡˜) ."·Ïk ¯ÈÁÓe ‰BÊ Ô˙‡∆¿«»¿ƒ∆∆∆…ƒ¿…
ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï ,Ba ˙‡Â B˙‡" :¯Ó‡pL ,Ba ˙‡Â¿∆¿∆∆¡«…¿∆¿…ƒ¿¬¿
,‡ËBÁ ˙ÁÓa ˙ÈÊ ÔÓL ÔzÏ ‡lL (·˜) ."„Á‡∆»∆…ƒ≈∆∆«ƒ¿ƒ¿«≈
ÔzÏ ‡lL (‚˜) ."ÔÓL ‰ÈÏÚ ÌÈNÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…»ƒ»∆»∆∆∆…ƒ≈
(„˜) ."‰·Ï ‰ÈÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰B·Ï ‰ÈÏÚ»∆»¿»∆∆¡«¿…ƒ≈»∆»¿…»
˜vÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ËBN ˙ÁÓa ÔÓL ÔzÈ ‡lL∆…ƒ≈∆∆¿ƒ¿«»∆∆¡«…ƒ…
:¯Ó‡pL ,‰B·Ï ÂÈÏÚ ÔzÈ ‡lL (‰˜) ."ÔÓL ÂÈÏÚ»»∆∆∆…ƒ≈»»¿»∆∆¡«

·Ï ÂÈÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ"˙‡ ¯ÈÓ‰Ï ‡lL (Â˜) ."‰ ¿…ƒ≈»»¿…»∆…¿»ƒ∆
."B˙‡ ¯ÈÓÈ ‡ÏÂ ,epÙÈÏÁÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈL„w‰«√»ƒ∆∆¡«…«¿ƒ∆¿…»ƒ…
¯Ó‡pL ,Ôa¯˜Ï Ôa¯wÓ ÌÈL„w‰ ˙BpLÏ ‡lL (Ê˜)∆…¿««√»ƒƒ»¿»¿»¿»∆∆¡«
‡Ï ,¯ÓBÏk ;"B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï" :¯BÎaa«¿…«¿ƒƒ…¿«…
¯BÎa ˙BcÙÏ ‡lL (Á˜) .¯Á‡ Ôa¯˜Ï epLÈ„˜È«¿ƒ∆¿»¿»«≈∆…ƒ¿¿
‡Ï 'B‚Â ¯BL ¯BÎa C‡" :¯Ó‡pL ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a¿≈»¿»∆∆¡««¿¿…
:¯Ó‡pL ,‰Ó‰a ¯NÚÓ ¯kÓÏ ‡lL (Ë˜) ."‰cÙƒ̇¿∆∆…ƒ¿…«¬«¿≈»∆∆¡«
:¯Ó‡pL ,Ì¯Á‰ ‰„N ¯kÓÏ ‡lL (È˜) ."Ï‡bÈ ‡Ï"…ƒ»≈∆…ƒ¿…¿≈«≈∆∆∆¡«
,Ì¯Á‰ ‰„N ˙BcÙÏ ‡lL (‡È˜) ."¯ÎnÈ ‡Ï"…ƒ»≈∆…ƒ¿¿≈«≈∆
L‡¯ ÏÈc·È ‡lL (·È˜) ."Ï‡bÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ»≈∆…«¿ƒ…
ÏenÓ BL‡¯ ˙‡ ˜ÏÓe" :¯Ó‡pL ,ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»∆∆¡«»«∆…ƒ
‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈL„wa „·ÚÏ ‡lL (‚È˜) ."Bt¯Ú»¿∆…«¬…«√»ƒ∆∆¡«…
,ÌÈL„w‰ ˙‡ ÊÊ‚Ï ‡lL („È˜) ."E¯BL ¯Î·a „·Ú«̇¬…ƒ¿…∆∆…ƒ¿…∆«√»ƒ
ËÁLÈ ‡lL (ÂË˜) ."E‡ˆ ¯BÎa Ê‚˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…»…¿…∆∆…ƒ¿«
ıÓÁ ÏÚ ËÁL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ìi˜ ıÓÁ‰Â ÁÒt‰«∆«¿∆»≈«»∆∆¡«…ƒ¿««»≈
„Ú ÁÒt‰ È¯eÓ‡ ÁÈp‰Ï ‡lL (ÊË˜) ."ÈÁ·Ê Ìc«ƒ¿ƒ∆…¿«ƒ«≈≈«∆««
„Ú ÈbÁ ·ÏÁ ÔÈÏÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÈÏa eÏÒtiL∆ƒ»¿¿ƒ»∆∆¡«¿…»ƒ≈∆«ƒ«
:¯Ó‡pL ,ÁÒt‰ ¯NaÓ ¯È˙B‰Ï ‡lL (ÊÈ˜) ."¯˜a…∆∆…¿ƒƒ¿««∆«∆∆¡«
¯È˙B‰Ï ‡lL (ÁÈ˜) ."¯˜a „Ú epnÓ e¯È˙B˙ ‡Ï"…ƒƒ∆«…∆∆…¿ƒ
‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÈLÈÏM‰ ÌBiÏ ¯NÚ ‰Úa¯‡ ˙‚È‚ÁÓ≈¬ƒ««¿»»»»««¿ƒƒ∆∆¡«¿…
¯N·aL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"¯Na‰ ÔÓ ÔÈÏÈ»ƒƒ«»»ƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«
¯Ó‡pL ‰ÊÂ ,¯a„Ó ·e˙k‰ ¯NÚ ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á¬ƒ««¿»»»»«»¿«≈¿∆∆∆¡«
‡e‰L ,ÁÒt‰ ÏL ÈL ÌBÈ ÏL B¯˜·Ï - "¯˜aÏ"«…∆¿»¿∆≈ƒ∆«∆«∆
ÁÒt ¯NaÓ ¯È˙B‰Ï ‡lL (ËÈ˜) .‰ËÈÁMÏ ÈLÈÏL¿ƒƒ«¿ƒ»∆…¿ƒƒ¿«∆«
."¯˜a „Ú epnÓ e¯È‡LÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯˜a „Ú ÈL≈ƒ«…∆∆∆¡«…«¿ƒƒ∆«…∆
:¯Ó‡pL ,¯˜a „Ú ‰„Bz‰ ¯NaÓ ¯È˙B‰Ï ‡lL (Î˜)∆…¿ƒƒ¿««»«…∆∆∆¡«
¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ;"¯˜a „Ú epnÓ e¯È˙B˙ ‡ÏÂ"…ƒƒ∆«…∆¿«ƒƒ¿»
.Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ ¯Á‡Ï Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L ,ÌÈL„»̃»ƒ∆≈«ƒƒ»¿««¿«¬ƒ»»
,ÌˆÚÂ" :¯Ó‡pL ,ÁÒta ÌˆÚ ¯aLÏ ‡lL (‡Î˜)∆…ƒ¿…∆∆«∆«∆∆¡«¿∆∆
,ÈL ÁÒÙa ÌˆÚ ¯aLÏ ‡lL (·Î˜) ."Ba e¯aL˙ ‡Ï…ƒ¿¿∆…ƒ¿…∆∆¿∆«≈ƒ

."Ba e¯aL˙ ‡Ï ,ÌˆÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆…ƒ¿¿
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(Ú) ."‡·È ‡Ï ˙Î¯t‰ Ï‡ C‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈÙÏÂ¿ƒ¿ƒ∆∆¡««∆«»…∆…»…
Ba ‰È‰È ¯L‡" :¯Ó‡pL ,ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ ‡lL∆…«¬…««∆∆¡«¬∆ƒ¿∆
:¯Ó‡pL ,¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ ‡lL (‡Ú) ."ÌeÓ∆…«¬…««≈∆∆¡«
‡lL (·Ú) ."·¯˜È ‡Ï ,ÌeÓ Ba ¯L‡ LÈ‡ Ïk"»ƒ¬∆…ƒ¿«∆…
ÌÈ‰k‰ ‡ÏÂ ÌÈ‰k‰ ˙„B·Úa ÌiÂÏ‰ e˜qÚ˙Èƒ¿«¿«¿ƒƒ«¬««…¬ƒ¿…«…¬ƒ
L„w‰ ÈÏk Ï‡" :ÌiÂÏa ¯Ó‡pL ,ÌiÂÏ‰ ˙„B·Úa«¬««¿ƒƒ∆∆¡««¿ƒƒ∆¿≈«…∆
‡lL (‚Ú) ."Ìz‡ Ìb Ì‰ Ìb e·¯˜È ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â¿∆«ƒ¿≈«…ƒ¿¿«≈««∆∆…
:¯Ó‡pL ,ÔÈÈ Èe˙L ‰¯Bza ‰¯BÈ ‡ÏÂ Lc˜nÏ ÒkÈƒ»≈«ƒ¿»¿…∆«»¿«ƒ∆∆¡«
,"„ÚBÓ Ï‰‡ Ï‡ ÌÎ‡·a zLz Ï‡ ¯ÎLÂ ÔÈÈ"«ƒ¿≈»«≈¿¿¿…¬∆∆…∆≈
‡lL („Ú) ."Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ˙B¯B‰Ïe" :¯Ó‡Â¿∆¡«¿∆¿≈ƒ¿»≈∆…
."ÌÎÈÏ‡ ·¯˜È ‡Ï ¯ÊÂ" :¯Ó‡pL ,Lc˜na ¯f‰ „·ÚÈ«¬…«»«ƒ¿»∆∆¡«¿»…ƒ¿«¬≈∆
e¯ÊpÈÂ" :¯Ó‡pL ,‡ÓË Ô‰k „·ÚÈ ‡lL (‰Ú)∆…«¬……≈»≈∆∆¡«¿ƒ»¿
ÌBÈ Ïe·Ë Ô‰k „·ÚÈ ‡lL (ÂÚ) ."Ï‡¯NÈ È· ÈL„wÓƒ»¿≈¿≈ƒ¿»≈∆…«¬……≈¿
(ÊÚ) ."eÏlÁÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,BLÓL ·È¯ÚiL „Ú«∆«¬ƒƒ¿∆∆¡«¿…¿«¿
e‡nËÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯ÊÚÏ ‡ÓË Ô‰k ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈…≈»≈»¬»»∆∆¡«¿…¿«¿
ÒkÈ ‡lL (ÁÚ) .‰ÈÎL ‰ÁÓ ‰Ê ;"Ì‰ÈÁÓ ˙‡∆«¬≈∆∆«¬≈¿ƒ»∆…ƒ»≈
,˙Èa‰ ¯‰ ˙B¯B„Ï Bc‚kL ,‰iÂÏ ‰ÁÓÏ ‡ÓË»≈¿«¬≈¿ƒ»∆¿∆¿¿«««ƒ
‰ÁÓ ‰Ê ;"‰Án‰ CBz Ï‡ ‡B·È ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…»∆««¬∆∆«¬≈
:¯Ó‡pL ,˙ÈÊb ÁaÊÓ È·‡ ˙B·Ï ‡lL (ËÚ) .‰iÂÏ¿ƒ»∆…ƒ¿«¿≈ƒ¿≈«»ƒ∆∆¡«
ÏÚ ÚÒÙÏ ‡lL (Ù) ."˙ÈÊb Ô‰˙‡ ‰·˙ ‡Ï"…ƒ¿∆∆¿∆»ƒ∆…ƒ¿…««
."ÈÁaÊÓ ÏÚ ˙BÏÚÓa ‰ÏÚ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«∆∆¡«¿…«¬∆¿«¬«ƒ¿¿ƒ
,·‰f‰ ÁaÊÓa ·È¯˜‰Ïe ¯ÈË˜‰Ï ‡lL (‡Ù)∆…¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿««»»
‡lL (·Ù) ."‰¯Ê ˙¯Ë˜ ÂÈÏÚ eÏÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬»»¿…∆»»∆…
ÏÚ „˜ez „ÈÓz ,L‡" :¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰ L‡ ˙BaÎÏ¿«≈«ƒ¿≈«∆∆¡«≈»ƒ««
˙k˙Óa ˙BNÚÏ ‡lL (‚Ù) ."‰aÎ˙ ‡Ï - ÁaÊn‰«ƒ¿≈«…ƒ¿∆∆…«¬¿«¿…∆
."eNÚ˙ ‡Ï Bzk˙Ó·e" :¯Ó‡pL ,‰ÁLn‰ ÔÓL∆∆«ƒ¿»∆∆¡«¿«¿À¿…«¬
ÏÚ" :¯Ó‡pL ,¯Ê ‰ÁLn‰ ÔÓLa CeÒÏ ‡lL („Ù)∆…»¿∆∆«ƒ¿»»∆∆¡««

a˙k˙Óa ˙BNÚÏ ‡lL (‰Ù) ."CÒÈÈ ‡Ï Ì„‡ ¯N¿«»»…ƒ»∆…«¬¿«¿…∆
(ÂÙ) ."eNÚ˙ ‡Ï dzk˙ÓaÂ" :¯Ó‡pL ,˙¯Ëw‰«¿…∆∆∆¡«¿«¿À¿»…«¬
e¯eÒÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔB¯‡‰ Èca ‡ÈˆB‰Ï ‡lL∆…¿ƒ«≈»»∆∆¡«…»
,„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡lL (ÊÙ) ."epnÓƒ∆∆…ƒ««…∆≈«»≈
‡lL (ÁÙ) ."„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…ƒ««…∆≈«»≈∆…
‡Ï - Bl ‰È‰È ‡¯Á˙ ÈÙk" :¯Ó‡pL ,ÏÈÚn‰ Ú¯wÈƒ»««¿ƒ∆∆¡«¿ƒ«¿»ƒ¿∆…
:¯Ó‡pL ,ıeÁa ÌÈL„˜ ˙BÏÚ‰Ï ‡lL (ËÙ) ."Ú¯wÈƒ»≈«∆…¿«¬»»ƒ«∆∆¡«
ËÁLÏ ‡lL (ˆ) ."...EÈ˙ÏÚ ‰ÏÚz Ôt ,EÏ ¯ÓM‰"ƒ»∆¿∆«¬∆……∆∆…ƒ¿…
B‡ ¯BL ËÁLÈ ¯L‡ LÈ‡" :¯Ó‡pL ,ıeÁa ÌÈL„»̃»ƒ«∆∆¡«ƒ¬∆ƒ¿«
(‡ˆ) ."˙¯ÎÂ B‡È·‰ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t Ï‡Â ·Nk∆∆¿∆∆«…∆≈…¡ƒ¿ƒ¿«
Ïk" :¯Ó‡pL ,ÁaÊnÏ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ«¬≈ƒ«ƒ¿≈«∆∆¡«…
(·ˆ) .BLc˜‰ ¯eq‡ e‰Ê ;"e·È¯˜˙ ‡Ï ,ÌeÓ Ba ¯L‡¬∆…«¿ƒ∆ƒ∆¿≈
‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ôa¯˜ ÌLÏ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa ËÁLÏ ‡lL∆…ƒ¿…«¬≈ƒ¿≈»¿»∆∆¡«…
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ìc ˜¯ÊÏ ‡lL (‚ˆ) ."'‰Ï ‰l‡ e·È¯˜«̇¿ƒ≈∆«∆…ƒ¿…««¬≈ƒ
e·È¯˜˙ ‡Ï" :ÔÈÓeÓ ÈÏÚ·a ¯Ó‡pL ,ÁaÊn‰ Èa‚Ï¿«≈«ƒ¿≈«∆∆¡«¿«¬≈ƒ…«¿ƒ
¯ÈË˜‰Ï ‡lL („ˆ) .ÌÓc ˙˜È¯Ê ¯eq‡ e‰ÊÂ ;"'‰Ï«¿∆ƒ¿ƒ«»»∆…¿«¿ƒ
ez˙ ‡Ï ‰M‡Â" :¯Ó‡pL ,ÔÈÓeÓ ÈÏÚa È¯eÓ‡≈≈«¬≈ƒ∆∆¡«¿ƒ∆…ƒ¿
,¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜‰Ï ‡lL (‰ˆ) ."Ì‰Ó≈∆∆…¿«¿ƒ««≈
¯L‡ ,‰NÂ ¯BL EÈ‰Ï‡ '‰Ï ÁaÊ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿««¡…∆»∆¬∆

·È¯˜‰Ï ‡lL (Âˆ) .¯·BÚ ÌeÓ e‰Ê ;"ÌeÓ Ba ‰È‰Èƒ¿∆∆≈∆…¿«¿ƒ
‡Ï ,¯Î Ôa „iÓe" :¯Ó‡pL ,ÌÈBb‰ „iÓ ÌeÓ ÏÚa««ƒ««ƒ∆∆¡«ƒ«∆≈»…
:¯Ó‡pL ,ÌÈL„wa ÌeÓ ÔzÈ ‡lL (Êˆ) ."e·È¯˜«̇¿ƒ∆…ƒ≈«√»ƒ∆∆¡«
(Áˆ) .ÌeÓ Ba Ôzz ‡Ï ,¯ÓBÏk ;"Ba ‰È‰È ‡Ï ÌeÓ"…ƒ¿∆¿«…ƒ≈
ÏÎ Èk" :¯Ó‡pL ,L·c B‡ ¯B‡N ·È¯˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿¿«∆∆¡«ƒ»
·È¯˜‰Ï ‡lL (Ëˆ) ."e¯ÈË˜˙ ‡Ï ,L·c ÏÎÂ ¯B‡N¿¿»¿«…«¿ƒ∆…¿«¿ƒ
."EÈ‰Ï‡ ˙È¯a ÁÏÓ ˙ÈaL˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÏÙz»≈∆∆¡«¿…«¿ƒ∆«¿ƒ¡…∆
‡È·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯ÈÁÓe Ô˙‡ ·È¯˜‰Ï ‡lL (˜)∆…¿«¿ƒ∆¿»¿ƒ∆∆¡«…»ƒ
B˙B‡ ËÁLÏ ‡lL (‡˜) ."·Ïk ¯ÈÁÓe ‰BÊ Ô˙‡∆¿«»¿ƒ∆∆∆…ƒ¿…
ÌBÈa eËÁL˙ ‡Ï ,Ba ˙‡Â B˙‡" :¯Ó‡pL ,Ba ˙‡Â¿∆¿∆∆¡«…¿∆¿…ƒ¿¬¿
,‡ËBÁ ˙ÁÓa ˙ÈÊ ÔÓL ÔzÏ ‡lL (·˜) ."„Á‡∆»∆…ƒ≈∆∆«ƒ¿ƒ¿«≈
ÔzÏ ‡lL (‚˜) ."ÔÓL ‰ÈÏÚ ÌÈNÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…»ƒ»∆»∆∆∆…ƒ≈
(„˜) ."‰·Ï ‰ÈÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰B·Ï ‰ÈÏÚ»∆»¿»∆∆¡«¿…ƒ≈»∆»¿…»
˜vÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ËBN ˙ÁÓa ÔÓL ÔzÈ ‡lL∆…ƒ≈∆∆¿ƒ¿«»∆∆¡«…ƒ…
:¯Ó‡pL ,‰B·Ï ÂÈÏÚ ÔzÈ ‡lL (‰˜) ."ÔÓL ÂÈÏÚ»»∆∆∆…ƒ≈»»¿»∆∆¡«

·Ï ÂÈÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ"˙‡ ¯ÈÓ‰Ï ‡lL (Â˜) ."‰ ¿…ƒ≈»»¿…»∆…¿»ƒ∆
."B˙‡ ¯ÈÓÈ ‡ÏÂ ,epÙÈÏÁÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈL„w‰«√»ƒ∆∆¡«…«¿ƒ∆¿…»ƒ…
¯Ó‡pL ,Ôa¯˜Ï Ôa¯wÓ ÌÈL„w‰ ˙BpLÏ ‡lL (Ê˜)∆…¿««√»ƒƒ»¿»¿»¿»∆∆¡«
‡Ï ,¯ÓBÏk ;"B˙‡ LÈ‡ LÈc˜È ‡Ï" :¯BÎaa«¿…«¿ƒƒ…¿«…
¯BÎa ˙BcÙÏ ‡lL (Á˜) .¯Á‡ Ôa¯˜Ï epLÈ„˜È«¿ƒ∆¿»¿»«≈∆…ƒ¿¿
‡Ï 'B‚Â ¯BL ¯BÎa C‡" :¯Ó‡pL ,‰¯B‰Ë ‰Ó‰a¿≈»¿»∆∆¡««¿¿…
:¯Ó‡pL ,‰Ó‰a ¯NÚÓ ¯kÓÏ ‡lL (Ë˜) ."‰cÙƒ̇¿∆∆…ƒ¿…«¬«¿≈»∆∆¡«
:¯Ó‡pL ,Ì¯Á‰ ‰„N ¯kÓÏ ‡lL (È˜) ."Ï‡bÈ ‡Ï"…ƒ»≈∆…ƒ¿…¿≈«≈∆∆∆¡«
,Ì¯Á‰ ‰„N ˙BcÙÏ ‡lL (‡È˜) ."¯ÎnÈ ‡Ï"…ƒ»≈∆…ƒ¿¿≈«≈∆
L‡¯ ÏÈc·È ‡lL (·È˜) ."Ï‡bÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ»≈∆…«¿ƒ…
ÏenÓ BL‡¯ ˙‡ ˜ÏÓe" :¯Ó‡pL ,ÛBÚ‰ ˙‡hÁ««»∆∆¡«»«∆…ƒ
‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈL„wa „·ÚÏ ‡lL (‚È˜) ."Bt¯Ú»¿∆…«¬…«√»ƒ∆∆¡«…
,ÌÈL„w‰ ˙‡ ÊÊ‚Ï ‡lL („È˜) ."E¯BL ¯Î·a „·Ú«̇¬…ƒ¿…∆∆…ƒ¿…∆«√»ƒ
ËÁLÈ ‡lL (ÂË˜) ."E‡ˆ ¯BÎa Ê‚˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…»…¿…∆∆…ƒ¿«
ıÓÁ ÏÚ ËÁL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ìi˜ ıÓÁ‰Â ÁÒt‰«∆«¿∆»≈«»∆∆¡«…ƒ¿««»≈
„Ú ÁÒt‰ È¯eÓ‡ ÁÈp‰Ï ‡lL (ÊË˜) ."ÈÁ·Ê Ìc«ƒ¿ƒ∆…¿«ƒ«≈≈«∆««
„Ú ÈbÁ ·ÏÁ ÔÈÏÈ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÈÏa eÏÒtiL∆ƒ»¿¿ƒ»∆∆¡«¿…»ƒ≈∆«ƒ«
:¯Ó‡pL ,ÁÒt‰ ¯NaÓ ¯È˙B‰Ï ‡lL (ÊÈ˜) ."¯˜a…∆∆…¿ƒƒ¿««∆«∆∆¡«
¯È˙B‰Ï ‡lL (ÁÈ˜) ."¯˜a „Ú epnÓ e¯È˙B˙ ‡Ï"…ƒƒ∆«…∆∆…¿ƒ
‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÈLÈÏM‰ ÌBiÏ ¯NÚ ‰Úa¯‡ ˙‚È‚ÁÓ≈¬ƒ««¿»»»»««¿ƒƒ∆∆¡«¿…
¯N·aL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"¯Na‰ ÔÓ ÔÈÏÈ»ƒƒ«»»ƒƒ«¿»»¿∆ƒ¿«
¯Ó‡pL ‰ÊÂ ,¯a„Ó ·e˙k‰ ¯NÚ ‰Úa¯‡ ˙‚È‚Á¬ƒ««¿»»»»«»¿«≈¿∆∆∆¡«
‡e‰L ,ÁÒt‰ ÏL ÈL ÌBÈ ÏL B¯˜·Ï - "¯˜aÏ"«…∆¿»¿∆≈ƒ∆«∆«∆
ÁÒt ¯NaÓ ¯È˙B‰Ï ‡lL (ËÈ˜) .‰ËÈÁMÏ ÈLÈÏL¿ƒƒ«¿ƒ»∆…¿ƒƒ¿«∆«
."¯˜a „Ú epnÓ e¯È‡LÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯˜a „Ú ÈL≈ƒ«…∆∆∆¡«…«¿ƒƒ∆«…∆
:¯Ó‡pL ,¯˜a „Ú ‰„Bz‰ ¯NaÓ ¯È˙B‰Ï ‡lL (Î˜)∆…¿ƒƒ¿««»«…∆∆∆¡«
¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ;"¯˜a „Ú epnÓ e¯È˙B˙ ‡ÏÂ"…ƒƒ∆«…∆¿«ƒƒ¿»
.Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÓÊ ¯Á‡Ï Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L ,ÌÈL„»̃»ƒ∆≈«ƒƒ»¿««¿«¬ƒ»»
,ÌˆÚÂ" :¯Ó‡pL ,ÁÒta ÌˆÚ ¯aLÏ ‡lL (‡Î˜)∆…ƒ¿…∆∆«∆«∆∆¡«¿∆∆
,ÈL ÁÒÙa ÌˆÚ ¯aLÏ ‡lL (·Î˜) ."Ba e¯aL˙ ‡Ï…ƒ¿¿∆…ƒ¿…∆∆¿∆«≈ƒ

."Ba e¯aL˙ ‡Ï ,ÌˆÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆…ƒ¿¿
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ה'תשע"ח  תשרי י"ד רביעי יום
,‰¯e·Á‰ ÔÓ ÁÒt‰ ¯NaÓ ‡ÈˆB‰Ï ‡lL (‚Î˜)∆…¿ƒƒ¿««∆«ƒ«¬»
‡lL („Î˜) ."˙Èa‰ ÔÓ ‡ÈˆB˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒƒ««ƒ∆…
‰Ù‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ ˙BÁÓ È¯ÈL ˙BNÚÏ«¬¿»≈¿»»≈∆∆¡«…≈»∆
‡ ÁÒt‰ ¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL (‰Î˜) ."Ì˜ÏÁ ,ıÓÁ»≈∆¿»∆…∆¡…¿««∆«»
ÏL·e ,‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡" :¯Ó‡pL ,ÏM·Óe¿À»∆∆¡««…¿ƒ∆»»≈

(ÂÎ˜) ."ÏM·Ó,·LBz ¯‚Ï ÁÒt ¯Na ÏÈÎ‡‰Ï ‡lL ¿À»∆…¿«¬ƒ¿«∆«¿≈»
‡lL (ÊÎ˜) ."Ba ÏÎ‡È ‡Ï ,¯ÈÎNÂ ·LBz" :¯Ó‡pL∆∆¡«»¿»ƒ……«∆…
‡Ï ,Ï¯Ú ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÁÒt ¯Na Ï¯Ú‰ ÏÎ‡È…«∆»≈¿«∆«∆∆¡«¿»»≈…
ÁÒt‰ ¯Na ÏÈÎ‡‰Ï ‡lL (ÁÎ˜) ."Ba ÏÎ‡È…«∆…¿«¬ƒ¿««∆«
ÏÎ‡È ‡Ï ,¯Î Ôa Ïk" :¯Ó‡pL ,„nzLpL Ï‡¯NÈÏ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿«≈∆∆¡«»∆≈»……«
‰„B·Ú „·ÚÂ ¯Î È·Ï ‰ÂÏpL Ï‡¯NÈ ,¯ÓBÏk ;"Ba¿«ƒ¿»≈∆ƒ¿»ƒ¿≈≈»¿»«¬»
Ì„‡ ÏÎ‡È ‡lL (ËÎ˜) .Ba ÏÎ‡È ‡Ï ,Ì˙BÓk ‰¯Ê»»¿»……«∆……«»»
¯Na ÏÎ‡z ¯L‡ LÙp‰Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈL„˜ ‡ÓËpL∆ƒ¿»»»ƒ∆∆¡«¿«∆∆¬∆…«»»
(Ï˜) ."ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ ,'‰Ï ¯L‡ ÌÈÓÏM‰ Á·fÓƒ∆««¿»ƒ¬∆«¿À¿»»»
:¯Ó‡pL ,e‡ÓËpL ÌÈL„w‰ ÔÓ ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…ƒ«√»ƒ∆ƒ¿¿∆∆¡«
(‡Ï˜) ."ÏÎ‡È ‡Ï ,‡ÓË ÏÎa ÚbÈ ¯L‡ ¯Na‰Â"¿«»»¬∆ƒ«¿»»≈…≈»≈
‡OÈ BBÚ ÂÈÏÎ‡Â" :¯Ó‡pL ,¯˙B ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…»∆∆¡«¿…¿»¬ƒ»
,Ïebt ÏÎ‡Ï ‡lL (·Ï˜) ."‡È‰‰ LÙp‰ ‰˙¯ÎÂ¿ƒ¿¿»«∆∆«ƒ∆…∆¡…ƒ
;‰È‰È Ïebt ,BÏ ·LÁÈ ‡Ï B˙‡ ·È¯˜n‰" :¯Ó‡pL∆∆¡«««¿ƒ……≈»≈ƒƒ¿∆
.˙¯Îa ‡e‰Â ;"‡Oz dBÚ ,epnÓ ˙ÏÎ‡‰ LÙp‰Â¿«∆∆»…∆∆ƒ∆¬»ƒ»¿¿»≈
‡Ï ,¯Ê ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,˙BÓe¯z ¯Ê ÏÎ‡È ‡lL (‚Ï˜)∆……«»¿∆∆¡«¿»»…
Ô‰k ·LBz elÙ‡ ÏÎ‡È ‡lL („Ï˜) ."L„˜ ÏÎ‡È…«…∆∆……«¬ƒ«…≈
‡Ï ,¯ÈÎNÂ Ô‰k ·LBz" :¯Ó‡pL ,‰Óe¯z B¯ÈÎNe¿ƒ¿»∆∆¡««…≈¿»ƒ…
‡e‰Â ,‰Óe¯z Ï¯Ú ÏÎ‡È ‡lL (‰Ï˜) ."L„˜ ÏÎ‡È…«…∆∆……«»≈¿»¿
ÔÓ ·e˙k‰ B„nÏ ‰Ê ¯·„Â .ÌÈL„˜ ¯‡LÏ ÔÈc‰«ƒƒ¿»»»ƒ¿»»∆ƒ¿«»ƒ
ÈtÓe ;‰¯Bz‰ ÔÓ Le¯Ùa BÈ‡Â ,‰ÂL ‰¯Ê‚a ÁÒt‰«∆«ƒ¿≈»»»¿≈¿≈ƒ«»ƒƒ
ÈÙebÓ - ÌÈL„wa Ï¯Ú ¯eq‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆ƒ»≈«√»ƒƒ≈
Ô‰k ÏÎ‡È ‡lL (ÂÏ˜) .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ BÈ‡Â ,‰¯Bz»¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆……«…≈
ÌÈL„wa 'B‚Â EÚ¯fÓ LÈ‡" :¯Ó‡pL ,‰Óe¯z ‡ÓË»≈¿»∆∆¡«ƒƒ«¿¬¿«√»ƒ
‡Ï ,L„˜ ‰ÏÏÁ ÏÎ‡z ‡lL (ÊÏ˜) ."ÏÎ‡È ‡Ï……«∆……«¬»»…∆…
Èk - Ô‰k ˙·e" :¯Ó‡pL ,˜BLÂ ‰ÊÁ ‡ÏÂ ˙BÓe¯z¿¿…»∆»∆∆¡««…≈ƒ
."ÏÎ‡˙ ‡Ï ÌÈL„w‰ ˙Óe¯˙a ‡È‰ ,¯Ê LÈ‡Ï ‰È‰ƒ̇¿∆¿ƒ»ƒƒ¿««√»ƒ……≈
˙ÁÓ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,Ô‰k ˙ÁÓ ÏÎ‡z ‡lL (ÁÏ˜)∆…≈»≈ƒ¿«…≈∆∆¡«¿»ƒ¿«
ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÏ˜) ."ÏÎ‡˙ ‡Ï ,‰È‰z ÏÈÏk Ô‰k…≈»ƒƒ¿∆…≈»≈∆…∆¡…
˙‡hÁ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈÙa ˙BNÚp‰ ˙B‡hÁ ¯Na¿««»««¬ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»«»
ÈÏeÒt ÏÎ‡Ï ‡lL (Ó˜) ."dÓcÓ ‡·eÈ ¯L‡¬∆»ƒ»»∆…∆¡…¿≈
‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰eÎa ÌeÓ Ì‰a Ïh‰L ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ∆À«»∆¿«»»∆∆¡«…
ÈÏeÒÙaL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"‰·ÚBz Ïk ÏÎ‡…̇«»≈»ƒƒ«¿»»«¿∆ƒ¿≈
(‡Ó˜) .¯a„Ó ·e˙k‰ ÌeÓ Ì‰a Ïh‰L ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ∆À«»∆«»¿«≈
,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ Ô‚c ÏL ÈL ¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…«¬≈≈ƒ∆»»ƒ»«ƒ
."E‚c ¯NÚÓ ,EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿
ıeÁ LB¯Èz ÏL ÈL ¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (·Ó˜)∆…∆¡…«¬≈≈ƒ∆ƒ
ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Ó˜) ."EL¯Èz" :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ∆∆¡«ƒ…¿∆…∆¡…
:¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ¯‰ˆÈ ÏL ÈL ¯NÚÓ«¬≈≈ƒ∆ƒ¿»ƒ»«ƒ∆∆¡«

L („Ó˜) ."E¯‰ˆÈÂ"ıeÁ ÌÈÓz ¯BÎa ÏÎ‡Ï ‡l ¿ƒ¿»∆∆…∆¡…¿»ƒ

."˙B¯BÎ·e 'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ∆∆¡«…«¿¿
ıeÁ ÌL‡Â ˙‡hÁ ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡È ‡lL (‰Ó˜)∆……¿«…¬ƒ«»¿»»
;"E‡ˆÂ E¯˜a 'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯ÊÚÏ»¬»»∆∆¡«…«¿¿»¿¿…∆
¯Ò‡Ï ‡l‡ ·e˙k‰ ‡a ‡lL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆…»«»∆»∆¡…
¯·c ÏkL ÈÙÏ ,‰¯ÊÚÏ ıeÁ ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ¯Na¿««»«¬»»¬»»¿ƒ∆»»»
ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï" - B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜ÓÏ ıeÁ ÏÎ‡iL∆≈»≈ƒ¿¬ƒ»…«∆¡…
¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂÓ˜) .Ba ‡¯˜‡ "EÈ¯ÚLaƒ¿»∆∆¿»∆…∆¡…¿«
¯L‡ EÈ¯„e 'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÏBÚ‰»»∆∆¡«…«¿¿»∆¬∆
BÊÂ .¯cz ¯L‡ EÈ¯„ ÏÎ‡Ï ÏÎez ‡Ï ,¯ÓBÏk ;"¯czƒ…¿«…«∆¡…¿»∆¬∆ƒ…¿
ÌÈL„w‰ ÔÓ ‰‰È ‡lL ,ÏÚBÓ Ïk ÏL ‰¯‰Ê‡ ‡È‰ƒ«¿»»∆»≈∆…≈»∆ƒ«√»ƒ
‡lL (ÊÓ˜) .ÏÚÓ ,‰‰ Ì‡Â ;Ô‰Ó ˙B‰ÈÏ ÔÈ¯eÒ‡‰»¬ƒ≈»≈∆¿ƒ∆¡»»«∆…
,ÌÈÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Na ÏÎ‡Ï∆¡…¿«»»ƒ«ƒ…∆¿ƒ«»ƒ
‡Ï ,¯ÓBÏk ;"EÈ˙·„Â 'B‚Â ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¿¿ƒ¿…∆¿«…
‡lL (ÁÓ˜) .ÌÓc ˜¯fiL „Ú EÈ˙B·„ ÏÎ‡Ï ÏÎez«∆¡…ƒ¿∆«∆ƒ»≈»»∆…
‡Ï ¯ÊÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Na ¯Ê ÏÎ‡È…«»¿«»¿≈»»ƒ∆∆¡«¿»…
ÌÈ¯eka Ô‰k ÏÎ‡È ‡lL (ËÓ˜) ."Ì‰ L„˜ Èk ,ÏÎ‡È…«ƒ…∆≈∆……«…≈ƒƒ
˙Óe¯˙e ...ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰¯ÊÚa ‰Áp‰ Ì„…̃∆«»»»¬»»∆∆¡«…«¿«
ÈL ¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (˜) .ÌÈ¯eka‰ el‡ ;"E„È»∆≈«ƒƒ∆…∆¡…«¬≈≈ƒ
:¯Ó‡pL ,‰„tiL „Ú ,ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡Â ‰‡ÓËa¿À¿»«¬ƒƒ»«ƒ«∆ƒ»∆∆∆¡«
¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (‡˜) ."‡ÓËa epnÓ Èz¯Ú· ‡Ï"…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈∆…∆¡…«¬≈
."epnÓ È‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙eÈ‡a ÈL≈ƒ«¬ƒ∆∆¡«…»«¿ƒ¿…ƒƒ∆
ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a ÈL ¯NÚÓ ÈÓc ‡ÈˆB‰Ï ‡lL (·˜)∆…¿ƒ¿≈«¬≈≈ƒƒ¿»ƒ∆≈
epnÓ Èz˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ Ì‰a»∆¬ƒ»¿ƒ»∆∆¡«¿…»«ƒƒ∆
Èz˙" ,ÈÁ‰ Ûeb‰ ÈÎ¯ˆÏ ıeÁ ‡e‰L ÏÎÂ ;"˙ÓÏ¿≈¿»∆¿»¿≈«««»«ƒ
;Ï·h‰ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚˜) .Ba ‡¯˜‡ "˙ÓÏ epnÓƒ∆¿≈∆¿»∆…∆¡…«∆∆
˙BÓe¯˙a ·iÁ‰ ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL ¯·c ‡e‰ ,Ï·h‰Â¿«∆∆»»∆ƒ»ƒ»»∆««»ƒ¿
:¯Ó‡pL ,'‰ ˙Óe¯z epnÓ e‡ÈˆB‰ ‡lL ,˙B¯NÚÓe««¿∆…ƒƒ∆¿«∆∆¡«
eÓÈ¯È ¯L‡ ˙‡ 'Ï‡¯NÈ È· ÈL„˜ ˙‡ eÏlÁÈ ‡ÏÂ"¿…¿«¿∆»¿≈¿≈ƒ¿»≈≈¬∆»ƒ
Ô˙B‡ ÌÈ¯‰Ï ÔÈ„È˙Ú Ì‰L ÌÈ¯·c ,¯ÓBÏk ;"'‰Ï«¿«¿»ƒ∆≈¬ƒƒ¿»ƒ»
(„˜) .ÔÏ·Ëa Ô˙B‡ eÏÎ‡ÈÂ ÏÁ Ô˙B‡ eNÚÈ ‡Ï ,'‰Ï«…«¬»…¿…¿»¿ƒ¿»
ÔBL‡¯ ¯NÚÓ ‡ÏÂ ,ÌÈ¯ek·Ï ‰Óe¯z ÌÈc˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿…«¬≈ƒ
ÏÚ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,ÔBL‡¯Ï ÈL ¯NÚÓ ‡ÏÂ ,‰Óe¯˙Ïƒ¿»¿…«¬≈≈ƒ¿ƒ∆»ƒƒ«
,‰ÏB„b ‰Óe¯z Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ÌÈ¯eka :¯„q‰«≈∆ƒƒ¿ƒ»¿««»¿»¿»
;ÈL ¯NÚÓ Ck ¯Á‡Â ,ÔBL‡¯ ¯NÚÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¬≈ƒ¿««»«¬≈≈ƒ
¯Á‡z ‡Ï ,"¯Á‡˙ ‡Ï EÚÓ„Â C˙‡ÏÓ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈»¿¿ƒ¿¬…¿«≈…¿«≈
ÌÈ¯„p‰ ¯Á‡Ï ‡lL (‰˜) .BÓÈc˜‰Ï Èe‡¯‰ ¯·c»»»»¿«¿ƒ∆…¿«≈«¿»ƒ
¯Á‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,·cpLÂ ¯„pL ˙B·„p‰Â¿«¿»∆»«¿∆ƒ≈∆∆¡«…¿«≈
,Ôa¯˜ ‡Ïa ‚ÁÏ ˙BÏÚÏ ‡lL (Â˜) ."BÓlLÏ¿«¿∆…«¬∆»¿…»¿»
¯·ÚÏ ‡lL (Ê˜) ."Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…≈»»«≈»∆…«¬…
ÏÁÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,BLÙ ÏÚ Ì„‡ ¯Ò‡L ÌÈ¯·c ÏÚ«¿»ƒ∆»«»»««¿∆∆¡«…«≈
‰M‡" :¯Ó‡pL ,‰BÊ Ô‰k ÁwÈ ‡lL (Á˜) ."B¯·c¿»∆…ƒ«…≈»∆∆¡«ƒ»
,‰ÏÏÁ Ô‰k ÁwÈ ‡lL (Ë˜) ."eÁwÈ ‡Ï ‰ÏÏÁÂ ‰Ê…»«¬»»…ƒ»∆…ƒ«…≈¬»»

‰ÏÏÁÂ" :¯Ó‡pLÁwÈ ‡lL (Ò˜) ."eÁwÈ ‡Ï ∆∆¡««¬»»…ƒ»∆…ƒ«
."eÁwÈ ‡Ï dLÈ‡Ó ‰Le¯b ‰M‡Â" :¯Ó‡pL ,‰Le¯b¿»∆∆¡«¿ƒ»¿»≈ƒ»…ƒ»
:¯Ó‡pL ,‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ÁwÈ ‡lL (‡Ò˜)∆…ƒ«…≈»«¿»»∆∆¡«
."ÁwÈ ‡Ï ‰l‡ ˙‡ ,‰Ê ‰ÏÏÁÂ ‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡"«¿»»¿»«¬»»…»∆≈∆…ƒ»
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‡Ïa elÙ‡Â ,‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ÏÚ·È ‡lL (·Ò˜)∆…ƒ¿……≈»«¿»»«¬ƒ¿…
ÏlÁÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,dÏlÁnL ÈtÓ ,ÔÈLecƒ̃ƒƒ¿≈∆¿«¿»∆∆¡«…¿«≈
(‚Ò˜) .‰¯Lk ÏlÁÏ ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰ È¯‰ ;"BÚ¯Ê«¿¬≈À¿»∆…¿«≈¿≈»
:¯Ó‡pL ,L‡¯ Úe¯t Lc˜nÏ Ô‰k ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈…≈«ƒ¿»¿«…∆∆¡«
Ô‰k ÒkÈ ‡lL („Ò˜) ."eÚ¯Ùz Ï‡ ÌÎÈL‡¯"»≈∆«ƒ¿»∆…ƒ»≈…≈
‡Ï ÌÎÈ„‚·e" :¯Ó‡pL ,ÌÈ„‚a Úe¯˜ Lc˜nÏ«ƒ¿»¿«¿»ƒ∆∆¡«ƒ¿≈∆…
˙ÚLa ‰¯ÊÚ‰ ÔÓ Ô‰k ‡ˆÈ ‡lL (‰Ò˜) ."eÓ¯Ùƒ̇¿…∆…≈≈…≈ƒ»¬»»ƒ¿«
."e‡ˆ˙ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tÓe" :¯Ó‡pL ,‰„B·Ú¬»∆∆¡«ƒ∆«…∆≈…≈¿
,ÌÈ˙Ó ¯‡LÏ ËBÈ„‰ Ô‰k ‡nhÈ ‡lL (ÂÒ˜)∆…ƒ«»…≈∆¿ƒ¿»≈ƒ
Ô‰k ‡nhÈ ‡lL (ÊÒ˜) ."‡nhÈ ‡Ï LÙÏ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆…ƒ«»∆…ƒ«»…≈
‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÂÈ·B¯˜Ï elÙ‡Â ÏB„b»«¬ƒƒ¿»∆∆¡«¿»ƒ¿ƒ…
,˙Ó ÌÚ ÏB„b Ô‰k ÒkÈ ‡lL (ÁÒ˜) ."‡nhÈƒ«»∆…ƒ»≈…≈»ƒ≈
e„ÓÏ Ck ;"‡·È ‡Ï ,˙Ó ˙LÙ Ïk ÏÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«»«¿…≈…»…»»¿
Ï·a ·iÁÂ ‡B·È Ï·a ·iÁ ‡e‰L ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»∆«»¿«»¿«»¿«
ı¯‡a ˜ÏÁ ÈÂÏ Ë·L ÁwÈ ‡lL (ËÒ˜) .‡nhÈƒ«»∆…ƒ«≈∆≈ƒ≈∆¿∆∆
‡lL (Ú˜) ."BÏ ‰È‰È ‡Ï ‰ÏÁÂ" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆∆¡«¿«¬»…ƒ¿∆∆…
,ı¯‡‰ Leak ˙ÚLa ‰faa ˜ÏÁ ÈÂÏ Ë·L ÁwÈƒ«≈∆≈ƒ≈∆«ƒ»ƒ¿«ƒ»»∆
."‰ÏÁÂ ˜ÏÁ ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰kÏ ‰È‰È ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿∆«…¬ƒ«¿ƒƒ≈∆¿«¬»
‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙Ó ÏÚ ‰Á¯˜ ˙BNÚÏ ‡lL (‡Ú˜)∆…«¬»¿»«≈∆∆¡«…
‡lL (·Ú˜) ."˙ÓÏ - ÌÎÈÈÚ ÔÈa ‰Á¯˜ eÓÈN»̇ƒ»¿»≈≈≈∆»≈∆…
‡Ï ‰Ê ˙‡ C‡" :¯Ó‡pL ,‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÎ‡Ï∆¡…¿≈»¿≈»∆∆¡««∆∆…
,‡ÓË ‚c ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Ú˜) ."‰¯b‰ ÈÏÚnÓ eÏÎ‡…̇¿ƒ«¬≈«≈»∆…∆¡…»»≈
."eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯NaÓ ,ÌÎÏ eÈ‰È ı˜LÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆ƒ¿»∆ƒ¿»»……≈
‰l‡ ˙‡Â" :¯Ó‡pL ,‡ÓË ÛBÚ ÏÎ‡Ï ‡lL („Ú˜)∆…∆¡…»≈∆∆¡«¿∆≈∆
ÏÎ‡Ï ‡lL (‰Ú˜) ."eÏÎ‡È ‡Ï ,ÛBÚ‰ ÔÓ eˆwLz¿«¿ƒ»…≈»¿∆…∆¡…
‡e‰ ‡ÓË ,ÛBÚ‰ ı¯L Ïk" :¯Ó‡pL ,ÛBÚ‰ ı¯L∆∆»∆∆¡«»∆∆»»≈
,ı¯‡‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂÚ˜) ."eÏÎ‡È ‡Ï ,ÌÎÏ»∆…≈»≈∆…∆¡…∆∆»»∆
,‡e‰ ı˜L - ı¯‡‰ ÏÚ ı¯M‰ ı¯M‰ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«∆∆«…≈«»»∆∆∆
:¯Ó‡pL ,ı¯‡‰ NÓ¯ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊÚ˜) ."ÏÎ‡È ‡Ï…≈»≈∆…∆¡…∆∆»»∆∆∆¡«
ÏÚ NÓ¯‰ ı¯M‰ ÏÎa ,ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ e‡nË˙ ‡ÏÂ"¿…¿«¿∆«¿…≈∆¿»«∆∆»…≈«
‡ˆzLk ˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÚ˜) ."ı¯‡‰»»∆∆…∆¡…«««≈¿∆≈≈
‡Ï - ı¯‡‰ ÏÚ ı¯M‰ ı¯M‰ ÏÎÏ" :¯Ó‡pL ,¯ÈÂ‡Ï»¬ƒ∆∆¡«¿»«∆∆«…≈«»»∆…

L ,ÌÈn‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÚ˜) ."ÌeÏÎ‡˙:¯Ó‡p …¿∆…∆¡…∆∆««ƒ∆∆¡«
."ı¯M‰ ı¯M‰ ÏÎa ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ eˆwLz Ï‡"«¿«¿∆«¿…≈∆¿»«∆∆«…≈
Ïk eÏÎ‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˙Ó ÏÎ‡Ï ‡lL (Ù˜)∆…∆¡…≈»∆∆¡«……¿»
¯N·e" :¯Ó‡pL ,‰Ù¯Ë ÏÎ‡Ï ‡lL (‡Ù˜) ."‰Ï·¿≈»∆…∆¡…¿≈»∆∆¡«»»
¯·‡ ÏÎ‡Ï ‡lL (·Ù˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ù¯Ë ‰„Oa«»∆¿≈»……≈∆…∆¡…≈∆
."¯Na‰ ÌÚ LÙp‰ ÏÎ‡˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÈÁ‰ ÔÓƒ««∆∆¡«¿……««∆∆ƒ«»»
‡Ï Ôk ÏÚ" :¯Ó‡pL ,‰Lp‰ „Èb ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Ù˜)∆…∆¡…ƒ«»∆∆∆¡««≈…
‡lL („Ù˜) ."‰Lp‰ „Èb ˙‡ Ï‡¯NÈ È· eÏÎ‡È…¿¿≈ƒ¿»≈∆ƒ«»∆∆…
(‰Ù˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï ,Ìc ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,Ìc ÏÎ‡Ï∆¡…»∆∆¡«¿»»……¿
ÊÚÂ ·NÎÂ ¯BL ·ÏÁ Ïk" :¯Ó‡pL ,·ÏÁ ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…≈∆∆∆¡«»≈∆¿∆∆»≈
,·ÏÁa ¯Na ÏM·Ï ‡lL (ÂÙ˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï -……≈∆…¿«≈»»¿»»
‡lL (ÊÙ˜) ."Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ∆…
ÌÚt "È„b ÏM·˙ ‡Ï" ¯Ó‡pL ,·ÏÁa ¯Na ÏÎ‡Ï∆¡…»»¿»»∆∆¡«…¿«≈¿ƒ««
ÏeMa ¯eq‡Ï „Á‡L ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ Ck ;‰iL¿ƒ»»»¿ƒƒ«¿»∆∆»¿ƒƒ

¯BL ¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÙ˜) .‰ÏÈÎ‡ ¯eq‡Ï „Á‡Â¿∆»¿ƒ¬ƒ»∆…∆¡…¿«
(ËÙ˜) ."B¯Na ˙‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,Ï˜Òp‰«ƒ¿»∆∆¡«¿…≈»≈∆¿»
:¯Ó‡pL ,ÁÒt‰ Ì„˜ ‰L„Á ‰‡e·z ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…«¿»¬»»…∆«∆«∆∆¡«
ÔÓ ÈÏ˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (ˆ˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï 'B‚Â ÌÁÏÂ"¿∆∆¿……¿∆…∆¡…»ƒƒ
‡lL (‡ˆ˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï ÈÏ˜Â" :¯Ó‡pL ,L„Á‰∆»»∆∆¡«¿»ƒ……¿∆…
‡Ï ÏÓ¯ÎÂ" :¯Ó‡pL ,L„Á‰ ÔÓ ÏÓ¯k ÏÎ‡Ï∆¡…«¿∆ƒ∆»»∆∆¡«¿«¿∆…
LÏL" :¯Ó‡pL ,‰Ï¯Ú ÏÎ‡Ï ‡lL (·ˆ˜) ."eÏÎ‡…̇¿∆…∆¡…»¿»∆∆¡«»…
‡lL (‚ˆ˜) ."ÏÎ‡È ‡Ï ,ÌÈÏ¯Ú ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈL»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ…≈»≈∆…
‰‡ÏÓ‰ Lc˜z Ôt" :¯Ó‡pL ,Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿≈«∆∆∆∆¡«∆ƒ¿««¿≈»
¯eq‡ ‡e‰ ‰Ê ;"Ì¯k‰ ˙‡e·˙e ,Ú¯Êz ¯L‡ Ú¯f‰«∆«¬∆ƒ¿»¿««»∆∆ƒ
:¯Ó‡pL ,CÒ ÔÈÈ ˙BzLÏ ‡lL („ˆ˜) .‰ÏÈÎ‡¬ƒ»∆…ƒ¿≈∆∆∆∆¡«
."ÌÎÈÒ ÔÈÈ ezLÈ ,eÏÎ‡È BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡"¬∆≈∆¿»≈…≈ƒ¿≈¿ƒ»
,‡·BÒÂ ÏÏBÊ C¯c ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ‡lL (‰ˆ˜)∆…∆¡…¿ƒ¿∆∆≈¿≈
ÏÎ‡Ï ‡lL (Âˆ˜) ."‡·ÒÂ ÏÏBÊ ‰Ê ea" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆≈¿…≈∆…∆¡…
‡Ï ¯L‡ LÙp‰ ÏÎ Èk" :¯Ó‡pL ,ÌBv‰ ÌBÈa¿«∆∆¡«ƒ»«∆∆¬∆…
:¯Ó‡pL ,ÁÒÙa ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (Êˆ˜) ."‰pÚ¿̇À∆∆…∆¡…»≈¿∆«∆∆¡«
˙·¯Úz ÏÎ‡Ï ‡lL (Áˆ˜) ."ıÓÁ ÏÎ‡È ‡ÏÂ"¿…≈»≈»≈∆…∆¡…«¬…∆
(Ëˆ˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï ,˙ˆÓÁÓ Ïk" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ»≈∆∆¡«»«¿∆∆……≈
,¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ˙BˆÁ ¯Á‡ ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…»≈««¬«¿»»»»
‰‡¯È ‡lL (¯) ."ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«……«»»»≈∆…≈»∆

(‡¯) ."ıÓÁ EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ‡lL »≈∆∆¡«…≈»∆¿»≈∆…
."ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ,¯B‡N" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ ‡ˆnÈƒ»≈»≈∆∆¡«¿…ƒ»≈¿»≈∆
Ba ·¯Ú˙pL ¯·c ‡ÏÂ ,ÔÈÈ ¯ÈÊp‰ ‰zLÈ ‡lL (·¯)∆…ƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿…»»∆ƒ¿»≈
˙¯LÓ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÔÈÈ ÌÚËk BÓÚËÂ ÔÈÈ«ƒ¿«¬¿«««ƒ∆∆¡«¿»ƒ¿«
Ba ·¯Ú˙pL ¯·c B‡ ÔÈi‰ ıÈÓÁ‰ elÙ‡Â ;"ÌÈ·Ú¬»ƒ«¬ƒ∆¿ƒ««ƒ»»∆ƒ¿»≈
ıÓÁÂ ÔÈÈ ıÓÁ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ,ÔÈi‰««ƒ¬≈∆»»»∆∆¡«…∆«ƒ¿…∆
,ÌÈÁÏ ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL (‚¯) ."‰zLÈ ‡Ï ¯ÎL≈»…ƒ¿∆∆……«¬»ƒ«ƒ
ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL („¯) ."ÌÈÁÏ ÌÈ·ÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬»ƒ«ƒ∆……«¬»ƒ
‡lL (‰¯) ."ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈL·ÈÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈL·È¿≈ƒ∆∆¡«ƒ≈ƒ……≈∆…
."ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈpˆ¯ÁÓ" :¯Ó‡pL ,ÌÈpˆ¯Á ÏÎ‡È…««¿«ƒ∆∆¡«≈«¿«ƒ……≈

‡Ï - ‚Ê „ÚÂ" :¯Ó‡pL ,ÔÈ‚eÊ ÏÎ‡È ‡lL (Â¯)∆……«ƒ∆∆¡«¿«»…
:¯Ó‡pL ,˙nÏ ¯ÈÊp‰ ‡nhÈ ‡lL (Ê¯) ."ÏÎ‡È…≈∆…ƒ«»«»ƒ«≈∆∆¡«
Ï‰‡a ÒkÈ ‡lL (Á¯) ."‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï"¿»ƒ¿ƒ…ƒ«»∆…ƒ»≈¿…∆
‡lL (Ë¯) ."‡·È ‡Ï ,˙Ó LÙ ÏÚ" :¯Ó‡pL ,˙n‰«≈∆∆¡««∆∆≈…»…∆…
."BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz" :¯Ó‡pL ,¯ÈÊp‰ Ál‚È¿«≈««»ƒ∆∆¡«««…«¬…«…
‰lÎ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰„O‰ Ïk ¯ˆ˜Ï ‡lL (È¯)∆…ƒ¿…»«»∆∆∆¡«…¿«∆
ÌÈÏaM‰ Ë˜ÏÏ ‡lL (‡È¯) ."¯Bˆ˜Ï E„N ˙‡t¿«»¿ƒ¿∆…ƒ¿…«ƒ√ƒ
‡Ï ,E¯Èˆ˜ Ë˜ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯Èˆ˜ ˙ÚLa ˙BÏÙBp‰«¿ƒ¿«¿ƒ»∆∆¡«¿∆∆¿ƒ¿…
:¯Ó‡pL ,Ì¯k‰ ˙BÏÏBÚ ¯ˆ·Ï ‡lL (·È¯) ."ËwÏ¿̇«≈∆…ƒ¿…¿«∆∆∆∆¡«
,Ì¯k‰ Ë¯t Ë˜ÏÏ ‡lL (‚È¯) ."ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ"¿«¿¿…¿≈∆…ƒ¿…∆∆«∆∆
ÁwÏ ‡lL („È¯) ."ËwÏ˙ ‡Ï EÓ¯k Ë¯Ùe" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆∆«¿¿…¿«≈∆…ƒ«
ÏÎ ÔÎÂ ;"BzÁ˜Ï ·eL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÁÎM‰ ¯ÓÚ…∆«ƒ¿»∆∆¡«…»¿«¿¿≈»
‡lL (ÂË¯) ."EÈ¯Á‡ ¯‡Ù˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙BÏÈ‡‰»ƒ»∆∆¡«…¿»≈«¬∆∆…
Ú¯Ê˙ ‡Ï E„N" :¯Ó‡pL ,ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk Ú¯ÊÏƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ∆∆¡«»¿…ƒ¿«
,Ì¯ka ˜¯È B‡ ‰‡e·z Ú¯ÊÏ ‡lL (ÊË¯) ."ÌÈ‡Ïkƒ¿»ƒ∆…ƒ¿…«¿»»»«∆∆
‡lL (ÊÈ¯) ."ÌÈ‡Ïk EÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿««¿¿ƒ¿«ƒ∆…
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רג zeevnd oipn - ixyz c"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡Ïa elÙ‡Â ,‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ÏÚ·È ‡lL (·Ò˜)∆…ƒ¿……≈»«¿»»«¬ƒ¿…
ÏlÁÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,dÏlÁnL ÈtÓ ,ÔÈLecƒ̃ƒƒ¿≈∆¿«¿»∆∆¡«…¿«≈
(‚Ò˜) .‰¯Lk ÏlÁÏ ‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰ È¯‰ ;"BÚ¯Ê«¿¬≈À¿»∆…¿«≈¿≈»
:¯Ó‡pL ,L‡¯ Úe¯t Lc˜nÏ Ô‰k ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈…≈«ƒ¿»¿«…∆∆¡«
Ô‰k ÒkÈ ‡lL („Ò˜) ."eÚ¯Ùz Ï‡ ÌÎÈL‡¯"»≈∆«ƒ¿»∆…ƒ»≈…≈
‡Ï ÌÎÈ„‚·e" :¯Ó‡pL ,ÌÈ„‚a Úe¯˜ Lc˜nÏ«ƒ¿»¿«¿»ƒ∆∆¡«ƒ¿≈∆…
˙ÚLa ‰¯ÊÚ‰ ÔÓ Ô‰k ‡ˆÈ ‡lL (‰Ò˜) ."eÓ¯Ùƒ̇¿…∆…≈≈…≈ƒ»¬»»ƒ¿«
."e‡ˆ˙ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tÓe" :¯Ó‡pL ,‰„B·Ú¬»∆∆¡«ƒ∆«…∆≈…≈¿
,ÌÈ˙Ó ¯‡LÏ ËBÈ„‰ Ô‰k ‡nhÈ ‡lL (ÂÒ˜)∆…ƒ«»…≈∆¿ƒ¿»≈ƒ
Ô‰k ‡nhÈ ‡lL (ÊÒ˜) ."‡nhÈ ‡Ï LÙÏ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆…ƒ«»∆…ƒ«»…≈
‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÂÈ·B¯˜Ï elÙ‡Â ÏB„b»«¬ƒƒ¿»∆∆¡«¿»ƒ¿ƒ…
,˙Ó ÌÚ ÏB„b Ô‰k ÒkÈ ‡lL (ÁÒ˜) ."‡nhÈƒ«»∆…ƒ»≈…≈»ƒ≈
e„ÓÏ Ck ;"‡·È ‡Ï ,˙Ó ˙LÙ Ïk ÏÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«»«¿…≈…»…»»¿
Ï·a ·iÁÂ ‡B·È Ï·a ·iÁ ‡e‰L ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»∆«»¿«»¿«»¿«
ı¯‡a ˜ÏÁ ÈÂÏ Ë·L ÁwÈ ‡lL (ËÒ˜) .‡nhÈƒ«»∆…ƒ«≈∆≈ƒ≈∆¿∆∆
‡lL (Ú˜) ."BÏ ‰È‰È ‡Ï ‰ÏÁÂ" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆∆¡«¿«¬»…ƒ¿∆∆…
,ı¯‡‰ Leak ˙ÚLa ‰faa ˜ÏÁ ÈÂÏ Ë·L ÁwÈƒ«≈∆≈ƒ≈∆«ƒ»ƒ¿«ƒ»»∆
."‰ÏÁÂ ˜ÏÁ ÌiÂÏ‰ ÌÈ‰kÏ ‰È‰È ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿∆«…¬ƒ«¿ƒƒ≈∆¿«¬»
‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙Ó ÏÚ ‰Á¯˜ ˙BNÚÏ ‡lL (‡Ú˜)∆…«¬»¿»«≈∆∆¡«…
‡lL (·Ú˜) ."˙ÓÏ - ÌÎÈÈÚ ÔÈa ‰Á¯˜ eÓÈN»̇ƒ»¿»≈≈≈∆»≈∆…
‡Ï ‰Ê ˙‡ C‡" :¯Ó‡pL ,‰‡ÓË ‰Ó‰a ÏÎ‡Ï∆¡…¿≈»¿≈»∆∆¡««∆∆…
,‡ÓË ‚c ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Ú˜) ."‰¯b‰ ÈÏÚnÓ eÏÎ‡…̇¿ƒ«¬≈«≈»∆…∆¡…»»≈
."eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯NaÓ ,ÌÎÏ eÈ‰È ı˜LÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆ƒ¿»∆ƒ¿»»……≈
‰l‡ ˙‡Â" :¯Ó‡pL ,‡ÓË ÛBÚ ÏÎ‡Ï ‡lL („Ú˜)∆…∆¡…»≈∆∆¡«¿∆≈∆
ÏÎ‡Ï ‡lL (‰Ú˜) ."eÏÎ‡È ‡Ï ,ÛBÚ‰ ÔÓ eˆwLz¿«¿ƒ»…≈»¿∆…∆¡…
‡e‰ ‡ÓË ,ÛBÚ‰ ı¯L Ïk" :¯Ó‡pL ,ÛBÚ‰ ı¯L∆∆»∆∆¡«»∆∆»»≈
,ı¯‡‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂÚ˜) ."eÏÎ‡È ‡Ï ,ÌÎÏ»∆…≈»≈∆…∆¡…∆∆»»∆
,‡e‰ ı˜L - ı¯‡‰ ÏÚ ı¯M‰ ı¯M‰ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«∆∆«…≈«»»∆∆∆
:¯Ó‡pL ,ı¯‡‰ NÓ¯ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊÚ˜) ."ÏÎ‡È ‡Ï…≈»≈∆…∆¡…∆∆»»∆∆∆¡«
ÏÚ NÓ¯‰ ı¯M‰ ÏÎa ,ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ e‡nË˙ ‡ÏÂ"¿…¿«¿∆«¿…≈∆¿»«∆∆»…≈«
‡ˆzLk ˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÚ˜) ."ı¯‡‰»»∆∆…∆¡…«««≈¿∆≈≈
‡Ï - ı¯‡‰ ÏÚ ı¯M‰ ı¯M‰ ÏÎÏ" :¯Ó‡pL ,¯ÈÂ‡Ï»¬ƒ∆∆¡«¿»«∆∆«…≈«»»∆…

L ,ÌÈn‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÚ˜) ."ÌeÏÎ‡˙:¯Ó‡p …¿∆…∆¡…∆∆««ƒ∆∆¡«
."ı¯M‰ ı¯M‰ ÏÎa ÌÎÈ˙LÙ ˙‡ eˆwLz Ï‡"«¿«¿∆«¿…≈∆¿»«∆∆«…≈
Ïk eÏÎ‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰˙Ó ÏÎ‡Ï ‡lL (Ù˜)∆…∆¡…≈»∆∆¡«……¿»
¯N·e" :¯Ó‡pL ,‰Ù¯Ë ÏÎ‡Ï ‡lL (‡Ù˜) ."‰Ï·¿≈»∆…∆¡…¿≈»∆∆¡«»»
¯·‡ ÏÎ‡Ï ‡lL (·Ù˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï ‰Ù¯Ë ‰„Oa«»∆¿≈»……≈∆…∆¡…≈∆
."¯Na‰ ÌÚ LÙp‰ ÏÎ‡˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÈÁ‰ ÔÓƒ««∆∆¡«¿……««∆∆ƒ«»»
‡Ï Ôk ÏÚ" :¯Ó‡pL ,‰Lp‰ „Èb ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Ù˜)∆…∆¡…ƒ«»∆∆∆¡««≈…
‡lL („Ù˜) ."‰Lp‰ „Èb ˙‡ Ï‡¯NÈ È· eÏÎ‡È…¿¿≈ƒ¿»≈∆ƒ«»∆∆…
(‰Ù˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï ,Ìc ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,Ìc ÏÎ‡Ï∆¡…»∆∆¡«¿»»……¿
ÊÚÂ ·NÎÂ ¯BL ·ÏÁ Ïk" :¯Ó‡pL ,·ÏÁ ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…≈∆∆∆¡«»≈∆¿∆∆»≈
,·ÏÁa ¯Na ÏM·Ï ‡lL (ÂÙ˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï -……≈∆…¿«≈»»¿»»
‡lL (ÊÙ˜) ."Bn‡ ·ÏÁa È„b ÏM·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ∆…
ÌÚt "È„b ÏM·˙ ‡Ï" ¯Ó‡pL ,·ÏÁa ¯Na ÏÎ‡Ï∆¡…»»¿»»∆∆¡«…¿«≈¿ƒ««
ÏeMa ¯eq‡Ï „Á‡L ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ Ck ;‰iL¿ƒ»»»¿ƒƒ«¿»∆∆»¿ƒƒ

¯BL ¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÙ˜) .‰ÏÈÎ‡ ¯eq‡Ï „Á‡Â¿∆»¿ƒ¬ƒ»∆…∆¡…¿«
(ËÙ˜) ."B¯Na ˙‡ ÏÎ‡È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,Ï˜Òp‰«ƒ¿»∆∆¡«¿…≈»≈∆¿»
:¯Ó‡pL ,ÁÒt‰ Ì„˜ ‰L„Á ‰‡e·z ˙t ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…«¿»¬»»…∆«∆«∆∆¡«
ÔÓ ÈÏ˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (ˆ˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï 'B‚Â ÌÁÏÂ"¿∆∆¿……¿∆…∆¡…»ƒƒ
‡lL (‡ˆ˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï ÈÏ˜Â" :¯Ó‡pL ,L„Á‰∆»»∆∆¡«¿»ƒ……¿∆…
‡Ï ÏÓ¯ÎÂ" :¯Ó‡pL ,L„Á‰ ÔÓ ÏÓ¯k ÏÎ‡Ï∆¡…«¿∆ƒ∆»»∆∆¡«¿«¿∆…
LÏL" :¯Ó‡pL ,‰Ï¯Ú ÏÎ‡Ï ‡lL (·ˆ˜) ."eÏÎ‡…̇¿∆…∆¡…»¿»∆∆¡«»…
‡lL (‚ˆ˜) ."ÏÎ‡È ‡Ï ,ÌÈÏ¯Ú ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈL»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ…≈»≈∆…
‰‡ÏÓ‰ Lc˜z Ôt" :¯Ó‡pL ,Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿≈«∆∆∆∆¡«∆ƒ¿««¿≈»
¯eq‡ ‡e‰ ‰Ê ;"Ì¯k‰ ˙‡e·˙e ,Ú¯Êz ¯L‡ Ú¯f‰«∆«¬∆ƒ¿»¿««»∆∆ƒ
:¯Ó‡pL ,CÒ ÔÈÈ ˙BzLÏ ‡lL („ˆ˜) .‰ÏÈÎ‡¬ƒ»∆…ƒ¿≈∆∆∆∆¡«
."ÌÎÈÒ ÔÈÈ ezLÈ ,eÏÎ‡È BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡"¬∆≈∆¿»≈…≈ƒ¿≈¿ƒ»
,‡·BÒÂ ÏÏBÊ C¯c ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ‡lL (‰ˆ˜)∆…∆¡…¿ƒ¿∆∆≈¿≈
ÏÎ‡Ï ‡lL (Âˆ˜) ."‡·ÒÂ ÏÏBÊ ‰Ê ea" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆≈¿…≈∆…∆¡…
‡Ï ¯L‡ LÙp‰ ÏÎ Èk" :¯Ó‡pL ,ÌBv‰ ÌBÈa¿«∆∆¡«ƒ»«∆∆¬∆…
:¯Ó‡pL ,ÁÒÙa ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (Êˆ˜) ."‰pÚ¿̇À∆∆…∆¡…»≈¿∆«∆∆¡«
˙·¯Úz ÏÎ‡Ï ‡lL (Áˆ˜) ."ıÓÁ ÏÎ‡È ‡ÏÂ"¿…≈»≈»≈∆…∆¡…«¬…∆
(Ëˆ˜) ."eÏÎ‡˙ ‡Ï ,˙ˆÓÁÓ Ïk" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ»≈∆∆¡«»«¿∆∆……≈
,¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈ ˙BˆÁ ¯Á‡ ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…»≈««¬«¿»»»»
‰‡¯È ‡lL (¯) ."ıÓÁ ÂÈÏÚ ÏÎ‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«……«»»»≈∆…≈»∆

(‡¯) ."ıÓÁ EÏ ‰‡¯È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ‡lL »≈∆∆¡«…≈»∆¿»≈∆…
."ÌÎÈz·a ‡ˆnÈ ‡Ï ,¯B‡N" :¯Ó‡pL ,ıÓÁ ‡ˆnÈƒ»≈»≈∆∆¡«¿…ƒ»≈¿»≈∆
Ba ·¯Ú˙pL ¯·c ‡ÏÂ ,ÔÈÈ ¯ÈÊp‰ ‰zLÈ ‡lL (·¯)∆…ƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿…»»∆ƒ¿»≈
˙¯LÓ ÏÎÂ" :¯Ó‡pL ,ÔÈÈ ÌÚËk BÓÚËÂ ÔÈÈ«ƒ¿«¬¿«««ƒ∆∆¡«¿»ƒ¿«
Ba ·¯Ú˙pL ¯·c B‡ ÔÈi‰ ıÈÓÁ‰ elÙ‡Â ;"ÌÈ·Ú¬»ƒ«¬ƒ∆¿ƒ««ƒ»»∆ƒ¿»≈
ıÓÁÂ ÔÈÈ ıÓÁ" :¯Ó‡pL ,ÂÈÏÚ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ ,ÔÈi‰««ƒ¬≈∆»»»∆∆¡«…∆«ƒ¿…∆
,ÌÈÁÏ ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL (‚¯) ."‰zLÈ ‡Ï ¯ÎL≈»…ƒ¿∆∆……«¬»ƒ«ƒ
ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL („¯) ."ÌÈÁÏ ÌÈ·ÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡««¬»ƒ«ƒ∆……«¬»ƒ
‡lL (‰¯) ."ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈL·ÈÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈL·È¿≈ƒ∆∆¡«ƒ≈ƒ……≈∆…
."ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈpˆ¯ÁÓ" :¯Ó‡pL ,ÌÈpˆ¯Á ÏÎ‡È…««¿«ƒ∆∆¡«≈«¿«ƒ……≈

‡Ï - ‚Ê „ÚÂ" :¯Ó‡pL ,ÔÈ‚eÊ ÏÎ‡È ‡lL (Â¯)∆……«ƒ∆∆¡«¿«»…
:¯Ó‡pL ,˙nÏ ¯ÈÊp‰ ‡nhÈ ‡lL (Ê¯) ."ÏÎ‡È…≈∆…ƒ«»«»ƒ«≈∆∆¡«
Ï‰‡a ÒkÈ ‡lL (Á¯) ."‡nhÈ ‡Ï Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï"¿»ƒ¿ƒ…ƒ«»∆…ƒ»≈¿…∆
‡lL (Ë¯) ."‡·È ‡Ï ,˙Ó LÙ ÏÚ" :¯Ó‡pL ,˙n‰«≈∆∆¡««∆∆≈…»…∆…
."BL‡¯ ÏÚ ¯·ÚÈ ‡Ï ¯Úz" :¯Ó‡pL ,¯ÈÊp‰ Ál‚È¿«≈««»ƒ∆∆¡«««…«¬…«…
‰lÎ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰„O‰ Ïk ¯ˆ˜Ï ‡lL (È¯)∆…ƒ¿…»«»∆∆∆¡«…¿«∆
ÌÈÏaM‰ Ë˜ÏÏ ‡lL (‡È¯) ."¯Bˆ˜Ï E„N ˙‡t¿«»¿ƒ¿∆…ƒ¿…«ƒ√ƒ
‡Ï ,E¯Èˆ˜ Ë˜ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰¯Èˆ˜ ˙ÚLa ˙BÏÙBp‰«¿ƒ¿«¿ƒ»∆∆¡«¿∆∆¿ƒ¿…
:¯Ó‡pL ,Ì¯k‰ ˙BÏÏBÚ ¯ˆ·Ï ‡lL (·È¯) ."ËwÏ¿̇«≈∆…ƒ¿…¿«∆∆∆∆¡«
,Ì¯k‰ Ë¯t Ë˜ÏÏ ‡lL (‚È¯) ."ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ"¿«¿¿…¿≈∆…ƒ¿…∆∆«∆∆
ÁwÏ ‡lL („È¯) ."ËwÏ˙ ‡Ï EÓ¯k Ë¯Ùe" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆∆«¿¿…¿«≈∆…ƒ«
ÏÎ ÔÎÂ ;"BzÁ˜Ï ·eL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÁÎM‰ ¯ÓÚ…∆«ƒ¿»∆∆¡«…»¿«¿¿≈»
‡lL (ÂË¯) ."EÈ¯Á‡ ¯‡Ù˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙BÏÈ‡‰»ƒ»∆∆¡«…¿»≈«¬∆∆…
Ú¯Ê˙ ‡Ï E„N" :¯Ó‡pL ,ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk Ú¯ÊÏƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ∆∆¡«»¿…ƒ¿«
,Ì¯ka ˜¯È B‡ ‰‡e·z Ú¯ÊÏ ‡lL (ÊË¯) ."ÌÈ‡Ïkƒ¿»ƒ∆…ƒ¿…«¿»»»«∆∆
‡lL (ÊÈ¯) ."ÌÈ‡Ïk EÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿««¿¿ƒ¿«ƒ∆…
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EzÓ‰a" :¯Ó‡pL ,BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ ‰Ó‰a ÚÈa¯‰Ï¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿∆≈ƒ∆∆¡«¿∆¿¿
ÈLa ‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ ‡lL (ÁÈ¯) ."ÌÈ‡Ïk ÚÈa¯˙ ‡Ï…«¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆…«¬∆¿»»ƒ¿≈
¯BLa L¯Á˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„Á‡k ‰Ó‰a ÈÈÓƒ≈¿≈»¿∆»∆∆¡«…«¿…¿
˙ÚLa ‰Ó‰a ÌÒÁÏ ‡lL (ËÈ¯) ."ÂcÁÈ ¯ÓÁ·e«¬…«¿»∆…«¿…¿≈»ƒ¿«
‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙È‰Â epnÓ ˙ÏÎB‡L ¯·„a ‰Î‡ÏÓ¿»»¿»»∆∆∆ƒ∆¿∆¡≈∆∆¡«…
‰Ó„‡ „·ÚÏ ‡lL (Î¯) ."BLÈ„a ¯BL ÌÒÁ«̇¿…¿ƒ∆…«¬…¬»»
‡lL (‡Î¯) ."Ú¯Ê˙ ‡Ï E„N" :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ∆∆¡«»¿…ƒ¿»∆…
."¯ÓÊ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ" :¯Ó‡pL ,˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡ „·ÚÏ«¬…ƒ»«¿ƒƒ∆∆¡«¿«¿¿…ƒ¿…

ÈÙÒ ¯ˆ˜Ï ‡lL (·Î¯)ÔÈ¯ˆBwL C¯„k ˙ÈÚÈ·L ÈÁ ∆…ƒ¿…¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆∆∆¿ƒ
‡Ï E¯Èˆ˜ ÁÈÙÒ ˙‡" :¯Ó‡pL ,ÌÈM‰ ¯‡Laƒ¿»«»ƒ∆∆¡«≈¿ƒ«¿ƒ¿…
˙ÈÚÈ·Ma ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÛÒ‡Ï ‡lL (‚Î¯) ."¯Bˆ˜ƒ̇¿∆…∆¡…≈»ƒ»«¿ƒƒ
˙‡Â" :¯Ó‡pL ,‰LÂ ‰L ÏÎa ÔÈÙÒB‡L C¯„k¿∆∆∆¿ƒ¿»»»¿»»∆∆¡«¿∆
˙La „·ÚÏ ‡lL („Î¯) ."¯ˆ·˙ ‡Ï E¯ÈÊ È·pÚƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ¿…∆…«¬…ƒ¿«
."eÚ¯Ê˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔÏÈ‡ ÔÈa ‰Ó„‡ ÔÈa Ï·BÈ≈≈¬»»≈ƒ»∆∆¡«…ƒ¿»
,ÌÈM‰ ¯‡Lk Ï·BÈ ÈÁÈÙÒ ¯ˆ˜Ï ‡lL (‰Î¯)∆…ƒ¿…¿ƒ≈≈ƒ¿»«»ƒ
‡lL (ÂÎ¯) ."‰ÈÁÈÙÒ ˙‡ e¯ˆ˜˙ ‡Ï" :Ba ¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿¿∆¿ƒ∆»∆…
:Ba ¯Ó‡pL ,ÌÈM ¯‡L ˙ÙÒ‡k Ï·BÈ ˙B¯t ÛÒ‡Ï∆¡…≈≈«¬≈«¿»»ƒ∆∆¡«
‰„N ¯kÓÏ ‡lL (ÊÎ¯) ."‰È¯Ê ˙‡ e¯ˆ·˙ ‡ÏÂ"¿…ƒ¿¿∆¿ƒ∆»∆…ƒ¿…»∆
‡Ï ,ı¯‡‰Â" :¯Ó‡pL ,˙e˙ÈÓˆÏ Ï‡¯NÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆∆¡«¿»»∆…
ÌiÂÏ‰ L¯‚Ó ˙BpLÏ ‡lL (ÁÎ¯) ."˙e˙ÈÓˆÏ ¯Înƒ̇»≈ƒ¿ƒ∆…¿«ƒ¿««¿ƒƒ
‡Ï ,Ì‰È¯Ú L¯‚Ó ‰„Ne" :¯Ó‡pL ,Ì‰È˙B„Ne¿≈∆∆∆¡«¬≈ƒ¿«»≈∆…
‡lL ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"¯ÎnÈƒ»≈ƒƒ«¿»»¿∆«¿»»∆…
:¯Ó‡pL ,ÌiÂÏ‰ ˙‡ ·ÊÚÏ ‡lL (ËÎ¯) .‰pzLÈƒ¿«∆∆…«¬…∆«¿ƒƒ∆∆¡«
Ì‰Ï ÔÈ˙B ‡l‡ ;"ÈÂl‰ ˙‡ ·ÊÚz Ôt ,EÏ ¯ÓM‰"ƒ»∆¿∆«¬…∆«≈ƒ∆»¿ƒ»∆
.Ï‚¯Â Ï‚¯ ÏÎa Ô‰a Ì˙B‡ ÌÈÁnNÓe Ì‰È˙BzÓ«¿≈∆¿«¿ƒ»»∆¿»∆∆»∆∆
,˙ÈÚÈ·L ‰ÈÏÚ ‰¯·ÚL ‰‡ÂÏ‰ Úa˙È ‡lL (Ï¯)∆…ƒ¿««¿»»∆»¿»»∆»¿ƒƒ
ÚÓÈ ‡lL (‡Ï¯) ."e‰Ú¯ ˙‡ NbÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ…∆≈≈∆…ƒ¿«
,EÏ ¯ÓM‰" :¯Ó‡pL ,‰hÓM‰ ÈtÓ ÈÚÏ ˙BÏ‰lÓƒ¿«¿¿»ƒƒ¿≈«¿ƒ»∆∆¡«ƒ»∆¿
¯Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk - ÏÏk‰ ‰Ê ."¯·c ‰È‰È Ôt∆ƒ¿∆»»∆«¿»»»∆∆¡«
‡Ï ˙ÂˆÓ ‡l‡ BÈ‡ ,'Ï‡' B‡ 'Ôt' B‡ '¯ÓM‰'ƒ»≈∆«≈∆»ƒ¿«…
BÏ ÔzlÓe ÈÚÏ ˙BÈÁ‰lÓ ÚnÈ ‡lL (·Ï¯) .‰NÚ«̇¬∆∆…ƒ»«ƒ¿«¿¿»ƒƒƒ≈
."E··Ï ˙‡ ın‡˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó«∆»ƒ∆∆¡«…¿«≈∆¿»¿
ÌÈÏÚn‰Â ;‰NÚ ˙ÂˆÓ ‰NBÚ - ‰˜„ˆ Ô˙Bp‰ :‡ˆÓƒ¿»«≈¿»»∆ƒ¿«¬≈¿««¬ƒ
ÏÚ ¯·Ú ,‰NÚ ÏhaL ÏÚ ¯˙È - ‰˜„v‰ ÔÓ ÂÈÈÚ≈»ƒ«¿»»»≈«∆ƒ≈¬≈»««
Ì˜È¯ È¯·Ú „·Ú ÁÏLÏ ‡lL (‚Ï¯) .‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆∆…ƒ¿…«∆∆ƒ¿ƒ≈»
."Ì˜È¯ epÁlL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÈLÙÁ ‡ˆiLk¿∆≈≈»¿ƒ∆∆¡«…¿«¿∆≈»
,ÈÚ ‡e‰L Ú„iLk B·BÁa ÈÚ‰ Úa˙È ‡lL („Ï¯)∆…ƒ¿«∆»ƒ¿¿∆≈«∆»ƒ
(‰Ï¯) ."‰Lk BÏ ‰È‰˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,BÏ ¯ˆÈ ‡ÏÂ¿…»≈∆∆¡«…ƒ¿∆¿…∆
EtÒk ˙‡" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈÏ ˙Èa¯a ˙BÏ‰Ï ‡lL∆…¿«¿¿ƒƒ¿ƒ¿»≈∆∆¡«∆«¿¿
,˙Èa¯a ˙BÏÏ ‡lL (ÂÏ¯) ."CLa BÏ Ôz˙ ‡Ï -…ƒ≈¿∆∆∆…ƒ¿¿ƒƒ
ÈtÓ e„ÓÏ Ck ;"EÈÁ‡Ï CÈM˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«ƒ¿»ƒ»»¿ƒƒ
.‰ÂÏnÏ CMÈ ‡lL ,‰ÂlÏ ‰¯‰Ê‡ BfL ,‰ÚeÓM‰«¿»∆«¿»»«…∆∆…¿«≈««¿∆
‡ÏÂ ,˙Èa¯a ‰ÂÏÓe ‰ÂÏ ÔÈa „È ˙ÈL‰Ï ‡lL (ÊÏ¯)∆…¿»ƒ»≈…∆«¿∆¿ƒƒ¿…
,Ì‰ÈÈa ¯ËL ·zÎÏ ‡ÏÂ ,„Ú ‡ÏÂ ,·¯Ú ˙BÈ‰Ïƒ¿»≈¿…≈¿…ƒ¿…¿»≈≈∆
‡lL (ÁÏ¯) ."CL ÂÈÏÚ ÔeÓÈN˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿ƒ»»∆∆∆…
¯ÈÎN ˙lÚt ÔÈÏ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯ÈÎN ˙lÚt ¯Á‡Ï¿«≈¿À«»ƒ∆∆¡«…»ƒ¿À«»ƒ

,ÚB¯Êa B·BÁ ÏÚa ÔkLÓÈ ‡lL (ËÏ¯) ."Ez‡ƒ¿∆…¿«¿≈««ƒ¿«
."BË·Ú Ë·ÚÏ B˙Èa Ï‡ ‡·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL(Ó¯) ∆∆¡«…»…∆≈«¬…¬…

CÈ¯ˆ ‡e‰L ˙Úa ÈÚ‰ ÂÈÏÚaÓ ËB·Ú‰ ÚBÓÏ ‡lL∆…ƒ¿«»¬ƒ¿»»∆»ƒ¿≈∆»ƒ
‡Ï ,¯ÓBÏk ;"BË·Úa ·kL˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,BÏ∆∆¡«…ƒ¿««¬…¿«…
ÏÈ‡B‰ ,‰ÏÈla BÏ ep·ÈL‰ ‡l‡ ,EnÚ BËB·ÚÂ ·kLzƒ¿««¬ƒ¿∆»¬ƒ∆««¿»ƒ
ÔkLÓÏ ‡lL (‡Ó¯) .‰ÏÈla BÏ CÈ¯ˆ ‡e‰Â¿»ƒ««¿»∆…¿«¿≈
."‰ÓÏ‡ „‚a Ï·Á˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰ÓÏ‡‰»«¿»»∆∆¡«¿…«¬…∆∆«¿»»
,LÙ ÏÎ‡ Ì‰a ÔÈNBÚL ÌÈÏk Ï·ÁÏ ‡lL (·Ó¯)∆…«¬…≈ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆
·‚Ï ‡lL (‚Ó¯) ."·Î¯Â ÌÈÁ¯ Ï·ÁÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬…≈«ƒ»»∆∆…ƒ¿…
.LÙ ˙·b BÊ ;"·‚˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓ LÙ∆∆ƒƒ¿»≈∆∆¡«…ƒ¿…¿≈«∆∆
BÊ ;"e·‚z ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔBÓÓ ·‚Ï ‡lL („Ó¯)∆…ƒ¿…»∆∆¡«…ƒ¿…

.ÔBÓÓ ˙·b¿≈«»

ה'תשע"ח  תשרי ט"ו חמישי יום
(ÂÓ¯) ."ÏÊ‚˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÏÊ‚Ï ‡lL (‰Ó¯)∆…ƒ¿…∆∆¡«…ƒ¿…
Ïe·b ‚Èq˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙BÏe·b ‚Èq‰Ï ‡lL∆…¿«ƒ¿∆∆¡«…«ƒ¿
˙‡ ˜LÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˜LÚÏ ‡lL (ÊÓ¯) ."EÚ≈̄¬∆…«¬…∆∆¡«…«¬…∆
:¯Ó‡pL ,B¯·Á ÔBÓÓa LÁÎÏ ‡lL (ÁÓ¯) ."EÚ≈̄¬∆…¿«≈¿»¬≈∆∆¡«
˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÈÏ ‡lL (ËÓ¯) ."eLÁÎ˙ ‡ÏÂ"¿…¿«¬∆…ƒ»««¿ƒ«
‡Ï ,¯ÓBÏk ;"e¯wL˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,B¯·Á ÔBÓÓ»¬≈∆∆¡«¿…¿«¿¿«…
‡lL (¯) .E„Èa E¯·ÁÏ LiL ÔBÓÓa ¯˜MÏ Ú·Mzƒ»««∆∆¿»∆≈«¬≈¿¿»¿∆…
˙‡ LÈ‡ eBz Ï‡" :¯Ó‡pL ,¯kÓÓe ÁwÓa ‰BÈ∆¿ƒ»ƒ¿»∆∆¡««ƒ∆
‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯·„a ‰BÈ ‡lL (‡¯) ."ÂÈÁ‡»ƒ∆…∆ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿…
(·¯) .ÌÈ¯·c ˙‡B‡ BÊ ;"B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ƒ∆¬ƒ»«¿»ƒ
‡Ï ¯‚Â" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯·„a ¯b‰ ˙‡ ˙BB‰Ï ‡lL∆…¿∆«≈ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿≈…
,¯kÓÓe ÁwÓa ¯b‰ ˙‡ ˙BB‰Ï ‡lL (‚¯) ."‰B˙∆∆…¿∆«≈¿ƒ»ƒ¿»
„·Ú ¯ÈÊÁ‰Ï ‡lL („¯) ."epˆÁÏ˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…ƒ¿»∆∆…¿«¿ƒ∆∆
,ı¯‡Ï ‰ˆeÁaL ÂÈB„‡Ï Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï Á¯aL∆»«¿∆∆ƒ¿»≈«¬»∆¿»»»∆
‡lL (‰¯) ."ÂÈ„‡ Ï‡ „·Ú ¯ÈbÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¿ƒ∆∆∆¬…»∆…
ÌB˜na Ea¯˜a ·LÈ EnÚ" :¯Ó‡pL ,‰Ê „·Ú ˙BB‰Ï¿∆∆∆∆∆¡«ƒ¿≈≈¿ƒ¿¿«»
˙BpÚÏ ‡lL (Â¯) ."epBz ‡Ï ,BÏ ·Bha ¯Á·È ¯L‡¬∆ƒ¿««…∆∆…¿«
‡Ï ,ÌB˙ÈÂ ‰ÓÏ‡ Ïk" :¯Ó‡pL ,‰ÓÏ‡Â ÌB˙È»¿«¿»»∆∆¡«»«¿»»¿»…
,„·Ú ˙„B·Ú È¯·Ú „·Úa „·ÚÏ ‡lL (Ê¯) ."ÔepÚ¿̇«∆…«¬…¿∆∆ƒ¿ƒ¬«∆∆
‡lL (Á¯) ."„·Ú ˙„·Ú Ba „·Ú˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬…¬…«»∆∆…
e¯ÎnÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„·Ú ˙¯kÓÓ B˙B‡ ¯kÓÏƒ¿…ƒ¿∆∆∆∆∆∆¡«…ƒ»¿
,C¯Ùa È¯·Ú „·Úa „·ÚÏ ‡lL (Ë¯) ."„·Ú ˙¯kÓÓƒ¿∆∆»∆∆…«¬…¿∆∆ƒ¿ƒ¿»∆
ÁÈp‰Ï ‡lL (Ò¯) ."C¯Ùa B· ‰c¯˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿∆¿»∆∆…¿«ƒ«
:¯Ó‡pL ,C¯Ùa BÏ ¯kÓp‰ È¯·Ú „·Úa „·ÚÏ ÈBb‰««¬…¿∆∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»∆∆∆¡«

(‡Ò¯) ."EÈÈÚÏ C¯Ùa epc¯È ‡Ï"‰Ó‡ ¯kÓÏ ‡lL …ƒ¿∆¿∆∆¿≈∆∆…ƒ¿…»»
(·Ò¯) ."d¯ÎÓÏ ÏLÓÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯Á‡Ï ‰i¯·Úƒ¿ƒ»¿«≈∆∆¡«…ƒ¿…¿»¿»
˙eÒk ¯‡L ‰„eÚÈ‰ ‰i¯·Ú ‰Ó‡Ó ÚÓÏ ‡lL∆…ƒ¿…«≈»»ƒ¿ƒ»«¿»¿≈¿
;"Ú¯‚È ‡Ï ,d˙BÚÂ d˙eÒk d¯‡L" :¯Ó‡pL ,‰BÚÂ¿»∆∆¡«¿≈»¿»¿»»…ƒ¿«
˙L‡ ¯kÓÏ ‡lL (‚Ò¯) .ÌÈLp‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒƒ¿»«»ƒ∆…ƒ¿…≈∆
."‰p¯kÓz ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÁÙL ˙BÈ‰Ï ¯‡z ˙ÙÈ¿«…«ƒ¿ƒ¿»∆∆¡«…ƒ¿¿∆»
,‰ÁÙL ˙BÈ‰Ï ¯‡z ˙ÙÈ ˙L‡ LaÎÏ ‡lL („Ò¯)∆…ƒ¿…≈∆¿«…«ƒ¿ƒ¿»
,„ÓÁÏ ‡lL (‰Ò¯) ."da ¯nÚ˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿«≈»∆…«¿…
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‡lL (ÂÒ¯) ."EÚ¯ ˙L‡ „ÓÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¿…≈∆≈∆∆…
(ÊÒ¯) ."EÚ¯ ˙Èa ‰e‡˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙Be‡˙‰Ï¿ƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿«∆≈≈∆
ÔÓ ‰Î‡ÏÓ ¯Ób ˙ÚLa ‡lL ¯ÈÎO‰ ÏÎ‡È ‡lL∆……««»ƒ∆…ƒ¿«¿«¿»»ƒ
‡Ï LÓ¯ÁÂ" :¯Ó‡pL ,Ba ‰NBÚ ‡e‰L ¯aÁÓ‰«¿À»∆∆∆∆¡«¿∆¿≈…
,B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯˙È ¯ÈÎO‰ ÁwÈ ‡lL (ÁÒ¯) ."ÛÈ»̇ƒ∆…ƒ««»ƒ»≈«¬ƒ»
,EÈÏk Ï‡Â ;EÚ·N ELÙk ÌÈ·Ú zÏÎ‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¬»ƒ¿«¿¿»¿∆¿∆∆¿¿
:¯Ó‡pL ,‰„·‡‰ ÔÓ ÌlÚ˙È ‡lL (ËÒ¯) ."Ôz˙ ‡Ï…ƒ≈∆…ƒ¿«≈ƒ»¬≈»∆∆¡«
‰Ó‰a ÁÈp‰Ï ‡lL (Ú¯) ."ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï"…«¿ƒ¿«≈∆…¿«ƒ«¿≈»
‰‡¯˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,C¯ca d‡OÓ ˙Áz ˙ˆ·B¯∆∆«««»»«∆∆∆∆¡«…ƒ¿∆
,‰cÓa ÏÂÚ ˙BNÚÏ ‡lL (‡Ú¯) ."EÈÁ‡ ¯BÓÁ¬»ƒ∆…«¬»∆¿ƒ»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»ƒƒ«¿»
ËtLÓa ÏÂÚ eNÚz ‡Ï :¯È‰ÊÓ ·e˙k‰L ,e„ÓÏ»¿∆«»«¿ƒ…«¬»∆¿ƒ¿«
‰ÙÈ‡ Ô·‡Â Ô·‡ eÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï ‡lL (·Ú¯) .‰cn‰«ƒ»∆…ƒ¿∆¿≈∆∆»∆∆≈»
(‚Ú¯) ."'B‚Â E˙È·a EÏ ‰È‰È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÙÈ‡Â¿≈»∆∆¡«…ƒ¿∆¿¿≈¿¿
ÏÂÚ eNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ËtLn‰ ÏeÚÏ ‡lL∆…¿«≈«ƒ¿»∆∆¡«…«¬»∆
:¯Ó‡pL ,„ÁL ÁwÏ ‡lL („Ú¯) ."ËtLna«ƒ¿»∆…ƒ«…«∆∆¡«
,ÔÈca ÏB„b „aÎÏ ‡lL (‰Ú¯) ."Áw˙ ‡Ï ,„ÁLÂ"¿…«…ƒ«∆…¿«≈»«ƒ
‡¯ÈÈ ‡lL (ÂÚ¯) ."ÏB„b Èt ¯c‰˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…∆¿«¿≈»∆…ƒ»
ÈtÓ e¯e‚˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ú¯ Ì„‡Ó ÔÈca Ôic‰««»«ƒ≈»»«∆∆¡«…»ƒ¿≈
:¯Ó‡pL ,ÔÈca ÈÚ ÏÚ ÌÁ¯Ï ‡lL (ÊÚ¯) ."LÈ‡ƒ∆…¿«≈«»ƒ«ƒ∆∆¡«
˙Bh‰Ï ‡lL (ÁÚ¯) ."B·È¯a ¯c‰˙ ‡Ï ,Ï„Â"¿«…∆¿«¿ƒ∆…¿«
ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‡ËBÁ Ì„‡ ËtLÓƒ¿«»»≈∆∆¡«…«∆ƒ¿«
ÏÚ ÌÁ¯Ï ‡lL (ËÚ¯) .˙BÂˆÓa ÔBÈ·‡ ‰f ;"EÈ·‡∆¿…¿∆∆¿¿ƒ¿∆…¿«≈«
."EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙BÒ˜ ÈÈ„a ˜Èfn‰««ƒ¿ƒ≈¿»∆∆¡«…»≈¿
:¯Ó‡pL ,ÌÈÓB˙ÈÂ ÌÈ¯b ËtLÓ ˙Bh‰Ï ‡lL (Ù¯)∆…¿«ƒ¿«≈ƒƒƒ∆∆¡«
ÚÓLÏ ‡lL (‡Ù¯) ."ÌB˙È ¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï"…«∆ƒ¿«≈»∆…ƒ¿…«
‡Ï" :¯Ó‡pL ,BnÚ B¯·Á ÔÈ‡Â ÔÈÈc ÈÏÚaÓ „Á‡Ó≈∆»ƒ«¬≈ƒƒ¿≈¬≈ƒ∆∆¡«…

(·Ù¯) ."‡ÂL ÚÓL ‡O˙ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ ‡lL ƒ»≈«»¿∆…ƒ¿«¬≈«ƒ
ÔÈkÊÓ‰ ÏÚ ¯˙BÈ ÔÈ·iÁÓ‰ eÈ‰ Ì‡ ,˙BLÙ È¯·„a¿ƒ¿≈¿»ƒ»«¿«¿ƒ≈««¿«ƒ
."˙Ú¯Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ ‰È‰˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„Á‡∆»∆∆¡«…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…
ÈÈ„a ‰lÁz ˙eÎÊ „nlL ÈÓ ‰·BÁ „nÏÈ ‡lL (‚Ù¯)∆…¿«≈»ƒ∆ƒ≈¿¿ƒ»¿ƒ≈
(„Ù¯) ."˙ËÏ ,·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,˙BLÙ¿»∆∆¡«¿…«¬∆«ƒƒ¿…
,‰¯Bz ÈÈ„a ÌÎÁ BÈ‡L Ì„‡ ÔÈica ˙BpÓÏ ‡lL∆…¿«««»ƒ»»∆≈»»¿ƒ≈»
:¯Ó‡pL ,˙B¯Á‡ ˙BÓÎÁa ÌÎÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»¿»¿¬≈∆∆¡«
„ÈÚ‰Ï ‡lL (‰Ù¯) ."ËtLna ÌÈÙ e¯Èk˙ ‡Ï"…«ƒ»ƒ«ƒ¿»∆…¿»ƒ
(ÂÙ¯) ."¯˜L „Ú EÚ¯a ‰Ú˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯˜La¿∆∆∆∆¡«…«¬∆¿≈¬≈»∆
ÌÚ E„È ˙Lz Ï‡" :¯Ó‡pL ,‰¯·Ú ÏÚa „ÈÚÈ ‡lL∆…»ƒ««¬≈»∆∆¡««»∆»¿ƒ
,·B¯˜ „ÈÚÈ ‡lL (ÊÙ¯) ."ÒÓÁ „Ú ˙È‰Ï ,ÚL»̄»ƒ¿…≈»»∆…»ƒ»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"ÌÈa ÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿»«»ƒƒƒ«¿»
ÔÈc‰ ‡e‰Â ,ÌÈa ˙e„Úa ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡lL ,e„ÓÏ»¿∆…¿»¿≈»ƒ¿«ƒ
„Ú Èt ÏÚ ÔÈc‰ ˙¯ÎÏ ‡lL (ÁÙ¯) .ÌÈ·B¯w ¯‡LÏƒ¿»¿ƒ∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ≈
(ËÙ¯) ."LÈ‡a „Á‡ „Ú Ìe˜È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„Á‡∆»∆∆¡«…»≈∆»¿ƒ
‡lL (ˆ¯) ."Áˆ¯˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,È˜ ‚¯‰Ï ‡lL∆…«¬…»ƒ∆∆¡«…ƒ¿«∆…
BÙeb ÌÈ„Ú ÈL e‡¯iL „Ú ,˙Úc‰ „Ó‡a ÔÈc‰ CzÁÏ«¿…«ƒ¿…∆««««∆ƒ¿¿≈≈ƒ
(‡ˆ¯) ."‚¯‰z Ï‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â" :¯Ó‡pL ,¯·c ÏL∆»»∆∆¡«¿»ƒ¿«ƒ««¬…
,˙BLÙ ÈÈ„a Ba „ÈÚ‰L ÔÈca „Ú‰ ‰¯BÈ ‡lL∆…∆»≈«ƒ∆≈ƒ¿ƒ≈¿»

‡lL (·ˆ¯) ."LÙ· ‰ÚÈ ‡Ï ,„Á‡ „ÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆»…«¬∆¿∆∆∆…
:¯Ó‡pL ,ÔÈca „ÓÚiL Ì„˜ ‰‚È¯‰ ·iÁÓ ‚¯‰Ï«¬…¿À»¬ƒ»…∆∆«¬…«ƒ∆∆¡«
(‚ˆ¯) ."‰„Ú‰ ÈÙÏ B„ÓÚ „Ú ,Áˆ¯‰ ˙eÓÈ ‡ÏÂ"¿…»»…≈««»¿ƒ¿≈»≈»
Ì„˜ B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ‡l‡ ,Û„B¯‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL∆…»«»≈∆»¿ƒ…∆
:¯Ó‡pL ,B˙Â¯Ú ‰l‚È B‡ ep‚¯‰ÈÂ Ûc¯pÏ ÚÈbiL∆«ƒ««ƒ¿»¿««¿∆¿«∆∆¿»∆∆¡«
‡lL („ˆ¯) ."EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï ,dtk ˙‡ ‰˙v˜Â"¿«…»∆«»…»≈∆∆…
."¯·c ‰NÚ˙ ‡Ï ‰¯ÚpÏÂ" :¯Ó‡pL ,Òe‡‰ LÚÏ«¬…»»∆∆¡«¿««¬»…«¬∆»»
‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÁˆB¯‰ ÔÓ ¯Ùk ÁwÏ ‡lL (‰ˆ¯)∆…ƒ«…∆ƒ»≈«∆∆¡«¿…
¯Ùk ÁwÏ ‡lL (Âˆ¯) ."ÁˆB¯ LÙÏ ¯Ùk eÁwƒ̇¿…∆¿∆∆≈«∆…ƒ«…∆
,¯ÙÎ eÁ˜˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰‚‚La ÁˆB¯ ˙eÏ‚a¿»≈«ƒ¿»»∆∆¡«¿…ƒ¿…∆
,Ìc‰ ÏÚ „ÓÚÏ ‡lL (Êˆ¯) ."BËÏ˜Ó ¯ÈÚ Ï‡ ÒeÏ»∆ƒƒ¿»∆…«¬…««»
‡lL (Áˆ¯) ."EÚ¯ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬…««≈∆∆…
."E˙È·a ÌÈÓc ÌÈN˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÏBLÎÓ ÁÈp‰Ï¿«ƒ«ƒ¿∆∆¡«¿…»ƒ»ƒ¿≈∆
ÈÙÏÂ" :¯Ó‡pL ,C¯ca Ìz ÏÈLÎ‰Ï ‡lL (Ëˆ¯)∆…¿«¿ƒ»«∆∆∆∆¡«¿ƒ¿≈
˙e˜ÏÓa ÛÈÒB‰Ï ‡lL (˘) ."ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ,¯eÚƒ≈…ƒ≈ƒ¿…∆…¿ƒ¿«¿
."ÛÈÒBÈ Ôt ;ÛÈÒBÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰«¿À»«¿∆∆¡«…ƒ∆ƒ
."EÈnÚa ÏÈÎ¯ CÏ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ïb¯Ï ‡lL (‡˘)∆…¿«≈∆∆¡«…≈≈»ƒ¿«∆

(·˘)˙‡ ‡N˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,·la ‡NÏ ‡lL∆…ƒ¿…«≈∆∆¡«…ƒ¿»∆
Ì„‡ Èt ÔÈaÏ‰Ï ‡lL (‚˘) ."E··Ïa EÈÁ‡»ƒƒ¿»∆∆…¿«¿ƒ¿≈»»
‡ÏÂ ,E˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎBz ÁÎB‰" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«≈«ƒ«∆¬ƒ∆¿…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ì˜Ï ‡lL („˘) ."‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡Oƒ̇»»»≈¿∆…ƒ¿…∆∆¡«…
."¯h˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,¯ËÏ ‡lL (‰˘) ."Ìwƒ̇…∆…ƒ¿…∆∆¡«¿…ƒ…
Áw˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÁwÏ ‡lL (Â˘)∆…ƒ«≈««»ƒ∆∆¡«…ƒ«
,˜˙p‰ ¯ÚN Ál‚Ï ‡lL (Ê˘) ."ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰»≈««»ƒ∆…¿«≈«¿««∆∆
LÏ˙Ï ‡lL (Á˘) ."Ál‚È ‡Ï ˜˙p‰ ˙‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆«∆∆…¿«≈«∆…ƒ¿…
."˙Ú¯v‰ Ú‚a ¯ÓM‰" :¯Ó‡pL ,˙Ú¯ˆ ÈÓÈÒƒ»≈»««∆∆¡«ƒ»∆¿∆««»««
:¯Ó‡pL ,Ô˙È‡ ÏÁa Ú¯ÊÏÂ „·ÚÏ ‡lL (Ë˘)∆…«¬…¿ƒ¿…«¿««≈»∆∆¡«
˙BÈÁ‰Ï ‡lL (È˘) ."Ú¯fÈ ‡ÏÂ ,Ba „·ÚÈ ‡Ï ¯L‡"¬∆…≈»≈¿…ƒ»≈«∆…¿«¿
‡lL (‡È˘) ."‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ" :¯Ó‡pL ,ÛMÎÓ¿«≈∆∆¡«¿«≈»…¿«∆∆…
‡·ˆ ÔB‚k ,B˙L Ïk ¯eaˆ ÈÎ¯vÓ ¯·„a Ô˙Á ·iÁ˙Èƒ¿«≈»»¿»»ƒ»¿≈ƒ»¿»¿»»
‡ˆÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÓBÁ‰ ˙¯ÈÓLe¿ƒ««»¿«≈»∆∆∆¡«…≈≈
‡lL (·È˘) ."¯·c ÏÎÏ ÂÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ,‡·va«»»¿…«¬…»»¿»»»∆…
ÏkÓ ¯eÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ˙B¯Ó‰Ï¿«¿«ƒ≈ƒ∆∆¡«…»ƒ»
ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL (‚È˘) ."EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ ¯·c‰«»»¬∆«ƒ¿∆…¿ƒ«
dLe¯Ùa ÔÈa ·˙ÎaL ‰¯Bz ÔÈa ,‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓƒ¿«»≈»∆ƒ¿»≈¿≈»
ÈÎ‡ ¯L‡ ¯·c‰ Ïk ˙‡" :¯Ó‡pL ,‰t ÏÚ eÏawL∆ƒ¿«∆∆∆¡«≈»«»»¬∆»…ƒ
."ÂÈÏÚ ÛÒ˙ ‡Ï ;˙BNÚÏ e¯ÓL˙ B˙‡ - ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ¿«∆∆¿∆…ƒ¿¿«¬……≈»»
:¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓ ÏkÓ Ú¯‚Ï ‡lL („È˘)∆…ƒ¿…«ƒ»ƒ¿«»∆∆¡«
,Ôic‰ Ïl˜Ï ‡lL (ÂË˘) ."epnÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ"¿…ƒ¿«ƒ∆∆…¿«≈««»
Ïl˜Ï ‡lL (ÊË˘) ."Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«¡…ƒ…¿«≈∆…¿«≈
,Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙·ÈLÈ L‡¯ B‡ CÏn‰ ‡e‰Â ,‡ÈNp‰«»ƒ¿«∆∆…¿ƒ«∆∆ƒ¿»≈
‡lL (ÊÈ˘) ."¯‡˙ ‡Ï ,EnÚ· ‡ÈNÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ¿«¿…»…∆…
Ïl˜˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ¯‡MÓ „Á‡ Ïl˜Ï¿«≈∆»ƒ¿»ƒ¿»≈∆∆¡«…¿«≈
:¯Ó‡pL ,Ì‡Â ·‡ Ïl˜Ï ‡lL (ÁÈ˘) ."L¯Á≈≈∆…¿«≈»»≈∆∆¡«
‡lL (ËÈ˘) ."˙ÓeÈ ˙BÓ ,Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe"¿«≈»ƒ¿ƒ»∆…
˙BÓ ,Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓe" :¯Ó‡pL ,Ì‡Â ·‡ ˙Bk‰Ï¿«»»≈∆∆¡««∆»ƒ¿ƒ
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‡lL (ÂÒ¯) ."EÚ¯ ˙L‡ „ÓÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¿…≈∆≈∆∆…
(ÊÒ¯) ."EÚ¯ ˙Èa ‰e‡˙˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙Be‡˙‰Ï¿ƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿«∆≈≈∆
ÔÓ ‰Î‡ÏÓ ¯Ób ˙ÚLa ‡lL ¯ÈÎO‰ ÏÎ‡È ‡lL∆……««»ƒ∆…ƒ¿«¿«¿»»ƒ
‡Ï LÓ¯ÁÂ" :¯Ó‡pL ,Ba ‰NBÚ ‡e‰L ¯aÁÓ‰«¿À»∆∆∆∆¡«¿∆¿≈…
,B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯˙È ¯ÈÎO‰ ÁwÈ ‡lL (ÁÒ¯) ."ÛÈ»̇ƒ∆…ƒ««»ƒ»≈«¬ƒ»
,EÈÏk Ï‡Â ;EÚ·N ELÙk ÌÈ·Ú zÏÎ‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¬»ƒ¿«¿¿»¿∆¿∆∆¿¿
:¯Ó‡pL ,‰„·‡‰ ÔÓ ÌlÚ˙È ‡lL (ËÒ¯) ."Ôz˙ ‡Ï…ƒ≈∆…ƒ¿«≈ƒ»¬≈»∆∆¡«
‰Ó‰a ÁÈp‰Ï ‡lL (Ú¯) ."ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï"…«¿ƒ¿«≈∆…¿«ƒ«¿≈»
‰‡¯˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,C¯ca d‡OÓ ˙Áz ˙ˆ·B¯∆∆«««»»«∆∆∆∆¡«…ƒ¿∆
,‰cÓa ÏÂÚ ˙BNÚÏ ‡lL (‡Ú¯) ."EÈÁ‡ ¯BÓÁ¬»ƒ∆…«¬»∆¿ƒ»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"ËtLna ÏÂÚ eNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»ƒƒ«¿»
ËtLÓa ÏÂÚ eNÚz ‡Ï :¯È‰ÊÓ ·e˙k‰L ,e„ÓÏ»¿∆«»«¿ƒ…«¬»∆¿ƒ¿«
‰ÙÈ‡ Ô·‡Â Ô·‡ eÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï ‡lL (·Ú¯) .‰cn‰«ƒ»∆…ƒ¿∆¿≈∆∆»∆∆≈»
(‚Ú¯) ."'B‚Â E˙È·a EÏ ‰È‰È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‰ÙÈ‡Â¿≈»∆∆¡«…ƒ¿∆¿¿≈¿¿
ÏÂÚ eNÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ËtLn‰ ÏeÚÏ ‡lL∆…¿«≈«ƒ¿»∆∆¡«…«¬»∆
:¯Ó‡pL ,„ÁL ÁwÏ ‡lL („Ú¯) ."ËtLna«ƒ¿»∆…ƒ«…«∆∆¡«
,ÔÈca ÏB„b „aÎÏ ‡lL (‰Ú¯) ."Áw˙ ‡Ï ,„ÁLÂ"¿…«…ƒ«∆…¿«≈»«ƒ
‡¯ÈÈ ‡lL (ÂÚ¯) ."ÏB„b Èt ¯c‰˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…∆¿«¿≈»∆…ƒ»
ÈtÓ e¯e‚˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ú¯ Ì„‡Ó ÔÈca Ôic‰««»«ƒ≈»»«∆∆¡«…»ƒ¿≈
:¯Ó‡pL ,ÔÈca ÈÚ ÏÚ ÌÁ¯Ï ‡lL (ÊÚ¯) ."LÈ‡ƒ∆…¿«≈«»ƒ«ƒ∆∆¡«
˙Bh‰Ï ‡lL (ÁÚ¯) ."B·È¯a ¯c‰˙ ‡Ï ,Ï„Â"¿«…∆¿«¿ƒ∆…¿«
ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,‡ËBÁ Ì„‡ ËtLÓƒ¿«»»≈∆∆¡«…«∆ƒ¿«
ÏÚ ÌÁ¯Ï ‡lL (ËÚ¯) .˙BÂˆÓa ÔBÈ·‡ ‰f ;"EÈ·‡∆¿…¿∆∆¿¿ƒ¿∆…¿«≈«
."EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙BÒ˜ ÈÈ„a ˜Èfn‰««ƒ¿ƒ≈¿»∆∆¡«…»≈¿
:¯Ó‡pL ,ÌÈÓB˙ÈÂ ÌÈ¯b ËtLÓ ˙Bh‰Ï ‡lL (Ù¯)∆…¿«ƒ¿«≈ƒƒƒ∆∆¡«
ÚÓLÏ ‡lL (‡Ù¯) ."ÌB˙È ¯b ËtLÓ ‰h˙ ‡Ï"…«∆ƒ¿«≈»∆…ƒ¿…«
‡Ï" :¯Ó‡pL ,BnÚ B¯·Á ÔÈ‡Â ÔÈÈc ÈÏÚaÓ „Á‡Ó≈∆»ƒ«¬≈ƒƒ¿≈¬≈ƒ∆∆¡«…

(·Ù¯) ."‡ÂL ÚÓL ‡O˙ÌÈa¯ È¯Á‡ ˙BËÏ ‡lL ƒ»≈«»¿∆…ƒ¿«¬≈«ƒ
ÔÈkÊÓ‰ ÏÚ ¯˙BÈ ÔÈ·iÁÓ‰ eÈ‰ Ì‡ ,˙BLÙ È¯·„a¿ƒ¿≈¿»ƒ»«¿«¿ƒ≈««¿«ƒ
."˙Ú¯Ï ÌÈa¯ È¯Á‡ ‰È‰˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„Á‡∆»∆∆¡«…ƒ¿∆«¬≈«ƒ¿»…
ÈÈ„a ‰lÁz ˙eÎÊ „nlL ÈÓ ‰·BÁ „nÏÈ ‡lL (‚Ù¯)∆…¿«≈»ƒ∆ƒ≈¿¿ƒ»¿ƒ≈
(„Ù¯) ."˙ËÏ ,·¯ ÏÚ ‰Ú˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,˙BLÙ¿»∆∆¡«¿…«¬∆«ƒƒ¿…
,‰¯Bz ÈÈ„a ÌÎÁ BÈ‡L Ì„‡ ÔÈica ˙BpÓÏ ‡lL∆…¿«««»ƒ»»∆≈»»¿ƒ≈»
:¯Ó‡pL ,˙B¯Á‡ ˙BÓÎÁa ÌÎÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»¿»¿¬≈∆∆¡«
„ÈÚ‰Ï ‡lL (‰Ù¯) ."ËtLna ÌÈÙ e¯Èk˙ ‡Ï"…«ƒ»ƒ«ƒ¿»∆…¿»ƒ
(ÂÙ¯) ."¯˜L „Ú EÚ¯a ‰Ú˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,¯˜La¿∆∆∆∆¡«…«¬∆¿≈¬≈»∆
ÌÚ E„È ˙Lz Ï‡" :¯Ó‡pL ,‰¯·Ú ÏÚa „ÈÚÈ ‡lL∆…»ƒ««¬≈»∆∆¡««»∆»¿ƒ
,·B¯˜ „ÈÚÈ ‡lL (ÊÙ¯) ."ÒÓÁ „Ú ˙È‰Ï ,ÚL»̄»ƒ¿…≈»»∆…»ƒ»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"ÌÈa ÏÚ ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿»«»ƒƒƒ«¿»
ÔÈc‰ ‡e‰Â ,ÌÈa ˙e„Úa ˙B·‡ e˙ÓeÈ ‡lL ,e„ÓÏ»¿∆…¿»¿≈»ƒ¿«ƒ
„Ú Èt ÏÚ ÔÈc‰ ˙¯ÎÏ ‡lL (ÁÙ¯) .ÌÈ·B¯w ¯‡LÏƒ¿»¿ƒ∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ≈
(ËÙ¯) ."LÈ‡a „Á‡ „Ú Ìe˜È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,„Á‡∆»∆∆¡«…»≈∆»¿ƒ
‡lL (ˆ¯) ."Áˆ¯˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,È˜ ‚¯‰Ï ‡lL∆…«¬…»ƒ∆∆¡«…ƒ¿«∆…
BÙeb ÌÈ„Ú ÈL e‡¯iL „Ú ,˙Úc‰ „Ó‡a ÔÈc‰ CzÁÏ«¿…«ƒ¿…∆««««∆ƒ¿¿≈≈ƒ
(‡ˆ¯) ."‚¯‰z Ï‡ ˜ÈcˆÂ È˜Â" :¯Ó‡pL ,¯·c ÏL∆»»∆∆¡«¿»ƒ¿«ƒ««¬…
,˙BLÙ ÈÈ„a Ba „ÈÚ‰L ÔÈca „Ú‰ ‰¯BÈ ‡lL∆…∆»≈«ƒ∆≈ƒ¿ƒ≈¿»

‡lL (·ˆ¯) ."LÙ· ‰ÚÈ ‡Ï ,„Á‡ „ÚÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿≈∆»…«¬∆¿∆∆∆…
:¯Ó‡pL ,ÔÈca „ÓÚiL Ì„˜ ‰‚È¯‰ ·iÁÓ ‚¯‰Ï«¬…¿À»¬ƒ»…∆∆«¬…«ƒ∆∆¡«
(‚ˆ¯) ."‰„Ú‰ ÈÙÏ B„ÓÚ „Ú ,Áˆ¯‰ ˙eÓÈ ‡ÏÂ"¿…»»…≈««»¿ƒ¿≈»≈»
Ì„˜ B˙B‡ ÔÈ‚¯B‰ ‡l‡ ,Û„B¯‰ ÏÚ ÒeÁÏ ‡lL∆…»«»≈∆»¿ƒ…∆
:¯Ó‡pL ,B˙Â¯Ú ‰l‚È B‡ ep‚¯‰ÈÂ Ûc¯pÏ ÚÈbiL∆«ƒ««ƒ¿»¿««¿∆¿«∆∆¿»∆∆¡«
‡lL („ˆ¯) ."EÈÚ ÒBÁ˙ ‡Ï ,dtk ˙‡ ‰˙v˜Â"¿«…»∆«»…»≈∆∆…
."¯·c ‰NÚ˙ ‡Ï ‰¯ÚpÏÂ" :¯Ó‡pL ,Òe‡‰ LÚÏ«¬…»»∆∆¡«¿««¬»…«¬∆»»
‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÁˆB¯‰ ÔÓ ¯Ùk ÁwÏ ‡lL (‰ˆ¯)∆…ƒ«…∆ƒ»≈«∆∆¡«¿…
¯Ùk ÁwÏ ‡lL (Âˆ¯) ."ÁˆB¯ LÙÏ ¯Ùk eÁwƒ̇¿…∆¿∆∆≈«∆…ƒ«…∆
,¯ÙÎ eÁ˜˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,‰‚‚La ÁˆB¯ ˙eÏ‚a¿»≈«ƒ¿»»∆∆¡«¿…ƒ¿…∆
,Ìc‰ ÏÚ „ÓÚÏ ‡lL (Êˆ¯) ."BËÏ˜Ó ¯ÈÚ Ï‡ ÒeÏ»∆ƒƒ¿»∆…«¬…««»
‡lL (Áˆ¯) ."EÚ¯ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…«¬…««≈∆∆…
."E˙È·a ÌÈÓc ÌÈN˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÏBLÎÓ ÁÈp‰Ï¿«ƒ«ƒ¿∆∆¡«¿…»ƒ»ƒ¿≈∆
ÈÙÏÂ" :¯Ó‡pL ,C¯ca Ìz ÏÈLÎ‰Ï ‡lL (Ëˆ¯)∆…¿«¿ƒ»«∆∆∆∆¡«¿ƒ¿≈
˙e˜ÏÓa ÛÈÒB‰Ï ‡lL (˘) ."ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ,¯eÚƒ≈…ƒ≈ƒ¿…∆…¿ƒ¿«¿
."ÛÈÒBÈ Ôt ;ÛÈÒBÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,˙e˜ÏÓ ·iÁÓ‰«¿À»«¿∆∆¡«…ƒ∆ƒ
."EÈnÚa ÏÈÎ¯ CÏ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ïb¯Ï ‡lL (‡˘)∆…¿«≈∆∆¡«…≈≈»ƒ¿«∆

(·˘)˙‡ ‡N˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,·la ‡NÏ ‡lL∆…ƒ¿…«≈∆∆¡«…ƒ¿»∆
Ì„‡ Èt ÔÈaÏ‰Ï ‡lL (‚˘) ."E··Ïa EÈÁ‡»ƒƒ¿»∆∆…¿«¿ƒ¿≈»»
‡ÏÂ ,E˙ÈÓÚ ˙‡ ÁÈÎBz ÁÎB‰" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈∆∆¡«≈«ƒ«∆¬ƒ∆¿…
‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ì˜Ï ‡lL („˘) ."‡ËÁ ÂÈÏÚ ‡Oƒ̇»»»≈¿∆…ƒ¿…∆∆¡«…
."¯h˙ ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,¯ËÏ ‡lL (‰˘) ."Ìwƒ̇…∆…ƒ¿…∆∆¡«¿…ƒ…
Áw˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡ ÁwÏ ‡lL (Â˘)∆…ƒ«≈««»ƒ∆∆¡«…ƒ«
,˜˙p‰ ¯ÚN Ál‚Ï ‡lL (Ê˘) ."ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰»≈««»ƒ∆…¿«≈«¿««∆∆
LÏ˙Ï ‡lL (Á˘) ."Ál‚È ‡Ï ˜˙p‰ ˙‡Â" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆«∆∆…¿«≈«∆…ƒ¿…
."˙Ú¯v‰ Ú‚a ¯ÓM‰" :¯Ó‡pL ,˙Ú¯ˆ ÈÓÈÒƒ»≈»««∆∆¡«ƒ»∆¿∆««»««
:¯Ó‡pL ,Ô˙È‡ ÏÁa Ú¯ÊÏÂ „·ÚÏ ‡lL (Ë˘)∆…«¬…¿ƒ¿…«¿««≈»∆∆¡«
˙BÈÁ‰Ï ‡lL (È˘) ."Ú¯fÈ ‡ÏÂ ,Ba „·ÚÈ ‡Ï ¯L‡"¬∆…≈»≈¿…ƒ»≈«∆…¿«¿
‡lL (‡È˘) ."‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ" :¯Ó‡pL ,ÛMÎÓ¿«≈∆∆¡«¿«≈»…¿«∆∆…
‡·ˆ ÔB‚k ,B˙L Ïk ¯eaˆ ÈÎ¯vÓ ¯·„a Ô˙Á ·iÁ˙Èƒ¿«≈»»¿»»ƒ»¿≈ƒ»¿»¿»»
‡ˆÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ÓBÁ‰ ˙¯ÈÓLe¿ƒ««»¿«≈»∆∆∆¡«…≈≈
‡lL (·È˘) ."¯·c ÏÎÏ ÂÈÏÚ ¯·ÚÈ ‡ÏÂ ,‡·va«»»¿…«¬…»»¿»»»∆…
ÏkÓ ¯eÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔÈc ˙Èa Èt ÏÚ ˙B¯Ó‰Ï¿«¿«ƒ≈ƒ∆∆¡«…»ƒ»
ÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡lL (‚È˘) ."EÏ e„ÈbÈ ¯L‡ ¯·c‰«»»¬∆«ƒ¿∆…¿ƒ«
dLe¯Ùa ÔÈa ·˙ÎaL ‰¯Bz ÔÈa ,‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓƒ¿«»≈»∆ƒ¿»≈¿≈»
ÈÎ‡ ¯L‡ ¯·c‰ Ïk ˙‡" :¯Ó‡pL ,‰t ÏÚ eÏawL∆ƒ¿«∆∆∆¡«≈»«»»¬∆»…ƒ
."ÂÈÏÚ ÛÒ˙ ‡Ï ;˙BNÚÏ e¯ÓL˙ B˙‡ - ÌÎ˙‡ ‰eˆÓ¿«∆∆¿∆…ƒ¿¿«¬……≈»»
:¯Ó‡pL ,‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓ ÏkÓ Ú¯‚Ï ‡lL („È˘)∆…ƒ¿…«ƒ»ƒ¿«»∆∆¡«
,Ôic‰ Ïl˜Ï ‡lL (ÂË˘) ."epnÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ"¿…ƒ¿«ƒ∆∆…¿«≈««»
Ïl˜Ï ‡lL (ÊË˘) ."Ïl˜˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«¡…ƒ…¿«≈∆…¿«≈
,Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙·ÈLÈ L‡¯ B‡ CÏn‰ ‡e‰Â ,‡ÈNp‰«»ƒ¿«∆∆…¿ƒ«∆∆ƒ¿»≈
‡lL (ÊÈ˘) ."¯‡˙ ‡Ï ,EnÚ· ‡ÈNÂ" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ¿«¿…»…∆…
Ïl˜˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ¯‡MÓ „Á‡ Ïl˜Ï¿«≈∆»ƒ¿»ƒ¿»≈∆∆¡«…¿«≈
:¯Ó‡pL ,Ì‡Â ·‡ Ïl˜Ï ‡lL (ÁÈ˘) ."L¯Á≈≈∆…¿«≈»»≈∆∆¡«
‡lL (ËÈ˘) ."˙ÓeÈ ˙BÓ ,Bn‡Â ÂÈ·‡ Ïl˜Óe"¿«≈»ƒ¿ƒ»∆…
˙BÓ ,Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰kÓe" :¯Ó‡pL ,Ì‡Â ·‡ ˙Bk‰Ï¿«»»≈∆∆¡««∆»ƒ¿ƒ
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:¯Ó‡pL ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL (Î˘) ."˙ÓeÈ»∆…«¬¿»»¿«»∆∆¡«
ıeÁ Cl‰Ï ‡lL (‡Î˘) ."‰Î‡ÏÓ ÏÎ ‰NÚ˙ ‡Ï"…«¬∆»¿»»∆…¿«≈
Ï‡" :¯Ó‡pL ,˙aLa ÌÈÎ¯c ÈÎÏB‰k ‰È„Ó ÌeÁ˙Ïƒ¿¿ƒ»¿¿≈¿»ƒ¿«»∆∆¡««
,˙aLa LÚÏ ‡lL (·Î˘) ."BÓ˜nÓ LÈ‡ ‡ˆÈ≈≈ƒƒ¿…∆…«¬…¿«»
(‚Î˘) ."ÌÎÈ˙·LÓ ÏÎa L‡ e¯Ú·˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«¬≈¿»…¿…≈∆
:¯Ó‡pL ,ÁÒt ÏL ÔBL‡¯a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL∆…«¬¿»»»ƒ∆∆«∆∆¡«
˙BNÚÏ ‡lL („Î˘) ."Ì‰a ‰NÚÈ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ Ïk"»¿»»…≈»∆»∆∆…«¬
‰Î‡ÏÓ Ïk" :Ba ¯Ó‡pL ,ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Ma ‰Î‡ÏÓ¿»»«¿ƒƒ∆∆«∆∆¡«»¿»»
‚Áa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL (‰Î˘) ."Ì‰a ‰NÚÈ ‡Ï…≈»∆»∆∆…«¬¿»»¿«
‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk" :Ba ¯Ó‡pL ,˙BÚe·M‰«»∆∆¡«»¿∆∆¬…»…
L„ÁÏ „Á‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL (ÂÎ˘) ."eNÚ«̇¬∆…«¬¿»»¿∆»«…∆
‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk" :Ba ¯Ó‡pL ,ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ∆∆¡«»¿∆∆¬…»…
ÌBÈa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL (ÊÎ˘) ."eNÚ«̇¬∆…«¬¿»»¿
."eNÚ˙ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ ÏÎÂ" :Ba ¯Ó‡pL ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆∆¡«¿»¿»»…«¬
,‚Á ÏL ÔBL‡¯a ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL (ÁÎ˘)∆…«¬¿»»»ƒ∆«
(ËÎ˘) ."eNÚ˙ ‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk" :¯Ó‡pL∆∆¡«»¿∆∆¬…»…«¬
¯Ó‡pL ,‚Á ÏL ÈÈÓM‰ ÌBia ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL∆…«¬¿»»««¿ƒƒ∆«∆∆¡«
‡lL (Ï˘) ."eNÚ˙ ‡Ï ‰„·Ú ˙Î‡ÏÓ Ïk" :Ba»¿∆∆¬…»…«¬∆…
‰l‚˙ ‡Ï ,‡È‰ En‡" :¯Ó‡pL ,Ì‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï¿«∆¿«≈∆∆¡«ƒ¿ƒ…¿«∆
:¯Ó‡pL ,˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‡Ï˘) ."d˙Â¯Ú∆¿»»∆…¿«∆¿«»∆∆¡«
˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (·Ï˘) ."‰l‚˙ ‡Ï E˙BÁ‡ ˙Â¯Ú"∆¿«¬¿…¿«∆∆…¿«∆¿«
."‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,·‡ ˙L‡≈∆»∆∆¡«∆¿«≈∆»ƒ…¿«≈
ÔÓ B‡ ·‡‰ ÔÓ B˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‚Ï˘)∆…¿«∆¿«¬ƒ»»ƒ
,EÈ·‡ ˙„ÏBÓ EÈ·‡ ˙L‡ ˙a ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,Ì‡‰»≈∆∆¡«∆¿««≈∆»ƒ∆∆»ƒ
‡lL („Ï˘) ."d˙Â¯Ú ‰l‚˙ ‡Ï - ‡È‰ E˙BÁ‡¬¿ƒ…¿«∆∆¿»»∆…
."Ea ˙a ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,Ôa‰ ˙a ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï¿«∆¿«««≈∆∆¡«∆¿««ƒ¿
B‡" :¯Ó‡pL ,˙a‰ ˙a ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‰Ï˘)∆…¿«∆¿««««∆∆¡«
˙Bl‚Ï ‡lL (ÂÏ˘) ."Ô˙Â¯Ú ‰l‚˙ ‡Ï ,Eza ˙a«ƒ¿…¿«∆∆¿»»∆…¿«
¯Ò‡L ÈtÓ ?‰¯Bza ‰L¯t˙ ‡Ï ‰nÏÂ ;˙a‰ ˙Â¯Ú∆¿«««¿»»…ƒ¿»¿»«»ƒ¿≈∆»«
,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓe ;˙a‰ ÔÓ ˜˙L ,˙a‰ ˙a«««»«ƒ««ƒƒ«¿»»¿
(ÊÏ˘) .˙BÈ¯Ú ¯‡Lk ,‰¯Bz ÈÙebÓ ˙a‰ ¯eq‡L∆ƒ««ƒ≈»ƒ¿»¬»
˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,dz·e ‰M‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL∆…¿«∆¿«ƒ»ƒ»∆∆¡«∆¿«
˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (ÁÏ˘) ."‰l‚˙ ‡Ï dz·e ‰M‡ƒ»ƒ»…¿«≈∆…¿«∆¿«
(ËÏ˘) ."da ˙a ˙‡" :¯Ó‡pL ,da ˙·e ‰M‡ƒ»«¿»∆∆¡«∆«¿»
˙‡Â" :¯Ó‡pL ,dza ˙·e ‰M‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL∆…¿«∆¿«ƒ»«ƒ»∆∆¡«¿∆
˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (Ó˘) ."Áw˙ ‡Ï dza ˙a«ƒ»…ƒ«∆…¿«∆¿«¬
."‰l‚˙ ‡Ï En‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,Ì‡‰»≈∆∆¡«∆¿«¬ƒ¿…¿«≈
:¯Ó‡pL ,·‡‰ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‡Ó˘)∆…¿«∆¿«¬»»∆∆¡«
˙Bl‚Ï ‡lL (·Ó˘) ."‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ˙BÁ‡ ˙Â¯Ú"∆¿«¬»ƒ…¿«≈∆…¿«
‡Ï BzL‡ Ï‡" :¯Ó‡pL ,·‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú∆¿«≈∆¬ƒ»»∆∆¡«∆ƒ¿…
˙L‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‚Ó˘) ."‡È‰ E˙„c ,·¯˜ƒ̇¿«…»¿ƒ∆…¿«∆¿«≈∆
(„Ó˘) ."‰l‚˙ ‡Ï ,E˙lk ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,Ôa‰«≈∆∆¡«∆¿««»¿…¿«≈
˙L‡ ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,Á‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL∆…¿«∆¿«≈∆»∆∆¡«∆¿«≈∆
˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‰Ó˘) ."‰l‚˙ ‡Ï EÈÁ‡»ƒ…¿«≈∆…¿«∆¿«¬
."Áw˙ ‡Ï d˙Á‡ Ï‡ ‰M‡Â" :¯Ó‡pL ,BzL‡ƒ¿∆∆¡«¿ƒ»∆¬…»…ƒ»
‰M‡ Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,‰c ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (ÂÓ˘)∆…¿«∆¿«ƒ»∆∆¡«¿∆ƒ»

˙Bl‚Ï ‡lL (ÊÓ˘) ."·¯˜˙ ‡Ï - d˙‡ÓË ˙ca¿ƒ«À¿»»…ƒ¿«∆…¿«
‡Ï - E˙ÈÓÚ ˙L‡ Ï‡Â" :¯Ó‡pL ,LÈ‡ ˙L‡ ˙Â¯Ú∆¿«≈∆ƒ∆∆¡«¿∆≈∆¬ƒ¿…
,‰Ó‰a ÌÚ ·kLÏ ‡lL (ÁÓ˘) ."Ú¯ÊÏ Ez·ÎL Ôzƒ̇≈¿»¿¿¿»«∆…ƒ¿«ƒ¿≈»
."Ú¯ÊÏ Ez·ÎL Ôz˙ ‡Ï ‰Ó‰a ÏÎ·e" :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»¿≈»…ƒ≈¿»¿¿¿»«
:¯Ó‡pL ,‰ÈÏÚ ‰Ó‰a ‰M‡ ‡È·z ‡lL (ËÓ˘)∆…»ƒƒ»¿≈»»∆»∆∆¡«
‡lL (˘) ."dÚ·¯Ï ‰Ó‰· ÈÙÏ „ÓÚ˙ ‡Ï ‰M‡Â"¿ƒ»…«¬…ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿»∆…
."·kL˙ ‡Ï - ¯ÎÊ ˙‡Â" :¯Ó‡pL ,¯ÎÊ ÌÚ ·kLÏƒ¿«ƒ»»∆∆¡«¿∆»»…ƒ¿«
:¯Ó‡pL ,BÓˆÚ ·‡‰ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (‡˘)∆…¿«∆¿«»»«¿∆∆¡«
˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (·˘) ."‰l‚˙ ‡Ï EÈ·‡ ˙Â¯Ú"∆¿«»ƒ…¿«≈∆…¿«∆¿«
‡Ï EÈ·‡ ÈÁ‡ ˙Â¯Ú" :¯Ó‡pL ,BÓˆÚ ·‡‰ ÈÁ‡¬ƒ»»«¿∆∆¡«∆¿«¬ƒ»ƒ…
ÔÈ‡È·Ó‰ ÌÈ¯·„a ˙BÈ¯ÚÏ ·¯˜Ï ‡lL (‚˘) ."‰l‚¿̇«≈∆…ƒ¿«»¬»ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
,‰ˆÈÙ˜e ‰ÊÈÓ¯e ˜eMÂ ˜eaÁ ÔB‚k ,‰Â¯Ú Èelb È„ÈÏƒ≈ƒ∆¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
˙Bl‚Ï e·¯˜˙ ‡Ï ,B¯Na ¯‡L Ïk Ï‡" :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»¿≈¿»…ƒ¿¿¿«
‰·¯˜Ï ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"‰Â¯Ú∆¿»ƒƒ«¿»»¿∆«¿»»¿ƒ¿»
¯ÊÓÓ ‡OÈ ‡lL („˘) .‰Â¯Ú Èelb È„ÈÏ ‰‡È·Ó‰«¿ƒ»ƒ≈ƒ∆¿»∆…ƒ»«¿≈
."'‰ Ï‰˜a ¯ÊÓÓ ‡·È ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ˙a«ƒ¿»≈∆∆¡«…»…«¿≈ƒ¿«
‰a˙k ‡Ïa ˙ÏÚ·p‰ ‡È‰Â ,‰L„˜ ‰È‰z ‡lL (‰˘)∆…ƒ¿∆¿≈»¿ƒ«ƒ¿∆∆¿…¿À»
‡lL (Â˘) ."‰L„˜ ‰È‰˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÔÈLec˜Â¿ƒƒ∆∆¡«…ƒ¿∆¿≈»∆…
:¯Ó‡pL ,¯Á‡Ï ˙‡OpL ¯Á‡ B˙Le¯b L¯‚Ó‰ ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ«¿»≈¿»««∆ƒ≈¿«≈∆∆¡«
·eLÏ dÁlL ¯L‡ ÔBL‡¯‰ dÏÚa ÏÎeÈ ‡Ï"…««¿»»ƒ¬∆ƒ¿»»
ıeÁ ¯Ê LÈ‡Ï ‰Ó·È‰ ‡Npz ‡lL (Ê˘) ."dzÁ˜Ï¿«¿»∆…ƒ»≈«¿»»¿ƒ»
(Á˘) ."˙n‰ ˙L‡ ‰È‰˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,dÓ·ÈÓƒ»»∆∆¡«…ƒ¿∆≈∆«≈
ÏÎeÈ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,B˙Òe‡ ÒB‡‰ L¯‚È ‡lL∆…¿»≈»≈¬»∆∆¡«…«
Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ L¯‚È ‡lL (Ë˘) ."ÂÈÓÈ Ïk dÁlL«¿»»»»∆…¿»≈ƒ≈«
Ïk dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï" :Ba ¯Ó‡pL ,BzL‡ ˙‡∆ƒ¿∆∆¡«…«¿«¿»»
:¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ ˙a ÒÈ¯Ò ÁwÈ ‡lL (Ò˘) ."ÂÈÓÈ»»∆…ƒ«»ƒ«ƒ¿»≈∆∆¡«
ÏkÓ ¯ÎÊ Ò¯ÒÏ ‡lL (‡Ò˘) ."‡kc ÚeˆÙ ‡·È ‡Ï"…»…¿««»∆…¿»≈»»ƒ»
:¯Ó‡pL ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ‡ÏÂ Ì„‡ ‡Ï ,ÔÈÈn‰«ƒƒ…»»¿…¿≈»«»»∆∆¡«
ÏÚ ˙BpÓÏ ‡lL (·Ò˘) ."eNÚ˙ ‡Ï ÌÎˆ¯‡·e"¿«¿¿∆…«¬∆…¿««
˙˙Ï ÏÎe˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯b Ï‰wÓ LÈ‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒƒ¿«≈ƒ∆∆¡«…«»≈
,ÌÈÒeÒ CÏn‰ ‰a¯È ‡lL (‚Ò˘) ."È¯Î LÈ‡ EÈÏÚ»∆ƒ»¿ƒ∆…«¿∆«∆∆ƒ

L („Ò˘) ."ÌÈÒeÒ BÏ ‰a¯È ‡Ï" :¯Ó‡pL‰a¯È ‡l ∆∆¡«…«¿∆ƒ∆…«¿∆
."ÌÈL BÏ ‰a¯È ‡ÏÂ" :¯Ó‡pL ,ÌÈL CÏn‰«∆∆»ƒ∆∆¡«¿…«¿∆»ƒ
:¯Ó‡pL ,·‰ÊÂ ÛÒk CÏn‰ BÏ ‰a¯È ‡lL (‰Ò˘)∆…«¿∆«∆∆∆∆¿»»∆∆¡«

."„‡Ó BÏ ‰a¯È ‡Ï ,·‰ÊÂ ÛÒÎÂ"¿∆∆¿»»…«¿∆¿…
BÏ e¯Ó‡pL ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ˙B‡Ó LL Ô‰ el‡≈≈≈≈¿…∆¿≈ƒ¿∆∆∆¿
;Ô‰È˜ec˜„Â Ô‰È˙BË¯Ùe Ô‰È˙BÏÏÎe Ô‰ ,ÈÈÒa ‰LÓÏ¿…∆¿ƒ«≈¿»≈∆¿»≈∆¿ƒ¿≈∆
Ïk ÏL ÔÈ¯e‡a‰Â ÔÈ˜ec˜c‰Â ˙BÏÏk‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ¿»»«¿»¿«ƒ¿ƒ¿«≈ƒ∆»
ÔÈc ˙Èa eÏawL ‰t ÏÚaL ‰¯Bz ‡È‰ ,‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿»ƒ»∆¿«∆∆ƒ¿≈ƒ
¯Á‡ eLcÁ˙pL ˙B¯Á‡ ˙BÂˆÓ LÈÂ .ÔÈc ˙Èa ÈtÓƒƒ≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈∆ƒ¿«¿««
eËLÙe ,ÌÈÓÎÁÂ ÌÈ‡È· Ô˙B‡ eÚ·˜Â ,‰¯Bz ÔzÓ««»¿»¿»¿ƒƒ«¬»ƒ»¿
˙ÈÚ˙Â ,‰kÁ ¯Â ,‰l‚Ó ‡¯˜Ó ÔB‚k - Ï‡¯NÈ ÏÎa¿»ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿ƒ»¿≈¬À»¿«¬ƒ
‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÏÎÏ LÈÂ .ÔÈ·e¯ÚÂ ,ÌÈ„ÈÂ ,·‡a ‰ÚLzƒ¿»¿»¿»«ƒ¿≈ƒ¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿»
.‰Ê ¯eaÁa ¯‡a˙È Ïk‰Â ;ÔÈ˜ec˜„Â ÔÈLe¯t el‡Ó≈≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«…ƒ¿»≈¿ƒ∆
ÌÏa˜Ï e‡ ÔÈ·iÁ - eLcÁ˙pL ˙BÂˆn‰ el‡ Ïk»≈«ƒ¿∆ƒ¿«¿«»ƒ»¿«¿»
;"'ÂÎÂ ¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,Ì¯ÓLÏe¿»¿»∆∆¡«…»ƒ«»»
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m"anxdרו zncwd - ixyz f"h iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰¯È‰Ê‰ ‰Ó ÏÚÂ .‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓ ÏÚ ˙ÙÒBz ÔÈ‡Â¿≈»∆∆«ƒ¿«»¿«»ƒ¿ƒ»
‰È‰È ‡lL ?"epÓÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÒ˙ ‡Ï" ,‰¯Bz»……≈»»¿…ƒ¿«ƒ∆∆…ƒ¿∆
‡e‰ Ce¯a LB„w‰L ¯ÓBÏÂ ,¯·c LcÁÏ È‡M¯ ‡È·»ƒ««¿«≈»»¿«∆«»»
¯qÁÏ B‡ ,‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓÏ dÙÈÒB‰Ï BÊ ‰ÂˆÓa e‰eƒ̂»¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«»¿«≈
Ï·‡ .˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ˙B‡Ó LM‰ el‡Ó ˙Á‡««≈≈«≈≈¿…∆¿≈ƒ¿¬»
ÔÓf‰ B˙B‡a ‰È‰iL ‡È· ÌÚ ÔÈc ˙Èa eÙÈÒB‰ Ì‡ƒƒ≈ƒƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿«¿«
- ‰¯Êb C¯c B‡ ,‰‡¯B‰ C¯c B‡ ,‰wz C¯c ‰ÂˆÓƒ¿»∆∆«»»∆∆»»∆∆¿≈»
‡e‰ Ce¯a LB„w‰L e¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ;˙ÙÒBz BÊ ÔÈ‡≈∆∆∆¬≈…»¿∆«»»
el‡Â .d˙BÚa ‰l‚n‰ ˙B¯˜Ï B‡ ·e¯Ú ˙BNÚÏ ‰eƒ̂»«¬≈ƒ¿«¿ƒ»¿»»¿ƒ
e‡ Ck ‡l‡ .‰¯Bz‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ eÈ‰ ,Ôk e¯Ó‡»¿≈»ƒƒ««»∆»»»
˙B¯˜Ï eeˆÂ ewz ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÌÈ‡È·p‰L ,ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆«¿ƒƒƒ≈ƒƒ¿¿ƒƒ¿
LB„w‰ ÏL ÂÈÁ·L ¯ÈkÊ‰Ï È„k d˙BÚa ‰l‚n‰«¿ƒ»¿»»¿≈¿«¿ƒ¿»»∆«»
eÚÂLÏ ·B¯˜ ‰È‰Â ,eÏ ‰NÚL ˙BÚeL˙e ‡e‰ Ce¯a»¿∆»»»¿»»»¿«¿≈
ÌÈ‡a‰ ˙B¯BcÏ ÚÈ„B‰Ï È„Îe ,BÏl‰Ïe BÎ¯·Ï È„k¿≈¿»¿¿«¿¿≈¿ƒ«««»ƒ
ÈB‚ ÈÓe" :¯Ó‡pL ,‰¯Bza eÁÈË·‰M ‰Ó ˙Ó‡L∆¡∆«∆ƒ¿ƒ»«»∆∆¡«ƒ

Ï ¯L‡ ,ÏB„bBÊ C¯c ÏÚÂ ."ÂÈÏ‡ ÌÈ·¯˜ ÌÈ‰Ï‡ B »¬∆¡…ƒ¿…ƒ≈»¿«∆∆
ÔÈa ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ‡È‰ƒ»ƒ¿»ƒ¿»∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ÔÈ·e ‰NÚ¬≈≈…«¬∆

ה'תשע"ח  תשרי ט"ז שישי יום

עׂשר  לארּבעה זה ח ּבּור לחּלק ¨¨¨¨§©§¤¦¥©§¦¦¨§וראיתי
ספרים:
הקדמת הרמב "ם 

§¨¦
ראׁשֹון c˙ספר ¯wÚ Ô‰L ˙BÂˆn‰ Ïk Ba ÏÏÎ‡ - ִֵֶ∆¿…»«ƒ¿∆≈ƒ««

ÔB‚k - Ïk‰ ˙lÁz Ì˙B‡ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ ,ea¯ ‰LÓ…∆«≈¿»ƒ¿ƒ«»¿ƒ««…¿
È˙‡¯˜Â .‰¯Ê ‰„B·Ú ¯eq‡Â ,‡e‰ Ce¯a BÓL „eÁÈƒ¿»¿ƒ¬»»»¿»»ƒ

.'Úcn‰ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL≈≈∆∆≈∆««»
ׁשני B¯È„z˙,ספר Ô‰L ˙BÂˆn‰ Ba ÏÏÎ‡ - ִֵֵֶ∆¿…«ƒ¿∆≈¿ƒ

„ÈÓz B¯ÎÊÏe ÌB˜n‰ ˙‡ ·‰‡Ï È„k Ô‰a eÈeËˆpL∆ƒ¿«ƒ»∆¿≈∆¡…∆«»¿»¿»ƒ
;˙BÎ¯·e ,ÔÈlÙ˙e ,‰lÙ˙e ,ÚÓL ˙‡È¯˜ ÔB‚k -¿¿ƒ«¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿»
„ÈÓz ¯ÈkÊ‰Ï e¯N·a ˙B‡ ‡e‰L ÈÙÏ ,ÏÏÎa ‰ÏÈÓeƒ»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÈˆÈˆ ‡ÏÂ ÔÈlÙz ‡Ï ÌL ÔÈ‡L ‰ÚLa¿»»∆≈»…¿ƒƒ¿…ƒƒ¿«≈»∆

.'‰·‰‡ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆«¬»
ׁשליׁשי ÌÈpÓÊaספר Ô‰L ˙Bˆn‰ Ïk Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…»«ƒ¿∆≈ƒ¿«ƒ

,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .˙B„ÚBÓe ,˙aL ÔB‚k - ÌÈÚe„È¿ƒ¿«»¬¿»»ƒ≈≈∆∆
.'ÌÈpÓÊ ¯ÙÒ'≈∆¿«ƒ

רביעי ÔB‚kספר - ‰ÏÈÚa ÏL ˙BÂˆÓ‰ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…«ƒ¿∆¿ƒ»¿
¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈÂ ,ÔÈLe¯‚Â ÔÈLecƒ̃ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿»»ƒ≈≈∆

.'ÌÈL ¯ÙÒ' ,‰Ê∆≈∆»ƒ
חמיׁשי B‡Èa˙ספר ÏL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ֲִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆ƒ

ÈLaL ÈÙÏ - ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ÏL ˙BÂˆÓe ,˙B¯eÒ‡¬ƒ¿∆«¬»¬¿ƒ∆ƒ¿≈
,˙Bn‡‰ ÔÓ eÏÈc·‰Â ÌB˜n‰ eLc˜ el‡‰ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ»≈ƒ¿»«»¿ƒ¿ƒ»ƒ»À

Ò‡ ˙BÏÎ‡Ó·e ˙BÈ¯Úa:¯Ó‡ Ì‰ÈL·e ,˙B¯e «¬»¿«¬»¬ƒ¿≈∆∆¡«
ÌÎ˙‡ ÈzÏc·‰ ¯L‡" ,"ÌÈnÚ‰ ÔÓ ÌÎ˙‡ Ïc·‡Â"»«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒ¬∆ƒ¿«¿ƒ∆¿∆
.'‰M„˜ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â ."ÌÈnÚ‰ ÔÓƒ»«ƒ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆¿À»

ׁשּׁשי Ô‰aספר Ì„‡ ·iÁ˙iL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆ƒ¿«≈»»»∆
.ÌÈ¯„e ˙BÚe·L ÔB‚k - ÌÈ¯·„a BÓˆÚ ¯Ò‡L ÈÓƒ∆»««¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»ƒ

.'‰‡ÏÙ‰ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆«¿»»
ׁשביעי ‰‡¯ıספר Ú¯Êa Ì‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿∆«»»∆

¯‡Le ,˙BÓe¯˙e ˙B¯NÚÓe ,˙BÏ·BÈÂ ÔÈhÓL ÔB‚k -¿¿ƒƒ¿¿««¿¿¿»
,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .ÌÈÚÓ Ô‰nÚ ÔÈÏÏ‚p‰ ˙BÂˆÓƒ¿«ƒ¿»ƒƒ»∆≈ƒ¿»»¿»»ƒ≈≈∆∆

.'ÌÈÚ¯Ê ¯ÙÒ'≈∆¿»ƒ
ׁשמיני Lc˜Óספר ÔÈ·a Ì‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿ƒ¿«ƒ¿»

¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .ÔÈ„ÈÓz‰ ¯eaˆ ˙Ba¯˜Â¿»¿¿ƒ«¿ƒƒ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆
.'‰„B·Ú¬»

ּתׁשיעי Ba¯˜a˙ספר Ô‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿»¿»
.'˙Ba¯˜ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .„ÈÁi‰«»ƒ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆»¿»

עׂשירי B¯‰Ëa˙ספר Ô‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ֲִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿»√
.'‰¯‰Ë ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .˙B‡ÓËÂ¿À¿¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆»√»

עׂשר אחד ‡„Ìספר ÔÈaL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ֵֶַַָָ∆¿…ƒ¿∆≈»»
.Ûeba B‡ ÔBÓna ‰lÁz ˜f‰ Ô‰a LÈÂ ,B¯·ÁÏ«¬≈¿≈»∆∆≈¿ƒ»«»«

.'ÔÈ˜ÈÊ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆¿ƒƒ
עׂשר ׁשנים i˜e‰.ספר ‰¯ÈÎÓ ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְֵֵֶָָ∆¿…ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»

¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â.'ÔÈ˜ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆ƒ¿»
עׂשר ׁשלׁשה ‡„Ìספר ÔÈaL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְֵֶָָָֹ∆¿…ƒ¿∆≈»»

ÔB‚k - ˜f‰ Ô˙lÁ˙a ÔÈ‡L ÔÈÈc ¯‡La ,B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿»ƒƒ∆≈ƒ¿ƒ»»∆≈¿
È˙‡¯˜Â .˙B¯ÈÙÎe ˙BÚËe ,˙B·BÁ ÈÏÚ·e ,ÔÈ¯ÓBL¿ƒ«¬≈¿»¿ƒ¿»»ƒ

.'ÌÈËtLÓ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL≈≈∆∆≈∆ƒ¿»ƒ
עׂשר ארּבעה ÔÈ¯eÒÓספר Ô‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְֵֶַָָָָ∆¿…ƒ¿∆≈¿ƒ

ÔÈ„Â ,˙e„Ú ˙Ïa˜Â ,ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ ÔB‚k - ÔÈ¯„‰ÒÏ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«»«≈¿ƒ
¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .˙BÓÁÏÓe CÏn‰«∆∆ƒ¿»¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆

.'ÌÈËÙBL¿ƒ
ÈÈÚ ÈÙÏ ‰Ê ¯eaÁ ÏL ˙BÎÏ‰ ˜elÁ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ¬»∆ƒ∆¿ƒƒ¿¿≈

.˙BÎÏ‰‰ ÈÈÚ ÈÙÏ ˙BÂˆn‰ ˜elÁÂ ,ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿¿≈«¬»
ÏÎÂ ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÈËtLÓ Ïk ¯‡·Ï ÏÈÁ˙‡ ‰zÚÂ¿«»«¿ƒ¿»≈»ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿»
˙BÎÏ‰‰ ¯„Ò ÏÚ dÈÚÓ dnÚ ÌÈÏÏÎp‰ ÌÈÈc‰«ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»≈ƒ¿»»«≈∆«¬»

.ÈcL Ï‡ ˙¯ÊÚa¿∆¿«≈««

rCOd xtq¥¤©©¨
È„BÒÈ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿≈
˙BÎÏ‰ ,‰¯Bz „eÓÏz ˙BÎÏ‰ ,˙BÚc ˙BÎÏ‰ ,‰¯Bz‰«»ƒ¿≈ƒ¿«¿»ƒ¿

.‰·eLz ˙BÎÏ‰ ,ÌÈBb‰ ˙BwÁÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»¿À«ƒƒ¿¿»
הּתֹורה. יסֹודי -הלכֹות ˙BÂˆÓ ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ ְְִֵַָ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL≈ƒ¿¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;dBÏ‡ ÌL LiL Ú„ÈÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»≈«∆≈»¡«∆…
(‚) ;'‰ È˙ÏeÊ dBÏ‡ ÌL LiL ‰·LÁÓa ‰ÏÚÈ«¬∆¿«¬»»∆≈»¡«»ƒ
;BLc˜Ï (Â) ;epnÓ ‰‡¯ÈÏ (‰) ;B·‰‡Ï („) ;B„ÁÈÏ¿«¬¿»√¿ƒ¿»ƒ∆¿«¿
ÌÈ¯·c „a‡Ï ‡lL (Á) ;BÓL ÏlÁÏ ‡lL (Ê)∆…¿«≈¿∆…¿«≈¿»ƒ
¯a„Ó‰ ‡È·p‰ ÔÓ ÚÓLÏ (Ë) ;Ô‰ÈÏÚ BÓL ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿¬≈∆ƒ¿…«ƒ«»ƒ«¿«≈

.B˙BqÏ ‡lL (È) ;BÓLaƒ¿∆…¿«
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רז m"anxd zncwd - ixyz f"h iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰¯È‰Ê‰ ‰Ó ÏÚÂ .‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓ ÏÚ ˙ÙÒBz ÔÈ‡Â¿≈»∆∆«ƒ¿«»¿«»ƒ¿ƒ»
‰È‰È ‡lL ?"epÓÓ Ú¯‚˙ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÛÒ˙ ‡Ï" ,‰¯Bz»……≈»»¿…ƒ¿«ƒ∆∆…ƒ¿∆
‡e‰ Ce¯a LB„w‰L ¯ÓBÏÂ ,¯·c LcÁÏ È‡M¯ ‡È·»ƒ««¿«≈»»¿«∆«»»
¯qÁÏ B‡ ,‰¯Bz‰ ˙BÂˆÓÏ dÙÈÒB‰Ï BÊ ‰ÂˆÓa e‰eƒ̂»¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«»¿«≈
Ï·‡ .˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ˙B‡Ó LM‰ el‡Ó ˙Á‡««≈≈«≈≈¿…∆¿≈ƒ¿¬»
ÔÓf‰ B˙B‡a ‰È‰iL ‡È· ÌÚ ÔÈc ˙Èa eÙÈÒB‰ Ì‡ƒƒ≈ƒƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿«¿«
- ‰¯Êb C¯c B‡ ,‰‡¯B‰ C¯c B‡ ,‰wz C¯c ‰ÂˆÓƒ¿»∆∆«»»∆∆»»∆∆¿≈»
‡e‰ Ce¯a LB„w‰L e¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ;˙ÙÒBz BÊ ÔÈ‡≈∆∆∆¬≈…»¿∆«»»
el‡Â .d˙BÚa ‰l‚n‰ ˙B¯˜Ï B‡ ·e¯Ú ˙BNÚÏ ‰eƒ̂»«¬≈ƒ¿«¿ƒ»¿»»¿ƒ
e‡ Ck ‡l‡ .‰¯Bz‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ eÈ‰ ,Ôk e¯Ó‡»¿≈»ƒƒ««»∆»»»
˙B¯˜Ï eeˆÂ ewz ÔÈc ˙Èa ÌÚ ÌÈ‡È·p‰L ,ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆«¿ƒƒƒ≈ƒƒ¿¿ƒƒ¿
LB„w‰ ÏL ÂÈÁ·L ¯ÈkÊ‰Ï È„k d˙BÚa ‰l‚n‰«¿ƒ»¿»»¿≈¿«¿ƒ¿»»∆«»
eÚÂLÏ ·B¯˜ ‰È‰Â ,eÏ ‰NÚL ˙BÚeL˙e ‡e‰ Ce¯a»¿∆»»»¿»»»¿«¿≈
ÌÈ‡a‰ ˙B¯BcÏ ÚÈ„B‰Ï È„Îe ,BÏl‰Ïe BÎ¯·Ï È„k¿≈¿»¿¿«¿¿≈¿ƒ«««»ƒ
ÈB‚ ÈÓe" :¯Ó‡pL ,‰¯Bza eÁÈË·‰M ‰Ó ˙Ó‡L∆¡∆«∆ƒ¿ƒ»«»∆∆¡«ƒ

Ï ¯L‡ ,ÏB„bBÊ C¯c ÏÚÂ ."ÂÈÏ‡ ÌÈ·¯˜ ÌÈ‰Ï‡ B »¬∆¡…ƒ¿…ƒ≈»¿«∆∆
ÔÈa ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡È‰L ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ Ïk ‡È‰ƒ»ƒ¿»ƒ¿»∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ÔÈ·e ‰NÚ¬≈≈…«¬∆

ה'תשע"ח  תשרי ט"ז שישי יום

עׂשר  לארּבעה זה ח ּבּור לחּלק ¨¨¨¨§©§¤¦¥©§¦¦¨§וראיתי
ספרים:
הקדמת הרמב "ם 

§¨¦
ראׁשֹון c˙ספר ¯wÚ Ô‰L ˙BÂˆn‰ Ïk Ba ÏÏÎ‡ - ִֵֶ∆¿…»«ƒ¿∆≈ƒ««

ÔB‚k - Ïk‰ ˙lÁz Ì˙B‡ ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ ,ea¯ ‰LÓ…∆«≈¿»ƒ¿ƒ«»¿ƒ««…¿
È˙‡¯˜Â .‰¯Ê ‰„B·Ú ¯eq‡Â ,‡e‰ Ce¯a BÓL „eÁÈƒ¿»¿ƒ¬»»»¿»»ƒ

.'Úcn‰ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL≈≈∆∆≈∆««»
ׁשני B¯È„z˙,ספר Ô‰L ˙BÂˆn‰ Ba ÏÏÎ‡ - ִֵֵֶ∆¿…«ƒ¿∆≈¿ƒ

„ÈÓz B¯ÎÊÏe ÌB˜n‰ ˙‡ ·‰‡Ï È„k Ô‰a eÈeËˆpL∆ƒ¿«ƒ»∆¿≈∆¡…∆«»¿»¿»ƒ
;˙BÎ¯·e ,ÔÈlÙ˙e ,‰lÙ˙e ,ÚÓL ˙‡È¯˜ ÔB‚k -¿¿ƒ«¿«¿ƒ»¿ƒƒ¿»
„ÈÓz ¯ÈkÊ‰Ï e¯N·a ˙B‡ ‡e‰L ÈÙÏ ,ÏÏÎa ‰ÏÈÓeƒ»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙ÈˆÈˆ ‡ÏÂ ÔÈlÙz ‡Ï ÌL ÔÈ‡L ‰ÚLa¿»»∆≈»…¿ƒƒ¿…ƒƒ¿«≈»∆

.'‰·‰‡ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆«¬»
ׁשליׁשי ÌÈpÓÊaספר Ô‰L ˙Bˆn‰ Ïk Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…»«ƒ¿∆≈ƒ¿«ƒ

,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .˙B„ÚBÓe ,˙aL ÔB‚k - ÌÈÚe„È¿ƒ¿«»¬¿»»ƒ≈≈∆∆
.'ÌÈpÓÊ ¯ÙÒ'≈∆¿«ƒ

רביעי ÔB‚kספר - ‰ÏÈÚa ÏL ˙BÂˆÓ‰ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…«ƒ¿∆¿ƒ»¿
¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈÂ ,ÔÈLe¯‚Â ÔÈLecƒ̃ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿»»ƒ≈≈∆

.'ÌÈL ¯ÙÒ' ,‰Ê∆≈∆»ƒ
חמיׁשי B‡Èa˙ספר ÏL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ֲִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆ƒ

ÈLaL ÈÙÏ - ˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ÏL ˙BÂˆÓe ,˙B¯eÒ‡¬ƒ¿∆«¬»¬¿ƒ∆ƒ¿≈
,˙Bn‡‰ ÔÓ eÏÈc·‰Â ÌB˜n‰ eLc˜ el‡‰ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ»≈ƒ¿»«»¿ƒ¿ƒ»ƒ»À

Ò‡ ˙BÏÎ‡Ó·e ˙BÈ¯Úa:¯Ó‡ Ì‰ÈL·e ,˙B¯e «¬»¿«¬»¬ƒ¿≈∆∆¡«
ÌÎ˙‡ ÈzÏc·‰ ¯L‡" ,"ÌÈnÚ‰ ÔÓ ÌÎ˙‡ Ïc·‡Â"»«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒ¬∆ƒ¿«¿ƒ∆¿∆
.'‰M„˜ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â ."ÌÈnÚ‰ ÔÓƒ»«ƒ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆¿À»

ׁשּׁשי Ô‰aספר Ì„‡ ·iÁ˙iL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆ƒ¿«≈»»»∆
.ÌÈ¯„e ˙BÚe·L ÔB‚k - ÌÈ¯·„a BÓˆÚ ¯Ò‡L ÈÓƒ∆»««¿ƒ¿»ƒ¿¿¿»ƒ

.'‰‡ÏÙ‰ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆«¿»»
ׁשביעי ‰‡¯ıספר Ú¯Êa Ì‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿∆«»»∆

¯‡Le ,˙BÓe¯˙e ˙B¯NÚÓe ,˙BÏ·BÈÂ ÔÈhÓL ÔB‚k -¿¿ƒƒ¿¿««¿¿¿»
,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .ÌÈÚÓ Ô‰nÚ ÔÈÏÏ‚p‰ ˙BÂˆÓƒ¿«ƒ¿»ƒƒ»∆≈ƒ¿»»¿»»ƒ≈≈∆∆

.'ÌÈÚ¯Ê ¯ÙÒ'≈∆¿»ƒ
ׁשמיני Lc˜Óספר ÔÈ·a Ì‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿ƒ¿«ƒ¿»

¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .ÔÈ„ÈÓz‰ ¯eaˆ ˙Ba¯˜Â¿»¿¿ƒ«¿ƒƒ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆
.'‰„B·Ú¬»

ּתׁשיעי Ba¯˜a˙ספר Ô‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿»¿»
.'˙Ba¯˜ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .„ÈÁi‰«»ƒ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆»¿»

עׂשירי B¯‰Ëa˙ספר Ô‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ֲִִֵֶ∆¿…ƒ¿∆≈¿»√
.'‰¯‰Ë ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .˙B‡ÓËÂ¿À¿¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆»√»

עׂשר אחד ‡„Ìספר ÔÈaL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ֵֶַַָָ∆¿…ƒ¿∆≈»»
.Ûeba B‡ ÔBÓna ‰lÁz ˜f‰ Ô‰a LÈÂ ,B¯·ÁÏ«¬≈¿≈»∆∆≈¿ƒ»«»«

.'ÔÈ˜ÈÊ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆¿ƒƒ
עׂשר ׁשנים i˜e‰.ספר ‰¯ÈÎÓ ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְֵֵֶָָ∆¿…ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»

¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â.'ÔÈ˜ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆ƒ¿»
עׂשר ׁשלׁשה ‡„Ìספר ÔÈaL ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְֵֶָָָֹ∆¿…ƒ¿∆≈»»

ÔB‚k - ˜f‰ Ô˙lÁ˙a ÔÈ‡L ÔÈÈc ¯‡La ,B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿»ƒƒ∆≈ƒ¿ƒ»»∆≈¿
È˙‡¯˜Â .˙B¯ÈÙÎe ˙BÚËe ,˙B·BÁ ÈÏÚ·e ,ÔÈ¯ÓBL¿ƒ«¬≈¿»¿ƒ¿»»ƒ

.'ÌÈËtLÓ ¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL≈≈∆∆≈∆ƒ¿»ƒ
עׂשר ארּבעה ÔÈ¯eÒÓספר Ô‰L ˙BÂˆÓ Ba ÏÏÎ‡ - ְֵֶַָָָָ∆¿…ƒ¿∆≈¿ƒ

ÔÈ„Â ,˙e„Ú ˙Ïa˜Â ,ÔÈc ˙Èa ˙B˙ÈÓ ÔB‚k - ÔÈ¯„‰ÒÏ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«»«≈¿ƒ
¯ÙÒ' ,‰Ê ¯ÙÒ ÌL È˙‡¯˜Â .˙BÓÁÏÓe CÏn‰«∆∆ƒ¿»¿»»ƒ≈≈∆∆≈∆

.'ÌÈËÙBL¿ƒ
ÈÈÚ ÈÙÏ ‰Ê ¯eaÁ ÏL ˙BÎÏ‰ ˜elÁ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ¬»∆ƒ∆¿ƒƒ¿¿≈

.˙BÎÏ‰‰ ÈÈÚ ÈÙÏ ˙BÂˆn‰ ˜elÁÂ ,ÌÈ¯Ùq‰«¿»ƒ¿ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿¿≈«¬»
ÏÎÂ ‰ÂˆÓe ‰ÂˆÓ ÈËtLÓ Ïk ¯‡·Ï ÏÈÁ˙‡ ‰zÚÂ¿«»«¿ƒ¿»≈»ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿»
˙BÎÏ‰‰ ¯„Ò ÏÚ dÈÚÓ dnÚ ÌÈÏÏÎp‰ ÌÈÈc‰«ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»≈ƒ¿»»«≈∆«¬»

.ÈcL Ï‡ ˙¯ÊÚa¿∆¿«≈««

rCOd xtq¥¤©©¨
È„BÒÈ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿≈
˙BÎÏ‰ ,‰¯Bz „eÓÏz ˙BÎÏ‰ ,˙BÚc ˙BÎÏ‰ ,‰¯Bz‰«»ƒ¿≈ƒ¿«¿»ƒ¿

.‰·eLz ˙BÎÏ‰ ,ÌÈBb‰ ˙BwÁÂ ‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»¿À«ƒƒ¿¿»
הּתֹורה. יסֹודי -הלכֹות ˙BÂˆÓ ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ ְְִֵַָ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL≈ƒ¿¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;dBÏ‡ ÌL LiL Ú„ÈÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»≈«∆≈»¡«∆…
(‚) ;'‰ È˙ÏeÊ dBÏ‡ ÌL LiL ‰·LÁÓa ‰ÏÚÈ«¬∆¿«¬»»∆≈»¡«»ƒ
;BLc˜Ï (Â) ;epnÓ ‰‡¯ÈÏ (‰) ;B·‰‡Ï („) ;B„ÁÈÏ¿«¬¿»√¿ƒ¿»ƒ∆¿«¿
ÌÈ¯·c „a‡Ï ‡lL (Á) ;BÓL ÏlÁÏ ‡lL (Ê)∆…¿«≈¿∆…¿«≈¿»ƒ
¯a„Ó‰ ‡È·p‰ ÔÓ ÚÓLÏ (Ë) ;Ô‰ÈÏÚ BÓL ‡¯˜pL∆ƒ¿»¿¬≈∆ƒ¿…«ƒ«»ƒ«¿«≈

.B˙BqÏ ‡lL (È) ;BÓLaƒ¿∆…¿«

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

m"anxd zncwd - ixyz f"h iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ãycew zegiyn zecewpã

.'d zrici zevn

ידיעה  רק אינה ה' ידיעת שמצות היא, הרמב"ם שיטת
חובת  שהיא אלא בקיומו אמונה או ה' הימצאות על כללית
והשגתו, יכולתו כפי ה' בגדלות ולהתבונן ללמוד האדם

מקומות: מכמה מוכחת זו שיטתו
וגם  המצוות מנין בתחילת גם מופיעה ה' ידיעת מצות א:
לה  הקדים יסוה"ת בהל' אבל התורה, יסודי הל' בפתיחת
פרטים  וכמה כמה המבארות הלכות חמש הרמב"ם

ה"מצוי דבר בתיאור "וידיעת כתב ו' בהלכה ורק ראשון",
את  לקיים כדי כי אלקיך" ה' אנכי שנאמר מצות־עשה, זה
הנוגעים  עניינים וכמה כמה ולדעת ללמוד צריכים המצוה

ראשון". ל"מצוי
" שכתב: הרמב"ם מלשון ו"rcilב: אלוקה" שם rcilשיש

מסיים  ה', אחדות במצות גם וכך ראשון", מצוי שם שיש
"zricieכתב ולא מ"ע", זה כי zpn`deדבר זה. דבר

במציאות  אמונה על רק ולא שכלית ידיעה על היא המצוה
האריך  אלא הנ"ל ההלכות בחמש הסתפק לא גם לכן ה'.
הנוגעים  עניינים בפירוט הפרק סוף שעד ההלכות בשאר
שרק  כיון "לידע", שהוא לחיוב נוגע זה כי ה', לידיעת
את  ועכ"פ אלה, בעניינים השקו"ט את יודעים כאשר
ידי  יוצאים אזי היסודיות, והבחינות והחקירות הידיעות

ה". את "לידע - המצוה חובת
בהקבלה  נכתב כן ועל מהזוהר, הוא הרמב"ם של מקורו ג:
פקודא  וגו' אלקיכם ה' אני כי "וידעתם ללשונו: מדוייקת
ליה  היסודות)...למנדע (יסוד פקודין דכל קדמאה דא
שליטא  דאית ראשון) מצוי שם שיש (לידע לקוב"ה
וארעא  שמיא כולהו עלמין וברא עלמא ריבון דאיהו עילאה
משמים  הנמצאים וכל נמצא כל ממציא (והוא חיליהון וכל
הנ"ל  כל מביא הזוהר גם והלא כו')". שביניהם ומה וארץ

" הפסוק "למנדע mzrcieעל החיוב אמר ועליו כו'", אני כי
שחיוב  הרמב"ם של שיטתו מקור גם ומכאן לקוב"ה", לי'

הוא רק rcilהמצוה ולא הראשון במצוי הפרטים כל
להאמין.

מצות  אודות כתב יסוה"ת, מהל' שני פרק בתחילת ד:
בשעה  ויראתו, לאהבתו הדרך היא "והיאך ה': אהבת
ויראה  הגדולים הנפלאים וברואיו במעשיו האדם שיתבונן
אוהב  הוא מיד - קץ ולא ערך לה שאין חכמתו מהן
את  הרמב"ם מפרט פרקים שלושה במשך ואח"כ כו'.
המלאכים, על אחד בפרק הנפלאים" וברואיו "מעשיו
ולכאורה, בראשית. מעשה על שלאחריו הפרקים ובשני
כתב  ומדוע הלכות", "הלכות ספר הוא הי"ד ספר
לומר  שחייבים אלא הנ"ל. הפרטים כל את הרמב"ם
אחרי  מגיעים שעל־ידה להתבוננות לא הם אלו שעניינים

ידיעת  ממצות חלק שהם אלא ויראתו ה' לאהבת זמן
ממעשה  הגדולים ה"כללים את הרמב"ם הביא לכן ה'.
ידיעת  ממצות חלק היא שידיעתם כיון העולמים", רבון

ה'.
(279 cenr `"i wlg y"ewl itÎlr)

ּדעֹות. -הלכֹות ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ˙Á‡ ÔÏÏÎa LÈ ְִֵ≈ƒ¿»»««∆¿≈ƒ¿
‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ»≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
˜ac‰Ï (·) ;ÂÈÎ¯„a ˙Bnc‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»¿ƒ«ƒ¿»»¿ƒ«≈
˙‡ ·‰‡Ï („) ;ÌÈÚ¯‰ ˙‡ ·‰‡Ï (‚) ;ÂÈÚ„BÈa¿¿»∆¡…∆»≈ƒ∆¡…∆
(Ê) ;ÁÈÎB‰Ï (Â) ;ÌÈÁ‡ ‡NÏ ‡lL (‰) ;ÌÈ¯b‰«≈ƒ∆…ƒ¿…«ƒ¿ƒ«
(Ë) ;ÔÈÏÏÓ‡ ˙BpÚÏ ‡lL (Á) ;ÌÈt ÔÈaÏ‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ»ƒ∆…¿«À¿»ƒ
.¯ËÏ ‡lL (‡È) ;Ì˜Ï ‡lL (È) ;ÏÈÎ¯ CÏÈÏ ‡lL∆…≈≈»ƒ∆…ƒ¿…∆…ƒ¿…

ּתֹורה. ּתלמּוד -הלכֹות ˙BÂˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְְִַָ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿
.‰ÈÚ„BÈÂ ‰È„nÏÓ „aÎÏ (·) ;‰¯Bz „ÓÏÏ (‡)ƒ¿…»¿«≈¿«¿∆»¿¿∆»

הּגֹוים. וחּקֹות זרה עבֹודה ÔÏÏÎaהלכֹות LÈ ְְֲִִַָָָֻ≈ƒ¿»»
ÚL˙Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL - ˙BÂˆÓ ÌÈMÓÁÂ ˙Á‡«««¬ƒƒƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈«
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈÚa¯‡Â¿«¿»ƒƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
¯Á‡ ¯e˙Ï ‡lL (·) ;‰¯Ê ‰„B·Ú ¯Á‡ ˙BÙÏ ‡lL∆…ƒ¿««¬»»»∆…»««
(„) ;Ûc‚Ï ‡lL (‚) ;ÌÈÈÚ‰ ˙i‡¯e ·l‰ ¯e‰¯‰ƒ¿«≈¿ƒ«»≈«ƒ∆…¿«≈
‰ÂÁzLÈ ‡lL (‰) ;d˙„B·Ú C¯„k d˙B‡ „·ÚÈ ‡lL∆…«¬…»¿∆∆¬»»∆…ƒ¿«¬∆
˙BNÚÏ ‡lL (Ê) ;BÓˆÚÏ ÏÒt ˙BNÚÏ ‡lL (Â) ;dÏ»∆…«¬∆∆¿«¿∆…«¬
˙B¯eˆ ˙BNÚÏ ‡lL (Á) ;ÌÈ¯Á‡Ï elÙ‡ ÏÒt∆∆¬ƒ«¬≈ƒ∆…«¬
Û¯NÏ (È) ;‰È¯Á‡ ÌÈ¯Á‡ ÁÈc‰Ï ‡lL (Ë) ;È‡BÏ¿∆…¿«ƒ«¬≈ƒ«¬∆»ƒ¿…
˙B‰ÈÏ ‡lL (·È) ;d˙B·Ï ‡lL (‡È) ;˙Ácp‰ ¯ÈÚƒ«ƒ««∆…ƒ¿»∆…≈»
‡lL („È) ;d„·ÚÏ ˙ÈÒ‰Ï ‡lL (‚È) ;dBÓÓ ÏkÓƒ»»»∆…¿»ƒ¿»¿»∆…
‡lL (ÊË) ;B˙‡N ·ÊÚÏ ‡lL (ÂË) ;˙ÈÒn‰ ·‰‡Ï∆¡…«≈ƒ∆…«¬…ƒ¿»∆…
‡lL (ÁÈ) ;˙eÎÊ ÂÈÏÚ „nÏÏ ‡lL (ÊÈ) ;BÏÈv‰Ï¿«ƒ∆…¿«≈»»¿∆…
‡a˙‰Ï ‡lL (ËÈ) ;‰·BÁ ÂÈÏÚ „nÏlÓ ÚnÈƒ»«ƒ¿«≈»»»∆…¿ƒ¿«≈
(‡Î) ;dÓLa ‡a˙n‰ ÔÓ ÚÓLÏ ‡lL (Î) ;dÓLaƒ¿»∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ¿«≈ƒ¿»
‡lL (·Î) ;'‰ ÌLa elÙ‡Â ,¯˜La ‡a˙‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿«≈¿∆∆«¬ƒ¿≈∆…
ÌLa Ú·MÏ ‡lL (‚Î) ;¯˜L ‡È· ˙‚È¯‰Ó ¯e‚Ï»≈¬ƒ«¿ƒ∆∆∆…ƒ»«¿≈
‡lL (‰Î) ;·B‡ ˙BNÚÏ ‡lL („Î) ;‰¯Ê ‰„B·Ú¬»»»∆…«¬∆…
(ÊÎ) ;CÏnÏ ¯È·Ú‰Ï ‡lL (ÂÎ) ;ÈBÚcÈ ˙BNÚÏ«¬ƒ¿ƒ∆…¿«¬ƒ«…∆
Ô·‡ ÏÚ ˙BÂÁzL‰Ï ‡lL (ÁÎ) ;‰·vÓ ÌÈ˜‰Ï ‡lL∆…¿»ƒ«≈»∆…¿ƒ¿«¬«∆∆
‰„B·Ú „a‡Ï (Ï) ;‰¯L‡ ÚhÏ ‡lL (ËÎ) ;˙ÈkNÓ«¿ƒ∆…ƒ«¬≈»¿«≈¬»
˙B‰ÈÏ ‡lL (‡Ï) ;dÏÈ·La ‰NÚp‰ ÏÎÂ ‰¯Ê»»¿»««¬∆ƒ¿ƒ»∆…≈»
˙B‰ÈÏ ‡lL (·Ï) ;‰ÈLnLÓ ÏÎ·e ‰¯Ê ‰„B·Úa«¬»»»¿»¿«¿∆»∆…≈»
‰„B·Ú È„·BÚÏ ˙È¯a ˙¯ÎÏ ‡lL (‚Ï) ;„·Ú Èetˆa¿ƒ∆¡»∆…ƒ¿…¿ƒ¿¿≈¬»
e·LÈ ‡lL (‰Ï) ;Ì‰ÈÏÚ ÔÁÏ ‡lL („Ï) ;‰¯Ê»»∆…»…¬≈∆∆…≈¿
;ÌLeaÏÓ·e Ì‰È˙B‚‰Óa ‚B‰Ï ‡lL (ÂÏ) ;eˆ¯‡a¿«¿≈∆…ƒ¿¿ƒ¿»≈∆¿«¿»
‡lL (ËÏ) ;ÌÒ˜Ï ‡lL (ÁÏ) ;LÁÏ ‡lL (ÊÏ)∆…¿«≈∆…ƒ¿…∆…
Ï‡ L¯„Ï ‡lL (‡Ó) ;¯·Á ¯aÁÏ ‡lL (Ó) ;ÔBÚÏ¿≈∆…«¿…∆∆∆…ƒ¿…∆
Ï‡LÏ ‡lL (‚Ó) ;·B‡a Ï‡LÏ ‡lL (·Ó) ;ÌÈ˙n‰«≈ƒ∆…ƒ¿…¿∆…ƒ¿…
˙‡t ÛÈw‰Ï ‡lL (‰Ó) ;ÛMÎÏ ‡lL („Ó) ;ÈBÚcÈa¿ƒ¿ƒ∆…¿«≈∆…¿«ƒ¿«
‡lL (ÊÓ) ;Ô˜Ê ˙‡t ˙ÈÁL‰Ï ‡lL (ÂÓ) ;L‡…̄∆…¿«¿ƒ¿«»»∆…
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È„Ú ‰M‡ ‰cÚz ‡lL (ÁÓ) ;‰M‡ È„Ú LÈ‡ ‰cÚÈ«¿∆ƒ¬ƒƒ»∆…«¿∆ƒ»¬ƒ
;„„Bb˙‰Ï ‡lL () ;Ú˜Ú˜ ·zÎÏ ‡lL (ËÓ) ;LÈ‡ƒ∆…ƒ¿…«¬«∆…¿ƒ¿≈

.˙Ó ÏÚ ‰Á¯˜ ˙BNÚÏ ‡lL (‡)∆…«¬»¿»«≈
ּתׁשּובה. eLiL·הלכֹות ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִָƒ¿«¬≈««¿∆»

.‰cÂ˙ÈÂ ,'‰ ÈÙÏ B‡ËÁÓ ‡ËBÁ‰«≈≈∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿«∆
LÓÁ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»≈
ÚL˙Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ì‰Ó ‰¯NÚ LL - ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ≈∆¿≈≈∆ƒ¿¬≈¿≈«

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒƒ¿…«¬∆

dad` xtq¥¤©£¨
,ÚÓL ˙i¯˜ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ«¿«
‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ˙BÎÏ‰ ,ÌÈ‰k ˙k¯·e ‰lÙz ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«…¬ƒƒ¿¿ƒƒ¿»
˙BÎÏ‰ ,˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰ ,˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ ,‰¯Bz ¯ÙÒÂ¿≈∆»ƒ¿ƒƒƒ¿¿»ƒ¿

.‰ÏÈÓƒ»
ׁשמע. קרּית È‰Â‡הלכֹות ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְְִִַַƒ¿«¬≈««¿ƒ

.ÌBia ÌÈÓÚt ÚÓL ˙i¯˜ ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ«¿««¬«ƒ«
ּכהנים. ּוברּכת ּתפּלה ÈzLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְֲִִִִַָֹ≈ƒ¿»»¿≈

;ÌBÈ ÏÎa ‰lÙ˙a '‰ ˙‡ „·ÚÏ (‡) :‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈«¬…∆ƒ¿ƒ»¿»
.ÌBÈ ÏÎa Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈ‰k C¯·Ï (·)¿»≈…¬ƒ∆ƒ¿»≈¿»

ÔÏÏÎaּתפּליןהלכֹות LÈ .‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓe ְְִִִ¿»¿≈∆»≈ƒ¿»»
˙BÈ‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ»≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿
Úa˜Ï (‚) ;„i‰ ÏÚ Ô¯L˜Ï (·) ;L‡¯‰ ÏÚ ÔÈlÙz¿ƒƒ«»…¿»¿»««»ƒ¿…«
¯ÙÒ LÈ‡ Ïk ·zÎÏ („) ;ÌÈ¯ÚM‰ ÈÁ˙Ùa ‰ÊeÊÓ¿»¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿…»ƒ≈∆
,BÓˆÚÏ ÈL ¯ÙÒ CÏn‰ ·zÎÏ (‰) ;BÓˆÚÏ ‰¯Bz»¿«¿ƒ¿…«∆∆≈∆≈ƒ¿«¿

.‰¯Bz È¯ÙÒ ÈL BÏ ‰È‰iL È„k¿≈∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿≈»
ציצית. BNÚÏ˙הלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִִƒ¿«¬≈««¿ƒ«¬

.˙eÒk‰ ÈÙk ÏÚ ˙ÈˆÈƒ̂ƒ««¿≈«¿
ּברכֹות. ‡˙הלכֹות C¯·Ï ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִָƒ¿«¬≈««¿ƒ¿»≈∆

.‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ BÓL¿««¬ƒ»
מילה. ‡˙הלכֹות ÏeÓÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִָƒ¿«¬≈««¿ƒ»∆

.ÈÈÓM‰ ÌBia ÌÈ¯Îf‰«¿»ƒ««¿ƒƒ
‰¯NÚ ˙Á‡ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆««∆¿≈

.‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈

miPnf xtq¥¤§©¦
,˙aL ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,¯NÚ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆∆¿∆ƒ»ƒ¿«»
˙˙È·L ˙BÎÏ‰ ,¯BNÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ ,ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«»ƒ¿¿ƒ«
‰kÒÂ ¯ÙBL ˙BÎÏ‰ ,‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ ,·BË ÌBÈƒ¿»≈«»ƒ¿»¿À»
˙BÎÏ‰ ,L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰ ,ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ ,·ÏeÏÂ¿»ƒ¿¿»ƒƒ¿ƒ«…∆ƒ¿

.‰kÁÂ ‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ ,˙BiÚz«¬ƒƒ¿¿ƒ»«¬À»
ׁשּבת. ÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְִַָ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆
Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·) ;ÈÚÈ·Ma ˙aLÏ (‡) :ÔË¯t¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ∆…«¬
˙‡ˆÏ ‡lL („) ;˙aLa LÚÏ ‡lL (‚) ;‰Î‡ÏÓ¿»»∆…«¬…¿«»∆…»≈

.‰¯ÈÎÊa ÌBi‰ Lc˜Ï (‰) ;˙aLa Ïe·bÏ ıeÁ«¿¿«»¿«≈«ƒ¿ƒ»
ערּובין.ה  È¯·cÓלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִֵƒ¿«¬≈««¿ƒƒƒ¿≈

.ÔÈn‰ ÔÓ dÈ‡Â ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ¿»

עׂשֹור. ׁשביתת BÂˆÓ˙הלכֹות Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִַָ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿
‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL -¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;‰Î‡ÏnÓ Ba ˙aLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒ¿…ƒ¿»»∆…
‡lL („) ;Ba ˙BpÚ˙‰Ï (‚) ;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»¿ƒ¿«∆…

.Ba ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿
טֹוב. יֹום ׁשביתת ÌÈzLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְִִַ≈ƒ¿»»¿≈

‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL - ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…
ÏL ÔBL‡¯a ˙aLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»ƒ¿…»ƒ∆
˙aLÏ (‚) ;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·) ;ÁÒt∆«∆…«¬¿»»ƒ¿…
;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL („) ;ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ∆∆«∆…«¬¿»»
Ba ˙BNÚÏ ‡lL (Â) ;˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈa ˙aLÏ (‰)ƒ¿…¿««»∆…«¬
˙BNÚÏ ‡lL (Á) ;‰M‰ L‡¯a ˙aLÏ (Ê) ;‰Î‡ÏÓ¿»»ƒ¿…¿…«»»∆…«¬
‡lL (È) ;‚Á ÏL ÔBL‡¯a ˙aLÏ (Ë) ;‰Î‡ÏÓ Ba¿»»ƒ¿…»ƒ∆«∆…
;‚Á ÏL ÈÈÓMa ˙aLÏ (‡È) ;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ∆«

.‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·È)∆…«¬¿»»
ּומּצה. חמץ -הלכֹות ˙BÂˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ְִֵַָָ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL»…ƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»∆…∆¡…»≈¿«¿»»»»
‰Úa¯‡Ó ¯B‡N ˙ÈaL‰Ï (·) ;‰ÏÚÓÏe ÌBi‰ ˙BˆÁÓ≈¬«¿«¿»¿«¿ƒ¿≈«¿»»
‡lL („) ;‰Ú·L Ïk ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚) ;¯NÚ»»∆…∆¡…»≈»ƒ¿»∆…
ıÓÁ ‰‡¯È ‡lL (‰) ;‰Ú·L Ïk ıÓÁ ˙·¯Úz ÏÎ‡Ï∆¡…«¬…∆»≈»ƒ¿»∆…≈»∆»≈
(Ê) ;‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‡ˆnÈ ‡lL (Â) ;‰Ú·L Ïk»ƒ¿»∆…ƒ»≈»≈»ƒ¿»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ (Á) ;ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï∆¡…«»¿≈≈«∆«¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ

.‰ÏÈl‰ B˙B‡a¿««¿»
ולּולב. וסּכה ׁשֹופר LÏLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְִָָָֻ≈ƒ¿»»»…

¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…«»
;‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‰kqa ·LÈÏ (·) ;È¯L˙a „Á‡a¿∆»¿ƒ¿≈≈≈«À»ƒ¿«¿≈∆»

.‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk Lc˜na ·ÏeÏ ÏhÏ (‚)ƒ…»«ƒ¿»»ƒ¿«¿≈∆»
ׁשקלים. Ïkהלכֹות ÔzÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִִָƒ¿«¬≈««¿ƒƒ≈»

.‰LÂ ‰L ÏÎa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ LÈ‡ƒ«¬ƒ«∆∆¿»»»¿»»
החדׁש. קּדּוׁש È‰Â‡הלכֹות ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִֶַֹƒ¿«¬≈««¿ƒ

˙lÁz ‡e‰ ÌBÈ ‰ÊÈ‡a ÌÈL„Á Úa˜ÏÂ Ú„ÈÏÂ ·MÁÏ¿«≈¿≈«¿ƒ¿…«√»ƒ¿≈∆¿ƒ«
.‰M‰ ÈL„ÁÓ L„ÁÂ L„Á Ïk»…∆»…∆≈»¿≈«»»

ּתענּיֹות. BpÚ˙‰Ï˙הלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְֲִִַƒ¿«¬≈««¿ƒ¿ƒ¿«
ÏÚ ‡B·zL ‰ÏB„b ‰¯ˆ ˙Ú ÏÎa '‰ ÈÙÏ ˜ÚÊÏÂ¿ƒ¿…ƒ¿≈¿»≈»»¿»∆»«

.¯eav‰«ƒ
וחנּכה. מגּלה BÂˆÓ˙הלכֹות ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִִַָָֻ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

.ÔÈn‰ ÔÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰NÚ¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ¿»
LÓÁ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»≈
LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Ó ‰¯NÚ ÚLz - ÌÈLÏLe¿…ƒ¿«∆¿≈≈∆ƒ¿¬≈¿≈
˙BÂˆÓ LÏL Ba LÈÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿≈»…ƒ¿

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ

miWp xtq¥¤¨¦
,˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ
‰¯Ú ˙BÎÏ‰ ,‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ ,ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿«¬»

.‰ËBN ˙BÎÏ‰ ,‰Ïe˙a¿»ƒ¿»
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רט m"anxd zncwd - ixyz f"h iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

È„Ú ‰M‡ ‰cÚz ‡lL (ÁÓ) ;‰M‡ È„Ú LÈ‡ ‰cÚÈ«¿∆ƒ¬ƒƒ»∆…«¿∆ƒ»¬ƒ
;„„Bb˙‰Ï ‡lL () ;Ú˜Ú˜ ·zÎÏ ‡lL (ËÓ) ;LÈ‡ƒ∆…ƒ¿…«¬«∆…¿ƒ¿≈

.˙Ó ÏÚ ‰Á¯˜ ˙BNÚÏ ‡lL (‡)∆…«¬»¿»«≈
ּתׁשּובה. eLiL·הלכֹות ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִָƒ¿«¬≈««¿∆»

.‰cÂ˙ÈÂ ,'‰ ÈÙÏ B‡ËÁÓ ‡ËBÁ‰«≈≈∆¿ƒ¿≈¿ƒ¿«∆
LÓÁ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»≈
ÚL˙Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ì‰Ó ‰¯NÚ LL - ÌÈÚ·LÂ¿ƒ¿ƒ≈∆¿≈≈∆ƒ¿¬≈¿≈«

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒƒ¿…«¬∆

dad` xtq¥¤©£¨
,ÚÓL ˙i¯˜ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ«¿«
‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ˙BÎÏ‰ ,ÌÈ‰k ˙k¯·e ‰lÙz ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«…¬ƒƒ¿¿ƒƒ¿»
˙BÎÏ‰ ,˙BÎ¯a ˙BÎÏ‰ ,˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ ,‰¯Bz ¯ÙÒÂ¿≈∆»ƒ¿ƒƒƒ¿¿»ƒ¿

.‰ÏÈÓƒ»
ׁשמע. קרּית È‰Â‡הלכֹות ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְְִִַַƒ¿«¬≈««¿ƒ

.ÌBia ÌÈÓÚt ÚÓL ˙i¯˜ ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ«¿««¬«ƒ«
ּכהנים. ּוברּכת ּתפּלה ÈzLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְֲִִִִַָֹ≈ƒ¿»»¿≈

;ÌBÈ ÏÎa ‰lÙ˙a '‰ ˙‡ „·ÚÏ (‡) :‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈«¬…∆ƒ¿ƒ»¿»
.ÌBÈ ÏÎa Ï‡¯NÈ ˙‡ ÌÈ‰k C¯·Ï (·)¿»≈…¬ƒ∆ƒ¿»≈¿»

ÔÏÏÎaּתפּליןהלכֹות LÈ .‰¯Bz ¯ÙÒÂ ‰ÊeÊÓe ְְִִִ¿»¿≈∆»≈ƒ¿»»
˙BÈ‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ»≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿
Úa˜Ï (‚) ;„i‰ ÏÚ Ô¯L˜Ï (·) ;L‡¯‰ ÏÚ ÔÈlÙz¿ƒƒ«»…¿»¿»««»ƒ¿…«
¯ÙÒ LÈ‡ Ïk ·zÎÏ („) ;ÌÈ¯ÚM‰ ÈÁ˙Ùa ‰ÊeÊÓ¿»¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿…»ƒ≈∆
,BÓˆÚÏ ÈL ¯ÙÒ CÏn‰ ·zÎÏ (‰) ;BÓˆÚÏ ‰¯Bz»¿«¿ƒ¿…«∆∆≈∆≈ƒ¿«¿

.‰¯Bz È¯ÙÒ ÈL BÏ ‰È‰iL È„k¿≈∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿≈»
ציצית. BNÚÏ˙הלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִִƒ¿«¬≈««¿ƒ«¬

.˙eÒk‰ ÈÙk ÏÚ ˙ÈˆÈƒ̂ƒ««¿≈«¿
ּברכֹות. ‡˙הלכֹות C¯·Ï ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִָƒ¿«¬≈««¿ƒ¿»≈∆

.‰ÏÈÎ‡ ¯Á‡ BÓL¿««¬ƒ»
מילה. ‡˙הלכֹות ÏeÓÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִָƒ¿«¬≈««¿ƒ»∆

.ÈÈÓM‰ ÌBia ÌÈ¯Îf‰«¿»ƒ««¿ƒƒ
‰¯NÚ ˙Á‡ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆««∆¿≈

.‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈

miPnf xtq¥¤§©¦
,˙aL ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,¯NÚ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆∆¿∆ƒ»ƒ¿«»
˙˙È·L ˙BÎÏ‰ ,¯BNÚ ˙˙È·L ˙BÎÏ‰ ,ÔÈ·e¯Ú ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿¿ƒ«»ƒ¿¿ƒ«
‰kÒÂ ¯ÙBL ˙BÎÏ‰ ,‰vÓe ıÓÁ ˙BÎÏ‰ ,·BË ÌBÈƒ¿»≈«»ƒ¿»¿À»
˙BÎÏ‰ ,L„Á‰ Lec˜ ˙BÎÏ‰ ,ÌÈÏ˜L ˙BÎÏ‰ ,·ÏeÏÂ¿»ƒ¿¿»ƒƒ¿ƒ«…∆ƒ¿

.‰kÁÂ ‰l‚Ó ˙BÎÏ‰ ,˙BiÚz«¬ƒƒ¿¿ƒ»«¬À»
ׁשּבת. ÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְִַָ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆
Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·) ;ÈÚÈ·Ma ˙aLÏ (‡) :ÔË¯t¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ∆…«¬
˙‡ˆÏ ‡lL („) ;˙aLa LÚÏ ‡lL (‚) ;‰Î‡ÏÓ¿»»∆…«¬…¿«»∆…»≈

.‰¯ÈÎÊa ÌBi‰ Lc˜Ï (‰) ;˙aLa Ïe·bÏ ıeÁ«¿¿«»¿«≈«ƒ¿ƒ»
ערּובין.ה  È¯·cÓלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִֵƒ¿«¬≈««¿ƒƒƒ¿≈

.ÔÈn‰ ÔÓ dÈ‡Â ÌÈ¯ÙBÒ¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ¿»

עׂשֹור. ׁשביתת BÂˆÓ˙הלכֹות Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִַָ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿
‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL -¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;‰Î‡ÏnÓ Ba ˙aLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒ¿…ƒ¿»»∆…
‡lL („) ;Ba ˙BpÚ˙‰Ï (‚) ;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»¿ƒ¿«∆…

.Ba ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿ƒ¿
טֹוב. יֹום ׁשביתת ÌÈzLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְִִַ≈ƒ¿»»¿≈

‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL - ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…
ÏL ÔBL‡¯a ˙aLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»ƒ¿…»ƒ∆
˙aLÏ (‚) ;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·) ;ÁÒt∆«∆…«¬¿»»ƒ¿…
;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL („) ;ÁÒt ÏL ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ∆∆«∆…«¬¿»»
Ba ˙BNÚÏ ‡lL (Â) ;˙BÚe·M‰ ‚Á ÌBÈa ˙aLÏ (‰)ƒ¿…¿««»∆…«¬
˙BNÚÏ ‡lL (Á) ;‰M‰ L‡¯a ˙aLÏ (Ê) ;‰Î‡ÏÓ¿»»ƒ¿…¿…«»»∆…«¬
‡lL (È) ;‚Á ÏL ÔBL‡¯a ˙aLÏ (Ë) ;‰Î‡ÏÓ Ba¿»»ƒ¿…»ƒ∆«∆…
;‚Á ÏL ÈÈÓMa ˙aLÏ (‡È) ;‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ«¬¿»»ƒ¿…«¿ƒƒ∆«

.‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ ‡lL (·È)∆…«¬¿»»
ּומּצה. חמץ -הלכֹות ˙BÂˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ְִֵַָָ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL»…ƒ¿¬≈¿»≈ƒ¿…«¬∆¿∆
¯NÚ ‰Úa¯‡ ÌBÈa ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»∆…∆¡…»≈¿«¿»»»»
‰Úa¯‡Ó ¯B‡N ˙ÈaL‰Ï (·) ;‰ÏÚÓÏe ÌBi‰ ˙BˆÁÓ≈¬«¿«¿»¿«¿ƒ¿≈«¿»»
‡lL („) ;‰Ú·L Ïk ıÓÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚) ;¯NÚ»»∆…∆¡…»≈»ƒ¿»∆…
ıÓÁ ‰‡¯È ‡lL (‰) ;‰Ú·L Ïk ıÓÁ ˙·¯Úz ÏÎ‡Ï∆¡…«¬…∆»≈»ƒ¿»∆…≈»∆»≈
(Ê) ;‰Ú·L Ïk ıÓÁ ‡ˆnÈ ‡lL (Â) ;‰Ú·L Ïk»ƒ¿»∆…ƒ»≈»≈»ƒ¿»
ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ¯tÒÏ (Á) ;ÁÒt‰ ÈÏÈÏa ‰vÓ ÏÎ‡Ï∆¡…«»¿≈≈«∆«¿«≈ƒƒ«ƒ¿«ƒ

.‰ÏÈl‰ B˙B‡a¿««¿»
ולּולב. וסּכה ׁשֹופר LÏLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְִָָָֻ≈ƒ¿»»»…

¯ÙBL ÏB˜ ÚÓLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿…«»
;‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L ‰kqa ·LÈÏ (·) ;È¯L˙a „Á‡a¿∆»¿ƒ¿≈≈≈«À»ƒ¿«¿≈∆»

.‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk Lc˜na ·ÏeÏ ÏhÏ (‚)ƒ…»«ƒ¿»»ƒ¿«¿≈∆»
ׁשקלים. Ïkהלכֹות ÔzÏ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְְִִָƒ¿«¬≈««¿ƒƒ≈»

.‰LÂ ‰L ÏÎa Ï˜M‰ ˙ÈˆÁÓ LÈ‡ƒ«¬ƒ«∆∆¿»»»¿»»
החדׁש. קּדּוׁש È‰Â‡הלכֹות ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְִִֶַֹƒ¿«¬≈««¿ƒ

˙lÁz ‡e‰ ÌBÈ ‰ÊÈ‡a ÌÈL„Á Úa˜ÏÂ Ú„ÈÏÂ ·MÁÏ¿«≈¿≈«¿ƒ¿…«√»ƒ¿≈∆¿ƒ«
.‰M‰ ÈL„ÁÓ L„ÁÂ L„Á Ïk»…∆»…∆≈»¿≈«»»

ּתענּיֹות. BpÚ˙‰Ï˙הלכֹות ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְֲִִַƒ¿«¬≈««¿ƒ¿ƒ¿«
ÏÚ ‡B·zL ‰ÏB„b ‰¯ˆ ˙Ú ÏÎa '‰ ÈÙÏ ˜ÚÊÏÂ¿ƒ¿…ƒ¿≈¿»≈»»¿»∆»«

.¯eav‰«ƒ
וחנּכה. מגּלה BÂˆÓ˙הלכֹות ÈzL ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִִַָָֻ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

.ÔÈn‰ ÔÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰NÚ¬≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»ƒ«ƒ¿»
LÓÁ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»≈
LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Ó ‰¯NÚ ÚLz - ÌÈLÏLe¿…ƒ¿«∆¿≈≈∆ƒ¿¬≈¿≈
˙BÂˆÓ LÏL Ba LÈÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿≈»…ƒ¿

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ

miWp xtq¥¤¨¦
,˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿ƒ
‰¯Ú ˙BÎÏ‰ ,‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ ,ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ¿«¬»

.‰ËBN ˙BÎÏ‰ ,‰Ïe˙a¿»ƒ¿»
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m"anxd zncwd - ixyz f"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

איׁשּות. ÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְִִ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿¿≈
‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;ÔÈLec˜Â ‰a˙Îa ‰M‡ ‡OÏ (‡) :ÔË¯t¿»»ƒ»ƒ»ƒ¿À»¿ƒƒ∆…
ÚÓÈ ‡lL (‚) ;ÔÈLec˜Â ‰a˙k ‡Ïa ‰M‡ ÏÚazƒ»≈ƒ»¿…¿À»¿ƒƒ∆…ƒ¿«

.‰pnÓ ˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ („) ;‰BÚÂ ˙eÒk ¯‡L¿≈¿¿»ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆»
ּגרּוׁשין. ÔÏÏÎaהלכֹות LÈ(‡) Y ˙BÂˆÓ ÈzL ְִִֵ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿

‡lL (·) ;¯ÙÒa L¯‚Ó‰ L¯‚iL ‡e‰Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿∆¿»≈«¿»≈¿≈∆∆…
.˙‡OpMÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ≈

וחליצה. יּבּום -הלכֹות ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְֲִִִַָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿
‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL¿≈ƒ¿¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆
‰Ó·È ‡Npz ‡lL (‚) ;ıÏÁÏ (·) ;ÌaÈÏ (‡) :ÔË¯t¿»»¿«≈«¿…∆…ƒ»≈¿»»

.‰ÈÏÚÓ Ì·i‰ ˙eL¯ ¯eÒzL „Ú ¯Ê LÈ‡Ï¿ƒ»«∆»¿«»»≈»∆»
ּבתּולה. נערה -הלכֹות ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִַָָ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL»…ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
ÒB‡‰ ‡OiL (·) ;‰zÙÓ‰ Ò˜Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒ¿…«¿«∆∆ƒ»»≈
˙L‡ ·LzL („) ;ÒB‡‰ L¯‚È ‡lL (‚) ;B˙Òe‡¬»∆…¿»≈»≈∆≈≈≈∆
L¯‚È ‡lL (‰) ;ÌÏBÚÏ dÏÚa ˙Áz Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓƒ≈««««¬»¿»∆…¿»≈

.BzL‡ ˙‡ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓƒ≈«∆ƒ¿
ׂשֹוטה. (‡)הלכֹות Y ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְִָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
‰¯e„q‰ ˙B‡w‰ ˙¯B˙k ‰ËBNÏ ˙BNÚÏ (‡) :ÔË¯t¿»»«¬¿»¿««¿»«¿»
‡lL (‚) ;da¯˜ ÏÚ ÔÓL ÔzÏ ‡lL (·) ;‰¯Bza«»∆…ƒ≈∆∆«»¿»»∆…

.‰B·Ï ÂÈÏÚ ÔzÏƒ≈»»¿»
‰¯NÚ Ú·L ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆¿«∆¿≈
‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÚLz Ô‰Ó -≈∆≈«ƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…

.‰NÚ«̇¬∆

ה'תשע"ח  תשרי י"ז ש"ק יום

dXcw xtq¥¤§ª¨
È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LÏL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»…¿∆ƒ»ƒ¿ƒ≈
.‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ ,˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ ,‰‡Èaƒ»ƒ¿«¬»¬ƒ¿¿ƒ»

ּביאה. אּסּורי ÌÈLÏLeהלכֹות Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְִִִֵָ≈ƒ¿»»∆«¿…ƒ
‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈLÏLe LLÂ ,‰NÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ - ˙BÂˆÓƒ¿««ƒ¿«¬≈¿≈¿…ƒƒ¿…
;Ì‡‰ ÏÚ ‡·Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆…»…«»≈

);˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (‚) ;·‡ ˙L‡ ÏÚ ‡·Ï ‡lL (·∆…»…«≈∆»∆…ƒ¿…»
˙a ÏÚ·Ï ‡lL (‰) ;·‡ ˙L‡ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL („)∆…ƒ¿…«≈∆»∆…ƒ¿…«
;˙a‰ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL (Ê) ;˙a ÏÚ·Ï ‡lL (Â) ;Ôa‰«≈∆…ƒ¿…«∆…ƒ¿…«««
‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Ë) ;dz·e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Á)∆…ƒ»ƒ»ƒ»∆…ƒ»ƒ»
‡lL (‡È) ;dza ˙·e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (È) ;da ˙·e«¿»∆…ƒ»ƒ»«ƒ»∆…
(‚È) ;Ì‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (·È) ;·‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ïƒ¿…¬»∆…ƒ¿…¬≈
˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL („È) ;·‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL∆…ƒ¿…≈∆¬ƒ»»∆…ƒ¿…≈∆
ÏÚ·Ï ‡lL (ÊË) ;Á‡ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (ÂË) ;Ôa‰«≈∆…ƒ¿…≈∆»∆…ƒ¿…
(ÁÈ) ;‰Ó‰a ÌÚ ·kLÏ ‡lL (ÊÈ) ;BzL‡ ˙BÁ‡¬ƒ¿∆…ƒ¿«ƒ¿≈»
ÌÚ ·kLÏ ‡lL (ËÈ) ;‰ÈÏÚ ‰Ó‰a ‰M‡ ‡È·z ‡lL∆…»ƒƒ»¿≈»»∆»∆…ƒ¿«ƒ

˙Bl‚Ï ‡lL (‡Î) ;·‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (Î) ;¯ÎÊ»»∆…¿«∆¿«»∆…¿«
(‚Î) ;LÈ‡ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (·Î) ;·‡‰ ÈÁ‡ ˙Â¯Ú∆¿«¬ƒ»»∆…ƒ¿…≈∆ƒ
(‰Î) ;ÌÈBba ÔzÁ˙‰Ï ‡lL („Î) ;‰c ÏÚ·Ï ‡lL∆…ƒ¿…ƒ»∆…¿ƒ¿«≈«ƒ
˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÂÎ) ;Ï‰wa È·‡BÓe ÈBnÚ ‡B·È ‡lL∆…»«ƒ»ƒ«»»∆…¿«¿ƒ
˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÊÎ) ;Ï‰wa ‡B·lÓ È¯ˆÓ ÈLÈÏL ¯Bc¿ƒƒƒ¿ƒƒ»«»»∆…¿«¿ƒ
‡B·È ‡lL (ÁÎ) ;Ï‰wa ‡B·lÓ ÈÓB„‡ ÈLÈÏL ¯Bc¿ƒƒ¬ƒƒ»«»»∆…»
(Ï) ;Ï‰wa ÒÈ¯Ò ‡B·È ‡lL (ËÎ) ;Ï‰wa ¯ÊÓÓ«¿≈«»»∆…»»ƒ«»»
‡lL (‡Ï) ;ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a elÙ‡ ,¯ÎÊ Ò¯ÒÏ ‡lL∆…¿»≈»»¬ƒ¿≈»«»»∆…
ÏB„b Ô‰k ÏÚ·È ‡lL (·Ï) ;‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ‡OÈƒ»…≈»«¿»»∆…ƒ¿……≈»
ÏB„b Ô‰k ‡OiL (‚Ï) ;ÔÈLec˜ ‡Ïa elÙ‡ ,‰ÓÏ‡«¿»»¬ƒ¿…ƒƒ∆ƒ»…≈»
;‰Le¯b Ô‰k ‡OÈ ‡lL („Ï) ;d˙e¯Úa ‰Ïe˙a¿»¿«¬»∆…ƒ»…≈¿»
(ÊÏ) ;‰ÏÏÁ ‡OÈ ‡lL (ÂÏ) ;‰BÊ ‡OÈ ‡lL (‰Ï)∆…ƒ»»∆…ƒ»¬»»
‡lL elÙ‡Â ,˙BÈ¯Ú‰ ÏkÓ ˙Á‡Ï Ì„‡ ·¯˜È ‡lL∆…ƒ¿«»»¿««ƒ»»¬»«¬ƒ∆…

.ÏÚa»«
אסּורֹות. מאכלֹות BÓL‰הלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְֲֲִַָ≈ƒ¿»»¿∆

Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ - ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒƒ¿«¿«ƒ¿¬≈¿«¿«
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
‰‡ÓË ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,‰iÁÂ ‰Ó‰a ÈÓÈÒa ˜c·Ïƒ¿…¿ƒ»≈¿≈»¿«»¿«¿ƒ≈¿≈»
ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,ÛBÚ‰ ÈÓÈÒa ˜c·Ï (·) ;‰¯B‰ËÏƒ¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»¿«¿ƒ≈
ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,ÌÈ‚c ÈÓÈÒa ˜c·Ï (‚) ;¯B‰ËÏ ‡ÓË»≈¿»ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ¿«¿ƒ≈
ÔÈa ÏÈc·‰Ï ,ÌÈ·‚Á ÈÓÈÒa ˜c·Ï („) ;¯B‰ËÏ ‡ÓË»≈¿»ƒ¿…¿ƒ»≈¬»ƒ¿«¿ƒ≈
;‰‡ÓË ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏÎ‡Ï ‡lL (‰) ;¯B‰ËÏ ‡ÓË»≈¿»∆…∆¡…¿≈»¿«»¿≈»
ÌÈ‚c ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê) ;‡ÓË ÛBÚ ÏÎ‡Ï ‡lL (Â)∆…∆¡…»≈∆…∆¡…»ƒ
‡lL (Ë) ;ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL (Á) ;ÌÈ‡ÓË¿≈ƒ∆…∆¡…∆∆»∆…
;ı¯‡‰ NÓ¯ ÏÎ‡Ï ‡lL (È) ;ı¯‡‰ ı¯L ÏÎ‡Ï∆¡…∆∆»»∆∆…∆¡…∆∆»»∆
(·È) ;ı¯‡Ï ‡ˆzLk ˙B¯t‰ ˙ÚÏBz ÏÎ‡Ï ‡lL (‡È)∆…∆¡…«««≈¿∆≈≈»»∆
;‰Ï· ÏÎ‡Ï ‡lL (‚È) ;ÌÈn‰ ı¯L ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…∆∆««ƒ∆…∆¡…¿≈»
ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂË) ;Ï˜Òp‰ ¯BLa ˙B‰ÈÏ ‡lL („È)∆…≈»¿«ƒ¿»∆…∆¡…
‡lL (ÊÈ) ;ÈÁ‰ ÔÓ ¯·‡ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÊË) ;‰Ù¯Ë¿≈»∆…∆¡…≈∆ƒ««∆…
;‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ ÏÎ‡Ï ‡lL (ÁÈ) ;Ìc ÏÎ‡Ï∆¡…»∆…∆¡…≈∆¿≈»¿»
¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL (Î) ;‰Lp‰ „Èb ÏÎ‡Ï ‡lL (ËÈ)∆…∆¡…ƒ«»∆∆…∆¡…»»
ÌÁÏ ÏÎ‡Ï ‡lL (·Î) ;BÏM·Ï ‡lL (‡Î) ;·ÏÁa¿»»∆…¿«¿∆…∆¡…∆∆
;L„Á‰ ÔÓ ÈÏ˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (‚Î) ;L„Á ‰‡e·z¿»»»∆…∆¡…»ƒƒ∆»»
‡lL (‰Î) ;L„Á‰ ÔÓ ÏÓ¯k ÏÎ‡Ï ‡lL („Î)∆…∆¡…«¿∆ƒ∆»»∆…
(ÊÎ) ;Ì¯k‰ È‡Ïk ÏÎ‡Ï ‡lL (ÂÎ) ;‰Ï¯Ú ÏÎ‡Ï∆¡…»¿»∆…∆¡…ƒ¿≈«∆∆

.CÒ ÔÈÈ ˙BzLÏ ‡lL (ÁÎ) ;Ï·Ë ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…∆∆∆…ƒ¿≈∆∆
ׁשחיטה. LÏLהלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִָ≈ƒ¿»»¬≈ƒ¿»…

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
‡lL (·) ;ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ,ËÁLÏ (‡) :ÔË¯t¿»»ƒ¿…¿««»…«∆…
Ìc ˙BqÎÏ (‚) ;„Á‡ ÌBÈa Ba ˙‡Â B˙B‡ ËÁLÏƒ¿…¿∆¿¿∆»¿««
(‰) ;ÌÈa‰ ÏÚ Ì‡‰ ÁwÏ ‡lL („) ;ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆…ƒ«»≈««»ƒ

.ÌÈa‰ ÏÚ dÁ˜Ï Ì‡ ,Ì‡‰ ÁlLÏ¿«≈«»≈ƒ¿»»««»ƒ
- ÌÈÚ·L ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆ƒ¿ƒ
‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈMLÂ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰BÓL Ô‰Ó≈∆¿∆ƒ¿¬≈¿«ƒ¿ƒƒƒ¿…
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m"anxdרי zncwd - ixyz f"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

d`ltd xtq¥¤©§¨¨
,˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,Úa¯‡ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿«¿∆ƒ»ƒ¿¿
ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ ,˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ ,ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿¬»ƒ

.ÌÈÓ¯ÁÂ«¬»ƒ
ׁשבּועֹות. ‡Á˙הלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆¿∆
¯t‡lL (·) ;¯˜MÏ BÓLa Ú·MÈÏ ‡lL (‡) :ÔË ¿»»∆…ƒ»«ƒ¿«∆∆∆…

(„) ;ÔB„wÙa ¯tÎÏ ‡lL (‚) ;‡ÂMÏ BÓL ˙‡ ‡OÏƒ»∆¿«»¿∆…ƒ¿…¿ƒ»
BÓLa Ú·MÈÏ (‰) ;ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÈÏ ‡lL∆…ƒ»««¿ƒ«»ƒ»«ƒ¿

.˙Ó‡a∆¡∆
נדרים. ÌÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְִִָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿¿«ƒ

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆
;¯„pL BÓk ‰NÚÈÂ ÂÈ˙ÙN ‡ˆBÓ ¯ÓLiL (‡) :ÔË¯t¿»»∆ƒ¿…»¿»»¿«¬∆¿∆»«
,‰Úe·M‰ B‡ ¯„p‰ ¯ÙeiL (‚) ;B¯·c ÏÁÈ ‡lL (·)∆…«≈¿»∆««∆∆«¿»

.·˙ÎaL ‰¯Bza L¯ÙÓ‰ ÌÈ¯„ ¯Ù‰ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆≈≈¿»ƒ«¿…»«»∆ƒ¿»
נזירּות. ÌÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿¿«ƒ

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆
B¯ÚN Ál‚È ‡lL (·) ;Ú¯t ¯ÈÊp‰ Ïc‚iL (‡) :ÔË¯t¿»»∆¿«≈«»ƒ∆«∆…¿««¿»
˙·¯Úz ‡ÏÂ ÔÈÈ ¯ÈÊp‰ ‰zLÈ ‡lL (‚) ;B¯Ê ÈÓÈ Ïk»¿≈ƒ¿∆…ƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿…«¬…∆
ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL („) ;Ô‰lL ıÓÁ elÙ‡Â ,ÔÈÈ«ƒ«¬ƒ…∆∆»∆∆……«¬»ƒ
ÏÎ‡È ‡lL (Â) ;ÔÈ˜enˆ ÏÎ‡È ‡lL (‰) ;ÌÈÁÏ«ƒ∆……«ƒƒ∆……«
Ï‰‡Ï ÒkÈ ‡lL (Á) ;ÔÈbÊ ÏÎ‡È ‡lL (Ê) ;ÌÈpˆ¯Á«¿«ƒ∆……««ƒ∆…ƒ»≈¿…∆
ÏÚ Ál‚iL (È) ;ÌÈ˙nÏ ‡nhÈ ‡lL (Ë) ;˙n‰«≈∆…ƒ«»«≈ƒ∆¿«««

.‡nhiLk B‡ B˙e¯ÈÊ ÌÈÏLiLk ,˙Ba¯w‰«»¿»¿∆«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ«»
וחרמים. ערכין BÂˆÓ˙הלכֹות Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְֲֲִִִַָָ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ -»≈ƒ¿¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
L¯ÙÓ ¯L‡k Ì„‡ ÈÎ¯Úa Ôe„Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»»¿∆¿≈»»«¬∆¿…»
ÈÎ¯Ú ÔÈc (·) ;Ì„‡ ÈÎ¯Ú ÔÈc ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰¯Bza«»¿∆ƒ∆¿≈»»ƒ∆¿≈
;˙B„N ÈÎ¯Ú ÔÈc („) ;ÌÈza ÈÎ¯Ú ÔÈc (‚) ;‰Ó‰a¿≈»ƒ∆¿≈»ƒƒ∆¿≈»
(Ê) ;Ì¯Á ¯ÎnÈ ‡lL (Â) ;ÂÈÒÎ ÌÈ¯ÁÓ ÔÈc (‰)ƒ«¿ƒ¿»»∆…ƒ»≈≈∆

.Ì¯Á Ï‡bÈ ‡lL∆…ƒ»≈≈∆
LÓÁ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»≈
‰¯NÚ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Ó ¯NÚ - ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿¬≈«¬≈∆¿≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

mirxf xtq¥¤§¨¦
,ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,Ú·L ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆«¿∆ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ
˙BÎÏ‰ ,˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰ ,ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿«¿¬ƒƒƒ¿¿ƒ¿
˙BÎÏ‰ ,ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯NÚÓ ˙BÎÏ‰ ,˙B¯NÚÓ««¿ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒƒ¿
.Ï·BÈÂ ‰hÓL ˙BÎÏ‰ ,‰p‰k ˙BzÓ ¯‡Le ÌÈ¯ekaƒƒ¿»«¿¿À»ƒ¿¿ƒ»¿≈

ּכלאים. ˙NÚ‰;הלכֹות ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִִַ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿…«¬∆
(·) ;ÌÈ‡Ïk ÌÈÚ¯Ê Ú¯ÊÏ ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆¿»»∆…ƒ¿…«¿»ƒƒ¿«ƒ
ÚÈa¯‰Ï ‡lL (‚) ;Ì¯ka ˜¯È B‡ ‰‡e·z Ú¯ÊÏ ‡lL∆…ƒ¿…«¿»»»«∆∆∆…¿«¿ƒ«
È‡ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL („) ;ÌÈ‡Ïk ‰Ó‰a¿≈»ƒ¿«ƒ∆…«¬¿»»¿ƒ¿≈

.ÌÈ‡Ïk LaÏÏ ‡lL (‰) ;„Á‡k ‰Ó‰a¿≈»¿∆»∆…ƒ¿…ƒ¿«ƒ
ענּיים. מּתנֹות NÚ¯‰הלכֹות LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִִִַ≈ƒ¿»»¿…∆¿≈

;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ú·L - ˙BÂˆÓƒ¿∆«ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆
‰lÎÈ ‡lL (·) ;‰‡t ÁÈp‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆¿»»¿«ƒ«≈»∆…¿«∆
;Ë˜l‰ ËwÏÈ ‡lL („) ;Ë˜Ï ÁÈp‰Ï (‚) ;‰‡t‰«≈»¿«ƒ«∆∆∆…¿«≈«∆∆
;Ì¯k‰ ÏÏBÚÈ ‡lL (Â) ;Ì¯ka ˙BÏÏBÚ ·ÊÚÏ (‰)«¬…≈«∆∆∆…¿≈«∆∆
;Ì¯k‰ Ë¯t ËwÏÈ ‡lL (Á) ;Ì¯k‰ Ë¯t ·ÊÚÏ (Ê)«¬…∆∆«∆∆∆…¿«≈∆∆«∆∆
;‰ÁÎM‰ ˙Á˜Ï ·eLÈ ‡lL (È) ;‰ÁÎM‰ ÁÈp‰Ï (Ë)¿«ƒ««ƒ¿»∆…»»«««ƒ¿»
˙qÓa ‰˜„ˆ ÔzÏ (·È) ;ÌÈiÚÏ ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡È)¿«¿ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ≈¿»»¿ƒ«

.ÈÚ‰ ÏÚ B··Ï ın‡È ‡lL (‚È) ;„È»∆…¿«≈¿»«∆»ƒ
ּתרּומֹות. -הלכֹות ˙BÂˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ְְִ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈzL¿«ƒƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
(·) ;‰ÏB„b ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»¿«¿ƒ¿»¿»
˙BÓe¯z ÌÈc˜È ‡lL (‚) ;¯NÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ¿««¬≈∆…«¿ƒ¿
‡lL („) ;¯„q‰ ÏÚ LÈ¯ÙÈ ‡l‡ ,‰ÊÏ ‰Ê ˙B¯NÚÓe««¿∆»∆∆»«¿ƒ««≈∆∆…
Ô‰k ·LBz elÙ‡ ÏÎ‡È ‡lL (‰) ;‰Óe¯z ¯Ê ÏÎ‡È…«»¿»∆……«¬ƒ«…≈
(Ê) ;‰Óe¯z Ï¯Ú ÏÎ‡È ‡lL (Â) ;‰Óe¯z B¯ÈÎN B‡¿ƒ¿»∆……«»≈¿»
ÏÎ‡z ‡lL (Á) ;‰Óe¯z ‡ÓË Ô‰k ÏÎ‡È ‡lL∆……«…≈»≈¿»∆……«

Ó‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,‰Óe¯z ‰ÏÏÁ.ÌÈL„w‰ ÔÓ Ì¯e ¬»»¿»¿…ƒ«»ƒ«√»ƒ
מעׂשר. LÈ¯Ù‰Ïהלכֹות ‡È‰Â - ˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְֲִֵַƒ¿«¬≈««¿ƒ¿«¿ƒ

BzÏÂ ,‰ÚÈ¯f‰ ÈMÓ ‰LÂ ‰L ÏÎa ÔBL‡¯ ¯NÚÓ«¬≈ƒ¿»»»¿»»ƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿
.ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ

רבעי. ונטע ׁשני מעׂשר ÚLzהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְֲִִִֵֵֶַַָ≈ƒ¿»»≈«
‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL - ˙BÂˆÓƒ¿»…ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…
;ÈL ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ
ıeÁ ,Ì„‡‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡La ÂÈÓc ‡ÈˆB‰Ï ‡lL (·)∆…¿ƒ»»ƒ¿»»¿≈»»»
;‰‡ÓËa BÏÎ‡Ï ‡lL (‚) ;‰ÎÈÒÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó≈¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆…¿»¿¿À¿»
¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (‰) ;˙eÈ‡a BÏÎ‡Ï ‡lL („)∆…¿»¿«¬ƒ∆…∆¡…«¬≈
¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (Â) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ Ô‚c ÏL ÈL≈ƒ∆»»ƒ»«ƒ∆…∆¡…«¬«
¯‰ˆÈ ¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ LB¯Èzƒƒ»«ƒ∆…∆¡…«¬«ƒ¿»
,L„˜ Blk ÈÚ·¯ ÚË ˙BÈ‰Ï (Á) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁƒ»«ƒƒ¿∆«¿»ƒÀ…∆
ÏÎÏ ÈL ¯NÚÓk ÂÈÏÚ·Ï ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡‰Ï BÈ„Â¿ƒ¿≈»≈ƒ»«ƒƒ¿»»¿«¬≈≈ƒ¿»

.¯NÚn‰ ÈecÂ ˙BcÂ˙‰Ï (Ë) ;¯·c»»¿ƒ¿«ƒ««¬≈
ּכהּנה מּתנֹות ׁשאר עם ּבּכּורים ְְְְִִִִַָָֻהלכֹות

BÂˆÓ˙ׁשּבּגבּולין. ‰BÓL - ˙BÂˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ ְִֶַ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿¿∆ƒ¿
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»
ÏÎ‡È ‡lL (·) ;Lc˜nÏ Ô˙BÏÚ‰Ïe ÌÈ¯eka LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒƒƒ¿«¬»«ƒ¿»∆……«
;Ô‰ÈÏÚ ˙B¯˜Ï (‚) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈ¯eka Ô‰k‰«…≈ƒƒƒ»«ƒƒ¿¬≈∆
ÌÈÈÁÏe ÚB¯Ê ˙˙Ï (‰) ;Ô‰kÏ ‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï („)¿«¿ƒ«»«…≈»≈¿«¿»«ƒ
˙BcÙÏ (Ê) ;Êb‰ ˙ÈL‡¯ BÏ ÔzÏ (Â) ;Ô‰kÏ ‰·˜Â¿≈»«…≈ƒ≈≈ƒ«≈ƒ¿
¯Ët ˙BcÙÏ (Á) ;Ô‰kÏ BBÈ„t ˙˙ÏÂ Ôa‰ ¯BÎa¿«≈¿»≈ƒ¿«…≈ƒ¿∆∆
,¯BÓÁ ¯Ët Û¯ÚÏ (Ë) ;Ô‰kÏ BBÈ„t ˙˙ÏÂ ¯BÓÁ¬¿»≈ƒ¿«…≈«¬…∆∆¬

.B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ƒ…»»ƒ¿
ויֹובל. ׁשמּטה ÌÈzLeהלכֹות ÌÈ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ ְְְִִֵָ≈ƒ¿»»∆¿ƒ¿«ƒ

‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÚLz - ˙BÂˆÓƒ¿≈«ƒ¿¬≈¿…∆¿≈ƒ¿…
ı¯‡‰ ˙aLzL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆ƒ¿…»»∆
ı¯‡‰ ˙„B·Ú „·ÚÈ ‡lL (·) ;˙ÈÚÈ·Ma ‰Î‡ÏnÓƒ¿»»«¿ƒƒ∆…«¬…¬«»»∆
;BÊ ‰La ÔÏÈ‡‰ ˙„B·Ú „·ÚÈ ‡lL (‚) ;BÊ ‰La¿»»∆…«¬…¬«»ƒ»¿»»
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ריי m"anxd zncwd - ixyz f"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

d`ltd xtq¥¤©§¨¨
,˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,Úa¯‡ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿«¿∆ƒ»ƒ¿¿
ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ ,˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ ,ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿¬»ƒ

.ÌÈÓ¯ÁÂ«¬»ƒ
ׁשבּועֹות. ‡Á˙הלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ Úa¯‡Â ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«¿«ƒ¿…«¬∆¿∆
¯t‡lL (·) ;¯˜MÏ BÓLa Ú·MÈÏ ‡lL (‡) :ÔË ¿»»∆…ƒ»«ƒ¿«∆∆∆…

(„) ;ÔB„wÙa ¯tÎÏ ‡lL (‚) ;‡ÂMÏ BÓL ˙‡ ‡OÏƒ»∆¿«»¿∆…ƒ¿…¿ƒ»
BÓLa Ú·MÈÏ (‰) ;ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÈÏ ‡lL∆…ƒ»««¿ƒ«»ƒ»«ƒ¿

.˙Ó‡a∆¡∆
נדרים. ÌÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְִִָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿¿«ƒ

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆
;¯„pL BÓk ‰NÚÈÂ ÂÈ˙ÙN ‡ˆBÓ ¯ÓLiL (‡) :ÔË¯t¿»»∆ƒ¿…»¿»»¿«¬∆¿∆»«
,‰Úe·M‰ B‡ ¯„p‰ ¯ÙeiL (‚) ;B¯·c ÏÁÈ ‡lL (·)∆…«≈¿»∆««∆∆«¿»

.·˙ÎaL ‰¯Bza L¯ÙÓ‰ ÌÈ¯„ ¯Ù‰ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆≈≈¿»ƒ«¿…»«»∆ƒ¿»
נזירּות. ÌÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִ≈ƒ¿»»∆∆ƒ¿¿«ƒ

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆
B¯ÚN Ál‚È ‡lL (·) ;Ú¯t ¯ÈÊp‰ Ïc‚iL (‡) :ÔË¯t¿»»∆¿«≈«»ƒ∆«∆…¿««¿»
˙·¯Úz ‡ÏÂ ÔÈÈ ¯ÈÊp‰ ‰zLÈ ‡lL (‚) ;B¯Ê ÈÓÈ Ïk»¿≈ƒ¿∆…ƒ¿∆«»ƒ«ƒ¿…«¬…∆
ÌÈ·Ú ÏÎ‡È ‡lL („) ;Ô‰lL ıÓÁ elÙ‡Â ,ÔÈÈ«ƒ«¬ƒ…∆∆»∆∆……«¬»ƒ
ÏÎ‡È ‡lL (Â) ;ÔÈ˜enˆ ÏÎ‡È ‡lL (‰) ;ÌÈÁÏ«ƒ∆……«ƒƒ∆……«
Ï‰‡Ï ÒkÈ ‡lL (Á) ;ÔÈbÊ ÏÎ‡È ‡lL (Ê) ;ÌÈpˆ¯Á«¿«ƒ∆……««ƒ∆…ƒ»≈¿…∆
ÏÚ Ál‚iL (È) ;ÌÈ˙nÏ ‡nhÈ ‡lL (Ë) ;˙n‰«≈∆…ƒ«»«≈ƒ∆¿«««

.‡nhiLk B‡ B˙e¯ÈÊ ÌÈÏLiLk ,˙Ba¯w‰«»¿»¿∆«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ«»
וחרמים. ערכין BÂˆÓ˙הלכֹות Ú·L ÔÏÏÎa LÈ ְֲֲִִִַָָ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ -»≈ƒ¿¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
L¯ÙÓ ¯L‡k Ì„‡ ÈÎ¯Úa Ôe„Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»»¿∆¿≈»»«¬∆¿…»
ÈÎ¯Ú ÔÈc (·) ;Ì„‡ ÈÎ¯Ú ÔÈc ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰¯Bza«»¿∆ƒ∆¿≈»»ƒ∆¿≈
;˙B„N ÈÎ¯Ú ÔÈc („) ;ÌÈza ÈÎ¯Ú ÔÈc (‚) ;‰Ó‰a¿≈»ƒ∆¿≈»ƒƒ∆¿≈»
(Ê) ;Ì¯Á ¯ÎnÈ ‡lL (Â) ;ÂÈÒÎ ÌÈ¯ÁÓ ÔÈc (‰)ƒ«¿ƒ¿»»∆…ƒ»≈≈∆

.Ì¯Á Ï‡bÈ ‡lL∆…ƒ»≈≈∆
LÓÁ ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆»≈
‰¯NÚ LÓÁÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ô‰Ó ¯NÚ - ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿¬≈«¬≈∆¿≈

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

mirxf xtq¥¤§¨¦
,ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,Ú·L ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆«¿∆ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ
˙BÎÏ‰ ,˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰ ,ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿«¿¬ƒƒƒ¿¿ƒ¿
˙BÎÏ‰ ,ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯NÚÓ ˙BÎÏ‰ ,˙B¯NÚÓ««¿ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒƒ¿
.Ï·BÈÂ ‰hÓL ˙BÎÏ‰ ,‰p‰k ˙BzÓ ¯‡Le ÌÈ¯ekaƒƒ¿»«¿¿À»ƒ¿¿ƒ»¿≈

ּכלאים. ˙NÚ‰;הלכֹות ‡Ï ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִִַ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿…«¬∆
(·) ;ÌÈ‡Ïk ÌÈÚ¯Ê Ú¯ÊÏ ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆¿»»∆…ƒ¿…«¿»ƒƒ¿«ƒ
ÚÈa¯‰Ï ‡lL (‚) ;Ì¯ka ˜¯È B‡ ‰‡e·z Ú¯ÊÏ ‡lL∆…ƒ¿…«¿»»»«∆∆∆…¿«¿ƒ«
È‡ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ‡lL („) ;ÌÈ‡Ïk ‰Ó‰a¿≈»ƒ¿«ƒ∆…«¬¿»»¿ƒ¿≈

.ÌÈ‡Ïk LaÏÏ ‡lL (‰) ;„Á‡k ‰Ó‰a¿≈»¿∆»∆…ƒ¿…ƒ¿«ƒ
ענּיים. מּתנֹות NÚ¯‰הלכֹות LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִִִַ≈ƒ¿»»¿…∆¿≈

;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Ú·L - ˙BÂˆÓƒ¿∆«ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆
‰lÎÈ ‡lL (·) ;‰‡t ÁÈp‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆¿»»¿«ƒ«≈»∆…¿«∆
;Ë˜l‰ ËwÏÈ ‡lL („) ;Ë˜Ï ÁÈp‰Ï (‚) ;‰‡t‰«≈»¿«ƒ«∆∆∆…¿«≈«∆∆
;Ì¯k‰ ÏÏBÚÈ ‡lL (Â) ;Ì¯ka ˙BÏÏBÚ ·ÊÚÏ (‰)«¬…≈«∆∆∆…¿≈«∆∆
;Ì¯k‰ Ë¯t ËwÏÈ ‡lL (Á) ;Ì¯k‰ Ë¯t ·ÊÚÏ (Ê)«¬…∆∆«∆∆∆…¿«≈∆∆«∆∆
;‰ÁÎM‰ ˙Á˜Ï ·eLÈ ‡lL (È) ;‰ÁÎM‰ ÁÈp‰Ï (Ë)¿«ƒ««ƒ¿»∆…»»«««ƒ¿»
˙qÓa ‰˜„ˆ ÔzÏ (·È) ;ÌÈiÚÏ ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡È)¿«¿ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ≈¿»»¿ƒ«

.ÈÚ‰ ÏÚ B··Ï ın‡È ‡lL (‚È) ;„È»∆…¿«≈¿»«∆»ƒ
ּתרּומֹות. -הלכֹות ˙BÂˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ ְְִ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈzL¿«ƒƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
(·) ;‰ÏB„b ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»¿«¿ƒ¿»¿»
˙BÓe¯z ÌÈc˜È ‡lL (‚) ;¯NÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ¿««¬≈∆…«¿ƒ¿
‡lL („) ;¯„q‰ ÏÚ LÈ¯ÙÈ ‡l‡ ,‰ÊÏ ‰Ê ˙B¯NÚÓe««¿∆»∆∆»«¿ƒ««≈∆∆…
Ô‰k ·LBz elÙ‡ ÏÎ‡È ‡lL (‰) ;‰Óe¯z ¯Ê ÏÎ‡È…«»¿»∆……«¬ƒ«…≈
(Ê) ;‰Óe¯z Ï¯Ú ÏÎ‡È ‡lL (Â) ;‰Óe¯z B¯ÈÎN B‡¿ƒ¿»∆……«»≈¿»
ÏÎ‡z ‡lL (Á) ;‰Óe¯z ‡ÓË Ô‰k ÏÎ‡È ‡lL∆……«…≈»≈¿»∆……«

Ó‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,‰Óe¯z ‰ÏÏÁ.ÌÈL„w‰ ÔÓ Ì¯e ¬»»¿»¿…ƒ«»ƒ«√»ƒ
מעׂשר. LÈ¯Ù‰Ïהלכֹות ‡È‰Â - ˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְֲִֵַƒ¿«¬≈««¿ƒ¿«¿ƒ

BzÏÂ ,‰ÚÈ¯f‰ ÈMÓ ‰LÂ ‰L ÏÎa ÔBL‡¯ ¯NÚÓ«¬≈ƒ¿»»»¿»»ƒ¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿
.ÌiÂÏÏ«¿ƒƒ

רבעי. ונטע ׁשני מעׂשר ÚLzהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְֲִִִֵֵֶַַָ≈ƒ¿»»≈«
‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL - ˙BÂˆÓƒ¿»…ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…
;ÈL ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ
ıeÁ ,Ì„‡‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡La ÂÈÓc ‡ÈˆB‰Ï ‡lL (·)∆…¿ƒ»»ƒ¿»»¿≈»»»
;‰‡ÓËa BÏÎ‡Ï ‡lL (‚) ;‰ÎÈÒÂ ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó≈¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»∆…¿»¿¿À¿»
¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (‰) ;˙eÈ‡a BÏÎ‡Ï ‡lL („)∆…¿»¿«¬ƒ∆…∆¡…«¬≈
¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (Â) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ Ô‚c ÏL ÈL≈ƒ∆»»ƒ»«ƒ∆…∆¡…«¬«
¯‰ˆÈ ¯NÚÓ ÏÎ‡Ï ‡lL (Ê) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ LB¯Èzƒƒ»«ƒ∆…∆¡…«¬«ƒ¿»
,L„˜ Blk ÈÚ·¯ ÚË ˙BÈ‰Ï (Á) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁƒ»«ƒƒ¿∆«¿»ƒÀ…∆
ÏÎÏ ÈL ¯NÚÓk ÂÈÏÚ·Ï ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡‰Ï BÈ„Â¿ƒ¿≈»≈ƒ»«ƒƒ¿»»¿«¬≈≈ƒ¿»

.¯NÚn‰ ÈecÂ ˙BcÂ˙‰Ï (Ë) ;¯·c»»¿ƒ¿«ƒ««¬≈
ּכהּנה מּתנֹות ׁשאר עם ּבּכּורים ְְְְִִִִַָָֻהלכֹות

BÂˆÓ˙ׁשּבּגבּולין. ‰BÓL - ˙BÂˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ ְִֶַ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿¿∆ƒ¿
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ¬≈¿««ƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»
ÏÎ‡È ‡lL (·) ;Lc˜nÏ Ô˙BÏÚ‰Ïe ÌÈ¯eka LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒƒƒ¿«¬»«ƒ¿»∆……«
;Ô‰ÈÏÚ ˙B¯˜Ï (‚) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈ¯eka Ô‰k‰«…≈ƒƒƒ»«ƒƒ¿¬≈∆
ÌÈÈÁÏe ÚB¯Ê ˙˙Ï (‰) ;Ô‰kÏ ‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï („)¿«¿ƒ«»«…≈»≈¿«¿»«ƒ
˙BcÙÏ (Ê) ;Êb‰ ˙ÈL‡¯ BÏ ÔzÏ (Â) ;Ô‰kÏ ‰·˜Â¿≈»«…≈ƒ≈≈ƒ«≈ƒ¿
¯Ët ˙BcÙÏ (Á) ;Ô‰kÏ BBÈ„t ˙˙ÏÂ Ôa‰ ¯BÎa¿«≈¿»≈ƒ¿«…≈ƒ¿∆∆
,¯BÓÁ ¯Ët Û¯ÚÏ (Ë) ;Ô‰kÏ BBÈ„t ˙˙ÏÂ ¯BÓÁ¬¿»≈ƒ¿«…≈«¬…∆∆¬

.B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ƒ…»»ƒ¿
ויֹובל. ׁשמּטה ÌÈzLeהלכֹות ÌÈ¯NÚ ÔÏÏÎa LÈ ְְְִִֵָ≈ƒ¿»»∆¿ƒ¿«ƒ

‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÚLz - ˙BÂˆÓƒ¿≈«ƒ¿¬≈¿…∆¿≈ƒ¿…
ı¯‡‰ ˙aLzL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆ƒ¿…»»∆
ı¯‡‰ ˙„B·Ú „·ÚÈ ‡lL (·) ;˙ÈÚÈ·Ma ‰Î‡ÏnÓƒ¿»»«¿ƒƒ∆…«¬…¬«»»∆
;BÊ ‰La ÔÏÈ‡‰ ˙„B·Ú „·ÚÈ ‡lL (‚) ;BÊ ‰La¿»»∆…«¬…¬«»ƒ»¿»»
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m"anxd zncwd - ixyz f"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‡lL (‰) ;ÌÈ¯ˆBw‰ „‚k ÁÈÙq‰ ¯ˆ˜È ‡lL („)∆…ƒ¿…«»ƒ«¿∆∆«¿ƒ∆…
‰Ó ËÈÓLiL (Â) ;ÌÈ¯ˆBa‰ „‚k ÌÈ¯ÈÊp‰ ¯ˆ·Èƒ¿…«¿ƒƒ¿∆∆«¿ƒ∆«¿ƒ«
‡lL (Á) ;B˙‡ÂÏ‰ Ïk ËÈÓLiL (Ê) ;ı¯‡‰ ‡ÈˆBzM∆ƒ»»∆∆«¿ƒ»«¿»»∆…
Ì„˜ ˙BÂÏ‰lÓ ÚnÈ ‡lL (Ë) ;‰Âl‰ Úa˙È ‡ÏÂ NbÈƒ…¿…ƒ¿««…∆∆…ƒ»«ƒ¿«¿…∆
ÌÈL ¯tÒÏ (È) ;BBÓÓ „a‡È ‡lL È„k ‰hÓM‰«¿ƒ»¿≈∆…¿«≈»ƒ¿…»ƒ
Ú˜˙Ï (·È) ;ÌÈMÓÁ ˙L Lc˜Ï (‡È) ;Ú·L Ú·L∆«∆«¿«≈¿«¬ƒƒƒ¿…«
;ÌÈLÙÁ ÌÈ„·Ú ˙‡ˆÏ È„k È¯L˙Ï È¯ÈNÚa ¯ÙBMa«»«¬ƒƒ¿ƒ¿≈¿≈»≈¬»ƒ»¿ƒ
¯ˆ˜È ‡lL („È) ;BÊ ‰La ‰Ó„‡ „·Úz ‡lL (‚È)∆…≈»≈¬»»¿»»∆…ƒ¿…
‰È¯ÈÊ ¯ˆ·È ‡lL (ÂË) ;ÌÈ¯ˆBw‰ „‚k ‰ÈÁÈÙÒ¿ƒ∆»¿∆∆«¿ƒ∆…ƒ¿…¿ƒ∆»
,BÊ ‰La ı¯‡Ï ‰l‡b ÔzÏ (ÊË) ;ÌÈ¯ˆBa‰ „‚k¿∆∆«¿ƒƒ≈¿À»»»∆¿»»
¯Înz ‡lL (ÊÈ) ;‰˜Ó ‰„Ne ‰fÁ‡ ‰„N ÔÈc ‡e‰Â¿ƒ¿≈¬À»¿≈ƒ¿∆∆…ƒ»≈
(ËÈ) ;‰ÓBÁ È¯Ú Èza ÔÈc (ÁÈ) ;˙e˙ÈÓˆÏ ı¯‡‰»»∆ƒ¿ƒƒ»≈»≈»
ÌÈ˙B ‡l‡ ,Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÈÂÏ Ë·L Ïk ÏÁÈ ‡lL∆…ƒ¿«»≈∆≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈∆»¿ƒ
Ë·L ÁwÈ ‡lL (Î) ;‰a ˙·LÏ ‰zÓ ÌÈ¯Ú Ì‰Ï»∆»ƒ«»»»∆∆»∆…ƒ«≈∆
˙·LÏ ÌÈ¯Ú ÌiÂÏÏ ÔzÏ (‡Î) ;‰faa ˜ÏÁ ÈÂÏ≈ƒ≈∆«ƒ»ƒ≈«¿ƒƒ»ƒ»∆∆
‡l‡ ,Ì‰È¯Ú L¯‚Ó ¯ÎnÈ ‡lL (·Î) ;Ì‰ÈL¯‚Óeƒ¿¿≈∆∆…ƒ»≈ƒ¿«»≈∆∆»
.Ï·Bi‰ ¯Á‡Ï ÔÈa Ï·Bi‰ ÈÙÏ ÔÈa ÌÏBÚÏ ÌÈÏ‡Bb¬ƒ¿»≈ƒ¿≈«≈≈¿«««≈
ÌÈMLÂ Ú·L ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆∆«¿ƒƒ
˙BÂˆÓ ÌÈLÏLe Ú·LÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈLÏL Ì‰Ó -≈∆¿…ƒƒ¿¬≈¿∆«¿…ƒƒ¿

.‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆

dcFar xtq¥¤£¨
˙Èa ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,ÚLz ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈«¿∆ƒ»ƒ¿≈
˙BÎÏ‰ ,Ba ÌÈ„·BÚ‰Â Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰ ,‰¯ÈÁa‰«¿ƒ»ƒ¿¿≈«ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿
‰NÚÓ ˙BÎÏ‰ ,ÁaÊÓ È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ ,Lc˜n‰ ˙‡Èaƒ««ƒ¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿«¬≈
ÈÏeÒt ˙BÎÏ‰ ,ÔÈÙÒeÓe ÔÈ„ÈÓz ˙BÎÏ‰ ,˙Ba¯w‰«»¿»ƒ¿¿ƒƒ»ƒƒ¿¿≈
˙BÎÏ‰ ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ˙„B·Ú ˙BÎÏ‰ ,ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒƒ¿¬««ƒƒƒ¿

.‰ÏÈÚÓ¿ƒ»
הּבחירה. ּבית -Èהלכֹות ˙BÂˆÓ LL ÔÏÏÎa L ְְִִֵַָ≈ƒ¿»»≈ƒ¿

‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ LÏL»…ƒ¿¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆
˙B·Ï ‡lL (·) ;Lc˜Ó ˙B·Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»ƒ¿ƒ¿»∆…ƒ¿
(„) ;ÂÈÏÚ ˙BÏÚÓa ˙BÏÚÏ ‡lL (‚) ;˙ÈÊb ÁaÊn‰«ƒ¿≈«»ƒ∆…«¬¿«¬»»
;·È·Ò Lc˜n‰ ˙‡ ¯ÓLÏ (‰) ;Lc˜n‰ ÔÓ ‰‡¯ÈÏ¿ƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿…∆«ƒ¿»»ƒ

.Lc˜n‰ ˙¯ÈÓL ˙ÈaL‰Ï ‡lL (Â)∆…¿«¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»
ּבֹו. והעֹובדים הּמקּדׁש ּבית ּכלי LÈהלכֹות ְְְְְִִִֵֵַָָ≈

,‰NÚ ˙BÂˆÓ LL - ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ Úa¯‡ ÔÏÏÎaƒ¿»»«¿«∆¿≈ƒ¿≈ƒ¿¬≈
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰BÓLe¿∆ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
(‚) ;e‰BÓk ˙BNÚÏ ‡lL (·) ;‰ÁLn‰ ÔÓL ˙BNÚÏ«¬∆∆«ƒ¿»∆…«¬»
˙k˙Ók ˙BNÚÏ ‡lL („) ;epnÓ CeÒÏ ‡lL∆…»ƒ∆∆…«¬¿«¿…∆
ıeÁ ˙¯Ëw‰ ÁaÊÓ ÏÚ ¯ÈË˜‰Ï ‡lL (‰) ;˙¯Ëw‰«¿…∆∆…¿«¿ƒ«ƒ¿««¿…∆
‡lL (Ê) ;Û˙k‰ ÏÚ ÔB¯‡‰ ˙‡NÏ (Â) ;˙¯Ëw‰ ÔÓƒ«¿…∆»≈»¬««»≈∆…
(Ë) ;Lc˜na ÈÂl‰ „·ÚiL (Á) ;epnÓ ÌÈca‰ e¯eÒÈ»««ƒƒ∆∆«¬…«≈ƒ«ƒ¿»
Lc˜Ï (È) ;Lc˜na B¯·Á ˙Î‡ÏÓa „Á‡ ‰NÚÈ ‡lL∆…«¬∆∆»ƒ¿∆∆¬≈«ƒ¿»¿«≈
˙BÂL ˙B¯ÓLn‰ Ïk eÈ‰iL (‡È) ;‰„B·ÚÏ Ô‰k‰«…≈»¬»∆ƒ¿»«ƒ¿»»
‡lL (‚È) ;‰„B·ÚÏ ‰p‰k È„‚a LaÏÏ (·È) ;ÌÈÏ‚¯a»¿»ƒƒ¿…ƒ¿≈¿À»»¬»∆…
.„BÙ‡‰ ÏÚÓ ÔLÁ‰ ÁfÈ ‡lL („È) ;ÏÈÚn‰ Ú¯wÈƒ»««¿ƒ∆…ƒ««…∆≈«»≈

הּמקּדׁש. ּביאת NÚ¯‰הלכֹות LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִִַַָ≈ƒ¿»»¬≈∆¿≈

‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL - ˙BÂˆÓƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿…∆¿≈ƒ¿…
¯BkL Ô‰k ÒkÈ ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»∆…ƒ»≈…≈ƒ
(‚) ;L‡¯ Úe¯t Ô‰k BÏ ÒkÈ ‡lL (·) ;Lc˜nÏ«ƒ¿»∆…ƒ»≈…≈¿«…
Ô‰k ÒkÈ ‡lL („) ;ÌÈ„‚a Úe¯˜ Ô‰k BÏ ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈…≈¿«¿»ƒ∆…ƒ»≈…≈
Lc˜n‰ ÔÓ Ô‰k ‡ˆÈ ‡lL (‰) ;ÏÎÈ‰‰ Ï‡ ˙Ú ÏÎa¿»≈∆«≈»∆…≈≈…≈ƒ«ƒ¿»
(Ê) ;Lc˜n‰ ÔÓ ÌÈ‡ÓË ÁlLÏ (Â) ;‰„B·Ú ˙ÚLaƒ¿«¬»¿«≈«¿≈ƒƒ«ƒ¿»
¯‰Ï ‡ÓË ÒkÈ ‡lL (Á) ;Lc˜nÏ ‡ÓË ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈»≈«ƒ¿»∆…ƒ»≈»≈¿«
LnLÈ ‡lL (È) ;‡ÓË LnLÈ ‡lL (Ë) ;˙Èa‰««ƒ∆…¿«≈»≈∆…¿«≈
(·È) ;ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È „·BÚ‰ Lc˜Ï (‡È) ;ÌBÈ Ïe·Ë¿¿«≈»≈»»¿«¿»

nÏÂ ÏÎÈ‰Ï ÌeÓ ÏÚa ÒkÈ ‡lL‡lL (‚È) ;ÁaÊ ∆…ƒ»≈«««≈»¿«ƒ¿≈«∆…
;¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ ‡lL („È) ;ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ«¬…««∆…«¬…««≈

.¯Ê „·ÚÈ ‡lL (ÂË)∆…«¬…»
מזּבח. אּסּורי NÚ¯‰הלכֹות Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְְִִִֵֵַ≈ƒ¿»»«¿«∆¿≈

‡Ï ˙BÂˆÓ ¯NÚÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ - ˙BÂˆÓƒ¿«¿«ƒ¿¬≈¿∆∆ƒ¿…
˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ»«»¿»
(‚) ;ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï ‡lL (·) ;ÌÈÓÈÓz¿ƒƒ∆…¿«¿ƒ«««ƒ¿≈«
¯ÈË˜È ‡lL (‰) ;BÓc ˜¯ÊÈ ‡lL („) ;ËÁLÈ ‡lL∆…ƒ¿…∆…ƒ¿…»∆…«¿ƒ
‡lL (Ê) ;¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜È ‡lL (Â) ;BaÏÁ∆¿∆…«¿ƒ««≈∆…
‡lL (Á) ;ÌÈBb‰ ˙Ba¯˜a elÙ‡ ,ÌeÓ ÏÚa ·È¯˜È«¿ƒ««¬ƒ¿»¿¿«ƒ∆…
;ÌÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ˙BcÙÏ (Ë) ;ÌÈL„wa ÌeÓ ÏÈËÈ»ƒ«√»ƒƒ¿¿≈«À¿»ƒ
‰Ê ÔÓÊ Ì„˜Â .‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓ ·È¯˜‰Ï (È)¿«¿ƒƒ«¿ƒƒ»»¿»¿…∆¿«∆
(‡È) ;B˙B‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,ÔÓÊ ¯qÁÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»¿À«¿«¿≈«¿ƒƒ
¯ÈË˜‰Ï ‡lL (·È) ;¯ÈÁÓe Ô˙‡ ·È¯˜‰Ï ‡lL∆…¿«¿ƒ∆¿»¿ƒ∆…¿«¿ƒ
‡lL („È) ;˙Ba¯w‰ Ïk ÁÏÓÏ (‚È) ;L·„e ¯B‡N¿¿«ƒ¿…«»«»¿»∆…

.˙Ba¯w‰ ÏÚÓ ÁÏn ˙ÈaL‰Ï¿«¿ƒ∆«≈««»¿»
הּקרּבנֹות. מעׂשה LÏLהלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְֲִֵַַָָ≈ƒ¿»»»…

LÏLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ¯NÚ - ˙BÂˆÓ ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿¬≈¿…
(‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
(·) ;¯„q‰ ÏÚ ÌÈ·e˙k‰ ‰ÈNÚÓk ‰ÏBÚ‰ ˙BNÚÏ«¬»»¿«¬∆»«¿ƒ««≈∆
(„) ;˙‡hÁ‰ ¯„Ò (‚) ;‰ÏBÚ‰ ¯Na ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…¿«»»≈∆««»
‡lL (‰) ;˙ÈÓÈt‰ ˙‡hÁ‰ ¯NaÓ ÏÎ‡Ï ‡lL∆…∆¡…ƒ¿«««»«¿ƒƒ∆…
(Ê) ;ÌL‡‰ ¯„Ò (Â) ;ÛBÚ‰ ˙‡hÁa ÏÈc·È«¿ƒ¿««»≈∆»»»
(Á) ;Lc˜na ÌÈL„˜ ÈL„˜ ¯Na ÌÈ‰k‰ eÏÎ‡iL∆…¿«…¬ƒ¿«»¿≈»»ƒ«ƒ¿»
¯Ê ÏÎ‡È ‡lL (Ë) ;‰¯ÊÚÏ ıeÁ ÌeÏÎ‡È ‡lL∆……¿»¬»»∆……«»
‡lL (‡È) ;ÌÈÓÏM‰ ¯„Ò (È) ;ÌÈL„˜ ÈL„wÓƒ»¿≈»»ƒ≈∆«¿»ƒ∆…
(·È) ;ÌÈÓc ˙˜È¯Ê Ì„˜ ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ¯Na ÏÎ‡Ï∆¡…¿«»»ƒ«ƒ…∆¿ƒ«»ƒ
;‰¯Bza ÌÈ·e˙k‰ ‰ÈNÚÓ ¯„Òk ‰ÁÓ Ïk ˙BNÚÏ«¬»ƒ¿»¿≈∆«¬∆»«¿ƒ«»
‡lL („È) ;‡ËBÁ ˙ÁÓ ÏÚ ÔÓL ÌÈNÈ ‡lL (‚È)∆…»ƒ∆∆«ƒ¿«≈∆…
;Ô‰k ˙ÁÓ ÏÎ‡z ‡lL (ÂË) ;‰B·Ï ‰ÈÏÚ ÔzÈƒ≈»∆»¿»∆…≈»≈ƒ¿«…≈
eÏÎ‡iL (ÊÈ) ;ıÓÁ ˙ÁÓ ‰Ù‡z ‡lL (ÊË)∆…≈»∆ƒ¿«»≈∆…¿
ÂÈ¯„ Ïk ‡È·iL (ÁÈ) ;˙BÁÓ È¯ÈL ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿»≈¿»∆»ƒ»¿»»
ÂÈ¯„ ¯Á‡È ‡lL (ËÈ) ;Ba Ú‚tL Ï‚¯a ÂÈ˙B·„Â¿ƒ¿»»∆∆∆»«∆…¿«≈¿»»
(Î) ;Ô‰a ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯·c ¯‡Le ÂÈ˙B·„Â¿ƒ¿»¿»¿»ƒ∆«»»∆

a ˙Ba¯w‰ Ïk ·È¯˜‰Ï‡È·‰Ï (‡Î) ;‰¯ÈÁa‰ ˙È· ¿«¿ƒ»«»¿»¿≈«¿ƒ»¿»ƒ
‡lL (·Î) ;‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÈL„»̃¿≈»»»∆¿≈«¿ƒ»∆…
·È¯˜‰Ï ‡lL (‚Î) ;‰¯ÊÚÏ ıeÁ ˙Ba¯˜ ËÁLÏƒ¿…»¿»»¬»»∆…¿«¿ƒ

.‰¯ÊÚÏ ıeÁ Ôa¯»̃¿»»¬»»
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m"anxdריב zncwd - ixyz f"i w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ּומּוספין. ּתמידין NÚ¯‰הלכֹות ÚLz ÔÏÏÎa LÈ ְְִִִִָ≈ƒ¿»»¿«∆¿≈
˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ‰BÓL - ˙BÂˆÓƒ¿¿∆∆¿≈ƒ¿¬≈¿««ƒ¿«
ÈL ·È¯˜‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ¿≈
ÏÚ L‡ ˜ÈÏ„‰Ï (·) ;˙BÏBÚ ÌBÈ ÏÎa ÌÈN·k¿»ƒ¿»¿«¿ƒ≈«
˙‡ ÌÈ¯‰Ï („) ;d˙BaÎÏ ‡lL (‚) ;ÌBÈ ÏÎa ÁaÊn‰«ƒ¿≈«¿»∆…¿«»¿»ƒ∆
(Â) ;ÌBÈ ÏÎa ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰Ï (‰) ;ÌBÈ ÏÎa ÔLc‰«∆∆¿»¿«¿ƒ¿…∆¿»
‰ÁÓ ÏB„b Ô‰k ·È¯˜iL (Ê) ;ÌBÈ ÏÎa ˙B¯ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ≈¿»∆«¿ƒ…≈»ƒ¿»
ÈL ÛÈÒB‰Ï (Á) ;'ÔÈz·Á' ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿ƒ«ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒ¿≈
(È) ;ÌÈt‰ ÌÁÏ ˙BNÚÏ (Ë) ;˙aLa ˙BÏBÚ ÌÈN·k¿»ƒ¿«»«¬∆∆«»ƒ
(·È) ;ÁÒt‰ ÛÒeÓ (‡È) ;ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÛÒeÓ«»≈√»ƒ««∆«
LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ¯tÒÏ (‚È) ;‰Ùez‰ ¯ÓÚ ·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ…∆«¿»ƒ¿…»ƒ»ƒ
ÛÒeÓ („È) ;¯ÓÚ‰ ˙·¯˜‰ ÌBiÓ ˙BÚe·L ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ«¿»«»…∆«
˙B‡a‰ ˙Ba¯w‰ ÌÚ ÌÁl‰ ÈzL ‡È·‰Ï (ÂË) ;˙¯ˆÚ¬∆∆¿»ƒ¿≈«∆∆ƒ«»¿»«»
;‰M‰ L‡¯ ÛÒeÓ (ÊË) ;˙¯ˆÚ ÌBÈa ÌÁl‰ ÏÏ‚aƒ¿««∆∆¿¬∆∆«…«»»
ÛÒeÓ (ËÈ) ;‚Á‰ ÛÒeÓ (ÁÈ) ;ÌBˆ ÌBÈ ÛÒeÓ (ÊÈ)««∆»«

.˙¯ˆÚ ÈÈÓL¿ƒƒ¬∆∆
הּמקּדׁשין. ּפסּולי BÓL‰הלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְִִֵַָֻ≈ƒ¿»»¿∆

;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL - ˙BÂˆÓƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆
B‡ eÏÒÙpL ÌÈL„˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆¿»»∆…∆¡…»»ƒ∆ƒ¿¿
‡lL (‚) ;Ïebt ÏÎ‡Ï ‡lL (·) ;ÌeÓ Ì‰a Ïh‰L∆À«»∆∆…∆¡…ƒ∆…
;¯˙B ÏÎ‡È ‡lL („) ;ÌpÓÊ ¯Á‡Ï ÌÈL„˜ ¯È˙BÈƒ»»ƒ¿««¿«»∆……«»
ÏÎ‡È ‡lL (Â) ;e‡ÓËpL ÌÈL„˜ ÏÎ‡È ‡lL (‰)∆……«»»ƒ∆ƒ¿¿∆……«
(Á) ;¯˙Bp‰ ˙‡ Û¯NÏ (Ê) ;ÌÈL„w‰ ‡ÓËpL Ì„‡»»∆ƒ¿»«»»ƒƒ¿…∆«»

.‡Óh‰ ˙‡ Û¯NÏƒ¿…∆«»≈
הּכּפּורים. יֹום עבֹודת ‡Á˙הלכֹות ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְֲִִִַַƒ¿«¬≈««

¯„q‰ ÏÚ Ôlk ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ‰NÚÓ ‰NÚiL ‡È‰Â -¿ƒ∆«¬∆«¬≈«ƒƒÀ»««≈∆
ÔÈÈece‰Â ˙Ba¯w‰ ,˙BÓ È¯Á‡ ˙L¯Ùa ·e˙kL BÓk¿∆»¿»»««¬≈«»¿»¿«ƒƒ

.‰„B·Ú‰ ¯‡Le ¯ÈÚO‰ ÁelLÂ¿ƒ««»ƒ¿»»¬»
מעילה. ‡Á˙הלכֹות - ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְִִָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
LÓÁ ˙ÙÒB˙a ‡ËÁ ¯L‡ ÏÚBn‰ ÌlLÏ (‡) :ÔË¯t¿»»¿«≈«≈¬∆»»¿∆∆…∆
„·ÚÏ ‡lL (·) ;ÏÚBn‰ ÔÈc ‡e‰ ‰ÊÂ ,Ôa¯˜Â¿»¿»¿∆ƒ«≈∆…«¬…

.ÌÈL„w‰ ÊÊ‚Ï ‡lL (‚) ;ÌÈL„˜a¿»»ƒ∆…ƒ¿…«√»ƒ
LÏLÂ ‰‡Ó ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆≈»¿»…
ÌÈMÓÁÂ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈÚa¯‡Â Ú·L Ô‰Ó -≈∆∆«¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿≈«¬ƒƒ

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

zFpAxTd xtq¥¤©¨§¨
,ÁÒt Ôa¯˜ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»ƒ¿»¿«∆«
,˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ ,˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰ ,‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ƒ¿¬ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿»

.‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ ,‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿À¿≈«»»ƒ¿¿»
ּפסח. קרּבן BÂˆÓ˙הלכֹות ‰¯NÚ LL ÔÏÏÎa LÈ ְְִֶַַָ≈ƒ¿»»≈∆¿≈ƒ¿

‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ -«¿«ƒ¿¬≈¿≈∆¿≈ƒ¿…
;BpÓÊa ÁÒt‰ ËÁLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»ƒ¿…«∆«ƒ¿«
ÔÈÏz ‡lL (‚) ;ıÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÁaÊÏ ‡lL (·)∆…ƒ¿…««∆»≈∆…»ƒ
¯Na ÏÎ‡Ï (‰) ;ÈL ÁÒt ËÁLÏ („) ;ÂÈ¯eÓ‡≈»ƒ¿…∆«≈ƒ∆¡…¿«

ÏÎ‡Ï (Â) ;¯NÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰«∆«««»»¿≈¬ƒ»»»∆¡…
¯NÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÈL ÁÒt ¯Na¿«∆«≈ƒ««»»¿≈¬ƒ»»»
‡lL (Á) ;ÏM·Óe ‡ ÏÎ‡È ‡lL (Ê) ;ÈM‰ L„ÁÏ«…∆«≈ƒ∆……«»¿À»∆…
ÏÎ‡È ‡lL (Ë) ;‰¯e·ÁÏ ıeÁ ÁÒt‰ ¯NaÓ ‡ˆBÈ≈ƒ¿««∆««¬»∆……«
B‡ ·LB˙Ï epnÓ ÏÈÎ‡È ‡lL (È) ;„nLÓ epnÓƒ∆¿À»∆…«¬ƒƒ∆¿»
¯aLÈ ‡lL (·È) ;Ï¯Ú epnÓ ÏÎ‡È ‡lL (‡È) ;¯ÈÎN»ƒ∆……«ƒ∆»≈∆…ƒ¿…
(„È) ;ÈL ÁÒÙa ÌˆÚ ¯aLÈ ‡lL (‚È) ;ÌˆÚ Ba∆∆∆…ƒ¿…∆∆¿∆«≈ƒ
ÁÒtÓ ¯È‡LÈ ‡lL (ÂË) ;¯˜aÏ epnÓ ¯È‡LÈ ‡lL∆…«¿ƒƒ∆«…∆∆…«¿ƒƒ∆«
ÌBÈ ˙‚È‚Á ¯NaÓ ¯È‡LÈ ‡lL (ÊË) ;¯˜aÏ ÈL≈ƒ«…∆∆…«¿ƒƒ¿«¬ƒ«

.ÈLÈÏL ÌBÈ „Ú ¯NÚ ‰Úa¯‡«¿»»»»«¿ƒƒ
חגיגה. ‡¯Úaהלכֹות - ˙BÂˆÓ LL ÔÏÏÎa LÈ ְֲִִָ≈ƒ¿»»≈ƒ¿«¿«

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆
‰LÏLa ‚ÁÏ (·) ;'‰ Èt ˙‡ ˙B‡¯‰Ï (‡) :ÔË¯t¿»»¿≈»∆¿≈»…ƒ¿…»
;Ì˜È¯ ‰‡¯È ‡lL („) ;ÌÈÏ‚¯a ÁÓNÏ (‚) ;ÌÈÏ‚¿̄»ƒƒ¿…«»¿»ƒ∆…≈»∆≈»
ÂÈ˙BzÓ BÏ ÔzÏÂ BÁnNlÓ ÈÂl ·ÊÚÈ ‡lL (‰)∆…«¬…≈ƒƒ¿«¿¿ƒ≈«¿»
È‡ˆBÓa ˙Bkq‰ ‚Áa ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈ‰˜‰Ï (Â) ;ÌÈÏ‚¯a»¿»ƒ¿«¿ƒ∆»»¿««À¿»≈

.‰hÓL¿ƒ»
ּבכֹורֹות. ÈzLהלכֹות - ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¿≈

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LÏLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓƒ¿¬≈¿»…ƒ¿…«¬∆¿∆
¯BÎa ÏÎ‡È ‡lL (·) ;˙B¯BÎa LÈ¯Ù‰Ï (‡) :ÔË¯t¿»»¿«¿ƒ¿∆…≈»≈¿
(„) ;¯BÎa‰ ‰„tÈ ‡lL (‚) ;ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈÓz»ƒƒ»«ƒ∆…ƒ»∆«¿
¯NÚÓ Ï‡bÈ ‡lL (‰) ;‰Ó‰a ¯NÚÓ LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒ«¬«¿≈»∆…ƒ»≈«¬«
‰NÚnL ÈÙÏ - ¯BÎa‰ ÌÚ ¯NÚn‰ ÈzÏÏÎÂ .‰Ó‰a¿≈»¿»«¿ƒ««¬≈ƒ«¿¿ƒ∆«¬≈
˙‡Â" :¯Ó‡pL ,BnÚ BÏÏk ·e˙k‰Â ,„Á‡ Ì‰ÈL¿≈∆∆»¿«»¿»ƒ∆∆¡«¿∆
¯NÚÓ Ìc ‰fL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ - "˜¯Êz ÌÓc»»ƒ¿…ƒƒ«¿»»¿∆∆««¬≈

.¯BÎa Ì„Â¿«¿
ׁשגגֹות. ÊÂ‰הלכֹות ;‰NÚ ˙BÂˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ ְְִָ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¬≈¿∆

‰Úe·˜ ˙‡hÁ Ôa¯˜ „ÈÁi‰ ·È¯˜iL (‡) :ÔË¯t ‡e‰¿»»∆«¿ƒ«»ƒ»¿««»¿»
Ì‡ BÏ Ú„B ‡lL ÈÓ ÌL‡ ·È¯˜iL (·) ;B˙‚‚L ÏÚ«ƒ¿»∆«¿ƒ»»ƒ∆…«ƒ
‰ÊÂ ,B˙‡hÁ ‡È·ÈÂ BÏ Ú„eiL „Ú ‡ËÁ ‡Ï Ì‡ ‡ËÁ»»ƒ…»»«∆ƒ»«¿»ƒ«»¿∆
‚‚BM‰ ÌL‡ ·È¯˜iL (‚) ;'ÈeÏz ÌL‡' ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»»»»∆«¿ƒ»»«≈
B‡ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa B‡ ‰ÏÊ‚a ‡ËBÁ‰ B‡ ‰ÏÈÚÓaƒ¿ƒ»«≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»¬»
(„) ;'È‡cÂ ÌL‡' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,ÔB„wÙa ¯ÙkL∆»«¿ƒ»¿∆«ƒ¿»»»««
‰È‰ Ì‡ ,˙BÚe„È ˙B¯·Ú ÏÚ Ôa¯˜ ‡ËBÁ‰ ·È¯˜iL∆«¿ƒ«≈»¿»«¬≈¿ƒ»»
,‰ÙÈ‡‰ ˙È¯ÈNÚ B‡ ÛBÚ ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â ,‰Ó‰a ¯ÈLÚ»ƒ¿≈»¿ƒ»»»ƒ¬ƒƒ»≈»
e·È¯˜iL (‰) ;'„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜' ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»»¿»∆¿≈∆«¿ƒ
˙Á‡a ‰ÎÏ‰k ‡lL e¯B‰Â eÚË Ì‡ ,Ôa¯˜ ÔÈ¯„‰q‰««¿∆¿ƒ»¿»ƒ»¿∆…«¬»»¿««

.˙B¯eÓÁ‰ ÔÓƒ«¬
ּכּפרה. מחּסרי BÂˆÓ˙הלכֹות Úa¯‡ ÔÏÏÎa LÈ ְְְִֵַָָֻ≈ƒ¿»»«¿«ƒ¿

¯‰ËzLk ‰·f‰ ·È¯˜zL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ¬≈¿∆¿»»∆«¿ƒ«»»¿∆ƒ¿«
(‚) ;Ôa¯˜ ¯‰ËzLk ˙„ÏBi‰ ·È¯˜zL (·) ;Ôa¯»̃¿»∆«¿ƒ«∆∆¿∆ƒ¿«»¿»
Ú¯ˆÓ‰ ·È¯˜iL („) ;Ôa¯˜ ¯‰ËiLk ·f‰ ·È¯˜iL∆«¿ƒ«»¿∆ƒ¿«»¿»∆«¿ƒ«¿…»
¯Óbz ,Ô‰È˙Ba¯˜ e·È¯˜iL ¯Á‡Â .Ôa¯˜ ¯‰ËiLk¿∆ƒ¿«»¿»¿««∆«¿ƒ»¿¿≈∆ƒ»≈

.Ô˙¯‰Ë»√»»
ּתמּורה. ‡Á˙הלכֹות - ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְִָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
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ּומּוספין. ּתמידין NÚ¯‰הלכֹות ÚLz ÔÏÏÎa LÈ ְְִִִִָ≈ƒ¿»»¿«∆¿≈
˙ÂˆÓ ˙Á‡Â ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ‰BÓL - ˙BÂˆÓƒ¿¿∆∆¿≈ƒ¿¬≈¿««ƒ¿«
ÈL ·È¯˜‰Ï (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ¿≈
ÏÚ L‡ ˜ÈÏ„‰Ï (·) ;˙BÏBÚ ÌBÈ ÏÎa ÌÈN·k¿»ƒ¿»¿«¿ƒ≈«
˙‡ ÌÈ¯‰Ï („) ;d˙BaÎÏ ‡lL (‚) ;ÌBÈ ÏÎa ÁaÊn‰«ƒ¿≈«¿»∆…¿«»¿»ƒ∆
(Â) ;ÌBÈ ÏÎa ˙¯Ë˜ ¯ÈË˜‰Ï (‰) ;ÌBÈ ÏÎa ÔLc‰«∆∆¿»¿«¿ƒ¿…∆¿»
‰ÁÓ ÏB„b Ô‰k ·È¯˜iL (Ê) ;ÌBÈ ÏÎa ˙B¯ ˜ÈÏ„‰Ï¿«¿ƒ≈¿»∆«¿ƒ…≈»ƒ¿»
ÈL ÛÈÒB‰Ï (Á) ;'ÔÈz·Á' ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿ƒ«ƒ¿≈¬ƒƒ¿ƒ¿≈
(È) ;ÌÈt‰ ÌÁÏ ˙BNÚÏ (Ë) ;˙aLa ˙BÏBÚ ÌÈN·k¿»ƒ¿«»«¬∆∆«»ƒ
(·È) ;ÁÒt‰ ÛÒeÓ (‡È) ;ÌÈL„Á ÈL‡¯ ÛÒeÓ«»≈√»ƒ««∆«
LÈ‡Â LÈ‡ Ïk ¯tÒÏ (‚È) ;‰Ùez‰ ¯ÓÚ ·È¯˜‰Ï¿«¿ƒ…∆«¿»ƒ¿…»ƒ»ƒ
ÛÒeÓ („È) ;¯ÓÚ‰ ˙·¯˜‰ ÌBiÓ ˙BÚe·L ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ«¿»«»…∆«
˙B‡a‰ ˙Ba¯w‰ ÌÚ ÌÁl‰ ÈzL ‡È·‰Ï (ÂË) ;˙¯ˆÚ¬∆∆¿»ƒ¿≈«∆∆ƒ«»¿»«»
;‰M‰ L‡¯ ÛÒeÓ (ÊË) ;˙¯ˆÚ ÌBÈa ÌÁl‰ ÏÏ‚aƒ¿««∆∆¿¬∆∆«…«»»
ÛÒeÓ (ËÈ) ;‚Á‰ ÛÒeÓ (ÁÈ) ;ÌBˆ ÌBÈ ÛÒeÓ (ÊÈ)««∆»«

.˙¯ˆÚ ÈÈÓL¿ƒƒ¬∆∆
הּמקּדׁשין. ּפסּולי BÓL‰הלכֹות ÔÏÏÎa LÈ ְְְִִֵַָֻ≈ƒ¿»»¿∆

;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÈzL - ˙BÂˆÓƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿≈ƒ¿…«¬∆
B‡ eÏÒÙpL ÌÈL„˜ ÏÎ‡Ï ‡lL (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆¿»»∆…∆¡…»»ƒ∆ƒ¿¿
‡lL (‚) ;Ïebt ÏÎ‡Ï ‡lL (·) ;ÌeÓ Ì‰a Ïh‰L∆À«»∆∆…∆¡…ƒ∆…
;¯˙B ÏÎ‡È ‡lL („) ;ÌpÓÊ ¯Á‡Ï ÌÈL„˜ ¯È˙BÈƒ»»ƒ¿««¿«»∆……«»
ÏÎ‡È ‡lL (Â) ;e‡ÓËpL ÌÈL„˜ ÏÎ‡È ‡lL (‰)∆……«»»ƒ∆ƒ¿¿∆……«
(Á) ;¯˙Bp‰ ˙‡ Û¯NÏ (Ê) ;ÌÈL„w‰ ‡ÓËpL Ì„‡»»∆ƒ¿»«»»ƒƒ¿…∆«»

.‡Óh‰ ˙‡ Û¯NÏƒ¿…∆«»≈
הּכּפּורים. יֹום עבֹודת ‡Á˙הלכֹות ‰NÚ ˙ÂˆÓ ְֲִִִַַƒ¿«¬≈««

¯„q‰ ÏÚ Ôlk ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ‰NÚÓ ‰NÚiL ‡È‰Â -¿ƒ∆«¬∆«¬≈«ƒƒÀ»««≈∆
ÔÈÈece‰Â ˙Ba¯w‰ ,˙BÓ È¯Á‡ ˙L¯Ùa ·e˙kL BÓk¿∆»¿»»««¬≈«»¿»¿«ƒƒ

.‰„B·Ú‰ ¯‡Le ¯ÈÚO‰ ÁelLÂ¿ƒ««»ƒ¿»»¬»
מעילה. ‡Á˙הלכֹות - ˙BÂˆÓ LÏL ÔÏÏÎa LÈ ְְִִָ≈ƒ¿»»»…ƒ¿««

‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿«ƒƒ¿…«¬∆¿∆
LÓÁ ˙ÙÒB˙a ‡ËÁ ¯L‡ ÏÚBn‰ ÌlLÏ (‡) :ÔË¯t¿»»¿«≈«≈¬∆»»¿∆∆…∆
„·ÚÏ ‡lL (·) ;ÏÚBn‰ ÔÈc ‡e‰ ‰ÊÂ ,Ôa¯˜Â¿»¿»¿∆ƒ«≈∆…«¬…

.ÌÈL„w‰ ÊÊ‚Ï ‡lL (‚) ;ÌÈL„˜a¿»»ƒ∆…ƒ¿…«√»ƒ
LÏLÂ ‰‡Ó ,‰Ê ¯ÙÒa ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆn‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«ƒ¿«ƒ¿»¿≈∆∆≈»¿»…
ÌÈMÓÁÂ LLÂ ,‰NÚ ˙BÂˆÓ ÌÈÚa¯‡Â Ú·L Ô‰Ó -≈∆∆«¿«¿»ƒƒ¿¬≈¿≈«¬ƒƒ

.‰NÚ˙ ‡Ï ˙BÂˆÓƒ¿…«¬∆

zFpAxTd xtq¥¤©¨§¨
,ÁÒt Ôa¯˜ ˙BÎÏ‰ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ ,LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»ƒ¿»¿«∆«
,˙B‚‚L ˙BÎÏ‰ ,˙B¯BÎa ˙BÎÏ‰ ,‰‚È‚Á ˙BÎÏ‰ƒ¿¬ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿»

.‰¯eÓz ˙BÎÏ‰ ,‰¯tk È¯qÁÓ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿À¿≈«»»ƒ¿¿»
ּפסח. קרּבן BÂˆÓ˙הלכֹות ‰¯NÚ LL ÔÏÏÎa LÈ ְְִֶַַָ≈ƒ¿»»≈∆¿≈ƒ¿

‡Ï ˙BÂˆÓ ‰¯NÚ ÌÈzLe ,‰NÚ ˙BÂˆÓ Úa¯‡ -«¿«ƒ¿¬≈¿≈∆¿≈ƒ¿…
;BpÓÊa ÁÒt‰ ËÁLÏ (‡) :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ;‰NÚ«̇¬∆¿∆¿»»ƒ¿…«∆«ƒ¿«
ÔÈÏz ‡lL (‚) ;ıÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÁaÊÏ ‡lL (·)∆…ƒ¿…««∆»≈∆…»ƒ
¯Na ÏÎ‡Ï (‰) ;ÈL ÁÒt ËÁLÏ („) ;ÂÈ¯eÓ‡≈»ƒ¿…∆«≈ƒ∆¡…¿«

ÏÎ‡Ï (Â) ;¯NÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÁÒt‰«∆«««»»¿≈¬ƒ»»»∆¡…
¯NÚ ‰MÓÁ ÏÈÏa ¯B¯Óe ‰vÓ ÏÚ ÈL ÁÒt ¯Na¿«∆«≈ƒ««»»¿≈¬ƒ»»»
‡lL (Á) ;ÏM·Óe ‡ ÏÎ‡È ‡lL (Ê) ;ÈM‰ L„ÁÏ«…∆«≈ƒ∆……«»¿À»∆…
ÏÎ‡È ‡lL (Ë) ;‰¯e·ÁÏ ıeÁ ÁÒt‰ ¯NaÓ ‡ˆBÈ≈ƒ¿««∆««¬»∆……«
B‡ ·LB˙Ï epnÓ ÏÈÎ‡È ‡lL (È) ;„nLÓ epnÓƒ∆¿À»∆…«¬ƒƒ∆¿»
¯aLÈ ‡lL (·È) ;Ï¯Ú epnÓ ÏÎ‡È ‡lL (‡È) ;¯ÈÎN»ƒ∆……«ƒ∆»≈∆…ƒ¿…
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ה'תשע"ח  תשרי י"א ראשון יום

א. תעשה לא מצות א. עשה מצות
ב. עשה מצות

― הראׁשֹונה ּבידיעת הּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְִִִִִִִִֶַַַַָָָ
והּוא  וסּבה עּלה ׁשם ׁשּיׁש ׁשּנדע והּוא: האלקּות, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ[ּבהאמנת]
ה' "אנכי יתעּלה: אמרֹו וזהּו לכלֿהּנמצאים, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּפֹועל

"אלהי(e ,d mixac .a ,k zeny)מּכֹות ּגמרא (bk.)ּובסֹוף ְְֱֶַָָֹ
קרא? מאי ּבסיני. למׁשה לֹו נאמרּו מצות "ּתרי"ג ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹאמרּו:

מׁשה צּוהֿלנּו c)ּתֹורה ,bl mixac) מנין ּכלֹומר: ― ְְִִֶַַָָָֹ
הוי? הכי ּבגּמטרּיא "ּתֹורה ואמרּו: זה על והקׁשּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּת'ֹו'ר'ה',

הוי!". סרי וחד מאֹות ixz"`ׁשׁש `ixhniba d'x'e'z ixdy) ְְֵֵֵֵַָ
(b"ixz `le יהיה ו"לא "אלהי ה' "אנכי הּתׁשּובה: ְְְֱִִֶֶַָָָָֹֹֹּובאה

הּגבּורה מּפי "ל(`ed jexa yecwd)"ׁשמעּום(dyn itn `le) ְְְִִַָָ
הּצּוּוי  והּוא מצות, ּתרי"ג מּכלל ה' ׁשאנכי ,ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹהּנה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֵֶַַלידע,

― לאֿתעׂשה מּמצות האזהרה הראׁשֹונה היא ְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֹ
יתעּלה, לזּולתֹו אלהּות ּדעּתנּו על מּלהעלֹות ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֻׁשהזהרנּו

אמירה לֹו מּליחס יתרֹומם ― אמרֹו milnוהּוא rax`) ְְְְֲִִִֵֵַָָ
biizqd ,"exne` `ede" xn`y oeik xbqend xn`n oirk md dl`

(`ed jexa yecwl qgia eheytk dxin` byenn cin לאֿיהיה"ְִֶֹ
ּפני" על אחרים אלהים ל(b ,k zeny) ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר . ְְְְֱֲִִִֵֵַָָָָֹ

אמרם (bk:)מּכֹות והּוא מצות, ּתרי"ג מּכלל הּוא זה ׁשּלאו ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹ
למׁשה  לֹו נאמרּו מצות עׂשרה ּוׁשלׁש מאֹות "ׁשׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹׁשם:
עׂשה. מּמצות הראׁשֹונה ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו וגֹו'", ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבסיני

― הּׁשנּיה ּבידיעת הּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָ
ׁשּפֹועל ׁשּנדע והּוא: וסּבתֹו(xea`)הּיחּוד, הּמציאּות ְְְִִִֵֵֶֶַַַָ

יׂשראל  "ׁשמע יתעּלה: אמרֹו והּוא אחד, הּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹונה
אחד" ה' אלהינּו c)ה' ,e mixac) ּתמצא הּמדרׁשֹות ּוברב . ְְְֱִִֵֶַָָָֹֹ

ליחדני" עלֿמנת אתֿׁשמי, ליחד "עלֿמנת אֹומרים: ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשהם
מּבית  הֹוציאנּו ׁשּלא זה: ּבדבר ּכּונתם זה. ּכגֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהרּבה
והטבה, חסד ּבעׂשּית מהּֿׁשעׁשה עּמנּו עׂשה ולא ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹעבדים
ׁשאנּו לפי אחד, ׁשהּוא ּבדעּתנּו ׁשּנקּבע ּבתנאי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאּלא

אֹומרים מקֹומֹות ּובהרּבה .ּבכ 'מצות (minkg)מחּיבים ְְְְְְְִִִֵַַָָֻ
אֹומרים  ּכי ׁשמים', 'מלכּות ּגם זֹו למצוה וקֹוראים ְְְְְְִִִִִִַַַָָיחּוד',

(ziyrpy ,zniieqn dlert lr mi`hazn Ð) עליו לקּבל ּכדי :ְְֵֵַָָ
ּבֹו. והאמּונה ּבּיחּוד ההֹודאה ּכלֹומר ׁשמים, מלכּות ְְְֱִִַַַַָָָָָָֹעל

ה'תשע"ח  תשרי י"ב שני יום

ט. ד. ג. עשה מצות
יום ראשון ֿ שני י "א ֿ י "ב תשרי 
― הּׁשליׁשית עלהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִִִֶַַַַַָ

וּצּוּויו ּבמצותיו ונסּתּכל ׁשּנתּבֹונן והּוא: יתעּלה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאהבתֹו
הּתענּוג ּתכלית ּבהּׂשגתֹו ונתעּנג ׁשּנּׂשיגהּו ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֻּופעּלֹותיו,

ספרי ּולׁשֹון המצּוה. האהבה ּתכלית וזֹוהי ―,e mixac) ְְְְְֲִִִֵַַַָָָֻ
(e"אלהי ה' את "ואהבּת ׁשּנאמר d)"לפי ,e my)יֹודע ְְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

הּדברים "והיּו לֹומר: ּתלמּוד ֿ הּמקֹום? את אהב ּכיצד ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹאני
מצּו אנכי אׁשר ּכהאּלה ׁשּמּתֹו ― "לבב ֿ על הּיֹום  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

,ל ּבארנּו הּנה העֹולם". והיה ׁשאמר מי מּכיר ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאּתה
ל ויּמצא הּׂשגה, לידי ּתבֹוא ההתּבֹוננּות ֿ ידי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשעל
זֹו ׁשּמצוה אמרּו, ּוכבר ּבהכרח. האהבה ותבֹוא ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָהּתענּוג
יתעּלה לעבֹודתֹו האדם ֿ ּבני ּכל את ׁשּנקרא ֿ ּכן, ּגם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכֹוללת
ּתהללּנּו ֿ ׁשהּוא, ֿ מי את אֹוהב אּתה אם ׁשּכן ּבֹו, ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָולאמּונה
ּדר על וזה ― לאהבתֹו ֿ אדם ּבני ותקרא ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּותׁשּבחּנּו
ל ּׁשהּגיע ּבמה ּבאמת ֿ ה' את ּתאהב אם ּכ ― ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמׁשל
אתֿ ּתקרא ספק ּבלי ׁשאּתה הרי אמּתּותֹו, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמהּׂשגת
יֹודע. ּכבר ׁשאּתה האמת לידיעת והּסכלים ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּפתאים

ספרי על(my)ּולׁשֹון אהבהּו ― ה'" את "ואהבּת : ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ
עׂשּו אׁשר ֿ הּנפׁש "ואת ׁשּנאמר ,אבי ּכאברהם ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּברּיֹות

d)בחרן" ,ai ziy`xa)ׁשהיה לפי ׁשאברהם, ּכמֹו ּכלֹומר: ְְְְְִֶֶַַָָָָָָ
אהבי" אברהם "זרע הּכתּוב: ׁשהעיד ּכמֹו ― ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹאֹוהב

(g ,`n diryi)לאמּונה האדם ֿ ּבני את הּׂשגתֹו ּבעצם ְְֱֵֶֶַָָָָָָָָָֹקרא
אליו. האדם ּבני ׁשּתקרא עד ּתאהבהּו ּכ אהבתֹו, ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹמרב

― הרביעית לקּבעהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְִִִִִִִִֶַַַַָָֹ
ׁשאנּנים נהיה ּובל ּומֹוראֹו, יתעּלה יראתֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָּבדעּתנּו

mi`hgd)ּובֹוטחים lr db`c mey ila mihwye miely)― . ְִ
יתעּלה: אמרֹו וזהּו ֿ עת, ּבכל ענׁשֹו לביאת נחּוׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

ּתירא" אלהי ֿ ה' bi)"את ,e mixac)סנהדרין ּובּגמרא . ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹ
(.ep)ונקב" יתעּלה: ּדבריו על וטריא ׁשקלא ּבדר ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאמרּו

יּומת" מֹות ֿ ה' fh)ׁשם ,ck `xwie)ּפרֹוׁשי ואימא :,xen`) ְֵֵֵָָָ
,weqtay "awep"y ,ile`myd my z` dbedl dfa dpeekd

(yxetna:ּדכתיב ,(jkl dnbece)"ּבׁשמֹות נּקבּו "אׁשר ְְְֲִִִֵֶ
(fi ,` xacna)― ּתירא"? אלהי ֿ ה' "את מן ְְְֱִִֵֶֶַַָֹואזהרּתּה

הּׁשם את ׁשּיזּכיר הּוא ֿ ה'" ׁשם "ונקב ׁשּנאמר זה ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹּכלֹומר:
נאמר, ּבזה? יׁש עון איזה ּתאמר: ואם .ׁשיבר ּבלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּבלבד

(iptn "`xiz jidl` 'd z`" lr xaer `edy)מאּבד ְֵֶַׁשהּוא
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wfg zxecdn jezn

לבּטלה. ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא הּוא, ה' מּיראת ּכי ֿ הּיראה. ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאת
ּבכ זה ּדבר ּודחּית זֹו ׁשאלה על הּתׁשּובה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָוהיתה
ּכלֹומר ולּכא", ּבׁשם, ׁשם ּדבעינא ― "חדא ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאמרּו:
oic yiy meyn `ed ,ok xnel xyt` i`y oey`x mrh)

(cr aiig epi` scbndyּכמֹו ּבׁשם, ֿ הּׁשם את ְְְֵֵֵֶֶַָׁשיבר
ֿ יֹוסי" את יֹוסי "יּכה mydׁשאמרּו my xikfiy cr ,xnelk) ְֵֵֶֶֶַָ

ipelt my llwi e` ,ipelt z` ipelt dki oebk ,myd mya ellwie
(dnbecl wx iqei my xikfde ,ipelt my z`אזהרת" ועֹוד, .ְְַַָ

ּכלֹומר: אזהרה". ׁשמּה לא עׂשה ֿ אזהרת וכל היא, ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָעׂשה
לא ּתירא'" אלהי 'אתֿה' מן "אזהרּתּה ׁשאמרּת ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
ואין ― עׂשה מצות והּוא ― צּוּוי ׁשּזה לפי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָיּתכן,
אלהי ֿ ה' "את ׁשּנאמר ׁשּזה נתּבאר הּנה ּבעׂשה. ְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹמזהירין

עׂשה. מצות ― ְֲִִֵַָּתירא"

― הּתׁשיעית קּדּוׁשהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֶַַַַַָ
יׂשראל" ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי אמרֹו: והּוא (xwie`הּׁשם, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָ

(al ,akזֹו אמת ּדת לפרסם מצּוים ׁשאנּו זֹו: מצוה וענין .ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֻ
ׁשאפּלּו עד מּזיק, ׁשּום מהּזק ּבכ נירא וׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּברּבים,

עריץ אּנס אלינּו xeabe)יבֹוא siwz hily)אֹותנּו ויקרא ְְִִֵֵַָָָָָ
ֿ עצמנּו את נמסר אּלא לֹו, נׁשמע לא ― יתעּלה ּבֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹלכּפֹור
ׁשּלּבנּו אף ׁשּכפרנּו, לחׁשב לֹו נּתן ולא ּבהחלט; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלּמות

יתעּלה. ּבֹו xetklמאמין xeq` cala oir zi`xnl elit`y) ְֲִִֶַַ
(`ed jexa yecwaּבּה ׁשּנצטּוּו הּׁשם קּדּוׁש מצות היא ְְְִִִִֵֶַַַָוזֹו

ּביד למּות ֿ עצמנּו את ׁשּנמסר ּכלֹומר: ֿ יׂשראל, ֿ ּבני יּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשעׂשּו ּכמֹו ּביחּודֹו, והאמּונה יתעּלה אהבתֹו על ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָהעריץ
ּכׁשהכריח הרׁשע נבּוכדנאּצר ּבימי ועזריה מיׁשאל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָחנניה
ּבכללם, ויׂשראל אדם ֿ ּבני ּכל והׁשּתחוּו לּצלם, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלהׁשּתחות
ּגדֹולה חרּפה ּבכ והיה ׁשמים. ׁשם מקּדׁש ׁשם היה ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹולא
ׁשּמקּים מי ׁשם היה ולא זֹו, מצוה מּכּלם ׁשאבדה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻליׂשראל

ּפחדּו הּכל אּלא b)אֹותּה l`ipc)אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ואין . ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
העֹולם, ּכלּֿבאי ּפחדּו ׁשּבֹו העצּום הּמעמד אֹותֹו ְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָּבכגֹון
העת. ּבאֹותּה עליו ּולהכריז יחּודֹו לפרסם חֹובה ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָוהיה
חרּפת ּתהיה ׁשּלא יׁשעיהּו, ֿ ידי על ה' הבטיח ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּוכבר
ּבחּורים ּבהם וׁשּיֹופיעּו הּמעמד, ּבאֹותֹו ּגמּורה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָיׂשראל
ּדמם ויפקירּו הּמות, ירּתיעם ׁשּלא הּקׁשה, הּמעמד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבאֹותֹו
ׁשּצּונּו ּכמֹו ּברּבים, ֿ ה' את ויקּדׁשּו ֿ האמּונה את ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָויפרסמּו
יבֹוׁש ֿ עּתה "לא אמרֹו: והּוא רּבנּו, מׁשה ֿ ידי על ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹיתעּלה
ידי מעׂשה ילדיו בראתֹו ּכי יחורּו. ּפניו עּתה ולא ְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹיעקב
ֿ אלהי ואת יעקב אתֿקדֹוׁש והקּדיׁשּו ׁשמי יקּדיׁשּו ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַֹֹּבקרּבֹו

יעריצּו" bkÎak)יׂשראל ,hk diryi)ספרא ּולׁשֹון .,h xen`) ְְְֲִִִֵַָָ
(eÎd― מצרים מארץ אתכם הֹוצאתי ּכ ֿ מנת "על :ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

סנהדרין ּובּגמרא ּברּבים". אתֿׁשמי ׁשּתקּדׁשּו ֿ מנת ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָעל
(:bl)אינֹו אֹו הּׁשם, קּדּוׁש על מצּוה ֿ נח "ּבן ְְִֵֵֶֶַַַָֹֻאמרּו:

ׁשמע ּתא dl`yl)מצּוה? daeyz ,rnyp `a)מצות ׁשבע : ְְְִֶֶַַָֹֻ
איתא ואי נח. ּבני yecwנצטּוּו lr mb eehvpy xn`z m`e) ְְְִִִֵַַָֹ

(myd"הוֹו ּתמניא ―(ray `le dpeny yi)נתּבאר הּנה .! ְְְֲִִֵֵַָָ

,לdf m`e ,df lr deehvp gp oa mb m` `xnba epcy dfn) ְ
(rnyn ,`l m` "gp ipa zeevn ray"a llka llkpִֶׁשהיא

והביאּו יׂשראל, על חֹובה ׁשהן הּמצות מסּפר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמּכלל
ּׁשּנאמר: מּמה זֹו מצוה על al)ראיתם ,ak `xwie) ְֱֲִִֶֶַַַַָָָ

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל". ּבני ּבתֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָ"ונקּדׁשּתי
מּסנהדרין. ז' ּבפרק ְְְִִֶֶֶַזֹו

ה'תשע"ח  תשרי י"ג שלישי יום

סה. סג. תעשה לא מצות
קעב. עשה מצות

― הס"ג הּׁשם,הּמצוה חּלּול על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ּבאּורֹו וׁשּקדם ּבֹו, מצּוים ׁשאנּו ה' קּדּוׁש הפ ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻוהּוא

(x`azp xaky)אמרֹו והּוא הּתׁשיעית, עׂשה ְְְְְֲִִִֵַַָּבמצות
תחּללּו "ולא קדׁשי"א יתעּלה: ֿ ׁשם al)ת ,ak `xwie)ועון . ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ

על ואחד הּכלל על ׁשנים חלקים: לׁשלׁשה נחלק ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹזה
ׁשּכלֿ(mray)היחידים הּוא: ― הראׁשֹון הּכללי החלק . ְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבׁשעת ֿ הּמצות מן אחת על לעבֹור מּמּנּו ׁשּדרׁשּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹמי
onהּׁשמד zg` lhal l`xyi lr jlnd ieev dxfbd Ð) ְַָ

(wlg) lr mxiardl ick Ð zeevndמתּכּון האּנס אם ְִִֵַַָָדתם),
ed`)להעביר jexa yecwd ieeiv lr xeariy)ּבמצות ּבין ְְְֲִִֵַֹ

על לעבֹור מּמּנּו ׁשּדרׁשּו מי אֹו חמּורֹות. ּבמצות ּבין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹקּלֹות
ׁשּלא ואפּלּו ּדמים ׁשפיכּות אֹו עריֹות ּגּלּוי אֹו זרה ְֲֲֲִִִִֶַָָָָָֹעבֹודה
ואל ויהרג נפׁשֹו למסֹור חּיב זה הרי ― הּׁשמד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבׁשעת
עבר ואם הּתׁשיעית. עׂשה ּבמצות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָיעבֹור,
זה. לאו על ועבר ֿ הּׁשם את חּלל זה הרי ― נהרג ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
מּיׂשראל עׂשרה ּבמעמד ּכלֹומר: ― ּברּבים זה היה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָואם
יתעּלה אמרֹו על ועבר ּברּבים ֿ הּׁשם את חּלל זה הרי ―ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אינֹו אבל מאד; חמּור ועונֹו קדׁשי" ֿ ׁשם את תחּללּו ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹֹֹ"ולא
לקּים רּׁשאי ּדין ּבית ׁשאין לפי אנּוס, ׁשהּוא מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלֹוקה
ּבעדים ּברצֹון מזיד על אּלא מיתה אֹו מלקּות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹענׁש

ספרא ּולׁשֹון bi)והתראה. ,i)וׂשמּתי" :לּמל מּזרעֹו ּבנֹותן ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
ההּוא" ּבאיׁש ֿ ּפני את d)אני ,k my)ההּוא" אמרּו: , ְֲִִֶַַַָָָ

`edd yi`l wxy xnel "`edd" yi`a xn`p okl ,xnelk)
(Ð `edy aezkd xacn eilryולא ׁשֹוגג ולא אנּוס ְְֵָֹֹֹלא

אינֹו ּבאנס זרה עבֹודה ׁשעֹובד ל נתּבאר הּנה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻמטעה".
חּלּול על עבר אבל ּדין, ּבית מיתת ֿ ׁשּכן ּכל ּכרת, ֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחּיב
האדם ׁשּיעׂשה ּגםּֿכן ― הּכללי הּׁשני והחלק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּׁשם.

אּלא הנאה, ולא ּתאוה ּבּה ׁשאין ּבמעׂשיועברה מראה ְְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וההפקרּות dxezd)הּזלזּול zeevna)מחּלל זה ּגם הרי ― ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַ

בׁשמי ֿ תּׁשבעּו "ולא אמר: ּולפיכ ולֹוקה, ׁשמים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹׁשם
"אלהי ֿ ׁשם את וחּללּת ai)לּׁשקר ,hi my)ׁשּזה לפי , ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

.ּבכ ּגּופנית הנאה ואין הּזה, ּבּצּוּוי הּזלזּול על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָמראה
היחידים ׁשעל אדם(mray)והחלק ׁשּיעׂשה הּוא: ― ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשהּוא להמֹון הּנראה מעׂשה איזה ּוביׁשר ּבחסידּות ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹידּוע
לעׂשֹותֹו, חסיד לאֹותֹו ראּוי אין זה מעׂשה וׁשּכגֹון ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָעברה
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רטו ixyz b"i iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לבּטלה. ׁשמֹו יּזכר ׁשּלא הּוא, ה' מּיראת ּכי ֿ הּיראה. ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאת
ּבכ זה ּדבר ּודחּית זֹו ׁשאלה על הּתׁשּובה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָוהיתה
ּכלֹומר ולּכא", ּבׁשם, ׁשם ּדבעינא ― "חדא ְְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָׁשאמרּו:
oic yiy meyn `ed ,ok xnel xyt` i`y oey`x mrh)

(cr aiig epi` scbndyּכמֹו ּבׁשם, ֿ הּׁשם את ְְְֵֵֵֶֶַָׁשיבר
ֿ יֹוסי" את יֹוסי "יּכה mydׁשאמרּו my xikfiy cr ,xnelk) ְֵֵֶֶֶַָ

ipelt my llwi e` ,ipelt z` ipelt dki oebk ,myd mya ellwie
(dnbecl wx iqei my xikfde ,ipelt my z`אזהרת" ועֹוד, .ְְַַָ

ּכלֹומר: אזהרה". ׁשמּה לא עׂשה ֿ אזהרת וכל היא, ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָעׂשה
לא ּתירא'" אלהי 'אתֿה' מן "אזהרּתּה ׁשאמרּת ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹזה
ואין ― עׂשה מצות והּוא ― צּוּוי ׁשּזה לפי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָיּתכן,
אלהי ֿ ה' "את ׁשּנאמר ׁשּזה נתּבאר הּנה ּבעׂשה. ְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹמזהירין

עׂשה. מצות ― ְֲִִֵַָּתירא"

― הּתׁשיעית קּדּוׁשהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֶַַַַַָ
יׂשראל" ּבני ּבתֹו "ונקּדׁשּתי אמרֹו: והּוא (xwie`הּׁשם, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָ

(al ,akזֹו אמת ּדת לפרסם מצּוים ׁשאנּו זֹו: מצוה וענין .ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֻ
ׁשאפּלּו עד מּזיק, ׁשּום מהּזק ּבכ נירא וׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּברּבים,

עריץ אּנס אלינּו xeabe)יבֹוא siwz hily)אֹותנּו ויקרא ְְִִֵֵַָָָָָ
ֿ עצמנּו את נמסר אּלא לֹו, נׁשמע לא ― יתעּלה ּבֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹלכּפֹור
ׁשּלּבנּו אף ׁשּכפרנּו, לחׁשב לֹו נּתן ולא ּבהחלט; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹלּמות

יתעּלה. ּבֹו xetklמאמין xeq` cala oir zi`xnl elit`y) ְֲִִֶַַ
(`ed jexa yecwaּבּה ׁשּנצטּוּו הּׁשם קּדּוׁש מצות היא ְְְִִִִֵֶַַַָוזֹו

ּביד למּות ֿ עצמנּו את ׁשּנמסר ּכלֹומר: ֿ יׂשראל, ֿ ּבני יּכל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשעׂשּו ּכמֹו ּביחּודֹו, והאמּונה יתעּלה אהבתֹו על ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָָָהעריץ
ּכׁשהכריח הרׁשע נבּוכדנאּצר ּבימי ועזריה מיׁשאל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָחנניה
ּבכללם, ויׂשראל אדם ֿ ּבני ּכל והׁשּתחוּו לּצלם, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹלהׁשּתחות
ּגדֹולה חרּפה ּבכ והיה ׁשמים. ׁשם מקּדׁש ׁשם היה ְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָָֹולא
ׁשּמקּים מי ׁשם היה ולא זֹו, מצוה מּכּלם ׁשאבדה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹֻליׂשראל

ּפחדּו הּכל אּלא b)אֹותּה l`ipc)אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ואין . ְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ
העֹולם, ּכלּֿבאי ּפחדּו ׁשּבֹו העצּום הּמעמד אֹותֹו ְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָּבכגֹון
העת. ּבאֹותּה עליו ּולהכריז יחּודֹו לפרסם חֹובה ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָָוהיה
חרּפת ּתהיה ׁשּלא יׁשעיהּו, ֿ ידי על ה' הבטיח ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּוכבר
ּבחּורים ּבהם וׁשּיֹופיעּו הּמעמד, ּבאֹותֹו ּגמּורה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָיׂשראל
ּדמם ויפקירּו הּמות, ירּתיעם ׁשּלא הּקׁשה, הּמעמד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבאֹותֹו
ׁשּצּונּו ּכמֹו ּברּבים, ֿ ה' את ויקּדׁשּו ֿ האמּונה את ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָויפרסמּו
יבֹוׁש ֿ עּתה "לא אמרֹו: והּוא רּבנּו, מׁשה ֿ ידי על ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹיתעּלה
ידי מעׂשה ילדיו בראתֹו ּכי יחורּו. ּפניו עּתה ולא ְְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֹיעקב
ֿ אלהי ואת יעקב אתֿקדֹוׁש והקּדיׁשּו ׁשמי יקּדיׁשּו ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַֹֹּבקרּבֹו

יעריצּו" bkÎak)יׂשראל ,hk diryi)ספרא ּולׁשֹון .,h xen`) ְְְֲִִִֵַָָ
(eÎd― מצרים מארץ אתכם הֹוצאתי ּכ ֿ מנת "על :ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

סנהדרין ּובּגמרא ּברּבים". אתֿׁשמי ׁשּתקּדׁשּו ֿ מנת ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָעל
(:bl)אינֹו אֹו הּׁשם, קּדּוׁש על מצּוה ֿ נח "ּבן ְְִֵֵֶֶַַַָֹֻאמרּו:

ׁשמע ּתא dl`yl)מצּוה? daeyz ,rnyp `a)מצות ׁשבע : ְְְִֶֶַַָֹֻ
איתא ואי נח. ּבני yecwנצטּוּו lr mb eehvpy xn`z m`e) ְְְִִִֵַַָֹ

(myd"הוֹו ּתמניא ―(ray `le dpeny yi)נתּבאר הּנה .! ְְְֲִִֵֵַָָ

,לdf m`e ,df lr deehvp gp oa mb m` `xnba epcy dfn) ְ
(rnyn ,`l m` "gp ipa zeevn ray"a llka llkpִֶׁשהיא

והביאּו יׂשראל, על חֹובה ׁשהן הּמצות מסּפר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמּכלל
ּׁשּנאמר: מּמה זֹו מצוה על al)ראיתם ,ak `xwie) ְֱֲִִֶֶַַַַָָָ

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל". ּבני ּבתֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָ"ונקּדׁשּתי
מּסנהדרין. ז' ּבפרק ְְְִִֶֶֶַזֹו

ה'תשע"ח  תשרי י"ג שלישי יום

סה. סג. תעשה לא מצות
קעב. עשה מצות

― הס"ג הּׁשם,הּמצוה חּלּול על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
ּבאּורֹו וׁשּקדם ּבֹו, מצּוים ׁשאנּו ה' קּדּוׁש הפ ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻוהּוא

(x`azp xaky)אמרֹו והּוא הּתׁשיעית, עׂשה ְְְְְֲִִִֵַַָּבמצות
תחּללּו "ולא קדׁשי"א יתעּלה: ֿ ׁשם al)ת ,ak `xwie)ועון . ְְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ

על ואחד הּכלל על ׁשנים חלקים: לׁשלׁשה נחלק ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹזה
ׁשּכלֿ(mray)היחידים הּוא: ― הראׁשֹון הּכללי החלק . ְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

ּבׁשעת ֿ הּמצות מן אחת על לעבֹור מּמּנּו ׁשּדרׁשּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַָֹמי
onהּׁשמד zg` lhal l`xyi lr jlnd ieev dxfbd Ð) ְַָ

(wlg) lr mxiardl ick Ð zeevndמתּכּון האּנס אם ְִִֵַַָָדתם),
ed`)להעביר jexa yecwd ieeiv lr xeariy)ּבמצות ּבין ְְְֲִִֵַֹ

על לעבֹור מּמּנּו ׁשּדרׁשּו מי אֹו חמּורֹות. ּבמצות ּבין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָֹקּלֹות
ׁשּלא ואפּלּו ּדמים ׁשפיכּות אֹו עריֹות ּגּלּוי אֹו זרה ְֲֲֲִִִִֶַָָָָָֹעבֹודה
ואל ויהרג נפׁשֹו למסֹור חּיב זה הרי ― הּׁשמד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבׁשעת
עבר ואם הּתׁשיעית. עׂשה ּבמצות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָיעבֹור,
זה. לאו על ועבר ֿ הּׁשם את חּלל זה הרי ― נהרג ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
מּיׂשראל עׂשרה ּבמעמד ּכלֹומר: ― ּברּבים זה היה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָואם
יתעּלה אמרֹו על ועבר ּברּבים ֿ הּׁשם את חּלל זה הרי ―ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
אינֹו אבל מאד; חמּור ועונֹו קדׁשי" ֿ ׁשם את תחּללּו ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָֹֹֹ"ולא
לקּים רּׁשאי ּדין ּבית ׁשאין לפי אנּוס, ׁשהּוא מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָלֹוקה
ּבעדים ּברצֹון מזיד על אּלא מיתה אֹו מלקּות ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹענׁש

ספרא ּולׁשֹון bi)והתראה. ,i)וׂשמּתי" :לּמל מּזרעֹו ּבנֹותן ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ
ההּוא" ּבאיׁש ֿ ּפני את d)אני ,k my)ההּוא" אמרּו: , ְֲִִֶַַַָָָ

`edd yi`l wxy xnel "`edd" yi`a xn`p okl ,xnelk)
(Ð `edy aezkd xacn eilryולא ׁשֹוגג ולא אנּוס ְְֵָֹֹֹלא

אינֹו ּבאנס זרה עבֹודה ׁשעֹובד ל נתּבאר הּנה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻמטעה".
חּלּול על עבר אבל ּדין, ּבית מיתת ֿ ׁשּכן ּכל ּכרת, ֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָחּיב
האדם ׁשּיעׂשה ּגםּֿכן ― הּכללי הּׁשני והחלק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּׁשם.

אּלא הנאה, ולא ּתאוה ּבּה ׁשאין ּבמעׂשיועברה מראה ְְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
וההפקרּות dxezd)הּזלזּול zeevna)מחּלל זה ּגם הרי ― ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַ

בׁשמי ֿ תּׁשבעּו "ולא אמר: ּולפיכ ולֹוקה, ׁשמים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹׁשם
"אלהי ֿ ׁשם את וחּללּת ai)לּׁשקר ,hi my)ׁשּזה לפי , ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹ

.ּבכ ּגּופנית הנאה ואין הּזה, ּבּצּוּוי הּזלזּול על ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָמראה
היחידים ׁשעל אדם(mray)והחלק ׁשּיעׂשה הּוא: ― ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשהּוא להמֹון הּנראה מעׂשה איזה ּוביׁשר ּבחסידּות ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹידּוע
לעׂשֹותֹו, חסיד לאֹותֹו ראּוי אין זה מעׂשה וׁשּכגֹון ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָעברה
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ixyz c"i iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ֿ הּׁשם, את חּלל זה הרי ― מּתר מעׂשה ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על ֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֻאף
אמרם et.:)והּוא `nei)ּדמי x`ezi)"היכי cvik)חּלּול ְְִִֵֵָָָ

ax)הּׁשם: xn`)ולא טּבחא מּבי ּבׂשרא ּדׁשקלנא אנא ּכגֹון ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָ
לאלּתר. ּדמי meynיהיבנא ,cin mly` `le xya dpw` m`) ְְְְֵֵַַָָ

lflfl ipnn micnele olfb ip`y mixne` rextl xg`n ip`yky
(lfbaּדמסּגינא אנא ּכגֹון אמר: ּפלֹוני `jl)רּבי m`)ארּבע ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

זה לאו נכּפל ּוכבר ּתפּלין". ּובלא ּתֹורה ּבלא ְְְְְִִִֶַַָָָֹֹאּמֹות
ה'" אני אלהי ֿ ׁשם את תחּלל "ולא k`)ואמר: ,gi my). ְְְֱֲִֵֵֶֶַַָֹֹ

ּבפסחים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו יֹומא(dk:)ּוכבר ּובסֹוף ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָ
(.atÎ.et).

― הס"ה לנּתֹוץהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
הּנבּואה ֿ ספרי את להׁשחית אֹו יתעּלה ה' עבֹודת ֿ ּבּתי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאת
ּולׁשֹון ּבזה. וכּיֹוצא הּקדֹוׁשים ֿ הּׁשמֹות את למחֹוק ְְְְִִֵֵֶֶַַַָאֹו
לה' ּכן ֿ תעׂשּון "לא אמרֹו: הּוא זה ּבענין ׁשּבא ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹהּלאו

c)אלהיכם" ,ai my)לאּבד ֿ הּצּוּוי את הקּדים ׁשּכבר אחר , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
ֿ מזּבחֹותיה את ולנּתֹוץ ׁשמּה ּולהׁשמיד זרה ְְְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָעבֹודה
אלהיכם". לה' ּכן ֿ תעשּון "לא ואמר: הזהיר ְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָֹֹֹלגמרי,
מּׁשהּו ׁשּיהרס ּכגֹון מּזה, ּדבר איזה על ֿ העֹובר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוכל
מּׁשמֹות ׁשם ׁשּימחק אֹו ּבהם, וכּיֹוצא והּמזּבח ֿ ההיכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹמן

מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― הּגמרא,(ak.)ה' ּבלׁשֹון נתּבאר ְְְְִִֵֶַַָָָ
מהכא "ואזהרּתיּה אמרּו: לֹוקה. ― הקּדׁש עצי ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּׂשֹורף

(o`kn zcnlp dxdf`de),ּבאׁש ּתׂשרפּון ואׁשריהם מן :ְְֲִִֵֵֵֶַָ
אלהיכם" לה' ּכן ֿ תעׂשּון ׁשם(my)לא נתּבאר וכן . ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָֹֹ

מהכא: "ואזהרּתיּה אמרּו: לֹוקה. ― ֿ הּׁשם את ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּמֹוחק
נתּבארּו ּוכבר לה'". ּכן ֿ תעׂשּון לא ֿ ׁשמם, את ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹואּבדּתם

מּׁשבּועֹות. ד' ּבפרק זֹו מצוה ְְְִִִֵֶֶָּדיני

― הקע"ב לכלֿהּמצוה להּׁשמע ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ֿ ּׁשּיצּוה, מה ּכל ּולקּים הּׁשלֹום עליהם ֿ הּנביאים מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנביא
האּלּו, הּמצות מן מצות ּכּמה אֹו מצוה, נגד יצּוה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאפּלּו
אֹו ּתֹוספת ׁשּינציח לא אבל ׁשעה; לפי זה ׁשיהא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּובלבד

mlerl)ּגרעֹון dxezd zeevn lr siqedl e` rexbl deviy), ֵָ
והּכתּוב הּמׁשנה. ּבפרּוׁש חּבּורנּו ּבהקּדמת ׁשּבארנּו ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכמֹו
ּתׁשמעּון" "אליו יתעּלה: אמרֹו הּוא זה צּוּוי נאמר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבֹו

(eh ,gi mixac)ספרי ּולׁשֹון .(my)― ּתׁשמעּון "אליו : ְְְִִֵֵָָ
האמּורֹות ֿ מצות מּכל אחת על לעבֹור ל אמר ְְֲֲֲִִִַַַַַָָָֹאפּלּו
חּיב זֹו מצוה על והעֹובר לֹו". ׁשמע ׁשעה, לפי ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּבּתֹורה
אׁשר האיׁש "והיה יתעּלה: אמרֹו וזהּו ׁשמים, ּבידי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמיתה

ידּבר אׁשר אלּֿדברי ֿ יׁשמע אדרׁש(iapd`)לא אנכי ּבׁשמי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ
hi)מעּמֹו" ,my)ּבסנהדרין נתּבאר ּוכבר .(.ht)ׁשלׁשה" : ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ

ׁשעבר ונביא הּנביא, ּדברי על העֹובר ׁשמים: ּבידי ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָמיתתם
נבּואתֹו" והּכֹובׁש עצמֹו, ּדברי jexaעל yecwdn deehvpy) ְְְְִֵֵַַַָ

(`aip `le ze`apzdl `edוכּלם ,(Ð ecnlp):ּׁשּנאמר מּמה ְֱִֶֶַַָֻ
מיתה = מעּמֹו אדרׁש [אנכי ֿ ּדברי אל ֿ יׁשמע לא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹ"אׁשר

לאֿיׁשמע ּביּה: "קרי אמרּו: שמים]", lrבידי xaerd df) ְְְִִֵַָֹ
(`iapd ixacיּׁשמע ֿ לא ,(envr ixac lr xaerd df)ֿלא , ִַָֹֹ

ez`eap)יׁשמע yaekd df)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ." ְְְְֲִִִִֵַַָָָ
סנהדרין oiwpgpd)ּבסֹוף od el` wxt seq). ְְְִֶַ

ה'תשע"ח  תשרי י"ד רביעי יום

סד. תעשה לא מצות
רו. ו. ח. עשה מצות

― הס"ד לנּסֹותהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָֹֻ
אֹו לנּו מבטיחים ׁשּנביאיו יתעּלה, ואּיּומיו ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהבטחֹותיו
אחר ספק ּבהם ׁשּנּטיל ּדר על עלינּו, ּבהם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמאּימים

הּמֹודיעם נבּואת אמּתת xxaedyׁשּידענּו ixg` xnelk) ְְֲִִֶַַַַָָ
(izin` `iap `edy epilv`'ה ֿ את תנּסּו "לא אמרֹו: והּוא .ְְְֶַָֹ

ּבּמּסה" נּסיתם ּכאׁשר fh)אלהיכם ,e mixac). ֱֲִִֵֶֶֶַַַָֹ

― הּׁשמינית לֹוהּמצוה להּדּמֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָ
ּבדרכיו" "והלכּת אמרֹו: והּוא יכלּתנּו, ּכפי יתּברmixac) ְְְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָ

(h ,gk"ּדרכיו ֿ ּבכל "ללכת ואמר: זה צּוּוי ּכפל ּוכבר ,ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ
(ak ,`i my)הּוא ֿ ּברּו ֿ הּקדֹוׁש "מה זה: ענין ּבפרּוׁש ְְִֵֶַָָָָָּובא

ֿ הּוא ּברּו ֿ הּקדֹוׁש רחּום; היה אּתה אף ― רחּום ְֱִֵַַַַַָָָָנקרא
ֿ הּוא ּברּו ֿ הּקדֹוׁש חּנּון; היה אּתה אף ― חּנּון ְֱִֵַַַַַָָָָנקרא
ֿ הּוא ּברּו ֿ הּקדֹוׁש צּדיק; היה אּתה אף ― צּדיק ְֱִִִֵַַַַַָָָָנקרא
ספרי לׁשֹון זהּו ― חסיד" היה אּתה אף ― חסיד ְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָנקרא

(my)'ה "אחרי ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה צּוּוי ּכפל ּוכבר .ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ
ּתלכּו" d)אלהיכם ,bi my)ּבא ּבפרּוׁשֹו וגם ,(.ci dheqa), ְְֱֵֵֵֵֶַָֹ

הּנכּבדֹות ולּמּדֹות הּטֹובים לּמעׂשים להתּדּמֹות ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָָׁשענינֹו
מת הּכלׁשּבהם על יתעּלה ― הּמׁשל ּדר על יתעּלה אר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

רב mixen`d,עּלּוי mix`zd lkn mnexn `ed jexa yecwdy) ִָ
(lyn jxc `l` el`d mix`ezd lka miynzyn oi`e.

― הּׁשּׁשית ּביןהּמצוה להתערב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָ
עּמהם ולׁשבת ּולהתמיד אּתם ּולהתחּבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהחכמים
ּבמאכל ההׁשּתּתפּות: מּדרכי ּדר ֿ ּבכל עּמהם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּולהׁשּתּתף
להּדּמֹות ּבכ ׁשּנּגיע ּכדי ּוממּכר, ּומּקח ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָּומׁשּתה
והּוא מּדבריהם, האמּתּיֹות ּבּדעֹות ּולהאמין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָלמעׂשיהם

ֿ בֹו" "ּולדבקה יתעּלה: ak)אמרֹו ,`i mixac)נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִֶַַָָָָ
תדּבק" "ּובֹו ואמר: הּזה, הּצּוּוי k)ּגם ,i my)ּובא . ְְִִֶַַַַָָָ

ותלמידיהם. ּבחכמים הּדּבק ― בֹו" "ּולדבקה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָהּפרּוׁש:
הּספרי לׁשֹון לּׂשא(my)זהּו החֹובה על ראיה הביאּו וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּולהּנֹות חכם לתלמיד ּבּתֹו ּולהּׂשיא חכמים ּתלמידי ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָּבת
"ּובֹו ֿ ּׁשּנאמר מּמה עּמהם ּולהתעּסק חכמים ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּתלמידי

אמרּו iw`:)תדּבק". zeaezk)לאדם לֹו אפׁשר "וכי : ְְְְִִֶָָָָָָ
אכלה אׁש אלהי ה' "ּכי ּכתיב: והא ּבּׁשכינה, ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹֹלהּדּבק

ck)הּוא" ,c my)"חכם לתלמיד ּבּתֹו ֿ הּמׂשיא ּכל אּלא ?ְְִִִֵֶַַָָָָ
ְוכּו'.

― הר"ו ֿ זההּמצוה ֿ את זה לאהֹוב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
ואהבתי חמלתי ׁשּתהיה ֿ עצמנּו, את אֹוהבים ׁשאנּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּכמֹו

(l`xyin cg`e cg` lkl)ּבממֹונֹו לעצמי וחמלתי ְְְְְְֲִִִֶַַָָָּכאהבתי
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ixyzרטז f"hÎe"h iyiyÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ֿ ּׁשארצה מה וכל חפץ. ֿ ּׁשהּוא ּומה לֹו ֿ ּׁשּיׁש ֿ מה וכל ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוגּופֹו
אֹו לעצמי ארצה ֿ ּׁשּלא וכלֿמה ּכמֹוהּו; לֹו ארצה ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלעצמי,
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכמֹוהּו. ּבׁשבילֹו ארצה לא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹלידידי,

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,my). ְְְֲֵַָָָ

ה'תשע"ח  תשרי ט"ו חמישי יום

שב. תעשה לא מצות רז. עשה מצות
שג. תעשה לא מצות רה. עשה מצות

― הר"ז ֿ הּגרים,הּמצוה את לאהב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ֿ הּגר" את "ואהבּתם יתעּלה: אמרֹו hi)והּוא ,i mixac). ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָ

ֿ יׂשראל ּכל ֿ ּׁשּכֹולל ּבמה זה ּבענין נכלל ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואף
צדק ּגר הּוא הּזה ׁשהּגר לפי ,"ּכמֹו לרע "ואהבּת ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבאמרֹו

(xac lkl l`xyik `edy)הֹוסיף לּדת ׁשּנכנס מּפני אבל ―ְְֲִִִֵֶַַָָ
ּבאזהרה ׁשעׂשה ּכמֹו נֹוספת, מצוה לֹו ויחד אהבה, ה' ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלֹו

אֹונאתֹו ֿ עמיתֹו"(exrvl)על את איׁש תֹונּו "ולא ׁשאמר: , ְֲִִֶֶַַָָָֹ
(fi ,dk `xwie)"תֹונה ֿ לא "וגר :ּכ ֿ אחר ואמר .,ak zeny) ְְֵֶַַַָָֹ

(kּבגמרא ונתּבאר .(:hp `rivn `aa)אֹונאת על ׁשחּיבים ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
לא "וגר ּומּׁשּום ֿ עמיתֹו" את איׁש תֹונּו "ולא מּׁשּום ְְֲִִִִֵֵֶַֹֹהּגר
לרע "ואהבּת מּׁשּום לאהבֹו נתחּיבנּו ֿ ּכן ּגם ּכ ְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַַַָָָָתֹונה".
ּבֹו ואין ּפׁשּוט וזה ֿ הּגר". את "ואהבּתם ּומּׁשּום "ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכמֹו

mixzqp)נסּתר mixac)ֿאת ׁשּמנה מּמי אחד יֹודע ואיני , ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
צּונּו ׁשה' ּבארּו הּמדרׁשֹות ּוברֹוב מּמּנּו. נעלם ׁשּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּמצות
"ואהבּת אמרֹו והּוא יתעּלה, עצמֹו על ׁשּצּונּו ּכמֹו הּגר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל

"אלהי ה' d)את ,e mixac)."הּגר ֿ את "ואהבּתם ואמר , ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹ

― הש"ב זהֿהּמצוה מּלׂשנֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
"ּבלבב אחי ֿ את ֿ תׂשנא "לא אמרֹו: והּוא ֿ זה, ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָֹאת

(fi ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(g ,c)אּלא אמרּתי "לא : ְְְִִֶַָָָֹ
זה וידע הּׂשנאה, את לֹו ּגּלה אם אבל ּבּלב, ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׂשנאה
הּוא עֹובר אבל זה; לאו על עֹובר אינֹו ― ׂשֹונאֹו ְֲֵֵֵֶֶַָָׁשהּוא

ֿ תּטר'"על ולא ֿ תּקם gi)'לא ,my)עׂשה על ּגם ועֹובר . ְְֲִִֵֵַַַֹֹֹֹ
"ּכמֹו לרע "ואהבּת אמרֹו: ׂשנאת(my)והּוא אבל . ְְְְְְֲֲִֵַַָָָָָ

ֿ הּכל. מן חמּור עון ― ִֵַַָָֹֹהּלב

― הר"ה ּבעֹוׂשההּמצוה למחֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַָָ
ּולהזהירֹו לעׂשֹותּה, ׁשרֹוצה ּבמי אֹו ּבדבריםעברה ּכ על ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

יחטא ואם אחטא: לא "אני אדם: יאמר ואל ְְְֱֱֲִִִֶֶַַָָָָֹֹּולהֹוכיחֹו.
אנּו אּלא הּתֹורה, נגד זה ― ה'", עם ענינֹו זה ― ְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָזּולתי
לעבֹור. מאּמתנּו לזּולתנּו נּניח ולא לעבֹור ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֻֻמצּוים
להֹוכיחֹו ֿ אדם ּכל על חֹובה ― לעבֹור ׁשרֹוצה ְֲִִֶֶַַָָָָּומי
המחּיבת עדּות עליו נתקּימה ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על ואף ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּולמנעֹו,
אתֿ ּתֹוכיח "הֹוכח יתעּלה: אמרֹו והּוא ענׁש. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלקּים

"עמית(fi ,hi `xwie)על זה ׁשּנתרעם זֹו ּבמצוה נכלל ּגם . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
חטא, לֹו נׁשמֹור אֹו לֹו נּטֹור ואל לזה, זה הרענּו אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹזה,
יּׁשאר ׁשּלא ּכדי ּבדברים, עליו להתרעם נצטּוינּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאּלא

ספרא ּולׁשֹון ּכלּום, אפלּו(my)ּבּלב הֹוכחּתֹו אם "מּנין : ְְְְֲִִִִִֵַַַָ

לֹומר: ּתלמּוד והֹוכח? חזֹור ּפעמים, וחמּׁשה ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָארּבעה
מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו אּתה אף יכֹול ּתֹוכיח. ְִִִֵַַַַַָָָָהֹוכח
,yiiazn `edy ote`a elit` eze` gikedl jl xzeny ,xnelk)

('ecke miax ipta oebk."חטא עליו ֿ תּׂשא ולא לֹומר: ְְְִֵַַָָָֹּתלמּוד
(ezaqa `hg dz` `yz ok dyrz m`y)ּבארּו ּוכבר .ְֲֵָ

ֿ הּקטן מן אפּלּו ֿ אדם ּכל על חֹובה זֹו ׁשּמצוה ְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָֹחכמים,
ירּפּו אל וזלזל קּלל ואפּלּו להֹוכיח, חּיב הּוא הרי ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָֻֻלּגדֹול
ׁשּבארּו ּכמֹו יּכה, אׁשר עד מּלהֹוכיח יסּתּלק ואל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻידיו

הּׁשמּועה dt)מעּתיקי lray dxezd ixqen)ואמרּוoikxr) ְְְְִֵַַָָ
(:fhונתּבאר והלכֹות, ּתנאים זֹו למצוה ויׁש הּכאה. עד :ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ

ּבּתלמּוד. מפּזרים ְְְִִַַָֻּבמקֹומֹות

― הש"ג לבּיׁשהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּפני מלּבין אֹותֹו: ׁשּקֹוראים הּוא זה ועון ֿ זה, ֿ את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹזה
"הֹוכח אמרֹו: הּוא ּבזה ׁשּבאה והאזהרה ּברּבים, ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָחברֹו

חטא" עליו ֿ תּׂשא ולא עמית ֿ את fi)ּתֹוכיח ,my). ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
ארּבע(my)ּובספרא אפּלּו הֹוכחּתֹו אם "מּנין אמרּו: ְְְְְֲִִִִִַַַַָָ

ֿ תּׂשא 'ולא לֹומר: ּתלמּוד והֹוכח? חזֹור ּפעמים, ְְְְְֲִִֵַַַָָָֹוחמׁש
ׁשּלא מזהיר, הּוא הרי הּכתּוב ּפׁשט אבל חטא'". ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹעליו

ּתזּכרהּו. וׁשּלא ,ּבלּב עון לֹו ְְְְְְִִֵֶַָֹֹּתחׁשֹוב

ה'תשע"ח  תשרי ט"ז שישי יום

שה. דש. שא. רנו. תעשה לא מצות
― הרנ"ו מּלהכּבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

(xfk`zdl):יתעּלה אמרֹו והּוא והאלמנֹות, היתֹומים ְְְְְְִִֶַַַַָָָעל
תעּנּון" לא ויתֹום ֿ אלמנה k`)"ּכל ,ak zeny)זה לאו . ְְְֶַַָָָָָֹ

אּלא ּבמעׂשה, ולא ּבדּבּור לא עליהם יכּביד ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹּכֹולל
עּמהם ויתעּסק ּביֹותר, ונֹוחים רּכים ּדברים עּמהם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָידּבר
ּביֹותר טֹוב ּביחס אליהם ויתיחס ּביֹותר, הּטֹובה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבדר

להפליג ּבאחד(zeaxdl)ויתּכּון נזהר ׁשּלא ּומי ֿ זה. ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
יתעּלה ּבאר ּוכבר זה. לאו על עבר הרי ― ֿ אּלּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּכל
אּפי "וחרה יתעּלה: אמרֹו והּוא זה לאו על העֹובר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹענׁש

וגֹו'" אתכם bk)והרגּתי ,my). ְְְְִֶֶַָ

― הש"א הרכילּות,הּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ּבעּמי רכיל תל ֿ "לא יתעּלה: אמרֹו hi,והּוא `xwie) ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

(fhאמרּו .(d ,c miyecw `xtq)לזה ּדברים ר ּתהא לא : ְְְִֵֶַָָָֹ
ּדברים מטעין ּכרֹוכל ּתהא לא אחר: ּדבר לזה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוקׁשה

רעו  ׁשם הֹוצאת על האזהרה זה לאו ּובכלל .הֹול ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָ
(.en zeaezk).

יוםחמישיֿ שישיט"וֿ ט"זתשרי
― הד"ש זההּמצוה מּלנקֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ

ואז מעׂשה, איזה מּקדם הּוא ׁשעׂשה ּכגֹון והּוא: ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמּזה,
נצערּנּו אֹו הרע, ּכפעלֹו ׁשּנגמלהּו עד מּלבּקׁשֹו נחּדל ְְְְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלא

ֿ תּקם" "לא ואמר: מּכ ה' הזהיר אֹותנּו. ׁשּצער (my,ּכמֹו ְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ
(giספרא ּולׁשֹון .(i ,my)?נקימה ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְְִִֵֶַָָָָֹ

לֹו: אמר למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל הׁשאילני לֹו: ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹאמר
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ֿ ּׁשארצה מה וכל חפץ. ֿ ּׁשהּוא ּומה לֹו ֿ ּׁשּיׁש ֿ מה וכל ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוגּופֹו
אֹו לעצמי ארצה ֿ ּׁשּלא וכלֿמה ּכמֹוהּו; לֹו ארצה ְְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֹלעצמי,
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכמֹוהּו. ּבׁשבילֹו ארצה לא ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹלידידי,

"ּכמֹו לרע gi)"ואהבּת ,my). ְְְֲֵַָָָ

ה'תשע"ח  תשרי ט"ו חמישי יום

שב. תעשה לא מצות רז. עשה מצות
שג. תעשה לא מצות רה. עשה מצות

― הר"ז ֿ הּגרים,הּמצוה את לאהב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ֿ הּגר" את "ואהבּתם יתעּלה: אמרֹו hi)והּוא ,i mixac). ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָ

ֿ יׂשראל ּכל ֿ ּׁשּכֹולל ּבמה זה ּבענין נכלל ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָואף
צדק ּגר הּוא הּזה ׁשהּגר לפי ,"ּכמֹו לרע "ואהבּת ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבאמרֹו

(xac lkl l`xyik `edy)הֹוסיף לּדת ׁשּנכנס מּפני אבל ―ְְֲִִִֵֶַַָָ
ּבאזהרה ׁשעׂשה ּכמֹו נֹוספת, מצוה לֹו ויחד אהבה, ה' ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלֹו

אֹונאתֹו ֿ עמיתֹו"(exrvl)על את איׁש תֹונּו "ולא ׁשאמר: , ְֲִִֶֶַַָָָֹ
(fi ,dk `xwie)"תֹונה ֿ לא "וגר :ּכ ֿ אחר ואמר .,ak zeny) ְְֵֶַַַָָֹ

(kּבגמרא ונתּבאר .(:hp `rivn `aa)אֹונאת על ׁשחּיבים ְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
לא "וגר ּומּׁשּום ֿ עמיתֹו" את איׁש תֹונּו "ולא מּׁשּום ְְֲִִִִֵֵֶַֹֹהּגר
לרע "ואהבּת מּׁשּום לאהבֹו נתחּיבנּו ֿ ּכן ּגם ּכ ְְְְְְֲֳִִֵֵֶַַַַָָָָתֹונה".
ּבֹו ואין ּפׁשּוט וזה ֿ הּגר". את "ואהבּתם ּומּׁשּום "ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכמֹו

mixzqp)נסּתר mixac)ֿאת ׁשּמנה מּמי אחד יֹודע ואיני , ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
צּונּו ׁשה' ּבארּו הּמדרׁשֹות ּוברֹוב מּמּנּו. נעלם ׁשּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּמצות
"ואהבּת אמרֹו והּוא יתעּלה, עצמֹו על ׁשּצּונּו ּכמֹו הּגר ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָעל

"אלהי ה' d)את ,e mixac)."הּגר ֿ את "ואהבּתם ואמר , ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַָֹ

― הש"ב זהֿהּמצוה מּלׂשנֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ
"ּבלבב אחי ֿ את ֿ תׂשנא "לא אמרֹו: והּוא ֿ זה, ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָֹאת

(fi ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(g ,c)אּלא אמרּתי "לא : ְְְִִֶַָָָֹ
זה וידע הּׂשנאה, את לֹו ּגּלה אם אבל ּבּלב, ׁשהיא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׂשנאה
הּוא עֹובר אבל זה; לאו על עֹובר אינֹו ― ׂשֹונאֹו ְֲֵֵֵֶֶַָָׁשהּוא

ֿ תּטר'"על ולא ֿ תּקם gi)'לא ,my)עׂשה על ּגם ועֹובר . ְְֲִִֵֵַַַֹֹֹֹ
"ּכמֹו לרע "ואהבּת אמרֹו: ׂשנאת(my)והּוא אבל . ְְְְְְֲֲִֵַַָָָָָ

ֿ הּכל. מן חמּור עון ― ִֵַַָָֹֹהּלב

― הר"ה ּבעֹוׂשההּמצוה למחֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַָָ
ּולהזהירֹו לעׂשֹותּה, ׁשרֹוצה ּבמי אֹו ּבדבריםעברה ּכ על ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

יחטא ואם אחטא: לא "אני אדם: יאמר ואל ְְְֱֱֲִִִֶֶַַָָָָֹֹּולהֹוכיחֹו.
אנּו אּלא הּתֹורה, נגד זה ― ה'", עם ענינֹו זה ― ְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָזּולתי
לעבֹור. מאּמתנּו לזּולתנּו נּניח ולא לעבֹור ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹֻֻמצּוים
להֹוכיחֹו ֿ אדם ּכל על חֹובה ― לעבֹור ׁשרֹוצה ְֲִִֶֶַַָָָָּומי
המחּיבת עדּות עליו נתקּימה ׁשּלא ֿ ּפי ֿ על ואף ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּולמנעֹו,
אתֿ ּתֹוכיח "הֹוכח יתעּלה: אמרֹו והּוא ענׁש. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלקּים

"עמית(fi ,hi `xwie)על זה ׁשּנתרעם זֹו ּבמצוה נכלל ּגם . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
חטא, לֹו נׁשמֹור אֹו לֹו נּטֹור ואל לזה, זה הרענּו אם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹזה,
יּׁשאר ׁשּלא ּכדי ּבדברים, עליו להתרעם נצטּוינּו ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאּלא

ספרא ּולׁשֹון ּכלּום, אפלּו(my)ּבּלב הֹוכחּתֹו אם "מּנין : ְְְְֲִִִִִֵַַַָ

לֹומר: ּתלמּוד והֹוכח? חזֹור ּפעמים, וחמּׁשה ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָארּבעה
מׁשּתּנֹות? ּופניו מֹוכיחֹו אּתה אף יכֹול ּתֹוכיח. ְִִִֵַַַַַָָָָהֹוכח
,yiiazn `edy ote`a elit` eze` gikedl jl xzeny ,xnelk)

('ecke miax ipta oebk."חטא עליו ֿ תּׂשא ולא לֹומר: ְְְִֵַַָָָֹּתלמּוד
(ezaqa `hg dz` `yz ok dyrz m`y)ּבארּו ּוכבר .ְֲֵָ

ֿ הּקטן מן אפּלּו ֿ אדם ּכל על חֹובה זֹו ׁשּמצוה ְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָֹחכמים,
ירּפּו אל וזלזל קּלל ואפּלּו להֹוכיח, חּיב הּוא הרי ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָֻֻלּגדֹול
ׁשּבארּו ּכמֹו יּכה, אׁשר עד מּלהֹוכיח יסּתּלק ואל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻידיו

הּׁשמּועה dt)מעּתיקי lray dxezd ixqen)ואמרּוoikxr) ְְְְִֵַַָָ
(:fhונתּבאר והלכֹות, ּתנאים זֹו למצוה ויׁש הּכאה. עד :ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָ

ּבּתלמּוד. מפּזרים ְְְִִַַָֻּבמקֹומֹות

― הש"ג לבּיׁשהּמצוה ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּפני מלּבין אֹותֹו: ׁשּקֹוראים הּוא זה ועון ֿ זה, ֿ את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹזה
"הֹוכח אמרֹו: הּוא ּבזה ׁשּבאה והאזהרה ּברּבים, ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָחברֹו

חטא" עליו ֿ תּׂשא ולא עמית ֿ את fi)ּתֹוכיח ,my). ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
ארּבע(my)ּובספרא אפּלּו הֹוכחּתֹו אם "מּנין אמרּו: ְְְְְֲִִִִִַַַַָָ

ֿ תּׂשא 'ולא לֹומר: ּתלמּוד והֹוכח? חזֹור ּפעמים, ְְְְְֲִִֵַַַָָָֹוחמׁש
ׁשּלא מזהיר, הּוא הרי הּכתּוב ּפׁשט אבל חטא'". ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹעליו

ּתזּכרהּו. וׁשּלא ,ּבלּב עון לֹו ְְְְְְִִֵֶַָֹֹּתחׁשֹוב

ה'תשע"ח  תשרי ט"ז שישי יום

שה. דש. שא. רנו. תעשה לא מצות
― הרנ"ו מּלהכּבידהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

(xfk`zdl):יתעּלה אמרֹו והּוא והאלמנֹות, היתֹומים ְְְְְְִִֶַַַַָָָעל
תעּנּון" לא ויתֹום ֿ אלמנה k`)"ּכל ,ak zeny)זה לאו . ְְְֶַַָָָָָֹ

אּלא ּבמעׂשה, ולא ּבדּבּור לא עליהם יכּביד ׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹּכֹולל
עּמהם ויתעּסק ּביֹותר, ונֹוחים רּכים ּדברים עּמהם ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָידּבר
ּביֹותר טֹוב ּביחס אליהם ויתיחס ּביֹותר, הּטֹובה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבדר

להפליג ּבאחד(zeaxdl)ויתּכּון נזהר ׁשּלא ּומי ֿ זה. ּבכל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
יתעּלה ּבאר ּוכבר זה. לאו על עבר הרי ― ֿ אּלּו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּכל
אּפי "וחרה יתעּלה: אמרֹו והּוא זה לאו על העֹובר ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹענׁש

וגֹו'" אתכם bk)והרגּתי ,my). ְְְְִֶֶַָ

― הש"א הרכילּות,הּמצוה על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻ
"ּבעּמי רכיל תל ֿ "לא יתעּלה: אמרֹו hi,והּוא `xwie) ְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

(fhאמרּו .(d ,c miyecw `xtq)לזה ּדברים ר ּתהא לא : ְְְִֵֶַָָָֹ
ּדברים מטעין ּכרֹוכל ּתהא לא אחר: ּדבר לזה. ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוקׁשה

רעו  ׁשם הֹוצאת על האזהרה זה לאו ּובכלל .הֹול ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָ
(.en zeaezk).

יוםחמישיֿ שישיט"וֿ ט"זתשרי
― הד"ש זההּמצוה מּלנקֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻ

ואז מעׂשה, איזה מּקדם הּוא ׁשעׂשה ּכגֹון והּוא: ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹמּזה,
נצערּנּו אֹו הרע, ּכפעלֹו ׁשּנגמלהּו עד מּלבּקׁשֹו נחּדל ְְְְְְְֲֳִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלא

ֿ תּקם" "לא ואמר: מּכ ה' הזהיר אֹותנּו. ׁשּצער (my,ּכמֹו ְְְִִִִִֵֶַָָָֹֹ
(giספרא ּולׁשֹון .(i ,my)?נקימה ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְְִִֵֶַָָָָֹ

לֹו: אמר למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל הׁשאילני לֹו: ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹאמר
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ׁשּלא ּכדר מׁשאיל איני לֹו: אמר ,קרּדּמ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻהׁשאילני
הּמׁשל ועל ֿ תּקם". לא נאמר: לכ ― מּגל ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹהׁשאלּתני

ֿ הענינים. ּבכל הּקׁש ְְִִֵֶֶַָָָהּזה

― הש"ה ואףהּמצוה מּלנטֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
לנּו ׁשחטא החטא את ׁשּנׁשמֹור והּוא: ננקֹום, ׁשּלא ּפי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹעל
ֿ תּקם "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, ונזּכרּנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָֹֹהחֹוטא

ספרא ּולׁשֹון ֿ תּטר". i`)ולא ,my)ׁשל ּכחּה היכן "עד : ְְְִִֵֶַָָָֹֹֹ
למחר הׁשאילֹו. ולא ,מּגל הׁשאילני לֹו אמר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹנטירה?

היל לֹו: אמר ,קרּדּמ הׁשאילני לֹו: jl)אמר dpd)איני , ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻ
'לאֿ נאמר: לכ ― מּגל הׁשאלּתני ׁשּלא ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָֹֹּכמֹות

ִֹתּטר'".

ה'תשע"ח  תשרי י"ז ש"ק יום

יא. עשה מצות
― הי"א ללּמדהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָ

(miphwd) eipal Ð mixg`l)ּוללמדּה הּתֹורה חכמת (ְְְַַָָָָ
(envra)אמרֹו והּוא ּתֹורה, ּתלמּוד הּנקרא: וזהּו ―ְְְְְִֶַַָָָ

"לבני f)"וׁשּננּתם ,e mixac)ספרי ּולׁשֹון .weqtd lr) ְְְְְִִֵֶַָָ
(myמֹוצא אּתה וכן .ּתלמידי אּלּו ― לבני "'וׁשּננּתם :ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

'וּיצאּו ׁשּנאמר: ּבנים, קרּוים ׁשהּתלמידים ֿ מקֹום ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבכל
ֿ הּנביאים'" b)בני ,a aÎmikln)וׁשם .(ixtqa):אמרּו ְְְְִִֵַָָ

מחּדדים ׁשּיהיּו ― ּפי,(mixceqn)"וׁשּננּתם ּבתֹו ְְְְְִִִִֶַָָֻ
ּתהא אּלא לֹו, מגמּגם ּתהא לא ּדבר, ׁשֹואל ְְְְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכׁשאדם
ּפעמים: ּכּמה זה צּוּוי נכּפל ּוכבר מּיד". לֹו ְְְִִִִֵֶַַָָָָאֹומר

ועׂשיתם `)"ּולמדּתם ,d mixaca weqtd oeyl i"tr)ּולמען ְְְֲִֶֶַַַַ
ai)ילמדּו" ,`l my)ּולזרז זֹו מצוה להדּגיׁש הרּבּו ּוכבר . ְְְְְְְְִִִִֵַָָָ

ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ואין ּבּתלמּוד. מקֹומֹות ּבהרּבה ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָעליה
"ּבניכם אמרּו: ֿ ּבניכם", את אתם "ולּמדּתם נאמר ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשהרי

קּדּוׁשין ּבּגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבנֹותיכם", ולא ―(.el). ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה תשרי, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל ז"ע מכתבו מכ"ח אלול )שכנראה הלך בדואר הרגיל(.

ובמ"ש אודות סדר זמנים שלו, מובן שצריך תקון מעיקרא, כוונתי פשוטה, שיתחיל להרבות 

בלימוד התורה בפועל, ומובטחים רז"ל על דבריהם ופס"ד, שהמקיים את התורה מעוני )בזמן( סופה 

לקיימה מעושר )בזמן(. והרי מובן זה ג"כ מדברי רז"ל במשנתם, שכל המקבל עליו עול תורה מעבירין 

ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, שהודגש בזה הענין דעול תורה דוקא, ולא כשיש הרבה זמן והרבה 

חשק וכו' והאריכות בזה אך למותר.

הקביעות  שומר  וכן  הידועים  ותניא  תהלים  דחומש  השיעורים  שלשת  על  ששומר  תקותי 

בלימוד תורת החסידות שמזכיר נוסף על הלימוד ביום הש"ק, ובפרט ע"פ המבואר בכתבי האריז"ל 

שאז בש"ק ההכרח בלימוד פנימיות התורה )שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות(.

בעתה  זחו"ק  ותלד  ובנקל  כשורה  הריונה  ימי  ימלא  השי"ת  תחי',  זוגתו  ממצב  ולהודעתו 

ובזמנה כשורה ובקל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב. תקותי, אף שאינו מזכיר עד"ז, שזוגתו תחי' מנצלת כשרונותי' להפצת היהדות המסורתית 

ועניני' ובפרט בשטח החינוך שחוננה בזה מהשגחה העליונה בכשרון מיוחד כפי שראתה בפועל בעבר.
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æèéðçìL ýåýé éðãà äzòå éðà íL dúBéä úòî ézøac øúqa Làøî àì úàæ-eòîL éìà eáø÷¦§¯¥©´¦§ÀŸ³Ÿ¥ŸÆ©¥´¤¦©½§¦¥¥¬¡−̈¨´¨®¦§©À̈£Ÿ¨¯§¦²§¨©−¦
(ô) :Bçeøåæééýìà ýåýé éðà ìàøNé LBã÷ Eìàb ýåýé øîà-äkCøãa Eëéøãî ìéòBäì Eãnìî E §««Ÿ¨©¯§¨²Ÿ©§−§´¦§¨¥®£¦̧§¨³¡Ÿ¤ÆÆ§©¤§´§¦½©§¦«£−§¤¬¤

:Cìzçé:íiä élâk Eú÷ãöå EîBìL øäpë éäéå éúBöîì záL÷ä àeìèééàöàöå Eòøæ ìBçë éäéå ¥¥«¬¦§©−§¨§¦§¨®©§¦³©¨¨Æ§¤½§¦§¨§−§©¥¬©¨«©§¦³©Æ©§¤½§¤¡¨¥¬
éòî(ñ) :éðôlî BîL ãîMé-àìå úøké-àì åéúòîk Eëeãébä äpø ìB÷a íécNkî eçøa ìáaî eàö ¥¤−¦§Ÿ¨®«Ÿ¦¨¥¯§«Ÿ¦¨¥²§−¦§¨¨«§´¦¨¤»¦§´¦©§¦¼§´¦À̈©¦³

:á÷òé Bcáò ýåýé ìàb eøîà õøàä äö÷-ãò äeàéöBä úàæ eòéîLäàëíëéìBä úBáøça eàîö àìå ©§¦ÆÆ½Ÿ¦−¨©§¥´¨¨®¤¦§¾¨©¬§−̈©§¬©£«Ÿ§´Ÿ¨§À¨¢¨Æ«¦½̈
:íéî eáæiå øeö-ò÷áiå Bîì ìéfä øevî íéîáë(ô) :íéòLøì ýåýé øîà íBìL ïéà ©¬¦¦−¦¦´¨®©¦̧§©½©¨ª−¨«¦¥´¨½¨©¬§−̈¨§¨¦«

èî ÷øô äéòùéaÎ`

à:éîL øékæä énà éònî éðàø÷ ïèaî ýåýé ÷Bçøî íénàì eáéL÷äå éìà íéià eòîLáét íNiå ¦§³¦¦Æ¥©½§©§¦¬§ª¦−¥¨®§¨Æ¦¤´¤§¨½̈¦¦§¥¬¦¦−¦§¦¬§¦«©¨³¤¦Æ
:éðøézñä BútLàa øeøa õçì éðîéNéå éðàéaçä Bãé ìöa äcç áøçk§¤´¤©½̈§¥¬¨−¤§¦¨®¦©§¦¥Æ¦Æ§¥´¨½§©§¨−¦§¦¨«¦

i"yx
.éðà íù äúåéä úòî (æè) עממיא דאיתפרשו מעידן

לפולחני: אבוכון לאברהם קריבתיה אנא תמן מדחלתי
åçåøå éðçìù íéýìà 'ä äúòå'ה וכען נביא אמר .

לא  זה שאמר מי דברים עירובי ומימריה שלחני אלקים
זאת  שמעו פירש תנחומא רבי אגדה ומדרש זה, אמר
בסתר  מראש לא התורה זאת בה שנא' משה תורת
דבר  לאותו היות' מעת אומר והנביא בסיני דברתי
עמדו  הנביאי' שכל מכאן ולמדנו אני, שם אומר שהוא
ישנו  זה לשון ואף אליהם להנבא שלחני ועת' בסיני
שכינה  אמרה דברתי בסתר מראש לא דברים עירוב
יהו  שלא לפתור ויש הנביא אומר אני שם היותה מעת
לכם  מתנבא שאני זאת שמעו אלי קרבו דברים עירובי

דברתי  בסתר מראש לא וגאולתכם בבל מפלת על
לומד  הייתי שם להביא' הקב"ה שגזר היות' מעת אותה
הנביא  מעמיד הקב"ה הגזירה שמשעת למדת) (ס"א
מעלה  של פמליא בסוף הדבר על להנבא שעתיד

נוצר: אינו שעדיין åéúåòîë.ואע"פ (èé) כדגי ים של
לרוב: וזרעו:íéòùøì.(áë)הים לנבוכדנצר

.éðàø÷ ïèáî (à) במחשבה לפניו עלתה בבטן משאני
ונחמו': ישועו' להנבא ישעי' שמי á)éôלהיות íùéå (

.äãç áøçë עליהם ולהתנבאו' הרשעים את להוכיח
éðàéáçä.פורענות: åãé ìöá:לי להרע יוכלו õçìשלא

.øåøá:בלע"ז קלי"ר החצים åúôùàá.ממורט נרתק כלי
בלע"ז: קוייכר"א שקורין

cec zcevn
(ÊË).˙‡Ê ÂÚÓ˘:למטה ÂÎÂ'.האמור ˘‡¯Ó ‡Ïמפלת ר"ל 

כי בגלוי אלא בסתר דברתיה  לא ראשונה שהיתה  סנחריב
ונתפרסמה הנבואה  לקבל שם הייתי ההיא  הגזרה היות  מעת

ידי: מלאכוÚÂ˙‰.על ע"י ר"ל  ומלאכו ה' שלחני  עתה  הנה 
בבל: מפלת והיא  חדשות עוד להשמיע הנבואה עלי (ÊÈ)באה

.ÏÈÚÂ‰Ï Í„ÓÏÓ:לתועלת לך להיות  אותך המלמד הוא אני
.ÍÎÈ¯„Ó: תלך אשר בדרך  אותך  ‰˜˘·˙.(ÁÈ)המנהיג ‡ÂÏ

הייתי הנהר כמי שלומך  נמשך  אז היה למצותי הקשבת אם 
הים : כגלי  וגדולות מרובות  צדקות עמך  È‡ˆ‡ˆÂ(ËÈ)עושה 

.ÍÈÚÓ: במ"ש הדבר ועל ÂÈ˙ÂÚÓÎ.כפל  הים מעי כצאצאי 
ילדם : הים כאילו  השאלה  בדרך  יאמר ÎÈ¯˙.הדגים  ‡Ï ר"ל

מכל  זרעך  שם יכרת  לא עכ "ז למצותי הקשבת  שלא אע "פ 
Ï··Ó.(Î)וכל : Â‡ˆ: מבבל צאו לך  אמר מכשדים:·¯ÂÁ.כי ללכת  ÂÎÂ'.מהרו Â„È‚‰:הבשורה זאת  הוציאו‰Â‡ÈˆÂ‰.אמרו

הארץ: קצה עד נשמע  להיות  הבשורה ÚÈ˜·.קול  Â„·Ú:יעקב עבדו ˆÂ‡Ó.(Î‡)את  ‡ÏÂאותם יוליך כי עם בדרך  יצמאו לא 
צמאונם: לרוות  וימצאו הצור  מן מים להם יטיף כי ושוממות  חרבות  ˆÂ¯.במקומות Ú˜·ÈÂ:במ"ש הדבר ˘ÌÂÏ(Î·)כפל ÔÈ‡

.'ÂÎÂ ישראל את כורש ישלח ולזה  וכאומר עליהם ה' אמר שלום  אין הרשעים  להבבליים אבל  לישראל  תהיה  הטובה זאת 
המקום: גזירת כן כי הבבליים  את  וישמיד מהגולה 

(‡).ÌÈÈ‡ ÂÚÓ˘:הים איי מרחוק:ÂÁ¯Ó˜.יושבי ˜¯‡È.היושבים ÔË·Óשאנבא לרמז ישעיה  שמי קרא  אמי בבטן היותי מעת 
ÂÎÂ'.ישועות: ÈÚÓÓ:במ "ש הדבר Á„‰.(·)כפל ·¯ÁÎ:פורעניות עליהן ולנבאות  הרשעים את יוכלו‰È‡È·Á.להוכיח לבל 

לי: ·¯Â¯.להרע ıÁÏ:במ "ש הדבר וכפל  וכו' ולנבאות ‰È¯È˙Ò.להוכיח  Â˙Ù˘‡·ולפי הרשעים מן למחסה לי היה  ר "ל 
בחצים: הנופל  לשון אמר  לחץ עצמו שהמשיל 

oeiv zcevn
(ÊË).ÂÁÂ¯Âיחלוף פני על ורוח  וכן  ה')ומלאכו :(איוב
(ÊÈ).ÏÈÚÂ‰Ï:תועלת דרך :ÍÈÎ¯„Ó.מלשון  מלשון
(ÁÈ).‡ÂÏ אותה החייתם  לו וכן אם, כמו ח')הוא :(שופטים

שמיעה:‰˜˘·˙. בטנך :ÍÈÚÓ.(ËÈ)ענין ÂÈ˙ÂÚÓÎ.כמו
בטן: ור"ל  מעיים  כליון:Ó˘È„.מלשון ענין·¯ÂÁ.(Î)ענין 

פחד: מבלי היה ועם ההליכה  מלשון·Â·¯Á˙.(Î‡)מהירות
ושממון: ונטיפה:‰ÏÈÊ.חורבה  הזלה  זובהÂ·ÂÊÈÂ.מל ' מלשון

עמקך  זב כמו מ"ט)ונטיפה :(ירמיה
(·).‰„Á:ושנונה ומסתור:‰È‡·Á.חדודה מחבואה מלשון 

.¯Â¯·:החלודה מן כמו·‡˘Â˙Ùנקי החצים נרתק  נקרא כן .
אשפה תרנה  ל"ט)עליו :(איוב
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áì ÷øô áåéàciÎb

âìLáe:áBià-úà eòéLøiå äðòî eàöî-àì øLà ìò Btà äøç åéòø úLãáBià-úà äkç eäéìàå ¦§´Ÿ¤¥¨»¨¨¶©Å¬©³£¤´Ÿ¨§´©£¤®©¹©§¦À¤¦«¤«¡¦À¦¨´¤¦ −
:íéîéì epnî änä-íéð÷æ ék íéøáãaäìL éôa äðòî ïéà ék àeäéìà àøiå:Btà øçiå íéLðàä úL ¦§¨¦®¦³§«¥¦¥−¨¦¤´§¨¦«©©³§¡¦À¦»¥³©£¤À§ −¦§¬Ÿ¤¨£¨¦À©¦¬©©«

åúeçî | àøéàå ézìçæ ïk-ìò íéLéLé ízàå íéîéì éðà øéòö øîàiå éæeaä ìàëøa-ïá àeäéìà | ïòiå©©³©¡¦−¤©«©§¥¬©¦À©ÅŸ©¬»̈¦³£¦´§ −¨¦§©¤´§¦¦®©¥−¨©¬§¦¨«¦Ã̈¥©−Ÿ
:íëúà éòcæ:äîëç eòéãé íéðL áøå eøaãé íéîé ézøîàçécL úîLðå LBðàá àéä-çeø ïëà ¥¦´¤§¤«¨ −©§¦¨¦´§©¥®§¬Ÿ¹̈¦ÀŸ¦¬¨§¨«¨ −¥«©¦´¤¡®§¦§©−©©´

:íðéázè:ètLî eðéáé íéð÷æe eîkçé íéaø-àìé:éðà-óà éòc äeçà él-äòîL ézøîà ïëìàéïä §¦¥««Ÿ©¦¬¤§¨®¹§¥¦À¨¦¬¦§¨«¨¥´¨ −©§¦¦§¨¦®£©¤−¥¦´©¨«¦¥³
:ïélî ïeø÷çz-ãò íëéúðeáz-ãò ïéæà íëéøáãì ézìçBäáéçéëBî áBiàì ïéà äpäå ïðBaúà íëéãòå ©̧§¦§«¦§¥¤À¨ −¦©§¬«Ÿ¥¤®©«©§§¬¦¦«§¨«¥¤À¤§Å¨¬§¦¥³¥´§¦´¦®©

:íkî åéøîà äðBòâé:Léà-àì epôcé ìà äîëç eðàöî eøîàz-ïtãéíëéøîàáe ïélî éìà Cøò-àìå ¤−£¨¨´¦¤«¤´ −Ÿ§¨¨´¨§¨®¥−¦§¤´Ÿ¦«§Ÿ¨©´¥©´¦¦®¹§¦§¥¤À
:epáéLà àì́Ÿ£¦¤«

i"yx
(‚).áåéà úà åòéùøéå שתקנו המקראות מן אחד זה

המקום  כלפי וירשיעו הכתוב לשון את סופרים
וכן  הכתוב שכינה אלא לכתוב לו היה בשתיקותם
לכתוב  לו היה כבודי שור בתבנית כבודם את וימירו

ברעתי אראה ואל וכן הכתוב שכינה (במדבר אלא

וכן יא) הכתוב שכינה אלא לכתוב לו היה ברעתם
מקומ  הגדולה:הרבה ובמסורת בספרי äëç.(„)ות

íéîéì.המתין: åðîî äîä íéð÷æ éë לכן האחרים
הם, ששתקו עד לו אליהו)חדל éúìçæ.(Â):(מענה

ùåðàá.(Á)יראתי: àéä çåø ïëà ע"י ולא החכמה
הוא: המקום רוח אלא וזקנה íëéãòå(È·)ימים

.ïðåáúà:לאיוב מוכיח אין כי וראיתי בכם התבוננתי
(‚È).äîëç åðàöî åøîàú ïô שלא בשתיקותינו

עוד: ùéà.להקניטו àìå åðôãé ìà éë לכם היה לא
בכך: המקום כבוד ïéìî.(È„)למעט éìà êøò àìå

מלין: אלי ערך שלא או היא àìקבלה íëéøîàáå
.åðáéùà הייתי לו שהשיבותם אמרים באותן לא

משיבו:

cec zcevn
(‚).ÂÈÚ¯:איוב Â‡ˆÓ.של  ‡Ï על מענה  למצוא  השכילו לא

איוב : ‡ÂÈ·.דברי ˙‡ ÂÚÈ˘¯ÈÂכנוי והוא סופרים תיקון הוא
שמים, דין הרשיעו מענה  מצאו שלא במה ור"ל המקום אל
עוד  שירשע  לאיוב גרמו  השיבו  שלא שבמה יאמר  תקון ובלא

לו: הודו שרעיו יחשוב כי בתלונה להרבות  Â‰ÈÏ‡Â(„)יותר
.‰ÎÁהשמורים בדברים  איוב  את מלהשיב המתין כה עד 

היו ההם הרעי' ששלשת לפי  וזהו להתלונן החל מאז בלבו
לפניהם אמרי' להשיב רצה ולא  ימים  למספר  ממנו  זקני'

למטה : יאמר עוד:ÈÂ¯‡.(‰)וכאשר המתין ולא  עליהם גם אפו  חרה אז בפיהם מענה  אין  אשר ראה ‡È.(Â)כאשר  ¯ÈÚˆ
התשובה כי  הוא כן  לא מדבריכם מה למדתי  ועתה להשיב מה  ידעתי לא כי  בעבור הי' לא  הנה עד ששתקתי מה דעו כאומר

לכם: דעתי מלהגיד  יראתי כן על זקנים  ואתם לימים צעיר  אני כי על  אבל מאז בפי שמרבית‡È˙¯Ó.(Ê)נכונה  כמו אמרתי כי
העיון והשתדלות  בחקירה ירבו השנים רוב לפי כי לבעליהן חכמה  יודיעו השנים  רוב  כן היולד  להילד  הדבור ילמדו הימים

לבוז : אהיה פן יראתי כי אמרי חדלתי זה ובעבור המה ידעו לא אשר ידעתי מה אמרתי עתה‡ÔÎ.(Á)ולזה  אני רואה  באמת 
זקן : או יהיה  הנער חכמה המלמדת  היא באנוש היא אשר השכלי  רוח  כולםÓ˘Â˙.כי את  המבינה היא  משדי הבאה  הנשמה 

במ "ש: ענין כפל והוא  כזקן  ¯·ÌÈ.(Ë)כנער ‡Ïבעיון שוקדים אשר המה רבים כי  אף רבים חכמים בעולם  ימצאו לא ולכן 
אותה: קנו אשר המה ומעט  השכלי ברוח  כ "א תלוי הדבר אין  כי החקירה והשתדלות בשניםÌÈ˜ÊÂ.החכמה  משמשת לא  מלת

חקירותם : והשקדת השתדלותם ימי יאריכו  כי עם החכמה משפט יבינו זקנים  לא  ברוח ÔÎÏ.(È)לומר  תלויה  והחכמה  הואיל 
ביותר: רוחי הוכנה אולי כי לימים  צעיר אני כי  עם אני אף דעתי אגיד לי  שמעה לאיוב אמרתי  לכן ‰È˙ÏÁÂ.(È‡)האדם Ô‰

לחקור תשלימו עד  תבונותיכם דברי  התמו עד  אמרים מאזין  והייתי דבריכם  אשמע  עד  הוחלתי  כי  המוסר דרכי שמרתי כבר  הנה 
במ "ש: ענין כפל  והוא מכםÌÎÈ„ÚÂ.(È·)אמרים אחד  אין לאיוב אמרים  מברר  בכם מי אין והנה מתבונן הייתי דבריכם  ואל

לא הנה  כאומר  לו ראוים אמרים ממש:עונה  בהם  אין אבל אמרים קול  זולתי ˙‡Â¯Ó.(È‚)שמעתי ÔÙהנה לומר תחשבו פן
חשיד  ולא כמוני איש  ולא  ידפנו  והוא בעוכריו היה שהאל  אחר רב עון  בידו שיש  לו לומר ומוחכמת  מושכלת תשובה מצאנו
הואיל  לבבו המיית  להשתיק לו הראויה תשובה זה  אין כי דברתם  בחכמה  לא באמת הנה  כאומר  דינא בלא  דינא  דעביד קב"ה

מאליו: המובן בדבר קצר  והנה  רב  עון בידו שאין בעצמו יודע ÔÈÏÓ.(È„)והוא ÈÏ‡ Í¯Ú ‡ÏÂאיוב יחשוב לא  עכ "ז כאומר 
אין ר"ל אלי ערך  לא אלה  כל  הנה הנהגתו וכשרון דרכו  יושר מסיפור דבריכם למול ערך  אשר הטענות כל  כי עמדו שהדין

דרכו: יושר בסיפור  לדחותם  לשיוכל פשעו מרבית בעבור  לו שבא לומר כאמריכם  לו אשיב  לא כי אמרי לדחות בהם  מה 

oeiv zcevn
(„).‰ÎÁלי חכו לכן כמו ג)המתין  עניןÈ˙ÏÁÊ.(Â):(צפניה

ימי וכן בדל"ת הזי"ן בחלוף דחלתי מל ' והוא ופחד אימה
יז)נזעכו  בדלי "ת:(לעיל נדעכו  מלשון מלהגיד ÂÁÓ˙.שהוא 

באזניכם ואחותי  יב)כמו  כמו‰È˙ÏÁÂ.(È‡):(לעיל המתנה ענין
עוד  ח)ויחל  באזני:‡ÔÈÊ.:(בראשית ÌÎÈ„ÚÂ.(È·)אקשיב 

עדיך  תגע  כמו ד)ואליכם כתישהÂÙ„È.(È‚):(לעיל ענין
נדף עלה כמו כו)ודחיה סדר:È)(.Í¯Ú„:(ויקרא
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çî ÷øô äéòùéakÎfh

æèéðçìL ýåýé éðãà äzòå éðà íL dúBéä úòî ézøac øúqa Làøî àì úàæ-eòîL éìà eáø÷¦§¯¥©´¦§ÀŸ³Ÿ¥ŸÆ©¥´¤¦©½§¦¥¥¬¡−̈¨´¨®¦§©À̈£Ÿ¨¯§¦²§¨©−¦
(ô) :Bçeøåæééýìà ýåýé éðà ìàøNé LBã÷ Eìàb ýåýé øîà-äkCøãa Eëéøãî ìéòBäì Eãnìî E §««Ÿ¨©¯§¨²Ÿ©§−§´¦§¨¥®£¦̧§¨³¡Ÿ¤ÆÆ§©¤§´§¦½©§¦«£−§¤¬¤

:Cìzçé:íiä élâk Eú÷ãöå EîBìL øäpë éäéå éúBöîì záL÷ä àeìèééàöàöå Eòøæ ìBçë éäéå ¥¥«¬¦§©−§¨§¦§¨®©§¦³©¨¨Æ§¤½§¦§¨§−§©¥¬©¨«©§¦³©Æ©§¤½§¤¡¨¥¬
éòî(ñ) :éðôlî BîL ãîMé-àìå úøké-àì åéúòîk Eëeãébä äpø ìB÷a íécNkî eçøa ìáaî eàö ¥¤−¦§Ÿ¨®«Ÿ¦¨¥¯§«Ÿ¦¨¥²§−¦§¨¨«§´¦¨¤»¦§´¦©§¦¼§´¦À̈©¦³

:á÷òé Bcáò ýåýé ìàb eøîà õøàä äö÷-ãò äeàéöBä úàæ eòéîLäàëíëéìBä úBáøça eàîö àìå ©§¦ÆÆ½Ÿ¦−¨©§¥´¨¨®¤¦§¾¨©¬§−̈©§¬©£«Ÿ§´Ÿ¨§À¨¢¨Æ«¦½̈
:íéî eáæiå øeö-ò÷áiå Bîì ìéfä øevî íéîáë(ô) :íéòLøì ýåýé øîà íBìL ïéà ©¬¦¦−¦¦´¨®©¦̧§©½©¨ª−¨«¦¥´¨½¨©¬§−̈¨§¨¦«

èî ÷øô äéòùéaÎ`

à:éîL øékæä énà éònî éðàø÷ ïèaî ýåýé ÷Bçøî íénàì eáéL÷äå éìà íéià eòîLáét íNiå ¦§³¦¦Æ¥©½§©§¦¬§ª¦−¥¨®§¨Æ¦¤´¤§¨½̈¦¦§¥¬¦¦−¦§¦¬§¦«©¨³¤¦Æ
:éðøézñä BútLàa øeøa õçì éðîéNéå éðàéaçä Bãé ìöa äcç áøçk§¤´¤©½̈§¥¬¨−¤§¦¨®¦©§¦¥Æ¦Æ§¥´¨½§©§¨−¦§¦¨«¦

i"yx
.éðà íù äúåéä úòî (æè) עממיא דאיתפרשו מעידן

לפולחני: אבוכון לאברהם קריבתיה אנא תמן מדחלתי
åçåøå éðçìù íéýìà 'ä äúòå'ה וכען נביא אמר .

לא  זה שאמר מי דברים עירובי ומימריה שלחני אלקים
זאת  שמעו פירש תנחומא רבי אגדה ומדרש זה, אמר
בסתר  מראש לא התורה זאת בה שנא' משה תורת
דבר  לאותו היות' מעת אומר והנביא בסיני דברתי
עמדו  הנביאי' שכל מכאן ולמדנו אני, שם אומר שהוא
ישנו  זה לשון ואף אליהם להנבא שלחני ועת' בסיני
שכינה  אמרה דברתי בסתר מראש לא דברים עירוב
יהו  שלא לפתור ויש הנביא אומר אני שם היותה מעת
לכם  מתנבא שאני זאת שמעו אלי קרבו דברים עירובי

דברתי  בסתר מראש לא וגאולתכם בבל מפלת על
לומד  הייתי שם להביא' הקב"ה שגזר היות' מעת אותה
הנביא  מעמיד הקב"ה הגזירה שמשעת למדת) (ס"א
מעלה  של פמליא בסוף הדבר על להנבא שעתיד

נוצר: אינו שעדיין åéúåòîë.ואע"פ (èé) כדגי ים של
לרוב: וזרעו:íéòùøì.(áë)הים לנבוכדנצר

.éðàø÷ ïèáî (à) במחשבה לפניו עלתה בבטן משאני
ונחמו': ישועו' להנבא ישעי' שמי á)éôלהיות íùéå (

.äãç áøçë עליהם ולהתנבאו' הרשעים את להוכיח
éðàéáçä.פורענות: åãé ìöá:לי להרע יוכלו õçìשלא

.øåøá:בלע"ז קלי"ר החצים åúôùàá.ממורט נרתק כלי
בלע"ז: קוייכר"א שקורין

cec zcevn
(ÊË).˙‡Ê ÂÚÓ˘:למטה ÂÎÂ'.האמור ˘‡¯Ó ‡Ïמפלת ר"ל 

כי בגלוי אלא בסתר דברתיה  לא ראשונה שהיתה  סנחריב
ונתפרסמה הנבואה  לקבל שם הייתי ההיא  הגזרה היות  מעת

ידי: מלאכוÚÂ˙‰.על ע"י ר"ל  ומלאכו ה' שלחני  עתה  הנה 
בבל: מפלת והיא  חדשות עוד להשמיע הנבואה עלי (ÊÈ)באה

.ÏÈÚÂ‰Ï Í„ÓÏÓ:לתועלת לך להיות  אותך המלמד הוא אני
.ÍÎÈ¯„Ó: תלך אשר בדרך  אותך  ‰˜˘·˙.(ÁÈ)המנהיג ‡ÂÏ

הייתי הנהר כמי שלומך  נמשך  אז היה למצותי הקשבת אם 
הים : כגלי  וגדולות מרובות  צדקות עמך  È‡ˆ‡ˆÂ(ËÈ)עושה 

.ÍÈÚÓ: במ"ש הדבר ועל ÂÈ˙ÂÚÓÎ.כפל  הים מעי כצאצאי 
ילדם : הים כאילו  השאלה  בדרך  יאמר ÎÈ¯˙.הדגים  ‡Ï ר"ל

מכל  זרעך  שם יכרת  לא עכ "ז למצותי הקשבת  שלא אע "פ 
Ï··Ó.(Î)וכל : Â‡ˆ: מבבל צאו לך  אמר מכשדים:·¯ÂÁ.כי ללכת  ÂÎÂ'.מהרו Â„È‚‰:הבשורה זאת  הוציאו‰Â‡ÈˆÂ‰.אמרו

הארץ: קצה עד נשמע  להיות  הבשורה ÚÈ˜·.קול  Â„·Ú:יעקב עבדו ˆÂ‡Ó.(Î‡)את  ‡ÏÂאותם יוליך כי עם בדרך  יצמאו לא 
צמאונם: לרוות  וימצאו הצור  מן מים להם יטיף כי ושוממות  חרבות  ˆÂ¯.במקומות Ú˜·ÈÂ:במ"ש הדבר ˘ÌÂÏ(Î·)כפל ÔÈ‡

.'ÂÎÂ ישראל את כורש ישלח ולזה  וכאומר עליהם ה' אמר שלום  אין הרשעים  להבבליים אבל  לישראל  תהיה  הטובה זאת 
המקום: גזירת כן כי הבבליים  את  וישמיד מהגולה 

(‡).ÌÈÈ‡ ÂÚÓ˘:הים איי מרחוק:ÂÁ¯Ó˜.יושבי ˜¯‡È.היושבים ÔË·Óשאנבא לרמז ישעיה  שמי קרא  אמי בבטן היותי מעת 
ÂÎÂ'.ישועות: ÈÚÓÓ:במ "ש הדבר Á„‰.(·)כפל ·¯ÁÎ:פורעניות עליהן ולנבאות  הרשעים את יוכלו‰È‡È·Á.להוכיח לבל 

לי: ·¯Â¯.להרע ıÁÏ:במ "ש הדבר וכפל  וכו' ולנבאות ‰È¯È˙Ò.להוכיח  Â˙Ù˘‡·ולפי הרשעים מן למחסה לי היה  ר "ל 
בחצים: הנופל  לשון אמר  לחץ עצמו שהמשיל 

oeiv zcevn
(ÊË).ÂÁÂ¯Âיחלוף פני על ורוח  וכן  ה')ומלאכו :(איוב
(ÊÈ).ÏÈÚÂ‰Ï:תועלת דרך :ÍÈÎ¯„Ó.מלשון  מלשון
(ÁÈ).‡ÂÏ אותה החייתם  לו וכן אם, כמו ח')הוא :(שופטים

שמיעה:‰˜˘·˙. בטנך :ÍÈÚÓ.(ËÈ)ענין ÂÈ˙ÂÚÓÎ.כמו
בטן: ור"ל  מעיים  כליון:Ó˘È„.מלשון ענין·¯ÂÁ.(Î)ענין 

פחד: מבלי היה ועם ההליכה  מלשון·Â·¯Á˙.(Î‡)מהירות
ושממון: ונטיפה:‰ÏÈÊ.חורבה  הזלה  זובהÂ·ÂÊÈÂ.מל ' מלשון

עמקך  זב כמו מ"ט)ונטיפה :(ירמיה
(·).‰„Á:ושנונה ומסתור:‰È‡·Á.חדודה מחבואה מלשון 

.¯Â¯·:החלודה מן כמו·‡˘Â˙Ùנקי החצים נרתק  נקרא כן .
אשפה תרנה  ל"ט)עליו :(איוב

al wxt aei` - miaezk

áì ÷øô áåéàciÎb

âìLáe:áBià-úà eòéLøiå äðòî eàöî-àì øLà ìò Btà äøç åéòø úLãáBià-úà äkç eäéìàå ¦§´Ÿ¤¥¨»¨¨¶©Å¬©³£¤´Ÿ¨§´©£¤®©¹©§¦À¤¦«¤«¡¦À¦¨´¤¦ −
:íéîéì epnî änä-íéð÷æ ék íéøáãaäìL éôa äðòî ïéà ék àeäéìà àøiå:Btà øçiå íéLðàä úL ¦§¨¦®¦³§«¥¦¥−¨¦¤´§¨¦«©©³§¡¦À¦»¥³©£¤À§ −¦§¬Ÿ¤¨£¨¦À©¦¬©©«

åúeçî | àøéàå ézìçæ ïk-ìò íéLéLé ízàå íéîéì éðà øéòö øîàiå éæeaä ìàëøa-ïá àeäéìà | ïòiå©©³©¡¦−¤©«©§¥¬©¦À©ÅŸ©¬»̈¦³£¦´§ −¨¦§©¤´§¦¦®©¥−¨©¬§¦¨«¦Ã̈¥©−Ÿ
:íëúà éòcæ:äîëç eòéãé íéðL áøå eøaãé íéîé ézøîàçécL úîLðå LBðàá àéä-çeø ïëà ¥¦´¤§¤«¨ −©§¦¨¦´§©¥®§¬Ÿ¹̈¦ÀŸ¦¬¨§¨«¨ −¥«©¦´¤¡®§¦§©−©©´

:íðéázè:ètLî eðéáé íéð÷æe eîkçé íéaø-àìé:éðà-óà éòc äeçà él-äòîL ézøîà ïëìàéïä §¦¥««Ÿ©¦¬¤§¨®¹§¥¦À¨¦¬¦§¨«¨¥´¨ −©§¦¦§¨¦®£©¤−¥¦´©¨«¦¥³
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:íkî åéøîà äðBòâé:Léà-àì epôcé ìà äîëç eðàöî eøîàz-ïtãéíëéøîàáe ïélî éìà Cøò-àìå ¤−£¨¨´¦¤«¤´ −Ÿ§¨¨´¨§¨®¥−¦§¤´Ÿ¦«§Ÿ¨©´¥©´¦¦®¹§¦§¥¤À
:epáéLà àì́Ÿ£¦¤«

i"yx
(‚).áåéà úà åòéùøéå שתקנו המקראות מן אחד זה

המקום  כלפי וירשיעו הכתוב לשון את סופרים
וכן  הכתוב שכינה אלא לכתוב לו היה בשתיקותם
לכתוב  לו היה כבודי שור בתבנית כבודם את וימירו

ברעתי אראה ואל וכן הכתוב שכינה (במדבר אלא

וכן יא) הכתוב שכינה אלא לכתוב לו היה ברעתם
מקומ  הגדולה:הרבה ובמסורת בספרי äëç.(„)ות

íéîéì.המתין: åðîî äîä íéð÷æ éë לכן האחרים
הם, ששתקו עד לו אליהו)חדל éúìçæ.(Â):(מענה

ùåðàá.(Á)יראתי: àéä çåø ïëà ע"י ולא החכמה
הוא: המקום רוח אלא וזקנה íëéãòå(È·)ימים

.ïðåáúà:לאיוב מוכיח אין כי וראיתי בכם התבוננתי
(‚È).äîëç åðàöî åøîàú ïô שלא בשתיקותינו

עוד: ùéà.להקניטו àìå åðôãé ìà éë לכם היה לא
בכך: המקום כבוד ïéìî.(È„)למעט éìà êøò àìå

מלין: אלי ערך שלא או היא àìקבלה íëéøîàáå
.åðáéùà הייתי לו שהשיבותם אמרים באותן לא

משיבו:

cec zcevn
(‚).ÂÈÚ¯:איוב Â‡ˆÓ.של  ‡Ï על מענה  למצוא  השכילו לא

איוב : ‡ÂÈ·.דברי ˙‡ ÂÚÈ˘¯ÈÂכנוי והוא סופרים תיקון הוא
שמים, דין הרשיעו מענה  מצאו שלא במה ור"ל המקום אל
עוד  שירשע  לאיוב גרמו  השיבו  שלא שבמה יאמר  תקון ובלא

לו: הודו שרעיו יחשוב כי בתלונה להרבות  Â‰ÈÏ‡Â(„)יותר
.‰ÎÁהשמורים בדברים  איוב  את מלהשיב המתין כה עד 

היו ההם הרעי' ששלשת לפי  וזהו להתלונן החל מאז בלבו
לפניהם אמרי' להשיב רצה ולא  ימים  למספר  ממנו  זקני'

למטה : יאמר עוד:ÈÂ¯‡.(‰)וכאשר המתין ולא  עליהם גם אפו  חרה אז בפיהם מענה  אין  אשר ראה ‡È.(Â)כאשר  ¯ÈÚˆ
התשובה כי  הוא כן  לא מדבריכם מה למדתי  ועתה להשיב מה  ידעתי לא כי  בעבור הי' לא  הנה עד ששתקתי מה דעו כאומר

לכם: דעתי מלהגיד  יראתי כן על זקנים  ואתם לימים צעיר  אני כי על  אבל מאז בפי שמרבית‡È˙¯Ó.(Ê)נכונה  כמו אמרתי כי
העיון והשתדלות  בחקירה ירבו השנים רוב לפי כי לבעליהן חכמה  יודיעו השנים  רוב  כן היולד  להילד  הדבור ילמדו הימים

לבוז : אהיה פן יראתי כי אמרי חדלתי זה ובעבור המה ידעו לא אשר ידעתי מה אמרתי עתה‡ÔÎ.(Á)ולזה  אני רואה  באמת 
זקן : או יהיה  הנער חכמה המלמדת  היא באנוש היא אשר השכלי  רוח  כולםÓ˘Â˙.כי את  המבינה היא  משדי הבאה  הנשמה 

במ "ש: ענין כפל והוא  כזקן  ¯·ÌÈ.(Ë)כנער ‡Ïבעיון שוקדים אשר המה רבים כי  אף רבים חכמים בעולם  ימצאו לא ולכן 
אותה: קנו אשר המה ומעט  השכלי ברוח  כ "א תלוי הדבר אין  כי החקירה והשתדלות בשניםÌÈ˜ÊÂ.החכמה  משמשת לא  מלת

חקירותם : והשקדת השתדלותם ימי יאריכו  כי עם החכמה משפט יבינו זקנים  לא  ברוח ÔÎÏ.(È)לומר  תלויה  והחכמה  הואיל 
ביותר: רוחי הוכנה אולי כי לימים  צעיר אני כי  עם אני אף דעתי אגיד לי  שמעה לאיוב אמרתי  לכן ‰È˙ÏÁÂ.(È‡)האדם Ô‰

לחקור תשלימו עד  תבונותיכם דברי  התמו עד  אמרים מאזין  והייתי דבריכם  אשמע  עד  הוחלתי  כי  המוסר דרכי שמרתי כבר  הנה 
במ "ש: ענין כפל  והוא מכםÌÎÈ„ÚÂ.(È·)אמרים אחד  אין לאיוב אמרים  מברר  בכם מי אין והנה מתבונן הייתי דבריכם  ואל

לא הנה  כאומר  לו ראוים אמרים ממש:עונה  בהם  אין אבל אמרים קול  זולתי ˙‡Â¯Ó.(È‚)שמעתי ÔÙהנה לומר תחשבו פן
חשיד  ולא כמוני איש  ולא  ידפנו  והוא בעוכריו היה שהאל  אחר רב עון  בידו שיש  לו לומר ומוחכמת  מושכלת תשובה מצאנו
הואיל  לבבו המיית  להשתיק לו הראויה תשובה זה  אין כי דברתם  בחכמה  לא באמת הנה  כאומר  דינא בלא  דינא  דעביד קב"ה

מאליו: המובן בדבר קצר  והנה  רב  עון בידו שאין בעצמו יודע ÔÈÏÓ.(È„)והוא ÈÏ‡ Í¯Ú ‡ÏÂאיוב יחשוב לא  עכ "ז כאומר 
אין ר"ל אלי ערך  לא אלה  כל  הנה הנהגתו וכשרון דרכו  יושר מסיפור דבריכם למול ערך  אשר הטענות כל  כי עמדו שהדין

דרכו: יושר בסיפור  לדחותם  לשיוכל פשעו מרבית בעבור  לו שבא לומר כאמריכם  לו אשיב  לא כי אמרי לדחות בהם  מה 

oeiv zcevn
(„).‰ÎÁלי חכו לכן כמו ג)המתין  עניןÈ˙ÏÁÊ.(Â):(צפניה

ימי וכן בדל"ת הזי"ן בחלוף דחלתי מל ' והוא ופחד אימה
יז)נזעכו  בדלי "ת:(לעיל נדעכו  מלשון מלהגיד ÂÁÓ˙.שהוא 

באזניכם ואחותי  יב)כמו  כמו‰È˙ÏÁÂ.(È‡):(לעיל המתנה ענין
עוד  ח)ויחל  באזני:‡ÔÈÊ.:(בראשית ÌÎÈ„ÚÂ.(È·)אקשיב 

עדיך  תגע  כמו ד)ואליכם כתישהÂÙ„È.(È‚):(לעיל ענין
נדף עלה כמו כו)ודחיה סדר:È)(.Í¯Ú„:(ויקרא
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ËìLîäähîì äìòîìî úBðôc ìL,GL õøàä ïî ääBáb íàLíéçôè ä–äìeñt;äìòîì ähîlî,íà ©§©§¥§¨¦§©§¨§©¨¦§¨¦¨¨¤§¨§¨¦§¨¦§©¨§©§¨¦
íéçôè äøNò õøàä ïî ääBáb–äøLk.éñBé éaøøîBà:íéçôè äøNò äìòîì ähîlnL íLk,äìòîìî Ck §¨¦¨¨¤£¨¨§¨¦§¥¨©¦¥¥§¥¤¦§©¨§©§¨£¨¨§¨¦¨¦§©§¨

íéçôè äøNò ähîì.GL úBðôcä ïî Cekqä úà ÷éçøäíéçôè äL–äìeñt. §©¨£¨¨§¨¦¦§¦¤©¦¦©§¨§¨§¨¦§¨
Èåéab ìò Ckñå úçôpL úéa,úBnà òaøà Cekqì ìúkä ïî Lé íà–äìeñt.äøãñëà úôwî àéäL øöç ïëå. ©¦¤¦§©§¦¥©©¨¦¥¦©Ÿ¤©¦©§©©§¨§¥¨¥¤¦ª¤¤©§©§¨

äìBãb äkñ,Ba íéëkñî ïéàL øáãa äeôéwäL,úBnà òaøà åézçz Lé íà–äìeñt. ª¨§¨¤¦¦¨§¨¨¤¥§©§¦¦¥©§¨©§©©§¨
‡Èéøö ïéîk Búkñ äNBòäó,ìúkì dëîqL Bà–øæòéìà éaøìñBt,âb dì ïéàL éðtî;íéîëçåïéøéLëî. ¨¤ª¨§¦§¦¤§¨¨©Ÿ¤©¦¡¦¤¤¥¦§¥¤¥¨©©£¨¦©§¦¦
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:íéçôè 'âá ìñåô ,ãöä ïî ïéá òöîàá ïéá ììë êëñ íù ïéàù øéåàå .íéçôè äòáøàá ìñåô äëåñä òöîàá ìáà .äîå÷ò ïôåãã àîòè íåùî ,úåîà òáøàá
`i`i`i`i.sixv oink:äèîìî íéëìåäå íéáçøúîå [äæë] äìòîìî åæá åæ úåòâåð úåðôãä éùàøå ,ââ äì ïéàù.dknqy e`ìúåëä ìò íéð÷ä éùàø äèäù

:õøàì äèîì òåôùá íéëìåäå.bb dl oi`y iptn:øæòéìà 'øë äëìäå .çôè ââ åì ùé ë"à àìà ìäà äéîù åàì òôåùî ìäàã .ìúåë åäîå ââ åäî øëéð åðéà

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ט ה נ ש מ ר ו א ב

לסכך. עד למעלה או  לארץ עד למטה מגיעות שאינן  הסוכה בדפנות דנה זו  משנה

ähîì äìòîìî úBðôc ìLìLîä לעשות שהתחיל  כלומר  – ÇÀÇÀÅÀÈÄÀÇÀÈÀÇÈ
מלמעלה  הדפנות בעשיית והמשיך לסכך, סמוך  למעלה הדפנות את

לארץ, עד הגיע ולא GLלמטה, õøàä ïî ääBáb íàíéçôè äL ÄÀÈÄÈÈÆÀÈÀÈÄ
טפחים, שלשה הארץ מן גבוהות הדפנות אם –äìeñt,הסוכה – ÀÈ

אינן  אם ברם, מחיצה. אינה בה, בוקעים שהגדיים כזו מחיצה שכל 

משלשה  פחות שכל כשרה, הסוכה טפחים שלשה הארץ מן גבוהות
לארץ). (כמחובר  כלבוד  הוא äìòîìהרי ähîlî את העושה – ÄÀÇÈÀÇÀÈ

למעלה, מלמטה íéçôèהדפנות äøNò õøàä ïî ääBáb íàÄÀÈÄÈÈÆÂÈÈÀÈÄ
עד הגיעו שלא פי  על אף טפחים, עשרה הוא הדפנות גובה אם –

הסוכה.äøLkלסכך, –ähîlnL íLk :øîBà éñBé éaø ÀÅÈÇÄÅÅÀÅÆÄÀÇÈ
íéçôè äøNò äìòîì,טפחים עשרה הדפנות גובה שיהא די  – ÀÇÀÈÂÈÈÀÈÄ

íéçôè äøNò ähîì äìòîìî Ck עשרה הדפנות גובה אם – ÈÄÀÇÀÈÀÇÈÂÈÈÀÈÄ
או  טפחים שלשה מהארץ גבוהות הן  אפילו  כשרה, הסוכה טפחים,

בסוכה. מתרת תלויה מחיצה יוסי רבי שלדעת iaxkיותר , dkld oi`e
.iqeiGL úBðôcä ïî Cekqä úà ÷éçøäíéçôè äLכלומר – ÄÀÄÆÇÄÄÇÀÈÀÈÀÈÄ

ריווח  שיש אלא הסיכוך  גובה עד הארץ מן שלמות דפנות עשה אפילו
ברוחבה, או הסוכה באורך לסכך  הדופן  בין טפחים שלשה äìeñtÀÈשל 

טפחים. בשלשה אפילו הצד מן פוסל שאויר הסוכה, –

י ה נ ש מ ר ו א ב

שלשה  של אוויר  מפסיק לדפנות הסכך בין  שאם הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
אין פסול , סכך ביניהם מפסיק שאם ללמד  משנתנו  באה פסולה, הסוכה טפחים,
שרואים  כשרה, הסוכה אמות מארבע בפחות אבל אמות, בארבע אלא פוסל  הוא
הדופן. של המשכה כאילו  הוא הפסול  שהסכך כלומר  עקומה, היא כאילו הדופן  את

ipiqn,וזוהי  dynl dkld,ברם אמות. ארבע עד עקומה" "דופן סמך  על שמכשירים
טפחים  בארבעה הסוכה את פוסל הוא הרי  הסיכוך , באמצע פסול  סכך יש  אם

(xnb`).בלבד 

úçôpL úéa,תקרתו שם ונפלה באמצעו גגו –åéab ìò Ckñå– ÇÄÆÄÀÇÀÄÅÇÇÈ
שנפחת, המקום הסכךעל בין מפסיק התקרה מן שנשאר  מה ונמצא

פסולה  שהתקרה וכגון הסוכה, דפנות עכשיו  שהם הבית, כתלי  לבין

העשוי"; מן  ולא "תעשה òaøàמשום Cekqì ìúkä ïî Lé íàÄÅÄÇÙÆÇÄÇÀÇ
úBnà,לסכך הכותל בין  מפסיקה אמות ארבע של  ברוחב שתקרה – Ç

äìeñt,כשרה הסוכה אמות, מארבע פחות יש  אם אבל הסוכה. – ÀÈ
שנתעקמה, לדופן המשך  הוא כאילו התקרה מן  שנשאר מה את שרואים

לעיל. שבארנו  äøãñëàכמו úôwî àéäL øöç ïëå בניין – ÀÅÈÅÆÄËÆÆÇÀÇÀÈ
של הצדדים שבשלשת הבתים לפני הבנוי  בתקרה, המקורה עמודים

הסוכה, דפנות הם הבתים כתלי ונמצא החצר, באוויר המסכך  החצר ;
תקרת  אם הסכך , ובין הכתלים בין  מפסיקה האכסדרה שתקרת אלא

"דופן  מטעם כשרה הסוכה אמות, מארבע פחות רחבה האכסדרה
פסולה. הסוכה אמות, ארבע רחבה היא אם אבל  äìBãbעקומה", äkñËÈÀÈ

באמצע, כשר סכך  טפחים שבעה על  שבעה הפחות לכל בה שיש –
Ba íéëkñî ïéàL øáãa äeôéwäL לבין הכשר  הסכך  שבין  – ÆÄÄÈÀÈÈÆÅÀÇÀÄ

בו , לסכך  שפסול דבר  נתנו åézçzהדפנות Lé íàהסכך תחת – ÄÅÇÀÈ
– הכשר  הסכך  עד הדופן  מן  היינו  úBnà,הפסול, òaøà הסוכה ÇÀÇÇ

äìeñt להשמיענו באה שהמשנה מבואר , בגמרא שנפחת. הבית כדין – ÀÈ
שונות: דוגמאות בשלש זו" אף זו  "לא של  בדרך  דין z`.אותו  i a a

, z g t p y;הם בית מאותו  והתקרה az.שהכתלים t w e n d x v g a
d x c q k התקרה ,` ואילו הסוכה, כדפנות משמשים הבתים שכתלי 

האכ משל לדפנות הסכך בין הדבריםהמפסיקה בשני  היא; הללו סדרה

משום  ולא העשוי  מן  ולא "תעשה" משום הוא המפסיק בדבר הפסול
פסול . bd.סכך l e c b d k e q a,שהקיפוה.leqt jkqa אין אלו  בכל  –

ארבע  לדפנות הסכך  בין  המפסיק בדבר  כשיש אלא פסולה הסוכה
עקומה". "דופן מטעם כשרה הסוכה אמות, מארבע בפחות אבל  אמות,

i p y m e i
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óéøö ïéîk Búkñ äNBòä בזו זו נוגעות הסוכה דפנות ששתי  – ÈÆËÈÀÄÀÄ
כזה: משולש , בצורת (כולן \/מלמעלה, והדפנות גג, לה שאין ונמצא

כסכך , גם משמשות העליון ) בחלקן ìúkìאו  dëîqL Bà שהיטה – ÆÀÈÈÇÙÆ
לארץ, עד בשיפוע יורד והוא הכותל, על הסכך øæòéìàאת éaøÇÄÁÄÆÆ

âb dì ïéàL éðtî ,ìñBtואוהל כותל , ומהו  גג מהו ניכר שלא – ÅÄÀÅÆÅÈÇ
טפח גג לו יש כן אם אלא אוהל שמו  אין ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))משופע ,((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

ïéøéLëî íéîëçå: להיפך נישנה שבה ברייתא, מובאת בגמרא – ÇÂÈÄÇÀÄÄ
.oilqet minkge xiykn xfril` iax שאין שסוכה היא ההלכה ואמנם

פסולה גג ז ז ז ז ))))לה דדדד,,,, סוכה סוכה סוכה סוכה  הל הל הל הל '''' dàNò.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ,äìBãb íéð÷ úìöçîÇÂÆÆÈÄÀÈÂÈÈ
äáéëLì,שכיבה לשם בפירוש עשאה אם –äàîè úìa÷î– ÄÀÄÈÀÇÆÆËÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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äìBãb íéð÷ úìöçî,ì dàNòäáéëL–da ïéëkñî ïéàå äàîè úìa÷î;Cekñì–úìa÷î dðéàå da ïéëkñî ©£¤¤¨¦§¨£¨¨¦§¦¨§©¤¤ª§¨§¥§©§¦¨§¦§©§¦¨§¥¨§©¤¤
äàîè.øæòéìà éaøøîBà:äìBãb úçàå äpè÷ úçà,ì dàNòäáéëL–da ïéëkñî ïéàå äàîè úìa÷î; ª§¨©¦¡¦¤¤¥©©§©¨§©©§¨£¨¨¦§¦¨§©¤¤ª§¨§¥§©§¦¨
Cekñì–äàîè úìa÷î dðéàå da ïéëkñî. §¦§©§¦¨§¥¨§©¤¤ª§¨

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡BúáBç éãé àöé àG äkqa ähnä úçz ïLiä.øîàäãeäé éaø:eðééä ïéâäBð,ähnä úçz íéðLé eðééäL ©¨¥©©©¦¨©ª¨¨¨§¥¨¨©©¦§¨£¦¨¦¤¨¦§¥¦©©©¦¨

éðôaíéð÷fä,øác eðì eøîà àGå.øîàïBòîL éaø:ìL Bcáò éáèa äNòîìàéìîb ïaøúçz ïLé äéäL ¦§¥©§¥¦§¨§¨¨¨¨©©¦¦§©£¤§¨¦©§¤©¨©§¦¥¤¨¨¨¥©©
ähnä,ïäì øîàåìàéìîb ïaøíéð÷fì:écáò éáè íúéàø,äkqä ïî ïéøeèt íéãáòL òãBéå íëç ãéîìz àeäL; ©¦¨§¨©¨¤©¨©§¦¥©§¥¦§¦¤¨¦©§¦¤©§¦¨¨§¥©¤£¨¦§¦¦©ª¨

ähnä úçz àeä ïLé Cëéôì.eðãîì eðkøc éôìe,BúáBç éãé àöé àG ähnä úçz ïLiäL. §¦¨¨¥©©©¦¨§¦©§¥¨©§¤©¨¥©©©¦¨¨¨§¥¨
·ähnä éòøëa Búkñ CîBqä–äøLk.äãeäé éaøøîBà:dîöò éðôa ãBîòì äìBëé dðéà íà–äìeñt. ©¥ª¨§©§¥©¦¨§¥¨©¦§¨¥¦¥¨§¨©£¦§¥©§¨§¨

.'eke mipw ly zlvgnêåëéñì äìåãâ íúñ øáñ àî÷ àðú ,äìåãâá éâéìô éë .äá ïéëëñî ïéàå äáéëùì àîúñã éâéìô àì àîìò éìåë äðè÷ úìöçîá
íéëëñî êåëéñìå .äá ïéëëñî ïéàå äàîåè úìá÷î äáéëùì äàùòù ùøéô íàå ,êåëéñì àîúñ äìåãâ úìöçî øîà÷ éëäå .äáéëùì äðè÷ íúñå àãéáò

:äá ïéëëñî êåëéñì àäéù ùøéô íàå ,äáéëùì àîúñ äðè÷ úìöçîå ,øîà÷ éëä ,äáx.dphw zg`e dlecb zg` xne` xfril` iaäàùòå .äáéëùì ïîúñ
.äá ïéëëñî êåëéñì àéäù ùøéô íàå .äá ïéëëñî ïéàå äàîåè úìá÷î äìåãâä óà êëìä ,äáéëùì àîúñ ïúìçúî ïä úåéåùò øîåìë ,øîà÷ã äáéëùì

:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå
a`̀̀̀.ezaeg ici `vi `l .oyidúåöî ø÷éòå .äëåñä ïéáì åðéá ÷éñôî ìäà àöîðå ìäà äáåùç àéä æàã ,íéçôè äøùò äåáâ äèîä àäúù ãáìáå

:äðéù ,äéúù ,äìéëà ,äëåñ.'ek epiid mibdep:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .òá÷ ìäà ìèáîå éàøò ìäà éúà àì øáñ÷ã.dkeqd on mixeht micarúåöîã
:äá áééç ãáò äá úáééç äùàäù äåöî ìëå ,úåøåèô íéùð àîøâ ïîæäù äùò.epcnl epkxc itleäéäù ,àîìòá ïéìåç úçéùì àìà øîà àìù ô"òà

:'åë äèîä úçú ïùéäù åðãîì ,åãáòá çáúùî
aaaa.dleqt dnvr ipta cenrl dleki dpi` m` xne` dcedi iax:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ïðéòá òá÷ úøéã äëåñ øîàã äéîòèì äãåäé éáø.zllaecn

`xephxa yexit

הוא, לשכיבה המיוחד daשכלי ïéëkñî ïéàåלעיל ששנינו כמו  – ÀÅÀÇÀÄÈ
טומאה, המקבל בדבר  מסככין שאין ד), בגמרא Cekñì(משנה – ÀÄ

היא  עשויה שסתמה קטנה, קנים במחצלת מדובר שכאן מבואר,

ובא  בה; מסככים ואין טומאה ומקבלת עליה כלי דין ולכן לשכיבה,
לסיכוך, בפירוש עשאה שאם להשמיענו, dðéàåהתנא da ïéëkñîÀÇÀÄÈÀÅÈ

äàîè úìa÷îלסיכוך וסתמה היא קשה גדולה קנים מחצלת אבל  – ÀÇÆÆËÀÈ
לעיל, ששנינו וזהו בה. ומסככים טומאה מקבלת אינה הלכך עשויה,
ואין  טומאה מקבלת הריהי לשכיבה, בפירוש עשאה אם שדווקא

בה. äìBãbמסככין  úçàå äpè÷ úçà :øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÇÇÀÇÈÀÇÇÀÈ
גדולה, מחצלת בין  קטנה מחצלת äáéëLìבין  dàNòכלומר – ÂÈÈÄÀÄÈ

לשכיבה עשאה סתם, עשאה היא((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),אם äàîèולכן úìa÷îÀÇÆÆËÀÈ
da ïéëkñî ïéàå גדולה מחצלת שאף היא אליעזר רבי דעת – ÀÅÀÇÀÄÈ

בפירוש עשאה אם ברם, עשויה; לשכיבה ïéëkñîסתמה ,CekñìÀÄÀÇÀÄ
äàîè úìa÷î dðéàå da אלא לשכיבה נעשתה ולא שהואיל – ÈÀÅÈÀÇÆÆËÀÈ

בה. ומסככין טומאה מקבלת אינה ולכן  כלי , דין  עליה אין לסיכוך,

א ה נ ש מ ר ו א ב

תחת  בישן  דנה משנתנו ושינה. ושתיה אכילה – בסוכה ישיבה של המצווה עיקר 
בסוכה. לישון הבית בני לכל מקום שאין  כגון בסוכה, המיטה

BúáBç éãé àöé àG äkqa ähnä úçz ïLiä,מבואר בגמרא – ÇÈÅÇÇÇÄÈÇËÈÈÈÀÅÈ
כאוהל היא והרי  טפחים, עשרה גבוהה שהיא במיטה כאן  שמדובר
ויש חובתו . ידי יצא לא הלכך  הסוכה, לבין  תחתיו הישן  בין המפסיק

שיעור שהוא טפחים עשרה גבוהה והמיטה שהואיל  הטעם, מבארים
ידי יצא לא תחתיה הישן ולפיכך סוכה, בתוך כסוכה זה הרי  סוכה,

הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ))))חובתו  הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;; eðééä,.((((הריהריהריהרי""""ףףףף;;;; ïéâäBð :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÂÄÈÄ
íéð÷fä éðôa ähnä úçz íéðLé eðééäL,החכמים –àGå ÆÈÄÀÅÄÇÇÇÄÈÄÀÅÇÀÅÄÀ

øác eðì eøîà תחת לישון מותר  יהודה רבי שלדעת כלומר  – ÈÀÈÈÈ
וכיון  היא, קבע דירת שהסוכה לשיטתו, הוא שהולך בסוכה, המיטה
אין  למקום ממקום אותה מטלטלים שהרי  הוא, עראי  אוהל  שהמיטה

קבע. אוהל ומבטל בא עראי dcedi.אוהל iaxk dkld oi`eéaø øîàÈÇÇÄ
ìàéìîb ïaø ìL Bcáò éáèa äNòî :ïBòîL מדקדק שהיה – ÄÀÇÂÆÀÈÄÇÀÆÇÈÇÀÄÅ

ז ), א, ברכות (עיין ähnäבמצוות úçz ïLé äéäL,בסוכה – ÆÈÈÈÅÇÇÇÄÈ
àeäL ,écáò éáè íúéàø :íéð÷fì ìàéìîb ïaø ïäì øîàåÀÈÇÈÆÇÈÇÀÄÅÇÀÅÄÀÄÆÈÄÇÀÄÆ

äkqä ïî ïéøeèt íéãáòL òãBéå íëç ãéîìz,הנשים כדין – ÇÀÄÈÈÀÅÇÆÂÈÄÀÄÄÇËÈ
חייבים  כנענים עבדים שאין גרמן , שהזמן  עשה ממצוות הן  שפטורות

בהן, חייבות שהנשים במצוות ähnäאלא úçz àeä ïLé CëéôìÀÄÈÈÅÇÇÇÄÈ
חכמים. דברי לשמוע כדי  כך שנהג בגמרא, ומבואר –eðkøc éôìeÀÄÇÀÅ

eðãîì כשיחת אלא לימוד  לשם אלו דברים אמר שלא פי  על אף – ÈÇÀ
מקום  מכל הוא, חכם שתלמיד  טבי עבדו  את לשבח שבא סתם, חולין 

זו, משיחתו אגב דרך  éãéלמדנו  àöé àG ähnä úçz ïLiäLÆÇÈÅÇÇÇÄÈÈÈÀÅ
BúáBç שסוכה יהודה כרבי  סובר  שמעון  רבי שאף מבואר, בגמרא – È

קבע, אוהל  ומבטל  בא עראי אוהל אף שלדעתו אלא היא, קבע דירת
לא  המטה תחת שהישן  גמליאל , רבן  של  משיחתו ראייה הביא הלכך 

בגמרא: אמרו זו  ראייה אגב חובתו. ידי oilegיצא zgiy elit`y oiipn
xn`py ?cenil dkixv minkg icinlz ly ג):(תהילים l`א, edlre"

."leai
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ähnä éòøëa Búkñ CîBqä המיטה את מזיזים שאם פי על אף – ÇÅËÈÀÇÀÅÇÄÈ
או  הסוכה, כל עמה הראב הראב הראב הראב """"דדדד))))זזה פירושפירושפירושפירוש כרעי((((לפילפילפילפי את כשמזיזים

מקוםהמיטה מכל הסכך, נופל הסוכה.äøLkממקומם –éaø ÀÅÈÇÄ
dîöò éðôa ãBîòì äìBëé dðéà íà :øîBà äãeäé אם – ÀÈÅÄÅÈÀÈÇÂÄÀÅÇÀÈ

המיטה, את מטלטלים שאם המיטה, כרעי  על  כולה נסמכת הסוכה
יכולה  הסוכה שאין ונמצא נופל ), הסכך  (או עמה מיטלטלת הסוכה

עצמה, בפני  לשיטתו ,äìeñtלעמוד  הולך  יהודה רבי  הסוכה; – ÀÈ
היא  הרי קבועה, ואינה הואיל  וזֹו קבע, דירת להיות צריכה שהסוכה
אלא  קמא, תנא על לחלוק בא אינו יהודה שרבי  מפרשים, יש פסולה.

כשהיא  אלא כשרה שהסוכה קמא תנא אמר  שלא דבריו , את לפרש 
הסוכה  תישאר  המיטה, תינטל שאם באופן נוספים, עמודים על נסמכת

שאינה  באופן בלבד, המיטה כרעי על  נסמכת היא אם אבל  במקומה,
פסולה היא הרי  עצמה, בפני לעמוד  úììáãîä.((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ))))יכולה äkñËÈÇÀËÀÆÆ
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ËìLîäähîì äìòîìî úBðôc ìL,GL õøàä ïî ääBáb íàLíéçôè ä–äìeñt;äìòîì ähîlî,íà ©§©§¥§¨¦§©§¨§©¨¦§¨¦¨¨¤§¨§¨¦§¨¦§©¨§©§¨¦
íéçôè äøNò õøàä ïî ääBáb–äøLk.éñBé éaøøîBà:íéçôè äøNò äìòîì ähîlnL íLk,äìòîìî Ck §¨¦¨¨¤£¨¨§¨¦§¥¨©¦¥¥§¥¤¦§©¨§©§¨£¨¨§¨¦¨¦§©§¨

íéçôè äøNò ähîì.GL úBðôcä ïî Cekqä úà ÷éçøäíéçôè äL–äìeñt. §©¨£¨¨§¨¦¦§¦¤©¦¦©§¨§¨§¨¦§¨
Èåéab ìò Ckñå úçôpL úéa,úBnà òaøà Cekqì ìúkä ïî Lé íà–äìeñt.äøãñëà úôwî àéäL øöç ïëå. ©¦¤¦§©§¦¥©©¨¦¥¦©Ÿ¤©¦©§©©§¨§¥¨¥¤¦ª¤¤©§©§¨

äìBãb äkñ,Ba íéëkñî ïéàL øáãa äeôéwäL,úBnà òaøà åézçz Lé íà–äìeñt. ª¨§¨¤¦¦¨§¨¨¤¥§©§¦¦¥©§¨©§©©§¨
‡Èéøö ïéîk Búkñ äNBòäó,ìúkì dëîqL Bà–øæòéìà éaøìñBt,âb dì ïéàL éðtî;íéîëçåïéøéLëî. ¨¤ª¨§¦§¦¤§¨¨©Ÿ¤©¦¡¦¤¤¥¦§¥¤¥¨©©£¨¦©§¦¦

hhhh.lylynd:äèî éôìë àáå âøåàå êëñì êåîñ úåðôãä âåøàì ìéçúäù .ãéøåî.dleqt migth dylyïøîàã ,ñðëéå úçà úáá éãâä ø÷ãæéù øåòéù åðééä
:äöéçî äðéà àðååâ éàäëáã.dxyk dxyrl ribdy oeik:äáøä åðîî úåâìôåîå êëñì úåòéâî ïðéà 'éôàå.dlrnl dhnlny myk xne` iqei iaxåéã

:äøùò úâéøàá.dhnl dlrnln jk:éñåé 'øë äëìä ïéàå .úøúî äéåìú äöéçî øáñã .äáøä õøàä ïî úåäåáâ åìéôàå.jekiqd z` wigxdäáåâá åàì
:äáçøá åà äëåñä êøåàá ,êëñì ïôåã ïéá øéåà çéðäù ,áçåøá àìà ,øîà÷

iiii.zgtpy zia:øùë êëñä ïî úå÷åçø úåðôãäå ,åòöîàá åââ.dleqt zen` rax` xyk jkql lzekd on yi m`äùîì äëìäã .äøùë ïàëî úåçô
:äéúçú ïùéé àìå .øùëä êëñä ãò àáå ïôåãä ùàø í÷òð åìéàë úéáä úø÷ú íéàåøå ,úåîà 'ã ãò äîå÷ò ïôåã ïðéøîàã éðéñîztwen `idy xvga oke

.dxcqk`:úåöéçî 'âî ó÷åî íå÷î àåä äøãñëàå .äøãñëàä éìúåëî ÷åçø ,øöç ìù äøéåàá êëéñå.dlecb dkeqäá øàùé ,ìåñô êëñä ìèðé åìéàù ìë
:äìåãâ äëåñ àéä åæ .øùë êëñ íéçôè äòáù ìò íéçôè äòáù.ea oikkqn oi`y xaca detiwdyàìà ìñåô ìåñô êëñ ïéàù ïðéøîà ãöä ïî à÷åã

:íéçôè 'âá ìñåô ,ãöä ïî ïéá òöîàá ïéá ììë êëñ íù ïéàù øéåàå .íéçôè äòáøàá ìñåô äëåñä òöîàá ìáà .äîå÷ò ïôåãã àîòè íåùî ,úåîà òáøàá
`i`i`i`i.sixv oink:äèîìî íéëìåäå íéáçøúîå [äæë] äìòîìî åæá åæ úåòâåð úåðôãä éùàøå ,ââ äì ïéàù.dknqy e`ìúåëä ìò íéð÷ä éùàø äèäù

:õøàì äèîì òåôùá íéëìåäå.bb dl oi`y iptn:øæòéìà 'øë äëìäå .çôè ââ åì ùé ë"à àìà ìäà äéîù åàì òôåùî ìäàã .ìúåë åäîå ââ åäî øëéð åðéà

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ט ה נ ש מ ר ו א ב

לסכך. עד למעלה או  לארץ עד למטה מגיעות שאינן  הסוכה בדפנות דנה זו  משנה

ähîì äìòîìî úBðôc ìLìLîä לעשות שהתחיל  כלומר  – ÇÀÇÀÅÀÈÄÀÇÀÈÀÇÈ
מלמעלה  הדפנות בעשיית והמשיך לסכך, סמוך  למעלה הדפנות את

לארץ, עד הגיע ולא GLלמטה, õøàä ïî ääBáb íàíéçôè äL ÄÀÈÄÈÈÆÀÈÀÈÄ
טפחים, שלשה הארץ מן גבוהות הדפנות אם –äìeñt,הסוכה – ÀÈ

אינן  אם ברם, מחיצה. אינה בה, בוקעים שהגדיים כזו מחיצה שכל 

משלשה  פחות שכל כשרה, הסוכה טפחים שלשה הארץ מן גבוהות
לארץ). (כמחובר  כלבוד  הוא äìòîìהרי ähîlî את העושה – ÄÀÇÈÀÇÀÈ

למעלה, מלמטה íéçôèהדפנות äøNò õøàä ïî ääBáb íàÄÀÈÄÈÈÆÂÈÈÀÈÄ
עד הגיעו שלא פי  על אף טפחים, עשרה הוא הדפנות גובה אם –

הסוכה.äøLkלסכך, –ähîlnL íLk :øîBà éñBé éaø ÀÅÈÇÄÅÅÀÅÆÄÀÇÈ
íéçôè äøNò äìòîì,טפחים עשרה הדפנות גובה שיהא די  – ÀÇÀÈÂÈÈÀÈÄ

íéçôè äøNò ähîì äìòîìî Ck עשרה הדפנות גובה אם – ÈÄÀÇÀÈÀÇÈÂÈÈÀÈÄ
או  טפחים שלשה מהארץ גבוהות הן  אפילו  כשרה, הסוכה טפחים,

בסוכה. מתרת תלויה מחיצה יוסי רבי שלדעת iaxkיותר , dkld oi`e
.iqeiGL úBðôcä ïî Cekqä úà ÷éçøäíéçôè äLכלומר – ÄÀÄÆÇÄÄÇÀÈÀÈÀÈÄ

ריווח  שיש אלא הסיכוך  גובה עד הארץ מן שלמות דפנות עשה אפילו
ברוחבה, או הסוכה באורך לסכך  הדופן  בין טפחים שלשה äìeñtÀÈשל 

טפחים. בשלשה אפילו הצד מן פוסל שאויר הסוכה, –
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שלשה  של אוויר  מפסיק לדפנות הסכך בין  שאם הקודמת, במשנה שלמדנו לאחר 
אין פסול , סכך ביניהם מפסיק שאם ללמד  משנתנו  באה פסולה, הסוכה טפחים,
שרואים  כשרה, הסוכה אמות מארבע בפחות אבל אמות, בארבע אלא פוסל  הוא
הדופן. של המשכה כאילו  הוא הפסול  שהסכך כלומר  עקומה, היא כאילו הדופן  את

ipiqn,וזוהי  dynl dkld,ברם אמות. ארבע עד עקומה" "דופן סמך  על שמכשירים
טפחים  בארבעה הסוכה את פוסל הוא הרי  הסיכוך , באמצע פסול  סכך יש  אם

(xnb`).בלבד 

úçôpL úéa,תקרתו שם ונפלה באמצעו גגו –åéab ìò Ckñå– ÇÄÆÄÀÇÀÄÅÇÇÈ
שנפחת, המקום הסכךעל בין מפסיק התקרה מן שנשאר  מה ונמצא

פסולה  שהתקרה וכגון הסוכה, דפנות עכשיו  שהם הבית, כתלי  לבין

העשוי"; מן  ולא "תעשה òaøàמשום Cekqì ìúkä ïî Lé íàÄÅÄÇÙÆÇÄÇÀÇ
úBnà,לסכך הכותל בין  מפסיקה אמות ארבע של  ברוחב שתקרה – Ç

äìeñt,כשרה הסוכה אמות, מארבע פחות יש  אם אבל הסוכה. – ÀÈ
שנתעקמה, לדופן המשך  הוא כאילו התקרה מן  שנשאר מה את שרואים

לעיל. שבארנו  äøãñëàכמו úôwî àéäL øöç ïëå בניין – ÀÅÈÅÆÄËÆÆÇÀÇÀÈ
של הצדדים שבשלשת הבתים לפני הבנוי  בתקרה, המקורה עמודים

הסוכה, דפנות הם הבתים כתלי ונמצא החצר, באוויר המסכך  החצר ;
תקרת  אם הסכך , ובין הכתלים בין  מפסיקה האכסדרה שתקרת אלא

"דופן  מטעם כשרה הסוכה אמות, מארבע פחות רחבה האכסדרה
פסולה. הסוכה אמות, ארבע רחבה היא אם אבל  äìBãbעקומה", äkñËÈÀÈ

באמצע, כשר סכך  טפחים שבעה על  שבעה הפחות לכל בה שיש –
Ba íéëkñî ïéàL øáãa äeôéwäL לבין הכשר  הסכך  שבין  – ÆÄÄÈÀÈÈÆÅÀÇÀÄ

בו , לסכך  שפסול דבר  נתנו åézçzהדפנות Lé íàהסכך תחת – ÄÅÇÀÈ
– הכשר  הסכך  עד הדופן  מן  היינו  úBnà,הפסול, òaøà הסוכה ÇÀÇÇ

äìeñt להשמיענו באה שהמשנה מבואר , בגמרא שנפחת. הבית כדין – ÀÈ
שונות: דוגמאות בשלש זו" אף זו  "לא של  בדרך  דין z`.אותו  i a a

, z g t p y;הם בית מאותו  והתקרה az.שהכתלים t w e n d x v g a
d x c q k התקרה ,` ואילו הסוכה, כדפנות משמשים הבתים שכתלי 

האכ משל לדפנות הסכך בין הדבריםהמפסיקה בשני  היא; הללו סדרה

משום  ולא העשוי  מן  ולא "תעשה" משום הוא המפסיק בדבר הפסול
פסול . bd.סכך l e c b d k e q a,שהקיפוה.leqt jkqa אין אלו  בכל  –

ארבע  לדפנות הסכך  בין  המפסיק בדבר  כשיש אלא פסולה הסוכה
עקומה". "דופן מטעם כשרה הסוכה אמות, מארבע בפחות אבל  אמות,

i p y m e i
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óéøö ïéîk Búkñ äNBòä בזו זו נוגעות הסוכה דפנות ששתי  – ÈÆËÈÀÄÀÄ
כזה: משולש , בצורת (כולן \/מלמעלה, והדפנות גג, לה שאין ונמצא

כסכך , גם משמשות העליון ) בחלקן ìúkìאו  dëîqL Bà שהיטה – ÆÀÈÈÇÙÆ
לארץ, עד בשיפוע יורד והוא הכותל, על הסכך øæòéìàאת éaøÇÄÁÄÆÆ

âb dì ïéàL éðtî ,ìñBtואוהל כותל , ומהו  גג מהו ניכר שלא – ÅÄÀÅÆÅÈÇ
טפח גג לו יש כן אם אלא אוהל שמו  אין ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))משופע ,((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

ïéøéLëî íéîëçå: להיפך נישנה שבה ברייתא, מובאת בגמרא – ÇÂÈÄÇÀÄÄ
.oilqet minkge xiykn xfril` iax שאין שסוכה היא ההלכה ואמנם

פסולה גג ז ז ז ז ))))לה דדדד,,,, סוכה סוכה סוכה סוכה  הל הל הל הל '''' dàNò.((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ,äìBãb íéð÷ úìöçîÇÂÆÆÈÄÀÈÂÈÈ
äáéëLì,שכיבה לשם בפירוש עשאה אם –äàîè úìa÷î– ÄÀÄÈÀÇÆÆËÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn ipy wxt dkeq zkqn

äìBãb íéð÷ úìöçî,ì dàNòäáéëL–da ïéëkñî ïéàå äàîè úìa÷î;Cekñì–úìa÷î dðéàå da ïéëkñî ©£¤¤¨¦§¨£¨¨¦§¦¨§©¤¤ª§¨§¥§©§¦¨§¦§©§¦¨§¥¨§©¤¤
äàîè.øæòéìà éaøøîBà:äìBãb úçàå äpè÷ úçà,ì dàNòäáéëL–da ïéëkñî ïéàå äàîè úìa÷î; ª§¨©¦¡¦¤¤¥©©§©¨§©©§¨£¨¨¦§¦¨§©¤¤ª§¨§¥§©§¦¨
Cekñì–äàîè úìa÷î dðéàå da ïéëkñî. §¦§©§¦¨§¥¨§©¤¤ª§¨

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡BúáBç éãé àöé àG äkqa ähnä úçz ïLiä.øîàäãeäé éaø:eðééä ïéâäBð,ähnä úçz íéðLé eðééäL ©¨¥©©©¦¨©ª¨¨¨§¥¨¨©©¦§¨£¦¨¦¤¨¦§¥¦©©©¦¨

éðôaíéð÷fä,øác eðì eøîà àGå.øîàïBòîL éaø:ìL Bcáò éáèa äNòîìàéìîb ïaøúçz ïLé äéäL ¦§¥©§¥¦§¨§¨¨¨¨©©¦¦§©£¤§¨¦©§¤©¨©§¦¥¤¨¨¨¥©©
ähnä,ïäì øîàåìàéìîb ïaøíéð÷fì:écáò éáè íúéàø,äkqä ïî ïéøeèt íéãáòL òãBéå íëç ãéîìz àeäL; ©¦¨§¨©¨¤©¨©§¦¥©§¥¦§¦¤¨¦©§¦¤©§¦¨¨§¥©¤£¨¦§¦¦©ª¨

ähnä úçz àeä ïLé Cëéôì.eðãîì eðkøc éôìe,BúáBç éãé àöé àG ähnä úçz ïLiäL. §¦¨¨¥©©©¦¨§¦©§¥¨©§¤©¨¥©©©¦¨¨¨§¥¨
·ähnä éòøëa Búkñ CîBqä–äøLk.äãeäé éaøøîBà:dîöò éðôa ãBîòì äìBëé dðéà íà–äìeñt. ©¥ª¨§©§¥©¦¨§¥¨©¦§¨¥¦¥¨§¨©£¦§¥©§¨§¨

.'eke mipw ly zlvgnêåëéñì äìåãâ íúñ øáñ àî÷ àðú ,äìåãâá éâéìô éë .äá ïéëëñî ïéàå äáéëùì àîúñã éâéìô àì àîìò éìåë äðè÷ úìöçîá
íéëëñî êåëéñìå .äá ïéëëñî ïéàå äàîåè úìá÷î äáéëùì äàùòù ùøéô íàå ,êåëéñì àîúñ äìåãâ úìöçî øîà÷ éëäå .äáéëùì äðè÷ íúñå àãéáò

:äá ïéëëñî êåëéñì àäéù ùøéô íàå ,äáéëùì àîúñ äðè÷ úìöçîå ,øîà÷ éëä ,äáx.dphw zg`e dlecb zg` xne` xfril` iaäàùòå .äáéëùì ïîúñ
.äá ïéëëñî êåëéñì àéäù ùøéô íàå .äá ïéëëñî ïéàå äàîåè úìá÷î äìåãâä óà êëìä ,äáéëùì àîúñ ïúìçúî ïä úåéåùò øîåìë ,øîà÷ã äáéëùì

:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå
a`̀̀̀.ezaeg ici `vi `l .oyidúåöî ø÷éòå .äëåñä ïéáì åðéá ÷éñôî ìäà àöîðå ìäà äáåùç àéä æàã ,íéçôè äøùò äåáâ äèîä àäúù ãáìáå

:äðéù ,äéúù ,äìéëà ,äëåñ.'ek epiid mibdep:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .òá÷ ìäà ìèáîå éàøò ìäà éúà àì øáñ÷ã.dkeqd on mixeht micarúåöîã
:äá áééç ãáò äá úáééç äùàäù äåöî ìëå ,úåøåèô íéùð àîøâ ïîæäù äùò.epcnl epkxc itleäéäù ,àîìòá ïéìåç úçéùì àìà øîà àìù ô"òà

:'åë äèîä úçú ïùéäù åðãîì ,åãáòá çáúùî
aaaa.dleqt dnvr ipta cenrl dleki dpi` m` xne` dcedi iax:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ïðéòá òá÷ úøéã äëåñ øîàã äéîòèì äãåäé éáø.zllaecn
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הוא, לשכיבה המיוחד daשכלי ïéëkñî ïéàåלעיל ששנינו כמו  – ÀÅÀÇÀÄÈ
טומאה, המקבל בדבר  מסככין שאין ד), בגמרא Cekñì(משנה – ÀÄ

היא  עשויה שסתמה קטנה, קנים במחצלת מדובר שכאן מבואר,

ובא  בה; מסככים ואין טומאה ומקבלת עליה כלי דין ולכן לשכיבה,
לסיכוך, בפירוש עשאה שאם להשמיענו, dðéàåהתנא da ïéëkñîÀÇÀÄÈÀÅÈ

äàîè úìa÷îלסיכוך וסתמה היא קשה גדולה קנים מחצלת אבל  – ÀÇÆÆËÀÈ
לעיל, ששנינו וזהו בה. ומסככים טומאה מקבלת אינה הלכך עשויה,
ואין  טומאה מקבלת הריהי לשכיבה, בפירוש עשאה אם שדווקא

בה. äìBãbמסככין  úçàå äpè÷ úçà :øîBà øæòéìà éaø– ÇÄÁÄÆÆÅÇÇÀÇÈÀÇÇÀÈ
גדולה, מחצלת בין  קטנה מחצלת äáéëLìבין  dàNòכלומר – ÂÈÈÄÀÄÈ

לשכיבה עשאה סתם, עשאה היא((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),),אם äàîèולכן úìa÷îÀÇÆÆËÀÈ
da ïéëkñî ïéàå גדולה מחצלת שאף היא אליעזר רבי דעת – ÀÅÀÇÀÄÈ

בפירוש עשאה אם ברם, עשויה; לשכיבה ïéëkñîסתמה ,CekñìÀÄÀÇÀÄ
äàîè úìa÷î dðéàå da אלא לשכיבה נעשתה ולא שהואיל – ÈÀÅÈÀÇÆÆËÀÈ

בה. ומסככין טומאה מקבלת אינה ולכן  כלי , דין  עליה אין לסיכוך,
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תחת  בישן  דנה משנתנו ושינה. ושתיה אכילה – בסוכה ישיבה של המצווה עיקר 
בסוכה. לישון הבית בני לכל מקום שאין  כגון בסוכה, המיטה

BúáBç éãé àöé àG äkqa ähnä úçz ïLiä,מבואר בגמרא – ÇÈÅÇÇÇÄÈÇËÈÈÈÀÅÈ
כאוהל היא והרי  טפחים, עשרה גבוהה שהיא במיטה כאן  שמדובר
ויש חובתו . ידי יצא לא הלכך  הסוכה, לבין  תחתיו הישן  בין המפסיק

שיעור שהוא טפחים עשרה גבוהה והמיטה שהואיל  הטעם, מבארים
ידי יצא לא תחתיה הישן ולפיכך סוכה, בתוך כסוכה זה הרי  סוכה,

הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ))))חובתו  הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;; eðééä,.((((הריהריהריהרי""""ףףףף;;;; ïéâäBð :äãeäé éaø øîàÈÇÇÄÀÈÂÄÈÄ
íéð÷fä éðôa ähnä úçz íéðLé eðééäL,החכמים –àGå ÆÈÄÀÅÄÇÇÇÄÈÄÀÅÇÀÅÄÀ

øác eðì eøîà תחת לישון מותר  יהודה רבי שלדעת כלומר  – ÈÀÈÈÈ
וכיון  היא, קבע דירת שהסוכה לשיטתו, הוא שהולך בסוכה, המיטה
אין  למקום ממקום אותה מטלטלים שהרי  הוא, עראי  אוהל  שהמיטה

קבע. אוהל ומבטל בא עראי dcedi.אוהל iaxk dkld oi`eéaø øîàÈÇÇÄ
ìàéìîb ïaø ìL Bcáò éáèa äNòî :ïBòîL מדקדק שהיה – ÄÀÇÂÆÀÈÄÇÀÆÇÈÇÀÄÅ

ז ), א, ברכות (עיין ähnäבמצוות úçz ïLé äéäL,בסוכה – ÆÈÈÈÅÇÇÇÄÈ
àeäL ,écáò éáè íúéàø :íéð÷fì ìàéìîb ïaø ïäì øîàåÀÈÇÈÆÇÈÇÀÄÅÇÀÅÄÀÄÆÈÄÇÀÄÆ

äkqä ïî ïéøeèt íéãáòL òãBéå íëç ãéîìz,הנשים כדין – ÇÀÄÈÈÀÅÇÆÂÈÄÀÄÄÇËÈ
חייבים  כנענים עבדים שאין גרמן , שהזמן  עשה ממצוות הן  שפטורות

בהן, חייבות שהנשים במצוות ähnäאלא úçz àeä ïLé CëéôìÀÄÈÈÅÇÇÇÄÈ
חכמים. דברי לשמוע כדי  כך שנהג בגמרא, ומבואר –eðkøc éôìeÀÄÇÀÅ

eðãîì כשיחת אלא לימוד  לשם אלו דברים אמר שלא פי  על אף – ÈÇÀ
מקום  מכל הוא, חכם שתלמיד  טבי עבדו  את לשבח שבא סתם, חולין 

זו, משיחתו אגב דרך  éãéלמדנו  àöé àG ähnä úçz ïLiäLÆÇÈÅÇÇÇÄÈÈÈÀÅ
BúáBç שסוכה יהודה כרבי  סובר  שמעון  רבי שאף מבואר, בגמרא – È

קבע, אוהל  ומבטל  בא עראי אוהל אף שלדעתו אלא היא, קבע דירת
לא  המטה תחת שהישן  גמליאל , רבן  של  משיחתו ראייה הביא הלכך 

בגמרא: אמרו זו  ראייה אגב חובתו. ידי oilegיצא zgiy elit`y oiipn
xn`py ?cenil dkixv minkg icinlz ly ג):(תהילים l`א, edlre"

."leai

i y i l y m e i
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ähnä éòøëa Búkñ CîBqä המיטה את מזיזים שאם פי על אף – ÇÅËÈÀÇÀÅÇÄÈ
או  הסוכה, כל עמה הראב הראב הראב הראב """"דדדד))))זזה פירושפירושפירושפירוש כרעי((((לפילפילפילפי את כשמזיזים

מקוםהמיטה מכל הסכך, נופל הסוכה.äøLkממקומם –éaø ÀÅÈÇÄ
dîöò éðôa ãBîòì äìBëé dðéà íà :øîBà äãeäé אם – ÀÈÅÄÅÈÀÈÇÂÄÀÅÇÀÈ

המיטה, את מטלטלים שאם המיטה, כרעי  על  כולה נסמכת הסוכה
יכולה  הסוכה שאין ונמצא נופל ), הסכך  (או עמה מיטלטלת הסוכה

עצמה, בפני  לשיטתו ,äìeñtלעמוד  הולך  יהודה רבי  הסוכה; – ÀÈ
היא  הרי קבועה, ואינה הואיל  וזֹו קבע, דירת להיות צריכה שהסוכה
אלא  קמא, תנא על לחלוק בא אינו יהודה שרבי  מפרשים, יש פסולה.

כשהיא  אלא כשרה שהסוכה קמא תנא אמר  שלא דבריו , את לפרש 
הסוכה  תישאר  המיטה, תינטל שאם באופן נוספים, עמודים על נסמכת

שאינה  באופן בלבד, המיטה כרעי על  נסמכת היא אם אבל  במקומה,
פסולה היא הרי  עצמה, בפני לעמוד  úììáãîä.((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ))))יכולה äkñËÈÇÀËÀÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn



cרכב dpyn ipy wxt dkeq zkqn

úììáãîä äkñ,dúnçî äaøî dúlvLå–äøLk.úéa ïéîk äaòîä,dëBzî íéàøð íéáëBkä ïéàL ét ìò óà ª¨©§ª§¤¤§¤¦¨¨§ª¨¥©¨¨§¥¨©§ª¨§¦©¦©©¦¤¥©¨¦¦§¦¦¨
–äøLk. §¥¨
‚äðéôqä Làøa Bà äìâòä Làøa Búkñ äNBòä–äøLk,áBè íBéa dì ïéìBòå.éab ìò Bà ïìéàä Làøa ¨¤ª¨§Ÿ¨£¨¨§Ÿ©§¦¨§¥¨§¦¨§§Ÿ¨¦¨©©¥

ìîb–äøLk,áBè íBéa dì ïéìBò ïéàå.íãà éãéa úçàå ïìéàa íézL,ïìéàa úçàå íãà éãéa íézL Bà– ¨¨§¥¨§¥¦¨§§©¦¨¦¨§©©¦¥¨¨§©¦¦¥¨¨§©©¨¦¨
äøLk,áBè íBéa dì ïéìBò ïéàå.GLïìéàa úçàå íãà éãéa L–äøLk,áBè íBéa dì ïéìBòå.ììkä äæ:ìk §¥¨§¥¦¨§¨¦¥¨¨§©©¨¦¨§¥¨§¦¨§¤©§¨¨

dîöò éðôa ãBîòì äìBëéå ïìéàä ìhpL–äøLk,áBè íBéa dì ïéìBòå. ¤¦©¨¦¨¦¨©£¦§¥©§¨§¥¨§¦¨§
„úBðìéàä ïéa Búkñ äNBòä,dì úBðôc úBðìéàäå–äøLk.äkqä ïî ïéøeèt äåöî éçeìL.ïäéLnLîe ïéìBç ¨¤ª¨¥¨¦¨§¨¦¨§¨¨§¥¨§¥¦§¨§¦¦©ª¨¦§©§¥¤

íéáëùåî åéä åìéàë íéàåø ïðéøîàã ïéúéðúî ïðéòîùàå ,äúìöî äáåøî äúîç êë êåúîå ãøåé äð÷å äìåò äð÷ àìà ,äæ ìöà äæ ãçé íéð÷ä áéëùä àìù
:äøùë äáåøî äúìö æà íàå äåùá

bbbb.dlbrd y`xa:éòéá÷ àìå äìèìèîã â"òà.dpitqd y`xaéáù:äúø÷åòå íù úèìåù çåøäù ,í.dxykãåîòì äìåëé àäúù àåäå .äéá àðéø÷ äøéãã
:äùáé ìù äéåöî çåøá.aeh meia dl oilere:ïéìåò àùéø àðú ,ïéìåò ïéà àôéñ éðúîì éòáã éãééà.oli`d y`xaúåöéçî íù äùòå åùàøá åáùåî ï÷éú

:êëñå.dxyk:ãòåî ìù åìåçá.h"eia dl oiler oi`e:ùåìúé àîù åá ïéùîúùî ïéàå ïìéàá ïéìåò ïéàã ïðáø øåæâã.oli`a mizyäëåñä ò÷ø÷ êîñ
äðîî ïôåãä äéáâäå ,õøàá äùòù ïôåãä òöîàá äëåñä úéò÷ø÷ êîñå õøàá íãà éãéá äùò úçàå úåðôã éúù ïìéàä ùàøá äáéáñ äùòå ,ïìéàá äáåø

:äøùò äìòîå.oli`a zg`e mc` icia mizy e`íåéá äì ïéìåò ïéà ,õøàáù íéúù úëéîñá ãåîòì äìåëé ïéàù ,äëåñä úéò÷ø÷ ìåôú ìèðé íàå ìéàåä
:ïìéàá ùîúùîã ,áåè

cccc.dxiyk dl zeptc zepli`de,çåøä íæéæú àìù ù÷å ïáúá íéôðòä ïéá úåàìîì éîð êéøöå .äéåöî çåøá åúàå éìæà àìå íé÷æçå íéáò úåðìéàäù àåäå
:äöéçî äðéà äéåöî çåøá ãåîòì äìåëé äðéàù äöéçî ìëù.mixeht devn igelyäåöîá ïé÷ñåòù äòùá ãáìá àìå .äåöîä ïî øåèô äåöîá ÷ñåòäù

`xephxa yexit

מפרשים: בגמרא –Ð zllaecndענפי שאין  כלומר המבולבלת,
ומתוך יורד, וענף עולה ענף אלא זה, יד  על זה יפה מסודרים הסכך

היתה  זה אצל  זה מסודרים היו אילו אבל מצלתה, מרובה חמתה כך
שלשה  היורד והענף העולה הענף בין שאין וכגון  מרובה, צילתה

dúnçîטפחים, äaøî dúlvLå מרובה שצילתה סוכה וכן – ÀÆÄÈÈÀËÈÅÇÈÈ
וקלוש , דליל  שלה שהסכך  פי על אף הסוכה;äøLkמחמתה, – ÀÅÈ

(בגמרא): מפרשים שלה zllaecndויש  שהסכך הינו  המדולדלת, –
במשנתנו: גורסים זה פירוש ולפי  dzlvyדליל; zllaecnd dkeq

וא"ו ) dzngn,(בלא daexnשהסכך אחת, בסוכה כאן  שמדובר  כלומר 
מחמתה. מרובה צלתה מקום שמכל אלא קלוש , ïéîkשלה äaòîäÇÀËÈÀÄ

úéa,הבית תקרת כעין  עבה שלה שהסכך סוכה –ét ìò óà ÇÄÇÇÄ
äøLk ,dëBzî íéàøð íéáëBkä ïéàL,אמנם למדים מכאן  – ÆÅÇÈÄÄÀÄÄÈÀÅÈ

הכוכבים  שיהו  כדי ביותר , עבה הסכך יהא שלא ראוי שלכתחילה

מתוכה גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).נראים ((((עייןעייןעייןעיין

ג ה נ ש מ ר ו א ב

äìâòä Làøa Búkñ äNBòä ואינה מיטלטלת שהיא פי על אף – ÈÆËÈÀÙÈÂÈÈ
äðéôqäקבועה, Làøa Bà ויכולה שם שולטת שהרוח שבים, – ÀÙÇÀÄÈ
לעמודäøLkלעקרה, שיכולה בסוכה שמדובר מבואר, בגמרא – ÀÅÈ

שאינה  פי על שאף להשמיענו, המשנה ובאה היבשה, של מצויה ברוח

דירת  מקום שמכל  כשרה, הסוכה הים, של מצויה ברוח לעמוד יכולה
היא, áBèעראי  íBéa dì ïéìBòå אלא היא, מיותרת זו  פיסקה – ÀÄÈÀ

נישנה ובסיפא aeh",הואיל meia dl oiler oi`e": כאן התנא "oilereנקט
."aeh meia dlïìéàä Làøa, האילן בראש סוכתו העושה –Bà ÀÙÈÄÈ

äøLk ,ìîb éab ìò,מועד של בחולו –íBéa dì ïéìBò ïéàå ÇÇÅÈÈÀÅÈÀÅÄÈÀ
áBè עיין) בהמה גבי על  ולא טוב, ביום באילן  לעלות שאסור לפי  –

ב). ה, ïìéàaביצה íézLשהסכך כגון  באילן, דפנות שתי היו – ÀÇÄÈÄÈ
האילן , על צדדים בשני íãàנסמך éãéa úçàå עשויה אחת ודופן – ÀÇÇÄÅÈÈ

הארץ, על אדם íãàבידי  éãéa íézL Bà עשויות דפנות שתי  – ÀÇÄÄÅÈÈ
אדם, ïìéàaבידי úçàå,עליה נסמך  והסכך  באילן, אחת ודופן – ÀÇÇÈÄÈ

áBè íBéa dì ïéìBò ïéàå ,äøLk לסוכה נכנסים אין  כלומר – ÀÅÈÀÅÄÈÀ
ונמצאו  הסכך, על חפציהם להניח היו שרגילים מפני טוב, ביום זו 

טוב ביום באילן  ב ב ב ב ))))משתמשים קנדקנדקנדקנד,,,, שבת שבת שבת שבת  GLíãà.((((רשרשרשרש""""יייי éãéa L ÈÄÅÈÈ
אדם, בידי  עשויות דפנות שלש היו  –ïìéàa úçàå רביעית ודופן – ÀÇÇÈÄÈ

באילן , áBèעשויה íBéa dì ïéìBòå ,äøLk שהסוכה לפי – ÀÅÈÀÄÈÀ
צורך ואין אדם בידי  העשויות הדפנות בשלש עצמה בפני עומדת

שבאילן . äìBëéåבדופן ïìéàä ìhpL ìk :ììkä äæ הסוכה ÆÇÀÈÈÆÄÇÈÄÈÄÈ
dîöò éðôa ãBîòì,אדם בידי העשויות הדפנות ידי על  –äøLk ÇÂÄÀÅÇÀÈÀÅÈ

הסוכה, –ìBòåáBè íBéa dì ïé בא הכלל" ש "זה מפרשים יש – ÀÄÈÀ
מקבילות  שהן אלא אדם, בידי עשויות דפנות שתי אפילו שאם לרבות,

טוב ביום לה עולין לעמוד, הסוכה יכולה האילן  כשיינטל .((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))ואף

פירשו וכן לדפנות, היא שהכוונה – וכו' באילן" "שתיים – הסיפא את בארנו 
("ואין  "עליה" לשון  התנא שנקט ומה והרמב"ם. טוב"),oilerרש"י  ביום לה

גגותיהם, על  הסוכות את לעשות היו שרגילים לפי עליה, כאן שאין  פי  על  אף
"עליה" בלשון לסוכה הכניסה את התנא קורא a).ולכן  ,cpw zay i"yx) ויש

ובחלקה  האילן על היא שבחלקה הסוכה, בקרקעית במשנתנו שמדובר מפרשים,
בידי "שתים ששנינו  וזה אדם, בידי  בארץ הקבועים מוטות על נסמכת היא
צדדיה  שמשני  היינו  אדם", בידי ואחת באילן  שתים או  באילן , ואחת אדם
ומצד אדם, בידי שנעשו  בארץ מוטות על הסוכה קרקעית נסמכת הסמוכים
תהא  לא האילן  יינטל ואילו  שהואיל  להיפך, או  האילן, על  היא נסמכת אחד 
ואין האילן, על  נסמכת הסוכה שהרי טוב, ביום לה עולן אין לעמוד , יכולה

טוב ביום באילן a).עולים ,ak dkeq i"yx ;o"xd)
משנתנו. בפירוש הר"ן לשיטת היא לה ועולין  בד"ה שהבאנו מפרשים יש דעת

i r i a x m e i
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dì úBðôc úBðìéàäå ,úBðìéàä ïéa Búkñ äNBòä לא אבל  – ÈÆËÈÅÈÄÈÀÈÄÈÀÈÈ
מוטות, על  אלא עליהן, הסכך  את שמא äøLkסמך חוששים ואין – ÀÅÈ

חפציו  עליהן להניח באילנות טוב ביום להשתמש  בגמרא ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).יבוא

או  חזקים, היו  האילנות כן  אם אלא כשרה זו סוכה שאין מבואר,
בין  ואף אותם, מנידה המצויה הרוח תהא שלא עד  וחיזקם, שקשרם
הרוח, אותם תניד  שלא כדי אותם, וקשר ובקש  בתבן מילא האמירים

מחיצה. אינה מצויה ברוח לעמוד יכולה שאינה מחיצה éçeìLÀÅשכל 
äåöî שבויים לפדות או רבם פני להקביל  בדרך ההולכים כגון  – ÄÀÈ

בהם, äkqäוכיוצא ïî ïéøeèt מן פטור  במצווה שהעוסק – ÀÄÄÇËÈ
פטורים  ביום או  בלילה חנייתם בשעת ואפילו  האחרת; המצווה

סוכה אחר וישנים ((((רש רש רש רש """"יייי))))מלטרוח שכשנחים לפי ה"מרדכי ", וכותב ;
העוסק  בכלל  זה והרי  יותר, למחר לעסוק יכולים בהנאה בלילה

אם  אחרת ממצווה פטור במצווה העוסק כל כותבים: ויש  במצווה.
בלא  כאחת שתיהן  לעשות יכול  אם אבל  האחרת, אחר  לטרוח צריך 

izdw - zex`ean zeipyn
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äkqä ïî ïéøeèt.äkqì õeç éàøò ïéúBLå ïéìëBà. §¦¦©ª¨§¦§¦£©©ª¨
‰Bì eàéáäå äNòîéàkæ ïa ïðçBé ïaøììéLázä úà íBòèì,ìàéìîb ïaøìeíéî ìL éìãe úBáúBë ézL, ©£¤§¥¦§©¨¨¨¤©©¦§¤©©§¦§©¨©§¦¥§¥¨§¦¤©¦

eøîàå:íeìòääkqì.Bì eðúpLëe÷Bãö éaøìúBçt ìëàäöéakî,Cøa àGå äkqì õeç Bìëàå ätna Bìèð §¨§©£©ª¨§¤¨§§©¦¨Ÿ¤¨¦©¥¨§¨©©¨©£¨©ª¨§¥©
åéøçà. ©£¨
Âøæòéìà éaøøîBà:äkqa ìBëàì íãà áiç úBãeòñ äøNò òaøà,äìéla úçàå íBia úçà.íéîëçåíéøîBà: ©¦¡¦¤¤¥©§©¤§¥§©¨¨¨¤¡©ª¨©©©§©©©©§¨©£¨¦§¦

äáö÷ øácì ïéà,ãáìa âçä ìL ïBLàø áBè íBé éìélî õeç.øîà ãBòåøæòéìà éaø:à àHL éîíBé éìéì ìë ¥©¨¨¦§¨¦¥¥¦¤¤¨¦§©§¨©©¦¡¦¤¤¦¤¨©¥¥

:åúééðç úòùá óà øåèô íéåáù ïåéãôì åà åáø éðô ìéá÷äì êìåä ïåâë ,äá íé÷åñò ïéàù äòùá åìéôà àìà ,íéøåèô.mixeht odiynyne oilegåìéôàå
éëìåä ïëå ,øåèô àåäù íéùåòøôå íéùôùô éðôî åà òø çéø éðôî øòèöîå ,åäã ìë éìåç éðôî äøåú ìù äùò úåöî ìèáì éøùã éàäå .åäã ìë éìåçá

áéúëã íåùî éåä àîòè ,äëåñä ïî ïðáø åäì éøèôã íéñãøôå úåðâ éøîåùå íéëøã(â"ë àø÷éå)ìëå ,åøåãú ïéòë ,åáùú úåëñáéðôîù éãéî äéì úéàã àëéä
åá àøéúîù íå÷îá ïåâë ,äðéùá åà äìéëàá øòèöäì éåàøä íå÷îá äìçúî åúëåñ äùåòä ìáà .åúëåñî úàöì éîð ìåëé åúøéãî àöåé äéä øáã åúåà
åéëøö ìë åá úåùòì äéåàø äðéàå ìéàåä ,äëåñ äúåàá åúáåç éãé àöé àì äìéëàá åìéôà ,äìéëàá íéèñéì åà íéáðâä éðôî àøéúî ïéàå äðéùá íéèñì éðôî

:äøéã ïéòë éåä àì àäå ïðéòá åøåãú ïéòë àäã ,äðéùå äéúùå äìéëà.i`xr mizeye milke`:ïë øçà ãåòñì åúòãå ,åðåáòø øéñäì èòåî øáã
dddd.dkeql melrd exn`eäæ éøä ,äëåñì õåç éàøò úìéëà åìéôà ìåëàì àìù åîöò ìò øéîçîäù äðéî ïðéòîùå .ïîöò ìò åøéîçäù àìà ,ïéãä ïî àìå

:çáåùîdviakn zegt lke`éàøò úìéëà íéìëåà ïðéøîà àä äëåñ íåùî åìéàã .äöéáëî úåçô ìèð éëåøá íåùîå ,íéãé úìéèð íåùî .[äôîá åìèð]
:äöéáëî øúåé åìéôàå äëåñì õåç

eeee.zecerq dxyr rax`:íéîéä 'æì íåé ìëá úåãåòñ 'á.davw xacl oi`:åì ïé÷÷æð ïéàå äðòúé úåðòúäì äöø .äëåñì õåç ìëàé àì ìåëàì äöø íà
.oey`xd h"ei ililn ueg:ïë äëåñ óà ,úåùø êìéàå ïàëî ,äáåç ïåùàøä äìéì äöî úìéëà äî ,úåöîä âçî øùò äùîç øùò äùîç ïðéôìéãmilyi
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שתיהן  יעשה הרמ הרמ הרמ הרמ """"א א א א ))))טורח, שאין ïéìBç.((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;; חולים אפילו  – Ä
חש ואפילו בעיניו  חש  "אפילו בגמרא; בברייתא כמבואר סכנה, בהם

החולים,ïäéLnLîeבראשו ", את והמשמשים –ïî ïéøeèt ÀÇÀÅÆÀÄÄ
äkqäשנאמר מבמבמבמב):):):):– כגכגכגכג,,,, תשבו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ודרשו : תשבו", "בסוכות ÇËÈ

שמזיק  במקום יושב שאינו בדירתו , נוהג שאדם וכשם תדורו; כעין
יכול אינו מיחושו  מחמת שאם כך, הסוכה לגבי אף בו, מצטער או לו 

הסוכה. מן  פטור הוא הרי  בסוכה õeçלישב éàøò ïéúBLå ïéìëBàÀÄÀÄÂÇ
äkqìכשיעור מבואר: ובגמרא רעבונו, להסיר מועט דבר היינו – ÇËÈ

"מותר הרמב"ם: וכותב אחת. בבליעה הנאכל אוכל שהוא ביצה,
ולא  עצמו על שיחמיר  ומי  לסוכה, חוץ פירות ולאכול מים לשתות

משובח" זה הרי  מים, אפילו  לסוכה חוץ וווו).).).).ישתה וווו,,,, סוכה סוכה סוכה סוכה  ויש((((הל הל הל הל ''''

לסוכה חוץ לשתות מותר משקאות ושאר  יין  שגם אורח אורח אורח אורח סוברים, ((((עייןעייןעייןעיין

בבבב).).).). סעיף סעיף סעיף סעיף  תרלטתרלטתרלטתרלט,,,, סימןסימןסימןסימן סוכה סוכה סוכה סוכה ,,,, הלהלהלהל'''' חיים חיים חיים חיים 
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לאכול שלא עצמו  על  להחמיר שהרוצה להשמיענו, כדי מעשה, מביאה משנתנו
יוהרה; משום בזה ואין להחמיר, הוא רשאי לסוכה חוץ עראי אפילו  לשתות ולא

הבא  לסוכה וכבר חוץ ישתה ולא עצמו על שיחמיר  שמי  הרמב"ם, דברי לעיל נו
משובח. זה הרי  מים, אפילו 

ìéLázä úà íBòèì éàkæ ïa ïðçBé ïaøì Bì eàéáäå äNòîÇÂÆÀÅÄÀÇÈÈÈÆÇÇÄÀÆÇÇÀÄ
הסוכות, בחג –ìàéìîb ïaøìe,הסוכות בחג הביאו –úBáúBë ézL ÀÇÈÇÀÄÅÀÅÈ

תמרות, –íéî ìL éìãeשהרי לסוכה, צריכים היו לא הדין  שמן – ÀÄÆÇÄ
עצמם, על  החמירו  שהם אלא היא, עראי íeìòäאכילת :eøîàåÀÈÀÇÂ

äkqì אכילת אפילו  לאכול שלא עצמו  על המחמיר שכל ומכאן, – ÇËÈ
משובח. זה הרי לסוכה, חוץ ìëàעראי ÷Bãö éaøì Bì eðúpLëeÀÆÈÀÀÇÄÈÙÆ

äöéakî úBçt,מכביצה פחות שהיה מאכל –ätna Bìèðנטל – ÈÄÇÅÈÀÈÇÇÈ
שאמנם  מפרשים, יש  ידים; נטילת בלא לאכלו כדי  במפה, המאכל  את

כהן  צדוק שרבי אלא ידים, נטילת צריכים אינם מכביצה פחות חולין 
ופוסלות  הן  שניות וידים התרומה, טהרת על חולין אוכל  והיה היה,

במפה, האוכל את נטל הלכך התרומה, äkqìאת õeç Bìëàå– ÇÂÈÇËÈ
עצמו, על החמיר  ולא עראי, אכילת åéøçàכדין  Cøa àGå ברכת – ÀÅÇÇÂÈ

בברכת  חייבים שאין ב), ז , (ברכות יהודה כרבי הוא שסובר  המזון,
ביצה כשיעור כשאוכלים אלא driay).המזון ick da yiy dlik`),ברם

נהנה, מקום מכל  שהרי  שהוא, בכל אפילו לברך  צריך האכילה לפני 
שנקטה  שמה מבואר , בגמרא ברכה. בלא הזה העולם מן ליהנות ואסור 

צדוק רבי  של  במעשה dviakn"המשנה zegt lke`" נטילת משום הוא
ובר ידים ידים בנטילת חייב היה כביצה אוכל  לו נתנו שאילו  המזון , כת

אוכלים  הקודמת: במשנה שנינו  הרי  סוכה, משום אבל  המזון, ובברכת
מקום  מכל  כביצה. אפילו  בגמרא: ואמרו לסוכה, חוץ עראי ושותים

בלא  לסוכה חוץ מותרת עראי  שאכילת צדוק, מרבי למדים נמצאנו
רשאי עצמו , על  להחמיר רוצה שאינו וכל  עבירה, ונדנוד  פקפוק שום

במצוות מדקדק שאינו  כמי נחשב ואינו  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))הוא, .((((הר הר הר הר """"ןןןן;;;;

i y i n g m e i
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ìBëàì íãà áiç úBãeòñ äøNò òaøà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÀÇÆÀÅÀÇÈÈÈÆÁ
äkqa,סעודות שתי  יום כל –äìéla úçàå íBia úçà בשבעת – ÇËÈÇÇÇÀÇÇÇÇÀÈ

שנאמר טעמו , מבואר  בגמרא החג. מבמבמבמב):):):):ימי כגכגכגכג,,,, eayz",((((ויקראויקראויקראויקרא zekeqa"
אדם  דירה מה אליעזר : רבי  למד ומכאן  תדורו, כעין תשבו ודרשו:
כן . בסוכה אף בלילה, אחת וסעודה ביום אחת סעודה בה אוכל 

äáö÷ øácì ïéà :íéøîBà íéîëçå שהוא אימת כל  אלא – ÇÂÈÄÀÄÅÇÈÈÄÀÈ
תשבו  דורשים: חכמים אף ואמנם לסוכה; חוץ יאכל  לא לאכול , רוצה

האדם  לסעודות קצבה שאין מכאן , למדים שהם אלא תדורו , כעין
הוא  אם אלא בדירתו, האדם לסעודות קצבה שאין  כשם בסוכתו,

אוכל ; אינו  רוצה אינו ואם אוכל, áBèרוצה íBé éìélî õeçÄÅÅ
ãáìa âçä ìL ïBLàø והטעם בסוכה, סעודה לאכול חייב שהוא – ÄÆÆÈÄÀÇ

"חמשהֿעשר, שווה בגזירה המצות מחג הסוכות חג שלמדים הוא

נאמר הסוכות בחג שכן  לדלדלדלד):):):):חמשהֿעשר ", כגכגכגכג,,,, עשר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "בחמשה
נאמר המצות ובחג הסוכות", חג הזה השביעי לחודש  שם שם שם שם ,,,,יום ((((שם שם שם שם 

לילה וווו):):):): להלן  מה המצות", חג הזה לחודש יום עשר  "ובחמשה
שנאמר  חובה, יח יח יח יח ):):):):הראשון יביביביב,,,, כאן ((((שמות שמות שמות שמות  אף מצות", תאכלו "בערב

שרק כלומר  חובה, הראשון חובה לילה החג של הראשון בלילה
אוכל לאכול  רוצה אם הימים בשאר  אבל  בסוכה, סעודה לאכול

בשביל לאכול חייב אינו  קבע, סעודת לאכול רוצה אינו  ואם בסוכה,
בסוכה. ישיבה מצוות àHLלקיים éî :øæòéìà éaø øîà ãBòåÀÈÇÇÄÁÄÆÆÄÆ

ïBLàøä áBè íBé éìéì ìëà,סוכות של  –íBé éìéìa íéìLé ÈÇÅÅÈÄÇÀÄÀÅÅ
ïBøçàä áBè הסעודה כנגד נוספת סעודה עצרת שמיני בליל יאכל  – ÈÇÂ

לסוכה. חוץ שאוכלה פי  על  אף הראשון, טוב יום בליל  אכל שלא
ïéîeìLz øácì ïéà :íéøîBà íéîëçå לסעודת תשלומים אין – ÇÂÈÄÀÄÅÇÈÈÇÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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úììáãîä äkñ,dúnçî äaøî dúlvLå–äøLk.úéa ïéîk äaòîä,dëBzî íéàøð íéáëBkä ïéàL ét ìò óà ª¨©§ª§¤¤§¤¦¨¨§ª¨¥©¨¨§¥¨©§ª¨§¦©¦©©¦¤¥©¨¦¦§¦¦¨
–äøLk. §¥¨
‚äðéôqä Làøa Bà äìâòä Làøa Búkñ äNBòä–äøLk,áBè íBéa dì ïéìBòå.éab ìò Bà ïìéàä Làøa ¨¤ª¨§Ÿ¨£¨¨§Ÿ©§¦¨§¥¨§¦¨§§Ÿ¨¦¨©©¥

ìîb–äøLk,áBè íBéa dì ïéìBò ïéàå.íãà éãéa úçàå ïìéàa íézL,ïìéàa úçàå íãà éãéa íézL Bà– ¨¨§¥¨§¥¦¨§§©¦¨¦¨§©©¦¥¨¨§©¦¦¥¨¨§©©¨¦¨
äøLk,áBè íBéa dì ïéìBò ïéàå.GLïìéàa úçàå íãà éãéa L–äøLk,áBè íBéa dì ïéìBòå.ììkä äæ:ìk §¥¨§¥¦¨§¨¦¥¨¨§©©¨¦¨§¥¨§¦¨§¤©§¨¨

dîöò éðôa ãBîòì äìBëéå ïìéàä ìhpL–äøLk,áBè íBéa dì ïéìBòå. ¤¦©¨¦¨¦¨©£¦§¥©§¨§¥¨§¦¨§
„úBðìéàä ïéa Búkñ äNBòä,dì úBðôc úBðìéàäå–äøLk.äkqä ïî ïéøeèt äåöî éçeìL.ïäéLnLîe ïéìBç ¨¤ª¨¥¨¦¨§¨¦¨§¨¨§¥¨§¥¦§¨§¦¦©ª¨¦§©§¥¤

íéáëùåî åéä åìéàë íéàåø ïðéøîàã ïéúéðúî ïðéòîùàå ,äúìöî äáåøî äúîç êë êåúîå ãøåé äð÷å äìåò äð÷ àìà ,äæ ìöà äæ ãçé íéð÷ä áéëùä àìù
:äøùë äáåøî äúìö æà íàå äåùá

bbbb.dlbrd y`xa:éòéá÷ àìå äìèìèîã â"òà.dpitqd y`xaéáù:äúø÷åòå íù úèìåù çåøäù ,í.dxykãåîòì äìåëé àäúù àåäå .äéá àðéø÷ äøéãã
:äùáé ìù äéåöî çåøá.aeh meia dl oilere:ïéìåò àùéø àðú ,ïéìåò ïéà àôéñ éðúîì éòáã éãééà.oli`d y`xaúåöéçî íù äùòå åùàøá åáùåî ï÷éú

:êëñå.dxyk:ãòåî ìù åìåçá.h"eia dl oiler oi`e:ùåìúé àîù åá ïéùîúùî ïéàå ïìéàá ïéìåò ïéàã ïðáø øåæâã.oli`a mizyäëåñä ò÷ø÷ êîñ
äðîî ïôåãä äéáâäå ,õøàá äùòù ïôåãä òöîàá äëåñä úéò÷ø÷ êîñå õøàá íãà éãéá äùò úçàå úåðôã éúù ïìéàä ùàøá äáéáñ äùòå ,ïìéàá äáåø

:äøùò äìòîå.oli`a zg`e mc` icia mizy e`íåéá äì ïéìåò ïéà ,õøàáù íéúù úëéîñá ãåîòì äìåëé ïéàù ,äëåñä úéò÷ø÷ ìåôú ìèðé íàå ìéàåä
:ïìéàá ùîúùîã ,áåè

cccc.dxiyk dl zeptc zepli`de,çåøä íæéæú àìù ù÷å ïáúá íéôðòä ïéá úåàìîì éîð êéøöå .äéåöî çåøá åúàå éìæà àìå íé÷æçå íéáò úåðìéàäù àåäå
:äöéçî äðéà äéåöî çåøá ãåîòì äìåëé äðéàù äöéçî ìëù.mixeht devn igelyäåöîá ïé÷ñåòù äòùá ãáìá àìå .äåöîä ïî øåèô äåöîá ÷ñåòäù
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מפרשים: בגמרא –Ð zllaecndענפי שאין  כלומר המבולבלת,
ומתוך יורד, וענף עולה ענף אלא זה, יד  על זה יפה מסודרים הסכך

היתה  זה אצל  זה מסודרים היו אילו אבל מצלתה, מרובה חמתה כך
שלשה  היורד והענף העולה הענף בין שאין וכגון  מרובה, צילתה

dúnçîטפחים, äaøî dúlvLå מרובה שצילתה סוכה וכן – ÀÆÄÈÈÀËÈÅÇÈÈ
וקלוש , דליל  שלה שהסכך  פי על אף הסוכה;äøLkמחמתה, – ÀÅÈ

(בגמרא): מפרשים שלה zllaecndויש  שהסכך הינו  המדולדלת, –
במשנתנו: גורסים זה פירוש ולפי  dzlvyדליל; zllaecnd dkeq

וא"ו ) dzngn,(בלא daexnשהסכך אחת, בסוכה כאן  שמדובר  כלומר 
מחמתה. מרובה צלתה מקום שמכל אלא קלוש , ïéîkשלה äaòîäÇÀËÈÀÄ

úéa,הבית תקרת כעין  עבה שלה שהסכך סוכה –ét ìò óà ÇÄÇÇÄ
äøLk ,dëBzî íéàøð íéáëBkä ïéàL,אמנם למדים מכאן  – ÆÅÇÈÄÄÀÄÄÈÀÅÈ

הכוכבים  שיהו  כדי ביותר , עבה הסכך יהא שלא ראוי שלכתחילה

מתוכה גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).נראים ((((עייןעייןעייןעיין
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äìâòä Làøa Búkñ äNBòä ואינה מיטלטלת שהיא פי על אף – ÈÆËÈÀÙÈÂÈÈ
äðéôqäקבועה, Làøa Bà ויכולה שם שולטת שהרוח שבים, – ÀÙÇÀÄÈ
לעמודäøLkלעקרה, שיכולה בסוכה שמדובר מבואר, בגמרא – ÀÅÈ

שאינה  פי על שאף להשמיענו, המשנה ובאה היבשה, של מצויה ברוח

דירת  מקום שמכל  כשרה, הסוכה הים, של מצויה ברוח לעמוד יכולה
היא, áBèעראי  íBéa dì ïéìBòå אלא היא, מיותרת זו  פיסקה – ÀÄÈÀ

נישנה ובסיפא aeh",הואיל meia dl oiler oi`e": כאן התנא "oilereנקט
."aeh meia dlïìéàä Làøa, האילן בראש סוכתו העושה –Bà ÀÙÈÄÈ

äøLk ,ìîb éab ìò,מועד של בחולו –íBéa dì ïéìBò ïéàå ÇÇÅÈÈÀÅÈÀÅÄÈÀ
áBè עיין) בהמה גבי על  ולא טוב, ביום באילן  לעלות שאסור לפי  –

ב). ה, ïìéàaביצה íézLשהסכך כגון  באילן, דפנות שתי היו – ÀÇÄÈÄÈ
האילן , על צדדים בשני íãàנסמך éãéa úçàå עשויה אחת ודופן – ÀÇÇÄÅÈÈ

הארץ, על אדם íãàבידי  éãéa íézL Bà עשויות דפנות שתי  – ÀÇÄÄÅÈÈ
אדם, ïìéàaבידי úçàå,עליה נסמך  והסכך  באילן, אחת ודופן – ÀÇÇÈÄÈ

áBè íBéa dì ïéìBò ïéàå ,äøLk לסוכה נכנסים אין  כלומר – ÀÅÈÀÅÄÈÀ
ונמצאו  הסכך, על חפציהם להניח היו שרגילים מפני טוב, ביום זו 

טוב ביום באילן  ב ב ב ב ))))משתמשים קנדקנדקנדקנד,,,, שבת שבת שבת שבת  GLíãà.((((רשרשרשרש""""יייי éãéa L ÈÄÅÈÈ
אדם, בידי  עשויות דפנות שלש היו  –ïìéàa úçàå רביעית ודופן – ÀÇÇÈÄÈ

באילן , áBèעשויה íBéa dì ïéìBòå ,äøLk שהסוכה לפי – ÀÅÈÀÄÈÀ
צורך ואין אדם בידי  העשויות הדפנות בשלש עצמה בפני עומדת

שבאילן . äìBëéåבדופן ïìéàä ìhpL ìk :ììkä äæ הסוכה ÆÇÀÈÈÆÄÇÈÄÈÄÈ
dîöò éðôa ãBîòì,אדם בידי העשויות הדפנות ידי על  –äøLk ÇÂÄÀÅÇÀÈÀÅÈ

הסוכה, –ìBòåáBè íBéa dì ïé בא הכלל" ש "זה מפרשים יש – ÀÄÈÀ
מקבילות  שהן אלא אדם, בידי עשויות דפנות שתי אפילו שאם לרבות,

טוב ביום לה עולין לעמוד, הסוכה יכולה האילן  כשיינטל .((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))ואף

פירשו וכן לדפנות, היא שהכוונה – וכו' באילן" "שתיים – הסיפא את בארנו 
("ואין  "עליה" לשון  התנא שנקט ומה והרמב"ם. טוב"),oilerרש"י  ביום לה

גגותיהם, על  הסוכות את לעשות היו שרגילים לפי עליה, כאן שאין  פי  על  אף
"עליה" בלשון לסוכה הכניסה את התנא קורא a).ולכן  ,cpw zay i"yx) ויש

ובחלקה  האילן על היא שבחלקה הסוכה, בקרקעית במשנתנו שמדובר מפרשים,
בידי "שתים ששנינו  וזה אדם, בידי  בארץ הקבועים מוטות על נסמכת היא
צדדיה  שמשני  היינו  אדם", בידי ואחת באילן  שתים או  באילן , ואחת אדם
ומצד אדם, בידי שנעשו  בארץ מוטות על הסוכה קרקעית נסמכת הסמוכים
תהא  לא האילן  יינטל ואילו  שהואיל  להיפך, או  האילן, על  היא נסמכת אחד 
ואין האילן, על  נסמכת הסוכה שהרי טוב, ביום לה עולן אין לעמוד , יכולה

טוב ביום באילן a).עולים ,ak dkeq i"yx ;o"xd)
משנתנו. בפירוש הר"ן לשיטת היא לה ועולין  בד"ה שהבאנו מפרשים יש דעת

i r i a x m e i
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dì úBðôc úBðìéàäå ,úBðìéàä ïéa Búkñ äNBòä לא אבל  – ÈÆËÈÅÈÄÈÀÈÄÈÀÈÈ
מוטות, על  אלא עליהן, הסכך  את שמא äøLkסמך חוששים ואין – ÀÅÈ

חפציו  עליהן להניח באילנות טוב ביום להשתמש  בגמרא ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).יבוא

או  חזקים, היו  האילנות כן  אם אלא כשרה זו סוכה שאין מבואר,
בין  ואף אותם, מנידה המצויה הרוח תהא שלא עד  וחיזקם, שקשרם
הרוח, אותם תניד  שלא כדי אותם, וקשר ובקש  בתבן מילא האמירים

מחיצה. אינה מצויה ברוח לעמוד יכולה שאינה מחיצה éçeìLÀÅשכל 
äåöî שבויים לפדות או רבם פני להקביל  בדרך ההולכים כגון  – ÄÀÈ

בהם, äkqäוכיוצא ïî ïéøeèt מן פטור  במצווה שהעוסק – ÀÄÄÇËÈ
פטורים  ביום או  בלילה חנייתם בשעת ואפילו  האחרת; המצווה

סוכה אחר וישנים ((((רש רש רש רש """"יייי))))מלטרוח שכשנחים לפי ה"מרדכי ", וכותב ;
העוסק  בכלל  זה והרי  יותר, למחר לעסוק יכולים בהנאה בלילה

אם  אחרת ממצווה פטור במצווה העוסק כל כותבים: ויש  במצווה.
בלא  כאחת שתיהן  לעשות יכול  אם אבל  האחרת, אחר  לטרוח צריך 

izdw - zex`ean zeipyn
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äkqä ïî ïéøeèt.äkqì õeç éàøò ïéúBLå ïéìëBà. §¦¦©ª¨§¦§¦£©©ª¨
‰Bì eàéáäå äNòîéàkæ ïa ïðçBé ïaøììéLázä úà íBòèì,ìàéìîb ïaøìeíéî ìL éìãe úBáúBë ézL, ©£¤§¥¦§©¨¨¨¤©©¦§¤©©§¦§©¨©§¦¥§¥¨§¦¤©¦

eøîàå:íeìòääkqì.Bì eðúpLëe÷Bãö éaøìúBçt ìëàäöéakî,Cøa àGå äkqì õeç Bìëàå ätna Bìèð §¨§©£©ª¨§¤¨§§©¦¨Ÿ¤¨¦©¥¨§¨©©¨©£¨©ª¨§¥©
åéøçà. ©£¨
Âøæòéìà éaøøîBà:äkqa ìBëàì íãà áiç úBãeòñ äøNò òaøà,äìéla úçàå íBia úçà.íéîëçåíéøîBà: ©¦¡¦¤¤¥©§©¤§¥§©¨¨¨¤¡©ª¨©©©§©©©©§¨©£¨¦§¦

äáö÷ øácì ïéà,ãáìa âçä ìL ïBLàø áBè íBé éìélî õeç.øîà ãBòåøæòéìà éaø:à àHL éîíBé éìéì ìë ¥©¨¨¦§¨¦¥¥¦¤¤¨¦§©§¨©©¦¡¦¤¤¦¤¨©¥¥

:åúééðç úòùá óà øåèô íéåáù ïåéãôì åà åáø éðô ìéá÷äì êìåä ïåâë ,äá íé÷åñò ïéàù äòùá åìéôà àìà ,íéøåèô.mixeht odiynyne oilegåìéôàå
éëìåä ïëå ,øåèô àåäù íéùåòøôå íéùôùô éðôî åà òø çéø éðôî øòèöîå ,åäã ìë éìåç éðôî äøåú ìù äùò úåöî ìèáì éøùã éàäå .åäã ìë éìåçá

áéúëã íåùî éåä àîòè ,äëåñä ïî ïðáø åäì éøèôã íéñãøôå úåðâ éøîåùå íéëøã(â"ë àø÷éå)ìëå ,åøåãú ïéòë ,åáùú úåëñáéðôîù éãéî äéì úéàã àëéä
åá àøéúîù íå÷îá ïåâë ,äðéùá åà äìéëàá øòèöäì éåàøä íå÷îá äìçúî åúëåñ äùåòä ìáà .åúëåñî úàöì éîð ìåëé åúøéãî àöåé äéä øáã åúåà
åéëøö ìë åá úåùòì äéåàø äðéàå ìéàåä ,äëåñ äúåàá åúáåç éãé àöé àì äìéëàá åìéôà ,äìéëàá íéèñéì åà íéáðâä éðôî àøéúî ïéàå äðéùá íéèñì éðôî

:äøéã ïéòë éåä àì àäå ïðéòá åøåãú ïéòë àäã ,äðéùå äéúùå äìéëà.i`xr mizeye milke`:ïë øçà ãåòñì åúòãå ,åðåáòø øéñäì èòåî øáã
dddd.dkeql melrd exn`eäæ éøä ,äëåñì õåç éàøò úìéëà åìéôà ìåëàì àìù åîöò ìò øéîçîäù äðéî ïðéòîùå .ïîöò ìò åøéîçäù àìà ,ïéãä ïî àìå

:çáåùîdviakn zegt lke`éàøò úìéëà íéìëåà ïðéøîà àä äëåñ íåùî åìéàã .äöéáëî úåçô ìèð éëåøá íåùîå ,íéãé úìéèð íåùî .[äôîá åìèð]
:äöéáëî øúåé åìéôàå äëåñì õåç

eeee.zecerq dxyr rax`:íéîéä 'æì íåé ìëá úåãåòñ 'á.davw xacl oi`:åì ïé÷÷æð ïéàå äðòúé úåðòúäì äöø .äëåñì õåç ìëàé àì ìåëàì äöø íà
.oey`xd h"ei ililn ueg:ïë äëåñ óà ,úåùø êìéàå ïàëî ,äáåç ïåùàøä äìéì äöî úìéëà äî ,úåöîä âçî øùò äùîç øùò äùîç ïðéôìéãmilyi

`xephxa yexit

שתיהן  יעשה הרמ הרמ הרמ הרמ """"א א א א ))))טורח, שאין ïéìBç.((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;; חולים אפילו  – Ä
חש ואפילו בעיניו  חש  "אפילו בגמרא; בברייתא כמבואר סכנה, בהם

החולים,ïäéLnLîeבראשו ", את והמשמשים –ïî ïéøeèt ÀÇÀÅÆÀÄÄ
äkqäשנאמר מבמבמבמב):):):):– כגכגכגכג,,,, תשבו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ודרשו : תשבו", "בסוכות ÇËÈ

שמזיק  במקום יושב שאינו בדירתו , נוהג שאדם וכשם תדורו; כעין
יכול אינו מיחושו  מחמת שאם כך, הסוכה לגבי אף בו, מצטער או לו 

הסוכה. מן  פטור הוא הרי  בסוכה õeçלישב éàøò ïéúBLå ïéìëBàÀÄÀÄÂÇ
äkqìכשיעור מבואר: ובגמרא רעבונו, להסיר מועט דבר היינו – ÇËÈ

"מותר הרמב"ם: וכותב אחת. בבליעה הנאכל אוכל שהוא ביצה,
ולא  עצמו על שיחמיר  ומי  לסוכה, חוץ פירות ולאכול מים לשתות

משובח" זה הרי  מים, אפילו  לסוכה חוץ וווו).).).).ישתה וווו,,,, סוכה סוכה סוכה סוכה  ויש((((הל הל הל הל ''''

לסוכה חוץ לשתות מותר משקאות ושאר  יין  שגם אורח אורח אורח אורח סוברים, ((((עייןעייןעייןעיין

בבבב).).).). סעיף סעיף סעיף סעיף  תרלטתרלטתרלטתרלט,,,, סימןסימןסימןסימן סוכה סוכה סוכה סוכה ,,,, הלהלהלהל'''' חיים חיים חיים חיים 

ה ה נ ש מ ר ו א ב

לאכול שלא עצמו  על  להחמיר שהרוצה להשמיענו, כדי מעשה, מביאה משנתנו
יוהרה; משום בזה ואין להחמיר, הוא רשאי לסוכה חוץ עראי אפילו  לשתות ולא

הבא  לסוכה וכבר חוץ ישתה ולא עצמו על שיחמיר  שמי  הרמב"ם, דברי לעיל נו
משובח. זה הרי  מים, אפילו 

ìéLázä úà íBòèì éàkæ ïa ïðçBé ïaøì Bì eàéáäå äNòîÇÂÆÀÅÄÀÇÈÈÈÆÇÇÄÀÆÇÇÀÄ
הסוכות, בחג –ìàéìîb ïaøìe,הסוכות בחג הביאו –úBáúBë ézL ÀÇÈÇÀÄÅÀÅÈ

תמרות, –íéî ìL éìãeשהרי לסוכה, צריכים היו לא הדין  שמן – ÀÄÆÇÄ
עצמם, על  החמירו  שהם אלא היא, עראי íeìòäאכילת :eøîàåÀÈÀÇÂ

äkqì אכילת אפילו  לאכול שלא עצמו  על המחמיר שכל ומכאן, – ÇËÈ
משובח. זה הרי לסוכה, חוץ ìëàעראי ÷Bãö éaøì Bì eðúpLëeÀÆÈÀÀÇÄÈÙÆ

äöéakî úBçt,מכביצה פחות שהיה מאכל –ätna Bìèðנטל – ÈÄÇÅÈÀÈÇÇÈ
שאמנם  מפרשים, יש  ידים; נטילת בלא לאכלו כדי  במפה, המאכל  את

כהן  צדוק שרבי אלא ידים, נטילת צריכים אינם מכביצה פחות חולין 
ופוסלות  הן  שניות וידים התרומה, טהרת על חולין אוכל  והיה היה,

במפה, האוכל את נטל הלכך התרומה, äkqìאת õeç Bìëàå– ÇÂÈÇËÈ
עצמו, על החמיר  ולא עראי, אכילת åéøçàכדין  Cøa àGå ברכת – ÀÅÇÇÂÈ

בברכת  חייבים שאין ב), ז , (ברכות יהודה כרבי הוא שסובר  המזון,
ביצה כשיעור כשאוכלים אלא driay).המזון ick da yiy dlik`),ברם

נהנה, מקום מכל  שהרי  שהוא, בכל אפילו לברך  צריך האכילה לפני 
שנקטה  שמה מבואר , בגמרא ברכה. בלא הזה העולם מן ליהנות ואסור 

צדוק רבי  של  במעשה dviakn"המשנה zegt lke`" נטילת משום הוא
ובר ידים ידים בנטילת חייב היה כביצה אוכל  לו נתנו שאילו  המזון , כת

אוכלים  הקודמת: במשנה שנינו  הרי  סוכה, משום אבל  המזון, ובברכת
מקום  מכל  כביצה. אפילו  בגמרא: ואמרו לסוכה, חוץ עראי ושותים

בלא  לסוכה חוץ מותרת עראי  שאכילת צדוק, מרבי למדים נמצאנו
רשאי עצמו , על  להחמיר רוצה שאינו וכל  עבירה, ונדנוד  פקפוק שום

במצוות מדקדק שאינו  כמי נחשב ואינו  המאיריהמאיריהמאיריהמאירי))))הוא, .((((הר הר הר הר """"ןןןן;;;;
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ìBëàì íãà áiç úBãeòñ äøNò òaøà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÀÇÆÀÅÀÇÈÈÈÆÁ
äkqa,סעודות שתי  יום כל –äìéla úçàå íBia úçà בשבעת – ÇËÈÇÇÇÀÇÇÇÇÀÈ

שנאמר טעמו , מבואר  בגמרא החג. מבמבמבמב):):):):ימי כגכגכגכג,,,, eayz",((((ויקראויקראויקראויקרא zekeqa"
אדם  דירה מה אליעזר : רבי  למד ומכאן  תדורו, כעין תשבו ודרשו:
כן . בסוכה אף בלילה, אחת וסעודה ביום אחת סעודה בה אוכל 

äáö÷ øácì ïéà :íéøîBà íéîëçå שהוא אימת כל  אלא – ÇÂÈÄÀÄÅÇÈÈÄÀÈ
תשבו  דורשים: חכמים אף ואמנם לסוכה; חוץ יאכל  לא לאכול , רוצה

האדם  לסעודות קצבה שאין מכאן , למדים שהם אלא תדורו , כעין
הוא  אם אלא בדירתו, האדם לסעודות קצבה שאין  כשם בסוכתו,

אוכל ; אינו  רוצה אינו ואם אוכל, áBèרוצה íBé éìélî õeçÄÅÅ
ãáìa âçä ìL ïBLàø והטעם בסוכה, סעודה לאכול חייב שהוא – ÄÆÆÈÄÀÇ

"חמשהֿעשר, שווה בגזירה המצות מחג הסוכות חג שלמדים הוא

נאמר הסוכות בחג שכן  לדלדלדלד):):):):חמשהֿעשר ", כגכגכגכג,,,, עשר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  "בחמשה
נאמר המצות ובחג הסוכות", חג הזה השביעי לחודש  שם שם שם שם ,,,,יום ((((שם שם שם שם 

לילה וווו):):):): להלן  מה המצות", חג הזה לחודש יום עשר  "ובחמשה
שנאמר  חובה, יח יח יח יח ):):):):הראשון יביביביב,,,, כאן ((((שמות שמות שמות שמות  אף מצות", תאכלו "בערב

שרק כלומר  חובה, הראשון חובה לילה החג של הראשון בלילה
אוכל לאכול  רוצה אם הימים בשאר  אבל  בסוכה, סעודה לאכול

בשביל לאכול חייב אינו  קבע, סעודת לאכול רוצה אינו  ואם בסוכה,
בסוכה. ישיבה מצוות àHLלקיים éî :øæòéìà éaø øîà ãBòåÀÈÇÇÄÁÄÆÆÄÆ

ïBLàøä áBè íBé éìéì ìëà,סוכות של  –íBé éìéìa íéìLé ÈÇÅÅÈÄÇÀÄÀÅÅ
ïBøçàä áBè הסעודה כנגד נוספת סעודה עצרת שמיני בליל יאכל  – ÈÇÂ

לסוכה. חוץ שאוכלה פי  על  אף הראשון, טוב יום בליל  אכל שלא
ïéîeìLz øácì ïéà :íéøîBà íéîëçå לסעודת תשלומים אין – ÇÂÈÄÀÄÅÇÈÈÇÀÄ
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ïBLàøä áBè,ïBøçàä áBè íBé éìéìa íéìLé.íéîëçåíéøîBà:ïéîeìLz øácì ïéà,øîàð äæ ìò(åè ,à úìä÷): ¨¦©§¦§¥¥¨©£©£¨¦§¦¥©¨¨©§¦©¤¤¡©
ï÷úì ìëeé-àG úeòî","úBðnäì ìëeé-àG ïBøñçå. §ª¨©¦§Ÿ§¤§©§¦¨

Êäkqa Baøå BLàø äéäL éî,CBúa BðçìLåúéaä–éànL úéaïéìñBt,úéáeìläïéøéLëî.ïäì eøîà ¦¤¨¨Ÿ§ª©ª¨§ª§¨§©©¦¥©©§¦¥¦¥©§¦¦¨§¨¤
úéáì ìlä úéaéànL:äNòî äéä Ck àG,eëìäLìlä úéa éð÷æå éànL úéa éð÷æúà øwáìïa ïðçBé éaø ¥¦¥§¥©©¨¨¨©£¤¤¨§¦§¥¥©©§¦§¥¥¦¥§©¥¤©¦¨¨¤

éðøBçä,CBúa BðçìLå äkqa Baøå BLàø áLBé äéäL eäeàöîeúéaä,øác Bì eøîà àGå?ïäì eøîàúéa ©¨¦§¨¤¨¨¥Ÿ§ª©ª¨§ª§¨§©©¦§¨§¨¨¨§¨¤¥
éànL:äéàø íMî?Bì eøîà íä óà:âäBð úééä ïk íà,éîiî äkñ úåöî zîi÷ àGE. ©©¦¨§¨¨©¥¨§¦¥¨¦¨¥¦©§¨¦§©ª¨¦¨¤
Áäkqä ïî íéøeèt íépè÷e íéãáòå íéLð.éøö BðéàL ïè÷Bnàì C–äkqa áiç.ìL Búlk äãìéå äNòî ¨¦©£¨¦§©¦§¦¦©ª¨¨¨¤¥¨¦§¦©¨©ª¨©£¤§¨§¨©¨¤

ï÷fä éànL,äáéæònä úà úçôeïèwä ìéáLa ähnä éab ìò Ckñå. ©©©¨¥¦¥¤©©£¥¨§¦¥©©¥©¦¨¦§¦©¨¨

.oexg`d h"ei ilila:ïäéúùá à"øë äëìä ïéàå .úøöò éðéîù ìéìá
ffff.oilqet y"aëìäå,åðçìåùå åáåøå åùàø ú÷æçî äðéàù äðè÷ äëåñá ïéá ,úéáä êåúá åðçìåùå äëåñä çúô ìò áùåé àåäå äìåãâ äëåñá ïéá .ù"áë ä

:åðçìåù øçà êùîé àîù äøéæâ ,øåñà ìëä
gggg.'ek miphwe micare miypàø÷ øîàã(â"ë àø÷éå)úåáééç ïéà çñô ìù ïåùàø ìéì äöî úìéëàá úåáééçã â"òàã ,íéùðä úà àéöåäì ,ìàøùéá çøæàä ìë

:âç ìù ïåùàø ìéì äëåñá.en`l jixv epi`y ohwà÷åãå .äëìä ïëå .øåèô ïàëî úåçôå áééçå åîàì ö"à éåä àîéà àîéà àøå÷ åðéàå åúðùî øåòðù ìë
:àåä åîàì êéøö åàì ÷úåùå úçà íòô àøå÷ ìáà ,åîàì êéøö àø÷ðã àåä åéìà åîà àáúù ãò ÷úåù åðéàå äðåùå àøå÷ù

`xephxa yexit

הראשון. טוב יום ליל של ìëeé-àGהחובה úeòî" :øîàð äæ ìòÇÆÆÁÇÀËÈÇ
"úBðnäì ìëeé-àG ïBøñçå ,ï÷úì–.minkgk dklde ÄÀÙÀÆÀÇÀÄÈ

`xnba שארבע אמר , אליעזר רבי  והלא שבסיפא: אליעזר רבי  דברי על  שואלים
ומתרצים: בלילה? ואחת ביום אחת בסוכה, לאכול  אדם חייב סעודות עשרה

אליעזר. רבי  בו חזר 
אחדים. פירושים יש זו ותשובה שאלה iעל " y x i t l:`id dl`ydובליל הואיל 

תוסיף", "בל  על יעבור בסוכה יאכל  אם שהרי בסוכה, אוכל  אינו  עצרת שמיני 
בסוכה. בה חייב שהיה סעודה לסוכה מחוץ להשלים הוא יכול  כיצד כן אם

:`ed uexizde עשרה ארבע לאכול  אדם שחייב שאמר ממה אליעזר  רבי  בו  חזר
יום  מליל חוץ קצבה לדבר שאין חכמים, של לדעתם והסכים בסוכה, סעודות
שלדעת  הראשון, טוב יום בליל אכל  שלא במי  שנחלקו  אלא הראשון , טוב
אף  ראשון  יום לקרבנות תשלומין  שיש כמו תשלומין. לה יש אליעזר  רבי

האחרון  טוב yxdn"`),ביום oiir) תוספות (עיין  תשלומין לה אין חכמים ולדעת
אחרת). בדרך  התירוץ את ומפרשים רש"י על שמקשים

עשרה  ארבע אליעזר רבי לדעת והלא היא: הגמרא ששאלת מפרשים, ויש
אחת  שחיסר "מי  לומר : לו  היה כן  ואם בסוכה, לאכול אדם חייב סעודות

נקט ולמה yמסעודותיו "... in"?"oey`xd aeh mei ilil lk` `l,תירצו כך על 
טוב  יום בלילי  אלא חובה שאין  חכמים, לדעת והסכים אליעזר רבי  בו שחזר
יום  בלילי  ישלים זו , חובה סעודת אכל  לא שאם לומר, בזה וחידש הראשון ,

האחרון .(ixi`nd)טוב

ז ה נ ש מ ר ו א ב
úéaä CBúa BðçìLå ,äkqa Baøå BLàø äéäL éîרש "י – ÄÆÈÈÙÀËÇËÈÀËÀÈÀÇÇÄ

סעודתם "דרך  צדמפרש : על ומסובים מיטות, על היתה בהסיבה
(התנא) הוצרך  לפיכך כמונו , ויושבים זקופים אוכלים ואין  שמאלם,

eaexe"לומר : ey`x,(ב ב, ìlä(סוכה úéáe ,ïéìñBt éànL úéaÅÇÇÀÄÅÄÅ
ïéøéLëîהלל ובית שמאי שבית א), ג, (סוכה היא הגמרא מסקנת – ÇÀÄÄ

משנתנו: שנויה וכך  קטנה, בסוכה בין גדולה בסוכה בין כאן  נחלקו

ziad jeza epgleye dkeqa eaexe ey`x didy in שהסוכה כלומר –
שולחנו  על ואוכל  פתחה על  יושב שהוא אלא היא, גדולה אמנם

הבית, vi`שבתוך  `l :mixne` i`ny zia,חובתו `mixne:ידי lld ziae
oilqet i`ny zia Ð cala eaexe ey`x ick `l` zwfgn dpi`ye .`vi

.oixiykn lld ziae גוזרים שמאי  שבית בגמרא, מבואר המחלוקת טעם
בגמרא: ואמרו גוזרים. אינם הלל ובית שולחנו, אחר  יימשך שמא

."epgleye eaexe ey`x zwfgn `dzy dkixv ,dkld",מבארים יש  ומכאן 
הוא  שמאי  בית של טעמם קטנה בסוכה ובין גדולה בסוכה שבין

בשתיהן  שמאי  כבית הלכה ולכן  שולחנו , אחר יימשך שמא גזירה משום
הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם )))) שולחנו "((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ;;;; אחר יימשך "שמא שהטעם סוברים, ויש  .

שאין  משום הוא הטעם קטנה בסוכה אבל  גדולה, בסוכה אלא אינו

בגמרא: אמרו  כך ועל כלל , דירה שם zwfgnעליה `dzy dkixv dkld"
,"epgleye eaexe ey`x ורובו ראשו  מחזקת שאינה קטנה שבסוכה כלומר 

בסוכה  אבל פסולה, שהיא שמאי, בית כדברי  הלכה אמנם ושולחנו ,
אחר יימשך שמא בה גוזרים שאין הלל, בית כדברי הלכה גדולה

Ck.((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))שולחנו àG :éànL úéáì ìlä úéa ïäì eøîàÈÀÈÆÅÄÅÀÅÇÇÈ
øwáì ìlä úéa éð÷æå éànL úéa éð÷æ eëìäL ,äNòî äéäÈÈÇÂÆÆÈÀÄÀÅÅÇÇÀÄÀÅÅÄÅÀÇÅ
Baøå BLàø áLBé äéäL eäeàöîe ,éðøBçä ïa ïðçBé éaø úàÆÇÄÈÈÆÇÈÄÀÈÆÈÈÅÙÀË

?øác Bì eøîà àGå ,úéaä CBúa BðçìLå äkqa ראייה והרי – ÇËÈÀËÀÈÀÇÇÄÀÈÀÈÈ
חובתו. ידי שיצא éànLלדברינו  úéa ïäì eøîà: הלל לבית – ÈÀÈÆÅÇÇ

äéàø íMî?לדבריכם –,âäBð úééä ïk íà :Bì eøîà íä óà ÄÈÀÈÈÇÅÈÀÄÅÈÄÈÅ
Eéîiî äkñ úåöî zîi÷ àG סוכה מצוות קיימת לא כלומר  – ÄÇÀÈÄÀÇËÈÄÈÆ

חכמים וכמצוות .((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))כראוי 

i y y m e i
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äkqä ïî íéøeèt íépè÷e íéãáòå íéLð בגמרא בברייתא – ÈÄÇÂÈÄÀÇÄÀÄÄÇËÈ
שנאמר  משום הסוכה, מן פטורות שנשים הטעם כגכגכגכג,,,,מבואר  ((((ויקראויקראויקראויקרא

ודרשו:מבמבמבמב):):):): בסוכות" ישבו  בישראל האזרח להוציא gxf`d"כל –

ואין  היא, מסיני למשה הלכה הגמרא מסקנת לפי  ברם, הנשים. את
פטורות  נשים הרי הכי  שבלאו  פי על  ואף בלבד. אסמכתא אלא הדרשה

ההלכה, או  הדרשה גם הוצרכה מקום מכל  גרמן, שהזמן  עשה ממצוות
דירה  מה תדורו ", כעין  "תשבו  משום בסוכה לחייבן היה שאפשר  לפי

שווה  בגזירה למדים שהיינו או  ואשתו; איש  סוכה אף ואשתו איש
נשים להלן  מה המצות, מחג חמשהֿעשר" אף "חמשהֿעשר , חייבות,

שפטורות  להשמיענו , ההלכה או הדרשה באה לפיכך  חייבות, נשים כאן 
הסוכה; מן שפטורים micare,הן כנשים, דינם כנענים, עבדים היינו

מהן; פטורות שהנשים המצוות מן חיוב.miphweהם בני שאינם לפי –
Bnàì Céøö BðéàL ïè÷;אחריה כרוך הוא שאין בו, שתטפל – ÈÈÆÅÈÄÀÄ

כלומר אמא" אמא קורא ואינו  משנתו שניעור  "כל  מבואר: בגמרא

ושותק קורא אלא אליו , שתבוא עד  ושונה קורא áiçÇÈ,((((רש רש רש רש """"יייי))))שאינו
äkqa.במצוות לחנכו  כדי –éànL ìL Búlk äãìéå äNòî ÇËÈÇÂÆÀÈÀÈÇÈÆÇÇ

äáéæònä úà úçôe ,ï÷fä מיטת כנגד התקרה מן  מקצת שבר – ÇÈÅÄÅÆÇÇÂÅÈ
ähnäכלתו , éab ìò Ckñå,סכך שם והניח –ïèwä ìéáLa– ÀÄÅÇÇÅÇÄÈÄÀÄÇÈÈ

יש בסוכה. להושיבו  חייבים קטן כל שמאי  בית שלדעת שנולד ,

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iyily wxt dkeq zkqn

Ëíéîiä úòáL ìkéàøò Búéáe òá÷ Búkñ äNBò íãà.íéîLb eãøé,úBpôì øzî éúîéàî?ät÷nä çøñzMî. ¨¦§©©¨¦¨¨¤ª¨§©¥£©¨§§¨¦¥¥¨©ª¨§©¦¤¦§©©¦§¨
ìLî eìLî:äîBc øácä äîì?Baøì ñBk âBæîì àaL ãáòì,åéðt ìò ïBúé÷ Bì CôLå. ¨§¨¨§¨©¨¨¤§¤¤¤¨¦§§©§¨©¦©¨¨
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‡Láiäå ìeæbä áìeì–ìeñt.úçcpä øéò ìLå äøLà ìL–ìeñt.BLàø íè÷ð,åéìò eöøôð–ìeñt.eãøôð ¨©¨§©¨¥¨¤£¥¨§¤¦©¦©©¨¦§©Ÿ¦§§¨¨¨¦§§

åéìò–øLk;äãeäé éaøøîBà:äìòîìî epãâàé.ìæøaä øä épö–úBøLk.GL Ba LiL áìeìéãk íéçôè äL ¨¨¨¥©¦§¨¥Ÿ§¤¦§©§¨¦¥©©©§¤§¥¨¤¤§¨§¨¦§¥
Ba òðòðì–øLk. §©£¥©¨¥

·Láiäå ìeæbä ñãä–ìeñt.úçcpä øéò ìLå äøLà ìL–ìeñt.BLàø íè÷ð,åéáðò eéäL Bà åéìò eöøôð £©©¨§©¨¥¨¤£¥¨§¤¦©¦©©¨¦§©Ÿ¦§§¨¨¤¨£¨¨

hhhh.raw ezkeq:äëåñì ïìòî úåàð úåòöîå íéàð íéìë åì ùé íàù.dtwnd gxqzynéåô÷ àìà äù÷ àìå êø àì åðéàù ìéùáú ìë .äô÷îä ì÷ì÷úùî
,úåô÷î øàùî øúåé íéîùâá ì÷ì÷úäì úøäîî àéä ìåô ìù ïéñéøâ ìù äô÷îå .éøîâì ì÷ì÷úî íéî èòîáå ,äæë ìéùáú ïéñàåî íãà éðá áåøå .äô÷î éåø÷

:ãéî úåðôì øúåî ,úì÷ì÷úî äúéä ïéñéøâ ìù äô÷î åéðôì äéä åìéàù ãò íéîùâ åãøé íàå.el jtyeéùôà éà øîåìë ,ãáò ìù åéðô ìò ïåúé÷ åáø
:ïåöøá íäéùòî ìá÷î ä"á÷ä ïéàù ïéàøî åììä íéîùâ ïàë óà .êùåîùá

b`̀̀̀.leqt lefbd alel:äøéáòá äàáä äåöî éåä íå÷î ìëî ,ùåàéá åúåà äðå÷ù àåä åìùã éäð íéìòá ùåàé øçàìå .íëìùî ,íëì íúç÷ìå áéúëã
.leqt yaide:àëéìå øãä ïðéòá åäìåëáã.dxiy` ly:ãáòðä ïìéà.leqt zgcpd xir lyeäå ,øåòéù éòá áìåìå .éà÷ äôøùìãéîéé÷ äôéøùìã ïåéë éð

:íéé÷ ïøåòéù ïéà.leqt ey`x mhwp:øãä éåä àìã.eilr evxtp:äãéâà é"ò àìà ïéøáåçî ïðéàå.eilr ecxtpïä äìòîìù àìà ,äøãùá ïä íéøáåçî
:ïìéà éôðòë ïàëìå ïàëì ïéãøôð.dlrnln epcb`i:é"øë äëìä ïéàå .íéáìåì øàùë äøãùä íò íéìåò åéäéù íãâàé åéìò åãøôð íà.lfxad xd ipivùé

:íéøùë äæ ìù åø÷ò ãöì òéâî äæ ìù åùàøù ãò êë ìë ïéëåøà ïä íà .äøãùä êøåà ìò ïéìåò ïéàå ãàî íéøö÷ ïäéìò ïäìù ïéáìåìù íéì÷ãalel lk
.migth dyly ea yiy:ïî÷ìãë éòåðòðì éòá áìåìã ,åá òðòðì éãë ,øúåé çôèå ñãää êøåà ãâðë.ea rprpl ickøúåé çôè åðééäã ,åá òðòðì éãëå ,éðú

:íéçôè äùìù ìò
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כיון  לאמו, הצריך  קטן אפילו  בחינוך לחייב מחמיר ששמאי מבארים,
שאפשר בזמן בחינוך לחייבו מצווה בכל  הדין  שכן  לכך; וראוי שאפשר 

לפיכך הסוכה, מן  פטורה ואמו שהואיל  סוברים, וחכמים לכך; וראוי
סוכה לחינוך ראוי  אינו  לה צריך שהוא .((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))כל 

מפרש : ohwdהמהרש "ל  liaya כבן קטן בן  כן גם להם שהיה בשביל
מאמו לפרוש  יכול  היה ולא טוטוטוטו,,,,חמש יבמותיבמותיבמותיבמות עלעלעלעל שלמה שלמה שלמה שלמה """" """"חכמת חכמת חכמת חכמת  ((((עייןעייןעייןעיין

א א א א ).).).). כח כח כח כח ,,,, סוכה סוכה סוכה סוכה  במסכת במסכת במסכת במסכת  רש רש רש רש """"שששש ועייןועייןועייןועיין אאאא;;;;

ט ה נ ש מ ר ו א ב

íéîiä úòáL ìk,הסוכות חג של –òá÷ Búkñ äNBò íãà ÈÄÀÇÇÈÄÈÈÆËÈÀÇ
éàøò Búéáe: מבואר בגמרא בברייתא בסוכה. דירתו עיקר  שיהא – ÅÂÇ

לסוכה; מעלן – נאות מצעות לסוכה; מעלן נאים, כלים לו  היו "כיצד?
בסוכה". ומשנן  בסוכה ומטייל ושותה éúîéàîאוכל  ,íéîLb eãøéÈÀÀÈÄÅÅÈÇ

úBpôì øzî?מתוכה ולצאת הסוכה מן  הכלים את –çøñzMî ËÈÀÇÄÆÄÀÇ
ät÷nä לתוכו שנכנסו  הגשמים מטיפות התבשיל  משיתקלקל – ÇÄÀÈ

"dtwn").(דייסה מעין  סמיך , תבשיל –øácä äîì :ìLî eìLîÈÀÈÈÀÈÇÈÈ
äîBc זה למה הסוכה, מן  לצאת וצריכים בחג גשמים כשיורדים – Æ
ìòדומה? ïBúé÷ Bì CôLå ,Baøì ñBk âBæîì àaL ãáòìÀÆÆÆÈÄÀÀÇÀÈÇÄÇ
åéðt: שאומר כמי פניו, על שבקיתון  המשקה את רבו  לו  ושפך – ÈÈ

שאין  מראים הסוכות בחג היורדים הגשמים כך בשימושך , רוצה איני 
הקב"ה. לפני רצויים ישראל  של  מעשיהם

y c e w z a y
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עץ  פרי  הראשון  ביום לכם "ולקחתם מ): כג, (ויקרא הסוכות חג בפרשת כתוב
שבעת  אֿלהיכם ה' לפני  ושמחתם נחל , וערבי  עבות עץ וענף תמרים כפות הדר 

הרמב"ם: וכותב Ðימים", "xcd ur ixt":(א לה, סוכה גמרא (עיין אתרוג היינו 
"mixnz zetk"לכאן שלהם העלים שיתפרדו  קודם כשיצמחו  דקל  של חריות הן 

"לולב"; הנקרא והוא שרביט, כמו כשיהיה אלא zear"ולכאן  ur spr" ההדס הוא
עצו; את חופין  lgp"שעליו iaxr" ידוע מין  אלא הנחל על הגדל דבר כל אינן

וזה  אדום, שלו  וקנה חלק ופיו  כנחל משוך  שלו עלה נחל", "ערבי הנקרא הוא
וכל נחל "... "ערבי נאמר לכך הנחלים, על גדל זה מין ורוב ערבה, הנקרא הוא
מצווה  אלו  מינים ארבעה – נתפרשו. רבנו  ממשה השמועה מפי האלו הדברים

לולב  (הל' לולב" "מצוות נקראין וכולן זה, את זה ומעכבין  הן, –אחת א-ה). ז ,
הלולב. בדיני  פותחת משנתנו המינים. ארבעת בהלכות עוסק זה פרק

ìeñt ,Láiäå ìeæbä áìeì,מבואר בגמרא –,leqt lefbd alely ÈÇÈÀÇÈÅÈ

שנאמר : mkl",משום mzgwle":ודרשוmkl.הגזול ולא משלכם, –
אותו  שקנה שלו, הלולב שנמצא הבעלים, שנתייאשו  לאחר  ואפילו 

היא  הגזול  בדבר  הנעשית שמצווה מדרבנן, פסול מקום מכל ביאוש ,
בעבירה; הבאה leqt,מצווה yaid alele ולמדים הדר, שאינו  לפי 

הדר . צריך  המינים בשאר  שגם מאתרוג, äøLàבהיקש ìL לולב – ÆÂÅÈ
בשריפה, שדינו  זרה, עבודה לשם אותו  שעובדים אילן  øéòשל  ìLåÀÆÄ

úçcpäשנאמר זרה, עבודה לעבוד הודחו  אנשיה שרוב ישראל עיר  – ÇÄÇÇ
טז טז טז טז ----יז יז יז יז ):):):):בה יגיגיגיג,,,, חרב...((((דברים דברים דברים דברים  לפי ההיא העיר  יושבי  את תכה "הכה

שללה", כל  ואת העיר את באש צריךìeñtושרפת שהלולב לפי  – È
לשריפה, עומד  והוא הואיל  הנידחת עיר ושל אשירה של  ולולב שיעור,
כשרוף; הוא הרי לשריפה שהעומד קיים, שיעורו  אין כאילו זה הרי

BLàø íè÷ð או הדר, שאינו ונמצא הלולב, של ראשו נקצץ – ÄÀÇÙ
åéìò eöøôð ואגדם לגמרי  השדרה מן העלים שנתלשו  מפרשים יש – ÄÀÀÈÈ

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))עמה השדרה,((((רש רש רש רש """"יייי;;;; מן העלים שנתלשו  מפרשים, ויש ;
בה תלויים העלים((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ))))ועדיין  שנחלקו  מבארים, ויש כדרך; לארכם

סלים מהם לעשות אותם הלולב.ìeñt,((((הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ))))שחותכים –eãøôð ÈÄÀÀ
åéìò, הדקל כענפי מזה, זה –øLk.לולב למצוות –äãeäé éaø ÈÈÈÅÇÄÀÈ

äìòîìî epãâàé :øîBàכשר הלולב אין העלים, נפרדו אם – ÅÙÀÆÄÀÇÀÈ
הלולב. שדרת עם יאגדם כן  אם dcedi.אלא iaxk dkld oi`eøä épöÄÅÇ

ìæøaäליד מקום שהוא סוברים (יש הברזל בהר הגדלים לולבים – ÇÇÀÆ
קשים  דקלים מפרשים: ויש הנם). בן בגיא הוא הגמרא ולפי הארנון .

אורך לכל גדלים אינם וגם מאד , קצרים שעליהם בהרים, הגדלים
הלולב, אמרו :úBøLkשדרת ובגמרא –df ly ey`xy `l` epy `l" ÀÅ

df ly exwir cvl ribn עלה של  לעיקר מגיע שלמטה עלה של  (ראשו
ממנו ), leqt".שלמעלה ,df ly exwir cvl ribn df ly ey`x oi` la`

GL Ba LiL áìeìíéçôè äL,ההדס כשיעור  –òðòðì éãk ÈÆÆÀÈÀÈÄÀÅÀÇÂÅÇ
Ba:כאן מגיהים בגמרא –,"ea rprpl icke" שלשה בלולב שיש  כלומר 

כדי נוסף טפח ועוד  אותו , מכסים והערבה שההדס באופן טפחים,

בלולב, לנענע מצווה שכן בו, לולב.øLkלנענע למצוות – ÈÅ

ב ה נ ש מ ר ו א ב

עצו ; את חופים שעליו עץ הוא שהדס הזכרנו, וכבר  הדס. בדיני  עוסקת משנתנו
בשווה  אחד בעיגול  וקן קן בכל  יותר או  עלים שלשה שלשה ממנו שיוצאים וכל 

המינים. ארבעת למצוות הכשר הדס הוא

izdw - zex`ean zeipyn
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ïBLàøä áBè,ïBøçàä áBè íBé éìéìa íéìLé.íéîëçåíéøîBà:ïéîeìLz øácì ïéà,øîàð äæ ìò(åè ,à úìä÷): ¨¦©§¦§¥¥¨©£©£¨¦§¦¥©¨¨©§¦©¤¤¡©
ï÷úì ìëeé-àG úeòî","úBðnäì ìëeé-àG ïBøñçå. §ª¨©¦§Ÿ§¤§©§¦¨

Êäkqa Baøå BLàø äéäL éî,CBúa BðçìLåúéaä–éànL úéaïéìñBt,úéáeìläïéøéLëî.ïäì eøîà ¦¤¨¨Ÿ§ª©ª¨§ª§¨§©©¦¥©©§¦¥¦¥©§¦¦¨§¨¤
úéáì ìlä úéaéànL:äNòî äéä Ck àG,eëìäLìlä úéa éð÷æå éànL úéa éð÷æúà øwáìïa ïðçBé éaø ¥¦¥§¥©©¨¨¨©£¤¤¨§¦§¥¥©©§¦§¥¥¦¥§©¥¤©¦¨¨¤

éðøBçä,CBúa BðçìLå äkqa Baøå BLàø áLBé äéäL eäeàöîeúéaä,øác Bì eøîà àGå?ïäì eøîàúéa ©¨¦§¨¤¨¨¥Ÿ§ª©ª¨§ª§¨§©©¦§¨§¨¨¨§¨¤¥
éànL:äéàø íMî?Bì eøîà íä óà:âäBð úééä ïk íà,éîiî äkñ úåöî zîi÷ àGE. ©©¦¨§¨¨©¥¨§¦¥¨¦¨¥¦©§¨¦§©ª¨¦¨¤
Áäkqä ïî íéøeèt íépè÷e íéãáòå íéLð.éøö BðéàL ïè÷Bnàì C–äkqa áiç.ìL Búlk äãìéå äNòî ¨¦©£¨¦§©¦§¦¦©ª¨¨¨¤¥¨¦§¦©¨©ª¨©£¤§¨§¨©¨¤

ï÷fä éànL,äáéæònä úà úçôeïèwä ìéáLa ähnä éab ìò Ckñå. ©©©¨¥¦¥¤©©£¥¨§¦¥©©¥©¦¨¦§¦©¨¨

.oexg`d h"ei ilila:ïäéúùá à"øë äëìä ïéàå .úøöò éðéîù ìéìá
ffff.oilqet y"aëìäå,åðçìåùå åáåøå åùàø ú÷æçî äðéàù äðè÷ äëåñá ïéá ,úéáä êåúá åðçìåùå äëåñä çúô ìò áùåé àåäå äìåãâ äëåñá ïéá .ù"áë ä

:åðçìåù øçà êùîé àîù äøéæâ ,øåñà ìëä
gggg.'ek miphwe micare miypàø÷ øîàã(â"ë àø÷éå)úåáééç ïéà çñô ìù ïåùàø ìéì äöî úìéëàá úåáééçã â"òàã ,íéùðä úà àéöåäì ,ìàøùéá çøæàä ìë

:âç ìù ïåùàø ìéì äëåñá.en`l jixv epi`y ohwà÷åãå .äëìä ïëå .øåèô ïàëî úåçôå áééçå åîàì ö"à éåä àîéà àîéà àøå÷ åðéàå åúðùî øåòðù ìë
:àåä åîàì êéøö åàì ÷úåùå úçà íòô àøå÷ ìáà ,åîàì êéøö àø÷ðã àåä åéìà åîà àáúù ãò ÷úåù åðéàå äðåùå àøå÷ù

`xephxa yexit

הראשון. טוב יום ליל של ìëeé-àGהחובה úeòî" :øîàð äæ ìòÇÆÆÁÇÀËÈÇ
"úBðnäì ìëeé-àG ïBøñçå ,ï÷úì–.minkgk dklde ÄÀÙÀÆÀÇÀÄÈ

`xnba שארבע אמר , אליעזר רבי  והלא שבסיפא: אליעזר רבי  דברי על  שואלים
ומתרצים: בלילה? ואחת ביום אחת בסוכה, לאכול  אדם חייב סעודות עשרה

אליעזר. רבי  בו חזר 
אחדים. פירושים יש זו ותשובה שאלה iעל " y x i t l:`id dl`ydובליל הואיל 

תוסיף", "בל  על יעבור בסוכה יאכל  אם שהרי בסוכה, אוכל  אינו  עצרת שמיני 
בסוכה. בה חייב שהיה סעודה לסוכה מחוץ להשלים הוא יכול  כיצד כן אם

:`ed uexizde עשרה ארבע לאכול  אדם שחייב שאמר ממה אליעזר  רבי  בו  חזר
יום  מליל חוץ קצבה לדבר שאין חכמים, של לדעתם והסכים בסוכה, סעודות
שלדעת  הראשון, טוב יום בליל אכל  שלא במי  שנחלקו  אלא הראשון , טוב
אף  ראשון  יום לקרבנות תשלומין  שיש כמו תשלומין. לה יש אליעזר  רבי

האחרון  טוב yxdn"`),ביום oiir) תוספות (עיין  תשלומין לה אין חכמים ולדעת
אחרת). בדרך  התירוץ את ומפרשים רש"י על שמקשים

עשרה  ארבע אליעזר רבי לדעת והלא היא: הגמרא ששאלת מפרשים, ויש
אחת  שחיסר "מי  לומר : לו  היה כן  ואם בסוכה, לאכול אדם חייב סעודות

נקט ולמה yמסעודותיו "... in"?"oey`xd aeh mei ilil lk` `l,תירצו כך על 
טוב  יום בלילי  אלא חובה שאין  חכמים, לדעת והסכים אליעזר רבי  בו שחזר
יום  בלילי  ישלים זו , חובה סעודת אכל  לא שאם לומר, בזה וחידש הראשון ,

האחרון .(ixi`nd)טוב
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úéaä CBúa BðçìLå ,äkqa Baøå BLàø äéäL éîרש "י – ÄÆÈÈÙÀËÇËÈÀËÀÈÀÇÇÄ

סעודתם "דרך  צדמפרש : על ומסובים מיטות, על היתה בהסיבה
(התנא) הוצרך  לפיכך כמונו , ויושבים זקופים אוכלים ואין  שמאלם,

eaexe"לומר : ey`x,(ב ב, ìlä(סוכה úéáe ,ïéìñBt éànL úéaÅÇÇÀÄÅÄÅ
ïéøéLëîהלל ובית שמאי שבית א), ג, (סוכה היא הגמרא מסקנת – ÇÀÄÄ

משנתנו: שנויה וכך  קטנה, בסוכה בין גדולה בסוכה בין כאן  נחלקו

ziad jeza epgleye dkeqa eaexe ey`x didy in שהסוכה כלומר –
שולחנו  על ואוכל  פתחה על  יושב שהוא אלא היא, גדולה אמנם

הבית, vi`שבתוך  `l :mixne` i`ny zia,חובתו `mixne:ידי lld ziae
oilqet i`ny zia Ð cala eaexe ey`x ick `l` zwfgn dpi`ye .`vi

.oixiykn lld ziae גוזרים שמאי  שבית בגמרא, מבואר המחלוקת טעם
בגמרא: ואמרו גוזרים. אינם הלל ובית שולחנו, אחר  יימשך שמא

."epgleye eaexe ey`x zwfgn `dzy dkixv ,dkld",מבארים יש  ומכאן 
הוא  שמאי  בית של טעמם קטנה בסוכה ובין גדולה בסוכה שבין

בשתיהן  שמאי  כבית הלכה ולכן  שולחנו , אחר יימשך שמא גזירה משום
הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם )))) שולחנו "((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ;;;; אחר יימשך "שמא שהטעם סוברים, ויש  .

שאין  משום הוא הטעם קטנה בסוכה אבל  גדולה, בסוכה אלא אינו

בגמרא: אמרו  כך ועל כלל , דירה שם zwfgnעליה `dzy dkixv dkld"
,"epgleye eaexe ey`x ורובו ראשו  מחזקת שאינה קטנה שבסוכה כלומר 

בסוכה  אבל פסולה, שהיא שמאי, בית כדברי  הלכה אמנם ושולחנו ,
אחר יימשך שמא בה גוזרים שאין הלל, בית כדברי הלכה גדולה

Ck.((((תוספות תוספות תוספות תוספות ))))שולחנו àG :éànL úéáì ìlä úéa ïäì eøîàÈÀÈÆÅÄÅÀÅÇÇÈ
øwáì ìlä úéa éð÷æå éànL úéa éð÷æ eëìäL ,äNòî äéäÈÈÇÂÆÆÈÀÄÀÅÅÇÇÀÄÀÅÅÄÅÀÇÅ
Baøå BLàø áLBé äéäL eäeàöîe ,éðøBçä ïa ïðçBé éaø úàÆÇÄÈÈÆÇÈÄÀÈÆÈÈÅÙÀË

?øác Bì eøîà àGå ,úéaä CBúa BðçìLå äkqa ראייה והרי – ÇËÈÀËÀÈÀÇÇÄÀÈÀÈÈ
חובתו. ידי שיצא éànLלדברינו  úéa ïäì eøîà: הלל לבית – ÈÀÈÆÅÇÇ

äéàø íMî?לדבריכם –,âäBð úééä ïk íà :Bì eøîà íä óà ÄÈÀÈÈÇÅÈÀÄÅÈÄÈÅ
Eéîiî äkñ úåöî zîi÷ àG סוכה מצוות קיימת לא כלומר  – ÄÇÀÈÄÀÇËÈÄÈÆ

חכמים וכמצוות .((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))כראוי 

i y y m e i
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äkqä ïî íéøeèt íépè÷e íéãáòå íéLð בגמרא בברייתא – ÈÄÇÂÈÄÀÇÄÀÄÄÇËÈ
שנאמר  משום הסוכה, מן פטורות שנשים הטעם כגכגכגכג,,,,מבואר  ((((ויקראויקראויקראויקרא

ודרשו:מבמבמבמב):):):): בסוכות" ישבו  בישראל האזרח להוציא gxf`d"כל –

ואין  היא, מסיני למשה הלכה הגמרא מסקנת לפי  ברם, הנשים. את
פטורות  נשים הרי הכי  שבלאו  פי על  ואף בלבד. אסמכתא אלא הדרשה

ההלכה, או  הדרשה גם הוצרכה מקום מכל  גרמן, שהזמן  עשה ממצוות
דירה  מה תדורו ", כעין  "תשבו  משום בסוכה לחייבן היה שאפשר  לפי

שווה  בגזירה למדים שהיינו או  ואשתו; איש  סוכה אף ואשתו איש
נשים להלן  מה המצות, מחג חמשהֿעשר" אף "חמשהֿעשר , חייבות,

שפטורות  להשמיענו , ההלכה או הדרשה באה לפיכך  חייבות, נשים כאן 
הסוכה; מן שפטורים micare,הן כנשים, דינם כנענים, עבדים היינו

מהן; פטורות שהנשים המצוות מן חיוב.miphweהם בני שאינם לפי –
Bnàì Céøö BðéàL ïè÷;אחריה כרוך הוא שאין בו, שתטפל – ÈÈÆÅÈÄÀÄ

כלומר אמא" אמא קורא ואינו  משנתו שניעור  "כל  מבואר: בגמרא

ושותק קורא אלא אליו , שתבוא עד  ושונה קורא áiçÇÈ,((((רש רש רש רש """"יייי))))שאינו
äkqa.במצוות לחנכו  כדי –éànL ìL Búlk äãìéå äNòî ÇËÈÇÂÆÀÈÀÈÇÈÆÇÇ

äáéæònä úà úçôe ,ï÷fä מיטת כנגד התקרה מן  מקצת שבר – ÇÈÅÄÅÆÇÇÂÅÈ
ähnäכלתו , éab ìò Ckñå,סכך שם והניח –ïèwä ìéáLa– ÀÄÅÇÇÅÇÄÈÄÀÄÇÈÈ

יש בסוכה. להושיבו  חייבים קטן כל שמאי  בית שלדעת שנולד ,
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Ëíéîiä úòáL ìkéàøò Búéáe òá÷ Búkñ äNBò íãà.íéîLb eãøé,úBpôì øzî éúîéàî?ät÷nä çøñzMî. ¨¦§©©¨¦¨¨¤ª¨§©¥£©¨§§¨¦¥¥¨©ª¨§©¦¤¦§©©¦§¨
ìLî eìLî:äîBc øácä äîì?Baøì ñBk âBæîì àaL ãáòì,åéðt ìò ïBúé÷ Bì CôLå. ¨§¨¨§¨©¨¨¤§¤¤¤¨¦§§©§¨©¦©¨¨

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡Láiäå ìeæbä áìeì–ìeñt.úçcpä øéò ìLå äøLà ìL–ìeñt.BLàø íè÷ð,åéìò eöøôð–ìeñt.eãøôð ¨©¨§©¨¥¨¤£¥¨§¤¦©¦©©¨¦§©Ÿ¦§§¨¨¨¦§§

åéìò–øLk;äãeäé éaøøîBà:äìòîìî epãâàé.ìæøaä øä épö–úBøLk.GL Ba LiL áìeìéãk íéçôè äL ¨¨¨¥©¦§¨¥Ÿ§¤¦§©§¨¦¥©©©§¤§¥¨¤¤§¨§¨¦§¥
Ba òðòðì–øLk. §©£¥©¨¥

·Láiäå ìeæbä ñãä–ìeñt.úçcpä øéò ìLå äøLà ìL–ìeñt.BLàø íè÷ð,åéáðò eéäL Bà åéìò eöøôð £©©¨§©¨¥¨¤£¥¨§¤¦©¦©©¨¦§©Ÿ¦§§¨¨¤¨£¨¨

hhhh.raw ezkeq:äëåñì ïìòî úåàð úåòöîå íéàð íéìë åì ùé íàù.dtwnd gxqzynéåô÷ àìà äù÷ àìå êø àì åðéàù ìéùáú ìë .äô÷îä ì÷ì÷úùî
,úåô÷î øàùî øúåé íéîùâá ì÷ì÷úäì úøäîî àéä ìåô ìù ïéñéøâ ìù äô÷îå .éøîâì ì÷ì÷úî íéî èòîáå ,äæë ìéùáú ïéñàåî íãà éðá áåøå .äô÷î éåø÷

:ãéî úåðôì øúåî ,úì÷ì÷úî äúéä ïéñéøâ ìù äô÷î åéðôì äéä åìéàù ãò íéîùâ åãøé íàå.el jtyeéùôà éà øîåìë ,ãáò ìù åéðô ìò ïåúé÷ åáø
:ïåöøá íäéùòî ìá÷î ä"á÷ä ïéàù ïéàøî åììä íéîùâ ïàë óà .êùåîùá

b`̀̀̀.leqt lefbd alel:äøéáòá äàáä äåöî éåä íå÷î ìëî ,ùåàéá åúåà äðå÷ù àåä åìùã éäð íéìòá ùåàé øçàìå .íëìùî ,íëì íúç÷ìå áéúëã
.leqt yaide:àëéìå øãä ïðéòá åäìåëáã.dxiy` ly:ãáòðä ïìéà.leqt zgcpd xir lyeäå ,øåòéù éòá áìåìå .éà÷ äôøùìãéîéé÷ äôéøùìã ïåéë éð

:íéé÷ ïøåòéù ïéà.leqt ey`x mhwp:øãä éåä àìã.eilr evxtp:äãéâà é"ò àìà ïéøáåçî ïðéàå.eilr ecxtpïä äìòîìù àìà ,äøãùá ïä íéøáåçî
:ïìéà éôðòë ïàëìå ïàëì ïéãøôð.dlrnln epcb`i:é"øë äëìä ïéàå .íéáìåì øàùë äøãùä íò íéìåò åéäéù íãâàé åéìò åãøôð íà.lfxad xd ipivùé

:íéøùë äæ ìù åø÷ò ãöì òéâî äæ ìù åùàøù ãò êë ìë ïéëåøà ïä íà .äøãùä êøåà ìò ïéìåò ïéàå ãàî íéøö÷ ïäéìò ïäìù ïéáìåìù íéì÷ãalel lk
.migth dyly ea yiy:ïî÷ìãë éòåðòðì éòá áìåìã ,åá òðòðì éãë ,øúåé çôèå ñãää êøåà ãâðë.ea rprpl ickøúåé çôè åðééäã ,åá òðòðì éãëå ,éðú

:íéçôè äùìù ìò

`xephxa yexit

כיון  לאמו, הצריך  קטן אפילו  בחינוך לחייב מחמיר ששמאי מבארים,
שאפשר בזמן בחינוך לחייבו מצווה בכל  הדין  שכן  לכך; וראוי שאפשר 

לפיכך הסוכה, מן  פטורה ואמו שהואיל  סוברים, וחכמים לכך; וראוי
סוכה לחינוך ראוי  אינו  לה צריך שהוא .((((הרהרהרהר""""ן ן ן ן ))))כל 

מפרש : ohwdהמהרש "ל  liaya כבן קטן בן  כן גם להם שהיה בשביל
מאמו לפרוש  יכול  היה ולא טוטוטוטו,,,,חמש יבמותיבמותיבמותיבמות עלעלעלעל שלמה שלמה שלמה שלמה """" """"חכמת חכמת חכמת חכמת  ((((עייןעייןעייןעיין

א א א א ).).).). כח כח כח כח ,,,, סוכה סוכה סוכה סוכה  במסכת במסכת במסכת במסכת  רש רש רש רש """"שששש ועייןועייןועייןועיין אאאא;;;;

ט ה נ ש מ ר ו א ב

íéîiä úòáL ìk,הסוכות חג של –òá÷ Búkñ äNBò íãà ÈÄÀÇÇÈÄÈÈÆËÈÀÇ
éàøò Búéáe: מבואר בגמרא בברייתא בסוכה. דירתו עיקר  שיהא – ÅÂÇ

לסוכה; מעלן – נאות מצעות לסוכה; מעלן נאים, כלים לו  היו "כיצד?
בסוכה". ומשנן  בסוכה ומטייל ושותה éúîéàîאוכל  ,íéîLb eãøéÈÀÀÈÄÅÅÈÇ

úBpôì øzî?מתוכה ולצאת הסוכה מן  הכלים את –çøñzMî ËÈÀÇÄÆÄÀÇ
ät÷nä לתוכו שנכנסו  הגשמים מטיפות התבשיל  משיתקלקל – ÇÄÀÈ

"dtwn").(דייסה מעין  סמיך , תבשיל –øácä äîì :ìLî eìLîÈÀÈÈÀÈÇÈÈ
äîBc זה למה הסוכה, מן  לצאת וצריכים בחג גשמים כשיורדים – Æ
ìòדומה? ïBúé÷ Bì CôLå ,Baøì ñBk âBæîì àaL ãáòìÀÆÆÆÈÄÀÀÇÀÈÇÄÇ
åéðt: שאומר כמי פניו, על שבקיתון  המשקה את רבו  לו  ושפך – ÈÈ

שאין  מראים הסוכות בחג היורדים הגשמים כך בשימושך , רוצה איני 
הקב"ה. לפני רצויים ישראל  של  מעשיהם

y c e w z a y
א ה נ ש מ ר ו א ב

עץ  פרי  הראשון  ביום לכם "ולקחתם מ): כג, (ויקרא הסוכות חג בפרשת כתוב
שבעת  אֿלהיכם ה' לפני  ושמחתם נחל , וערבי  עבות עץ וענף תמרים כפות הדר 

הרמב"ם: וכותב Ðימים", "xcd ur ixt":(א לה, סוכה גמרא (עיין אתרוג היינו 
"mixnz zetk"לכאן שלהם העלים שיתפרדו  קודם כשיצמחו  דקל  של חריות הן 

"לולב"; הנקרא והוא שרביט, כמו כשיהיה אלא zear"ולכאן  ur spr" ההדס הוא
עצו; את חופין  lgp"שעליו iaxr" ידוע מין  אלא הנחל על הגדל דבר כל אינן

וזה  אדום, שלו  וקנה חלק ופיו  כנחל משוך  שלו עלה נחל", "ערבי הנקרא הוא
וכל נחל "... "ערבי נאמר לכך הנחלים, על גדל זה מין ורוב ערבה, הנקרא הוא
מצווה  אלו  מינים ארבעה – נתפרשו. רבנו  ממשה השמועה מפי האלו הדברים

לולב  (הל' לולב" "מצוות נקראין וכולן זה, את זה ומעכבין  הן, –אחת א-ה). ז ,
הלולב. בדיני  פותחת משנתנו המינים. ארבעת בהלכות עוסק זה פרק

ìeñt ,Láiäå ìeæbä áìeì,מבואר בגמרא –,leqt lefbd alely ÈÇÈÀÇÈÅÈ

שנאמר : mkl",משום mzgwle":ודרשוmkl.הגזול ולא משלכם, –
אותו  שקנה שלו, הלולב שנמצא הבעלים, שנתייאשו  לאחר  ואפילו 

היא  הגזול  בדבר  הנעשית שמצווה מדרבנן, פסול מקום מכל ביאוש ,
בעבירה; הבאה leqt,מצווה yaid alele ולמדים הדר, שאינו  לפי 

הדר . צריך  המינים בשאר  שגם מאתרוג, äøLàבהיקש ìL לולב – ÆÂÅÈ
בשריפה, שדינו  זרה, עבודה לשם אותו  שעובדים אילן  øéòשל  ìLåÀÆÄ

úçcpäשנאמר זרה, עבודה לעבוד הודחו  אנשיה שרוב ישראל עיר  – ÇÄÇÇ
טז טז טז טז ----יז יז יז יז ):):):):בה יגיגיגיג,,,, חרב...((((דברים דברים דברים דברים  לפי ההיא העיר  יושבי  את תכה "הכה

שללה", כל  ואת העיר את באש צריךìeñtושרפת שהלולב לפי  – È
לשריפה, עומד  והוא הואיל  הנידחת עיר ושל אשירה של  ולולב שיעור,
כשרוף; הוא הרי לשריפה שהעומד קיים, שיעורו  אין כאילו זה הרי

BLàø íè÷ð או הדר, שאינו ונמצא הלולב, של ראשו נקצץ – ÄÀÇÙ
åéìò eöøôð ואגדם לגמרי  השדרה מן העלים שנתלשו  מפרשים יש – ÄÀÀÈÈ

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ))))עמה השדרה,((((רש רש רש רש """"יייי;;;; מן העלים שנתלשו  מפרשים, ויש ;
בה תלויים העלים((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף ))))ועדיין  שנחלקו  מבארים, ויש כדרך; לארכם

סלים מהם לעשות אותם הלולב.ìeñt,((((הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ))))שחותכים –eãøôð ÈÄÀÀ
åéìò, הדקל כענפי מזה, זה –øLk.לולב למצוות –äãeäé éaø ÈÈÈÅÇÄÀÈ

äìòîìî epãâàé :øîBàכשר הלולב אין העלים, נפרדו אם – ÅÙÀÆÄÀÇÀÈ
הלולב. שדרת עם יאגדם כן  אם dcedi.אלא iaxk dkld oi`eøä épöÄÅÇ

ìæøaäליד מקום שהוא סוברים (יש הברזל בהר הגדלים לולבים – ÇÇÀÆ
קשים  דקלים מפרשים: ויש הנם). בן בגיא הוא הגמרא ולפי הארנון .

אורך לכל גדלים אינם וגם מאד , קצרים שעליהם בהרים, הגדלים
הלולב, אמרו :úBøLkשדרת ובגמרא –df ly ey`xy `l` epy `l" ÀÅ

df ly exwir cvl ribn עלה של  לעיקר מגיע שלמטה עלה של  (ראשו
ממנו ), leqt".שלמעלה ,df ly exwir cvl ribn df ly ey`x oi` la`

GL Ba LiL áìeìíéçôè äL,ההדס כשיעור  –òðòðì éãk ÈÆÆÀÈÀÈÄÀÅÀÇÂÅÇ
Ba:כאן מגיהים בגמרא –,"ea rprpl icke" שלשה בלולב שיש  כלומר 

כדי נוסף טפח ועוד  אותו , מכסים והערבה שההדס באופן טפחים,

בלולב, לנענע מצווה שכן בו, לולב.øLkלנענע למצוות – ÈÅ

ב ה נ ש מ ר ו א ב

עצו ; את חופים שעליו עץ הוא שהדס הזכרנו, וכבר  הדס. בדיני  עוסקת משנתנו
בשווה  אחד בעיגול  וקן קן בכל  יותר או  עלים שלשה שלשה ממנו שיוצאים וכל 

המינים. ארבעת למצוות הכשר הדס הוא

izdw - zex`ean zeipyn
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åéìòî úBaøî–ìeñt;ïèòî íàå–øLk.áBè íBéa ïéèòîî ïéàå. §ª¥¨¨¨§¦¦£¨¨¥§¥§©£¦§

aaaa.leqt ey`x mhwp:íéøùë ïéîåè÷ ïúùìù åìéôà ïî÷ì øîàã ïåôøè éáøë àìà ,ïéúéðúî íúñë àúëìä úéìå.eiapr:íéáðòì äîåãù åá ùé éøô
.leqt eilrn zeaexn:øùëå àåä ñãäã àðéî úå÷åøé ìáà ,úåîåãà åà úåøåçù àìà åðù àì.h"eia oze` oihrnn oi`e:ï÷úî ì"äã

`xephxa yexit

ìeñt ,Láiäå ìeæbä ñãäבלולב שבארנו מהטעם –dpyna) ÂÇÇÈÀÇÈÅÈ
;(zncewdìeñt ,úçcpä øéò ìLå äøLà ìL שבארנו כמו – ÆÂÅÈÀÆÄÇÄÇÇÈ

בלולב, BLàøכבר  íè÷ð הבד ראש –,(sprd);הדרו eöøôðונפקע ÄÀÇÙÄÀÀ
åéìò; עליו רוב נסדקו מפרשים: ויש  שלו ; העלים רוב נשרו –Bà ÈÈ

åéìòî úBaøî åéáðò eéäL,קטנים ענבים כעין הוא ההדס פרי – ÆÈÂÈÈÀËÅÈÈ
שבו , מהעלים מרובים הדס של  ענביו  היו  "הדס ìeñtואם בענין – È

שחורים  הם כשענביו שדווקא בגמרא, מבואר  מעליו" מרובים שענביו 

ירוקים, הם כשענביו  אבל הדר, שאינו לפי  פסול, ההדס אדומים, או
כשר. הדס, כמראה והם ïèòîהואיל íàå, ענביו מקצת שתלש  – ÀÄÄÂÈ

מעליו, מרובים יהיו  ההדס.øLkשלא –áBè íBéa ïéèòîî ïéàå ÈÅÀÅÀÇÂÄÀ
ביום  כלי  כמתקן שנראה לפי טוב, ביום מההדס ענבים לתלוש  אסור –

טוב.

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מא' חוהמ"ס, ומובן שמה שכותב שמתירא לקבל עליו להיות חסיד 

חבד"י, מפני שהיא מטלת עול כבד של לימוד חסידות וכו',

כמה תשובות בדבר, והעיקריות שבהן,

ועול מצות  יום מקבל עליו פעמים עומ"ש  עול חדש, לאחרי שכאו"א בכל  א( אין זה הטלת 

באמירת קריאת שמע, וכדבר משנה )ברכות פרק ב' משנה ב'( והרי לימוד זה, חלק הוא מעול המצות, 

ולאחרי שמקבלים העול בכלל, הרי הכלל מורכב מפרטים.

ב( עול האמור אינו כבד, כיון שלימוד תורת החסידות, כמו לימוד כל חלקי התורה, הרי הוא 

בהליכה מן הקל אל הכבד,

ג( ובהמשך הליכה זו, כשמכירים יותר תוכן תורה זו, העמקות שבה וביחד עם זה הבהירות, 

מתרבה החשק ללמדה, והתענוג בהשגת הענינים ששני אלו מהפכים ענין עול לענין של רצון וחשק,

וידוע הסיפור ע"ד רבנו הזקן בעל התניא, שבתחלת פרסומו את תורתו, תורת חב"ד במדינת 

רייסין וליטא, עבר דרך שקלאוו, מבצר המנגדים אז לתורה זו ועניני', ועלה על הבימה בבית הכנסת 

הגדול שם, ובקול נגון כדרכו בקדש, הקריא הכתוב: טעמו וראו כי טוב ה', פארזוכט און זעהט ווי 

ה' )יתברך( איז גוט, ובהיות דבריו יוצאין מן הלב חוצב להבות אש, נכנסו ללב השומעים, וכמסופר 

מחסיד לחסיד דור אחר דור עד לדורינו זה, "זיינען עם נאכגעלאפען צענדליגער יונגע לייט", שעסקו 

אחרי כן בלימוד תורת החסידות, ובמשך הזמן נעשו לעמודי עדת החסידים.

החשש הנוסף שלו, שע"י לימוד החסידות לא יוכל להתרכז כ"כ בחקירותיו,

הנה בידו להקדיש ללימוד זה ]ובתקופה הראשונה, זה יספיק[ עכ"פ זמנו הפנוי מחקירות אלו.

ונחיצותו, מפני שמצווה כאו"א מאתנו על  זה  ומה שכופל הנני זה כמה פעמים, ע"ד לימוד 

הנהגה האמורה, כיון שאמרו חז"ל בכגון דא עד מאה פעמים.

המשך בעמוד הבא
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åéìòî úBaøî–ìeñt;ïèòî íàå–øLk.áBè íBéa ïéèòîî ïéàå. §ª¥¨¨¨§¦¦£¨¨¥§¥§©£¦§

aaaa.leqt ey`x mhwp:íéøùë ïéîåè÷ ïúùìù åìéôà ïî÷ì øîàã ïåôøè éáøë àìà ,ïéúéðúî íúñë àúëìä úéìå.eiapr:íéáðòì äîåãù åá ùé éøô
.leqt eilrn zeaexn:øùëå àåä ñãäã àðéî úå÷åøé ìáà ,úåîåãà åà úåøåçù àìà åðù àì.h"eia oze` oihrnn oi`e:ï÷úî ì"äã
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ìeñt ,Láiäå ìeæbä ñãäבלולב שבארנו מהטעם –dpyna) ÂÇÇÈÀÇÈÅÈ
;(zncewdìeñt ,úçcpä øéò ìLå äøLà ìL שבארנו כמו – ÆÂÅÈÀÆÄÇÄÇÇÈ

בלולב, BLàøכבר  íè÷ð הבד ראש –,(sprd);הדרו eöøôðונפקע ÄÀÇÙÄÀÀ
åéìò; עליו רוב נסדקו מפרשים: ויש  שלו ; העלים רוב נשרו –Bà ÈÈ

åéìòî úBaøî åéáðò eéäL,קטנים ענבים כעין הוא ההדס פרי – ÆÈÂÈÈÀËÅÈÈ
שבו , מהעלים מרובים הדס של  ענביו  היו  "הדס ìeñtואם בענין – È

שחורים  הם כשענביו שדווקא בגמרא, מבואר  מעליו" מרובים שענביו 

ירוקים, הם כשענביו  אבל הדר, שאינו לפי  פסול, ההדס אדומים, או
כשר. הדס, כמראה והם ïèòîהואיל íàå, ענביו מקצת שתלש  – ÀÄÄÂÈ

מעליו, מרובים יהיו  ההדס.øLkשלא –áBè íBéa ïéèòîî ïéàå ÈÅÀÅÀÇÂÄÀ
ביום  כלי  כמתקן שנראה לפי טוב, ביום מההדס ענבים לתלוש  אסור –

טוב.
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: ט úéöîzîדף Blek íìBòä ìk ,éåì ïa òLBäé éaø øîà המים משיורי - ¨©©¦§ª©¤¥¦¨¨¨¦©§¦

øîàpLשל ,äúBL àeä ïãò ïb(י ב Bâå'(בראשית ïãòî àöBé øäðå' להׁשקֹות ©¥¤¤¤¤¡©§¨¨¥¥¥¤§ְְַ

בהשקאת  מהנותר שותה מעדן משישים אחד שהוא שהגן וכשם הּגן', כך את העדן, ֶַָ

הגן. השקאת מתמצית שותה להלן] [כמבואר בגן משישים אחד שהוא העולם

תמצית : שיעור מהו בה שמבואר ברייתא מביאה øBkהגמרא úéa úéöîzî ,àðz̈¨¦©§¦¥
שהוא  חטים כור בה שזרעו שדה השקאת כדי בהם שיש מים, של כלי משיורי -

סאה, á÷øzשלושים äúBL,סאה חצי זריעת מקום זו מתמצית להשקות אפשר - ¤©§©
שישים. חלקי אחד היא שתמצית לנו הרי בכור. משישים אחד שהיא

עדן: לגן ביחס העולם במידת ברייתא הגמרא àéåäומביאה íéøöî õøà ,ïðaø eðz̈©¨¨¤¤¦§©¦©§¨
å ,äñøt úBàî òaøà ìò äñøt úBàî òaøà זה íéMMîשיעור ãçà àeä ©§©¥©§¨©©§©¥©§¨§¤¨¦¦¦

a ארץ מידת Leëåשיעור .LeëהיאíìBòa íéMMî ãçà,כולוå ה כולו íìBòכל §§¤¨¦¦¦¨¨§¨
ïâaהוא íéMMî ãçà,עדןïâåהוא ïãòìעדן íéMMî ãçà,עצמוïãòå הוא ¤¨¦¦¦§©§©¤¨¦¦¦§¥¤§¥¤

àöîð ,ípäébì íéMMî ãçà שאיןBlek íìBòä ìkאלאäøã÷ éeqéëk ¤¨¦¦¦§¥¦Ÿ¦§¨¨¨¨§¦§¥¨
íéøîBà Léå .ípäébì שíéøîBà Léå ,øeòéL dì ïéà ípäéb שdì ïéà ïãò §¥¦Ÿ§¥§¦¥¦Ÿ¥¨¦§¥§¦¥¤¥¨

.øeòéL¦
הברייתא: בה,ממשיכה שמתענים לעיר שהגיע אדם אותו לצום çëLאם עליו שמוטל ¨©

העיר, בני øeavä,עם éðôa äàøúé ìà ,äúLå ìëàå,אבלים בין כחתן שנראה לפי §¨©§¨¨©¦§¨¤¦§¥©¦
בו. Bîöòaכן åויתקנאו ïéðecéò âéäðé ìà אלא סעודתי, אגמור ואכלתי הואיל לומר §©©§¦¦¦§©§

יפסיק. כשנזכר א־ב)øîàpLמיד מב ּבמצרים,(בראשית ׁשבר יׁש ּכי יעקב øîàiå'וּירא ¤¤¡©ְְְֲִִִֶֶֶַַַָֹ©Ÿ¤
eàøúz änì åéðáì á÷òé.'מּׁשם לנּו וׁשברּו ׁשּמה רדּו הגמרא:וגו' øîàומבארת ©£Ÿ§¨¨¨¨¦§¨ְְְִִָָָָ¨©

,åéðáì á÷òé íäì,הרבה חיטים עדיין לכם שיש kאף íëîöò eàøz ìà פי ¨¤©£Ÿ§¨¨©©§©§§¤§
ïéòáNמצבכם  ízàL,מזון אחר לחזר זקוקים éðôaואינכם àìå åNò éðôa àì ¤©¤§¥¦Ÿ¦§¥¥¨§Ÿ¦§¥

,íëa eàp÷úé àlL éãk ,ìàòîLé.למצרים אתם אף רדו אלא ¦§¨¥§¥¤Ÿ¦§©§¨¤
יוסף  דברי את אף מבארת הגמרא למצרים, כששלחם לבניו יעקב ציווי שהוזכר אגב

קיומו: על לאביהם לבשר כששלחם בפסוקלאחיו כד)נאמר מה אחיו (שם את ְֶֶַַַָ'ויׁשּלח

אלהם וּיאמר øæòìà,וּילכּו, éaø øîà .'Cøca eæbøz ìàכךóñBé íäì øîà ֲֵֵֵֶֶַַֹ©¦§§©¨¤¨©©¦¤§¨¨¨©¨¤¥
e÷qòúz ìà ,åéçàìבדרך ànLבלכתכם ,äëìä øáãa ו לבכם תשימו לא כך Cøcäמתוך íëéìò eæbøz ות תתעו תעכבו - §¤¨©¦§©§¦§©£¨¨¤¨§©§£¥¤©¤¤

קיומו. על לאביהם לבשר שיזדרזו ורצה הגמרא:בדרך, בדרכו,éðéàמקשה שיטעה מחשש בדרך ללמוד שאין הוא כך האמנם – ¥¦
ïäéðéa ïéàå Cøca íéëlänL íéîëç éãéîìz éðL ,äéëøa øa éàòìà éaø øîàäåשל ïééeàøשיחה ,äøBz éøác §¨¨©©¦¦§©©¤¤§¨§¥©§¦¥£¨¦¤§©§¦©¤¤§¥¥¥¤¦§¥¨§¦

øîàpLהם ,óøNéìהשמימה עלה כאשר מאלישע אליהו של יא)בפרידתו ב ב' [CBìä](מלכים (êìåä) íéëìBä änä éäéå' ¦¨¥¤¤¡©©§¦¥¨§¦¨
,íäéðL ïéa eãéøôéå Là éñeñå Là áëø äpäå øaãå בהליכתם שדיברו הכתוב שהדגיש ומכך הּׁשמים', ּבסערה אלּיהּו וּיעל §©¥§¦¥¤¤¥§¥¥§©§¦¥§¥¤ְִִֵַַַַַָָָָָ

לדייק, øeaécיש àkéàc àîòè,תורה בדברי שעסקו משום הוא נשרפו ולא האש וסוסי מרכב שניצלו הטעם -àkéì àä ©£¨§¦¨¦¨¥¨
écóøNéì ïééeàø øea.נשרפים היו תורה בדברי מדברים היו לא אילו אך תורה.- מדברי להמנע עליהם ציוה שיוסף יתכן וכיצד ¦§¦¦¨¥

הגמרא: ñøâéîìמשיבה àä ,àéL÷ àì,שנלמדו דברים על ושינון חזרה של בלימוד הוא בדרך תורה בדברי לעסוק החיוב - Ÿ©§¨¨§¦§©
גדול, עיון מצריך éðeiòìשאינו àä.בדרך לטעות לגרום ועלול רב ריכוז הדורש מעמיק מעיון להימנע הוא יוסף שציום ומה - ¨§¦¥

i"yx
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המניעות  את  יראה  דהשתא  השנה  לראש  הכללי  מכתבי  לנקודת  מתאים  אשר  רצון  ויהי 

להאמור כמו שהן, זאת אומרת, קטנות ביותר, ואשר החלטה בתוקף הדעת בכיוון הנ"ל בכחה לבטלן 

כליל.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.

המשך מעמוד הקודם



xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fr sc oixcdpq(oey`x meil)

a ,ok m`ïé÷æð,xeng cv mda yiyLixdäNò[aiigÎ]ïäalrââBL §¨¦¤¨¨¨¤¥
klrå ãéæîlrk ñðBàlrïBöø.íöîöîä úà ïäa áéiçL ïéc Bðéà , §¥¦§¤§¨¥¦¤¦¥¨¤¤©§©§¥

øèBt áø øa àçà áø.mevnv ici lr wifnd z`,àéLøLî áø øîà ©£¨©©¥¨©©§¨§§¨
øèBôc àaàc deáàc àîòè éàîax] `a` ia` ly enrh edn - ©©£¨©£¨§©¨§¥

c meyn ,mevnv ici lr wifn xhety [`g`,àø÷ øîàepnn weqta ¨©§¨
daxzd(:er lirl)mvnvnd aeig(`k dl xacna)EdMd dai`a F`' ,§¥¨¦¨

znIe Fcia,'àeä çöBø äknä úîeé úBî`weecy ,yexcl yieçöBøa §¨©¨Ÿ©©©¤¥©§¥©
ïì áéiçc àeäa s` aiigl dxezd epzcnil -,íöîöîla`,ïé÷æða §¦¥¨§©§¥¦§¨¦

.íöîöî ïì áéiç àìŸ¦¥¨§©§¥
zxne` .mvnvn ly jxca dgivx ly mipey mipte`a dpc `xnbd

:`xnbdBúôk ,àáø øîà,exiagley cr lek`l epnn rpnúî ¨©¨¨§¨¥
øeèt ,áòøazaiq dzid `l dzitkd zryay meyn ,ztekd ¨¨¨¨

df oi`e ,zne arxd xabzd onf xg`l wx `l` ,zniiw dzind
.minyl `l` oic zial xeqn epic oi` jkle ,`nxb `l`

:sqep ote` `xnbd d`ianBúôk ,àáø øîàåexiaglänça- §¨©¨¨§¨©©¨
,zindl icka dnega yie znngne zgxef dngy mewna,úîåe` ¨¥

exiagl eztkyäpéva,zindl icka dpiva yiy xw mewna -,úîå ©¦¨¨¥
áéiç,zniiw xak dzind zaiqy mewna envnvy meyn ,ztekd ©¨

eztk m` mpn` .envr z` livdl zexyt`d z` epnn rpne
y `l` ,dpiv e` dng my oi`y mewnaàáì änç óBñe` ,myl ©¨¨Ÿ

àáì äpéö óBñ,myløeètdzind zaiq oi`y meyn ,ztekd ¦¨¨Ÿ¨
.`nxb `l` df oi`e ,dzitkd zrya zniiw

:sqep ote` `xnbd d`ianBúôk ,àáø øîàåexiagléøà éðôì §¨©¨¨§¨¦§¥£¦
,zne elk`eøeètleki did `l dzitkd `ll s`y meyn ,ztekd ¨

eztk m` la` .envr z` livdl bxdpdïéLezé éðôì,zne edevwre ¦§¥©¦
áéiçz` livdl leki did `l dzitkd zngny meyn ,ztekd ©¨

.envreléôà ,øîà éMà áøeztkïéLezé éðôì,zneøeèt énð ©©¦¨©£¦¦§¥©¦©¦¨
y xyt`y meyn ,ztekdéìæà éðäo`k eidy el` miyeziy - ¨¥¨§¦

,ekld dzitkd zryaéðäå,ewifdyeúàonf xg`l wx e`a - §¨¥¨

dzind zaiqy mewna dzid `l dzitkdy `vnpe ,dzitkd
.`nxb `l` df oi`e ,zniiw

zxne` .'mvnvn' ly jxca dzin ly sqep ote`a dpc `xnbd
:`xnbdåéìò äôk ,øîzéàoyid exiag lr -,úéâébd`lnzde ¦§©¨¨¨¨¦¦

,zne ezniyp zngn lada zibibdäáéæòî åéìò òøôegzty e` - ©©¨¨©£¦¨
dfa ewlgp ,zne ophvde xewd qpkpe ,ziad zxwz z` ezpya eilr

,áéiç øîà ãç ,àøéæ éaøå àáøe` zibibd ziitk zryay meyn ¨¨§©¦¥¨©¨©©©¨
,ug ici lr dbixdk df ixde ,dzind zaiq dlgd daifrnd zrixt

.ezwixf xg`l dn onf bxedy,øeèt øîà ãçådzid `ly meyn §©¨©¨
,daifrnd zgizt e` zibibd ziitk zrya zniiw dzind zaiq

.`nxb df ixde ,onf xg`l wx dribd `l`
.xeht df ote`a mvnvny xaq `xen` dfi` zxxan `xnbd

:`xnbd zxne`íéézñz,gikeze xxaz -àeä àáøc`xen`d ¦§©¥§¨¨
øîàcdaifrn rxet e` zibib dtekdyoyi mc` lrøîàc .øeèt §¨©¨§¨©

Búôk ,àáøexiagløeèt áòøa úîe`axy ,df oicn gkene ,ztekd ¨¨§¨¥¨¨¨¨
.zaiign dpi` zniiw dzind zaiq oi`y mewna dzitk lky xaeq

,xhetd `ed `axy gxkdd dn :`xnbd zl`eyäaøcàixd - ©§©¨
,jtidl xnel xyt`øeèt øîàc àeä àøéæ éaøc íéizñz,`ax `le ¦§©¥§©¦¥¨§¨©¨

àLéLc àúéáa déøáçì déìéiòc ïàî éàä ,àøéæ éaø øîàcin - §¨©©¦¥¨©©§©§¥§©§¥§¥¨§¥¨
ladd oi`e xzeia meh` `edy WiW ly zial exiag z` qipkdy©¦

,myn z`vl lekiàâøL déì ÷éìãàå,ziaa xp el wilcde -úîå §©§¥¥§¨¨¨¥
,xpd ladn.áéiç:`xnbd zwiicneàîòèiax aiigy mrhd - ©¨©£¨

meyn `ed ,`xif,àâøL déì ÷éìãàc,dzind z` onif dfaeàä- §©§¥¥§¨¨¨
m` la`àì ,àâøL déì ÷éìãà àìlr ,ezqpkd lr aiigzn did Ÿ©§¥¥§¨¨Ÿ

m`e .ezniypa `iveny ladd ici lr xie`d z` hrniy mxby s`
dgec .oyi mc` lr zibib ziitka xhet `xif iaxy gken ok

:`xnbdíúä ,éøîà`l m` ,yiy ly zial exiag zqpkda ,my - ¨§¦¨¨
y meyn ,xeht `ed xpd z` wilcdìéçúî àì ,àâøL àìallk §Ÿ§¨¨Ÿ©§¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מלפני ראש השנה, שנתקבל בימים שאין הזמן גרמא לענות בענין הדורש עיון, 

ואתו רוב הסליחה על עכוב המענה,

בו כותב ע"ד עבודתו ומשרתו בקדש ב... וע"ד הקישוים שיש לו וכו' וכאילו בספק עומד האם 

להמשיך בעבודה שם, או שיעתיק מושבו לעיר אחרת וכו',

ודעתי ברורה ]מיוסדת ע"פ ששמענו כ"פ בכגון דא מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע[ אשר עליו להמשיך בקדש במקומו עתה, ובפרט שהרי כבר נראית הזזה לטובה, ולא רק הזזה 

אלא גם שינוי ממשי, ומחזק עוד פשיטות האמורה שנסיעתו משם עלולה להרוס ולבטל כל ההישגים 

ובודאי  המערכה,  מן  ובריחה  כנסיגה   - מהתם  הנסיעה  שיפרשו  כמה  שימצאו  ובודאי  עתה.  דעד 

לדכוותי' ידוע טבע בעלי בתים ופסקי בע"ב )עיין סמ"ע ונתיבות המשפט שו"ע חלק חושן משפט ס"ג 

סעיף ד'( וחזק יהי' בטחונו, אשר סו"ס יצליח להעמיד הקהלה על מכונה הראוי, וכמאמר חז"ל )בזהר 

ובמדרש(: אני ישנה בגלותא ולבי ער להקב"ה לתורתו ומצותיו,

והרי נכנסנו ז"ע בשנה חדשה שהיא שנה תמימה, שנה ועיבורה, שנת השמיטה אשר עלי' נאמר 

שבת לה', )יעוין בפירוש הרמב"ן שם(.

בכבוד ובברכת הצלחה בכל האמור לבשו"ט ולחג שמח.
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driytl daexw dcia`e qpe`l daexw daipbc

gken oke ediiexz iaiigin xky xney oiprle

one` gah iab (mye :hv sc w"a) `nw lfebda

lr aiigy xky xney enk aiig mpga elit` dywn i`dc c"q `nl` xky `yepk `edy iptn aiig dlaipe gahl dnda ozp ipzwc `ziixan mpga xhtc o`nl jixtc lwlwy

:daipb oirk iedc xeht mpga la` aiig xkya jkitl xky `yep `edy iptn `ni` ipyne dcia`d

ïé÷æðáwxf opixhtc (mye :fk sc w"a) lbxd cvik idlya rnyn oke oiwfpa y"k qixz gvexa onwl opixhtcn ok m`e oiwfpan gvexa ith iaiignc rnyn .mvnvn ol aiig `l

ipica aiige mc` ipicn xeht exiag znda ipta xcb uxetd (mye :dp sc my) qpekd yixa opixn` `d z"`e owliqe mciw elit` zezqke mixk eizgz eide bbd y`xn ilk

mixtq yie lzek` aiigil inp mc` ipica jixt ikdle i`w lzek`c yxtl d`xpe xehtc qixzl `inc `d `iyew i`ne aiigil inp mc` ipica `ixa lzeka i` inc ikid jixte miny

zegcl yi edine mihql devxty t"r` iaiigin `l dykd e`lac n"y lwna deyikdc `xnba opinwene oiaiig mihqild mihqil de`ived mzd opzc rcze lzek` `icda aezky

mc` ipicn xeht ipzinl jiiy `lc l"ie dnda` i`w mc` ipicn xehtc ipyil lzek` i`wc ziyixtc i`nl z"`e iaiigin dndac dcia`` la` ixii` diwfpa aiigzdl oizipznc

'it` e` dievn gexa letil lekiy k"k rerx `edy lzek` miny ipica aiigziy dnec oi`c b"r` rerx lzeka uxznyk la` lzeka [e`] (`le) dndaa (`l) aeig mey did m`

meync exiag ly xcb uxetd hwp `le exiag znda ipta hwpc xity iz` `zyde dndad oebk ea aiig `edy xac yiy oeik miny ipica aiig ipzinl jiiy n"n dievn dpi`y gexa

inp i` i`w ltinle xzqinl xnelk w"dc yxtl ivne lzek` inp i`w miny ipic aeigc rnyn car i`n i`w xzqinlc oeik `nizc edn xn`wc `ibeqd seqa edine dl hwp dnda

`l inp miny ipicae exiag znda liaya xezqln gipdl el oi`e dkf devna mcewd lkc `"cq mc` ipa lr leti `ly exzeql oieevn milrady i`w xzqinlc oeik xn`w ikd

:owzl milret el epncfiy cr da `ed dpdpy lzek` inp i`w miny ipica aiig inp i` l"nw aiign

åúôëdng eilr dltp xaky dnga eztkl inc `lc `al arx seq dil ded zn did `l arxd eilr wfgzn did `l m`c oeik eztky drya xak arx did 'it` .arxa zne

:da zenl ie`xyóåñ`al dpv seqe `al dng seqy mewna e`iade mipta eztk m` edine xak wfidd ea ligzdy mewna `l` mvnvn `pngx iax `lc .'ek `al dng

lv` xacd axwnl xacd lv` y`d axwn oia welig oi`e (mye .ak sc my) lbxd cvika gkenck eivg meyn ey`a oiaiign inp dzin oiprlc eivg meyn ey` c"nl aiigc d`xp

k"g`e my e`iade eztk elit` jenqac `inc `wcia dilr liwy`c `idde aiigil inp mc` ipica dievn gexa dildip `hnc i` jixtc (mye .ep sc my) qpekd yixa gkenck y`d

lbxd cvik wxta yxity dn itl xeht i`n` `iwn envrn c"nl xehtc ygpd z` ea jiydc `idde z"`e xeht ewliqe mciw `ed elit`c ecia qixze ug wxfl `incc xeht liwy`

`idd dyw edine mlera qx`d oi` oiicry mzd ip`yc l"ie qx`d z` `iwi ygpd i`cec ey` meyn aiigil jiyde ygpd it jezl eci myy dxt itc `zrnya (mye :bk 'c my)

ey` meyn aiigc dievn gexa eltpe ebb y`xa ogipdy e`yne epikqe epa`` dedc icin aiigil i`n` xeht zgzl `l` oiccvl `lf` `l i`c rnync jenqac dlrnl xexv wxfc

n `w ilf`c icda i``l` aiigin `l inp oiccvlc rnync dyw i`ce df edine oiccvl llk lifiz `le ynn zgzl letzy o`k ievn epi` `nye (.e 'c) w"ac w"ta `zi`ck iwf

ezhigy hgye ecin oikq dltp (.`l sc) oilegc a"ta opzc `de epenn meyn ey` c"nl epiidc xnel jixve `ed yegk gk xnel wgece lirl lifiz `ed egk i` jixtc egk meyn

wlgl xazqn `le dhigya wlgp `l m` eivg meyn ey` c"nl dlitd ik iedil inp dltp dyw dpeek ira `lc ozp iaxk o`nk dxiyk `ed dlitd `d dltpc `nrh wiice dleqt

(.f sc zekn) oilebd od el`a opzc `dn `py i`n `ed egk e`l zgzl i`c dyw edine epenn meyn ey` c"nk `ibeq `idd `iz`c d`xp `l` oennn opixnb dzin elit`c oeik

cer wegxnl xzei ltep dlrnl jyeny jeznc mzd ip`yc l"ie `ed egk e`lc dil wetiz `zyde `ed ezcixi jxck `lyc meyn xeht ezbxde eilr dltpe dlibrna jyen did

dzinn xeht dievn gexa `l` dzind `ly inp y`e egk gkl incc xeht my e`iade eztk elit` zgzl ltpe dlrnl xexv wxfe `al ix`e dpve dng seqc ipd lkac yxtl yi

meyn dil zi`c o`nc (mye .bk sc w"a) lbxd cvik wxta gkenck epenn meyn aiig inp ey` `dc `ed egk gkc b"r` zexexv wfp ivgl inc `le mly wfp aiig oenn oiprlc `l`

:epenn meyn inp dil zi` eivg

åúôëoiyezi mzq la` ezetkl wqrzdl leki did `l ix`d eilr xak utw m`y ea leagl ligzd `l oiicr ix` mzqc meyn `l` ix`l oiyezi oia welig oi` .xeht ix` iptl

:`py `l xaqw ez` ipde ilf` ipdc b"r`e eilr letil eligzd xakäôë`le llk dpive dng `kil mzdc `al dpiv seql `al dng seql inc `l .'ek zibib eilr

arxa eztkl ince eilr wfgzne jled `l` `kil `kd la` zindl ick oda yiy dpive dng mcewn dilr ez` xak mzdc dpive dnga eztkl inp inc `le dizrya dia ligzn

:dizrya dia ligznc wiqnck ith aiig `kdc xnel yie ipy gka `inc `wciae qixzn daifrn rxt `py i`n xn`z m`e wfgzn cinze hrn arx yi xaky
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רכט
oifge` mipy` cenr fr sc ± oey`x wxt`nw `aa

.ïåöøë ñðåà åá äùò ïé÷æð(:ek sc) w"aa silick oyi 'it`e micia ciarc `kid
:'eke cifnk bbeyd lr aiigl rvt zgz rvt.øèåô àçà áø`ed `nlra `nxbc

:dilhw `ynyc.'åëå äëîä úîåé úåîopiaxc dai`a e` lirlc `xwc ditiq
:oiwfp ihernl `herin `ed gvex aizke mvnvn.áòøá úîå åúôëdryac

`a arxde dbixd xac o`k oi` eztky
`le dry lk onf xg`l wfge jlede eil`n
:onefn bxeddc xe`ae mina mvnvl inc

.øåèô àáì äîç óåñdzid `l m` xnelk
o`k `al seq la` eztky drya dng my
`ly xeht zenl eteqe cenrl leki `l dfe
oi`e `ed `nxbe dbixdl onefn bxedd did

:minyl `l` oic zial xeqn epicåúôë
.øåèô éøà éðôì`l zetk did `l inp i`c

edleka .ix`d on envr livdl leki did
:`ax xn` opiqxb.åúà éðäå éìæà éðä`le

mipken eidy mipey`xd miyezi ici lr zn
:eilr exar zezk dnky myåéìò äôë

.úéâéâ:`lada zne.äáéæòî åéìò òøôù åà
xeht dpivd my dqpkpe oyi did dfe

:onf xg`l `a bxeddy.àùéùã àúéáá
leki xpde xe`d lad oi`e xzeia mezqy

:epnn z`vl.àâøù äéì ÷éìãàã àîòè
:bxedd z` onfy.àâøù äéì ÷éìãà àì àä

zibib eilr dtkc `inec eit lada zne
:xeht
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m`e aiig dxewa ziag dxayp oexg` dxew lrae oey`x ziag lra did gipnd wxta

ziag xiarnd (mye :at sc n"a) oipne`d z` xkeyd idlyae xeht ziag lra cnr

`le mpg xney opixhtcn 'eke rayi mpg xney xne` dcedi iax dxaiye mewnl mewnn

aiign jkle xhtin dcia`e daipb oirk `edy qpe`ac n"y wifnd mc` mrhn aiign

sc w"a) lbxd cvik idly `d z"`e xky xney

dievn dpi`y gexa bbd on ltp miaiign (.fk

gexc ab lr s`daipb oirk ied dievn dpi`y

sc my) 'de 'c gbpy xey wxta xn`ck dcia`e

oicren ebxd milrad zgz eqpkpy 'c iab (.dn

inc mlyl aiige xtekd z` oinlyne oibxdp

dixhpc dl iwene mpg xneyn ueg eilral xey

ezxiny dzlk mpg xneyc dzegt dxiny

i` o`nk wiice ozxiny dzlk `l ipixg` jpde

ipzip xky `yepk xkey xn`c dcedi iaxk

meyn yexit xtekd on mixeht crena oleke

dcedi iaxl dzegt dxinya dil ibq crenc

dpi`e dievn gexa cenrl dlekiy zlc epiide

gkenck dievn dpi`y gexa cenrl dleki

`yep opiaiigncne (:dp sc my) qpekd yixa

dpi`y gexc n"y mpg xney opixhte xky

opiaiign d"t`e dcia`e daipb oirk ied dievn

dpi`y gexc l"ie ziyixtck wifnd mc` dia

wifnd dia oiaiigne dcia` oirk ied dievn

dia opixhtc daipb oirk ied dcedi iaxl lwzpe

(:cv sc n"a) l`eyda xn`ck wifnd mc`

driytl daexw dcia`e qpe`l daexw daipbc

gken oke ediiexz iaiigin xky xney oiprle

one` gah iab (mye :hv sc w"a) `nw lfebda

lr aiigy xky xney enk aiig mpga elit` dywn i`dc c"q `nl` xky `yepk `edy iptn aiig dlaipe gahl dnda ozp ipzwc `ziixan mpga xhtc o`nl jixtc lwlwy

:daipb oirk iedc xeht mpga la` aiig xkya jkitl xky `yep `edy iptn `ni` ipyne dcia`d

ïé÷æðáwxf opixhtc (mye :fk sc w"a) lbxd cvik idlya rnyn oke oiwfpa y"k qixz gvexa onwl opixhtcn ok m`e oiwfpan gvexa ith iaiignc rnyn .mvnvn ol aiig `l

ipica aiige mc` ipicn xeht exiag znda ipta xcb uxetd (mye :dp sc my) qpekd yixa opixn` `d z"`e owliqe mciw elit` zezqke mixk eizgz eide bbd y`xn ilk

mixtq yie lzek` aiigil inp mc` ipica jixt ikdle i`w lzek`c yxtl d`xpe xehtc qixzl `inc `d `iyew i`ne aiigil inp mc` ipica `ixa lzeka i` inc ikid jixte miny

zegcl yi edine mihql devxty t"r` iaiigin `l dykd e`lac n"y lwna deyikdc `xnba opinwene oiaiig mihqild mihqil de`ived mzd opzc rcze lzek` `icda aezky

mc` ipicn xeht ipzinl jiiy `lc l"ie dnda` i`w mc` ipicn xehtc ipyil lzek` i`wc ziyixtc i`nl z"`e iaiigin dndac dcia`` la` ixii` diwfpa aiigzdl oizipznc

'it` e` dievn gexa letil lekiy k"k rerx `edy lzek` miny ipica aiigziy dnec oi`c b"r` rerx lzeka uxznyk la` lzeka [e`] (`le) dndaa (`l) aeig mey did m`

meync exiag ly xcb uxetd hwp `le exiag znda ipta hwpc xity iz` `zyde dndad oebk ea aiig `edy xac yiy oeik miny ipica aiig ipzinl jiiy n"n dievn dpi`y gexa

inp i` i`w ltinle xzqinl xnelk w"dc yxtl ivne lzek` inp i`w miny ipic aeigc rnyn car i`n i`w xzqinlc oeik `nizc edn xn`wc `ibeqd seqa edine dl hwp dnda

`l inp miny ipicae exiag znda liaya xezqln gipdl el oi`e dkf devna mcewd lkc `"cq mc` ipa lr leti `ly exzeql oieevn milrady i`w xzqinlc oeik xn`w ikd

:owzl milret el epncfiy cr da `ed dpdpy lzek` inp i`w miny ipica aiig inp i` l"nw aiign

åúôëdng eilr dltp xaky dnga eztkl inc `lc `al arx seq dil ded zn did `l arxd eilr wfgzn did `l m`c oeik eztky drya xak arx did 'it` .arxa zne

:da zenl ie`xyóåñ`al dpv seqe `al dng seqy mewna e`iade mipta eztk m` edine xak wfidd ea ligzdy mewna `l` mvnvn `pngx iax `lc .'ek `al dng

lv` xacd axwnl xacd lv` y`d axwn oia welig oi`e (mye .ak sc my) lbxd cvika gkenck eivg meyn ey`a oiaiign inp dzin oiprlc eivg meyn ey` c"nl aiigc d`xp

k"g`e my e`iade eztk elit` jenqac `inc `wcia dilr liwy`c `idde aiigil inp mc` ipica dievn gexa dildip `hnc i` jixtc (mye .ep sc my) qpekd yixa gkenck y`d

lbxd cvik wxta yxity dn itl xeht i`n` `iwn envrn c"nl xehtc ygpd z` ea jiydc `idde z"`e xeht ewliqe mciw `ed elit`c ecia qixze ug wxfl `incc xeht liwy`

`idd dyw edine mlera qx`d oi` oiicry mzd ip`yc l"ie qx`d z` `iwi ygpd i`cec ey` meyn aiigil jiyde ygpd it jezl eci myy dxt itc `zrnya (mye :bk 'c my)

ey` meyn aiigc dievn gexa eltpe ebb y`xa ogipdy e`yne epikqe epa`` dedc icin aiigil i`n` xeht zgzl `l` oiccvl `lf` `l i`c rnync jenqac dlrnl xexv wxfc

n `w ilf`c icda i``l` aiigin `l inp oiccvlc rnync dyw i`ce df edine oiccvl llk lifiz `le ynn zgzl letzy o`k ievn epi` `nye (.e 'c) w"ac w"ta `zi`ck iwf

ezhigy hgye ecin oikq dltp (.`l sc) oilegc a"ta opzc `de epenn meyn ey` c"nl epiidc xnel jixve `ed yegk gk xnel wgece lirl lifiz `ed egk i` jixtc egk meyn

wlgl xazqn `le dhigya wlgp `l m` eivg meyn ey` c"nl dlitd ik iedil inp dltp dyw dpeek ira `lc ozp iaxk o`nk dxiyk `ed dlitd `d dltpc `nrh wiice dleqt

(.f sc zekn) oilebd od el`a opzc `dn `py i`n `ed egk e`l zgzl i`c dyw edine epenn meyn ey` c"nk `ibeq `idd `iz`c d`xp `l` oennn opixnb dzin elit`c oeik

cer wegxnl xzei ltep dlrnl jyeny jeznc mzd ip`yc l"ie `ed egk e`lc dil wetiz `zyde `ed ezcixi jxck `lyc meyn xeht ezbxde eilr dltpe dlibrna jyen did

dzinn xeht dievn gexa `l` dzind `ly inp y`e egk gkl incc xeht my e`iade eztk elit` zgzl ltpe dlrnl xexv wxfe `al ix`e dpve dng seqc ipd lkac yxtl yi

meyn dil zi`c o`nc (mye .bk sc w"a) lbxd cvik wxta gkenck epenn meyn aiig inp ey` `dc `ed egk gkc b"r` zexexv wfp ivgl inc `le mly wfp aiig oenn oiprlc `l`

:epenn meyn inp dil zi` eivg

åúôëoiyezi mzq la` ezetkl wqrzdl leki did `l ix`d eilr xak utw m`y ea leagl ligzd `l oiicr ix` mzqc meyn `l` ix`l oiyezi oia welig oi` .xeht ix` iptl

:`py `l xaqw ez` ipde ilf` ipdc b"r`e eilr letil eligzd xakäôë`le llk dpive dng `kil mzdc `al dpiv seql `al dng seql inc `l .'ek zibib eilr

arxa eztkl ince eilr wfgzne jled `l` `kil `kd la` zindl ick oda yiy dpive dng mcewn dilr ez` xak mzdc dpive dnga eztkl inp inc `le dizrya dia ligzn

:dizrya dia ligznc wiqnck ith aiig `kdc xnel yie ipy gka `inc `wciae qixzn daifrn rxt `py i`n xn`z m`e wfgzn cinze hrn arx yi xaky
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déì ÷éìãà àì ,àä .àâøL déì ÷éìãàc ,àîòè .áéiç©¨©£¨§©§¥¥§¨¨¨Ÿ©§¥¥
àìáä ìéçúî àì ,àâøL àìa íúä ,éøîà .àì ,àâøL§¨¨Ÿ¨§¦¨¨§Ÿ§¨¨Ÿ©§¦©§¨

äéúòùá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

סנהדרין. הנשרפין - פרק תשיעי דף עז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רל
oifge` mipya cenr fr sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äéúòùá:wfge jled k"g`e ligzn diitk zrya cin.àåä åìéôàå:envr sgecd
.å÷ìñå íã÷:xeht df ly ezlitp mcew.àåä úåìòì ìåëé äééãùã àðãéòáxehte

:`ed `nlra `nxbc diaeigl zivn `l welq meyne diigcd lràåä åìéôàå
.íã÷qixzd lhpe exiagl ugd ribiy mcew ugd zwixf xg`l uxe ugd z` wxefd

:epnid.ïéðîñ:eze`txl oiie`xd.åãéály
:bexd.êëìäoiie`xd oipnq my yi m`c oeik

ecia mpi` 'it` dil zxht ecia eze`txl
dwixf zrya zepwl weya oiievny `l`
`l elit`e xehte ecia od el`k el` ixd

:o`kn xg`l e`vnp.ïéðîñ åì åðîãæð
`tix `le o`pw `le dknd xg` dkenl

:envr.åäîleki did ixd opixn` in
dwixf zryac oeik `nlic e` ze`txzdl
:`ed zen zkn `dc aiigin oipnq ied `l

.éàëæ ã"áî àöé éøämcewe li`ed xnelk
:eaiigl epl oi` zekf el e`vn oica ecnr÷øæ

.ìúåëá øåøöwxfe exiag z` bexdl oiekzpe
egkn dxfge gka lzeka dkde xexv

:`ed egk inp `dc aiig ebxde 'ixeg`lïåâë
.åâøäù øåãëá ïé÷çùîä åìàoilibx

ick gka lzeka xeckd zekdl zewepiz
`ed wxefy xg`le daxd dixeg`l xefgzy
da eze` dkne xeckd z` fge` exiage ux
opirny` lzeka wxfc `edd oeekl leki m`
exiag z` bexdzy oiekzp m`c `pz
:aiig zindl ick ea yie dixeg`l dzxfga
'ã êåú åâøäù øåãëá ïé÷çùîä åìà ïåâë

.ïéøåèô úåîàjeza cner dkend did m`
xefgl dwitqd `le lzek ly zen` rax`
wxefd xeht ezbxde ez`vny cr zen` 'c

:zelbn.áééç úåîà 'ãì õåç:zelbàçéðã éà
.äéì:xzei xefgzy (`ly).éîð àúøåô 'éôà

`kil `nrhe bbeya bxd `dc zelb aiigil
:dixhtinl.äéì àçéð àì éàålk xefgzy

:jk.éîð àáåè 'éôàxhtil zen` 'cn xzei
sc zekn) xn xn`c ezaygn zniiwzp `lc
mizy wexfl oiekznl hxt dcv `l xy`e (:f
:`l lifipc dil `gip `lc oeik `nl` 'c wxfe

.éìééòã äîë øåãëá ïé÷çùî íúñiaxwne
ick dil `gip gpin oiwxefy drya lzekl
`l zen` 'cn xiva jkld daxd xefgzy
oiaiig i`d iyxtnc zi` lifizc dil `gip

:ea exzdy oebke dzinn oixehteéàä éëã
.àðååâaiyg ezwixf gkn dixeg`l dxfgy

:egk edl.ùã÷îäzpizp xt`a z`hg in
zkqna opzck yeciw ixw mind lr xt`
:mind lr sv (ycew ixd) (a"n e wxt) dxt

.ú÷åùì ìôð ë"çàåmindy dlelg oa`
aizkc zxtety awp jxc oirnd on ea oiqpkp
ozeig `dzy ilk l` miig min (hi xacna)

:leqtc ipzwe zweyl gka fzip myne ilkd cv lr xnelk cvd lr e` gka eci lr ltpy oebk ipzwc ltp i`dc c"q `we ilka.úúåùádpey`x dlitp gkn fzip `l
:ecbpk cxeie ltep `l` wegxnl fzip epi`y f"rla x"ilew eikxa lr oizzey min (:ak sc zekxa) enk zzey zweyl ecin zzye xfg envrn `l`.äéìò äæäåoeekzpe

:dlgz dfd qxgd lr wtq ecin z`veiyk difdd ltp hgnd lr wtq la` dilr zi`xp difdde zn `nhn dxdhl dilr zefdl.äéìò äöéîådxfg qxgd one xnelk
:`id egk e`l `nl` dleqt ipzwe dilr dfzpe.øîúà àöîdlgza m` reci oi`e dilr z`vnp d`fdd xnelk d`ivn oeyl `l` ipzw dfzd dedc ievn oeyl e`l

:llk egk `kilc hgnd lr d`fdd dklde oexcn dide dfd qxgd lr `l` df `le df `l `ny e` fezid gkn xfg e` dilr dfd.äéúôëãzty lr eilbxe eici xyw
:mid.àéîã à÷ãéá äéìò ìé÷ùàå:eilr mind zvexn z` dptd.àåä äéãéã äéøéâeilr oey`x gka mi`a mindy lif`e yxtncke ug ea wxefk `ed ixde eivg od od

:oexcn dtyde mid ztyl jenq egipdy oebk cin.ïåùàø çëáltp cin df cvl jxc mdl dpityk:egk iedc eilr e.éðù çëá ìáàmind eltp `le zvw wegx egipdy
:egkn `le `ed `nxb my `edy mewnd lr ekld o`kn xg`l `l` eilr odizexcbn ez`va cin.ïéããöì äëìäåzxfeg `idyk `l` ecbpk dltp `ly dzlitp jxc

:dil`n ux`l zxfeg `id `l` `ed egk e`lc xeht dbxde dgkep dltp m` la` oiccvl zwgxzn dzid ux`l.ìéòì ìéæéú:oiccvl `le ecbpk dwxf dlrn itlk `dc
éà
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íúñcifna dzin aeig oiprl llk yxtl xazqn `l .'ek iliirc dnk xecka oiwgyn

`d xeht i`n` d`xzd eilr laiwe dia exz`e zen` rax` jez `xab i`w i`c

ixii` zelb oiprlc qxhpewa yxity oey`x oeylk d`xp `l` `ed oiekzn i`ce

mizy wexfl oiekznl hxt dcv `l xy`e (mye :ek 'c w"a) lbxd cvik idly opiyxcck

'a wxfe 'c wexfl oiekzp oicd `ede rax` wxfe

jlzy oiekzn xecka oiwgyn mzqc `kd ik

i` dyw edine zen` 'c jez `le zen` 'cl ueg

'a wexfl oiekznl hxt xn`w zelbn dixhtinl

zekn) oilebd od el` yixa opixn`c `d 'c wxfe

`peyl hxt dai` `la (rzta m`) (mye :f 'c

cvl dklde df cvl oiekznl hxt dicv `la

mizy wexfl oiekznl hxt dcv `l xy`e xg`

dcv `l xy`ec `xwn `zyde rax` wxfe

inwen mihtynd dl`e zyxta `yixa aizkc

dil ded irqn dl`e zyxtc dicv `la

cvl oiekzp oebk xehtl ith incc `edd ihernl

cvl wexfl oiekzp `le xg` cvl dklde df

(mye :ek 'c w"a) lbxd cvik idlyae gvxpd

d`xp oke zelb aiigc xg` oeyl qxhpewa yxit

oiekzpl hxt yxitc eyexitk ixnbl `le z"xl

aizkc cifi ik llka ied `lc 'c wxfe 'a wexfl

zne yi` dkn llka ied `lc hxt `l` dixza

`nwezn `l 'it i`dle dipin lirl aizkc

dzin aeig oiprl `l` zelb oiprl oizrny

jixhvi` i`n`e z"`e qxhpeway ipy oeylk

`kidn 'c wxfe 'a wexfl oiekzpl zelb aiigl

`z` `l i`ce dzinn xehtle xehtc c"q

opixht dedc l"ie dzinn xeht bbeyc `hiytc

dklde df cvl oiekzp enk dicv `lan dil

wexfl oiekzp mlerlc yxtl yi cere xg` cvl

`iddn icin `iyw `le zelbn xeht 'c wxfe 'a

meyn df cvl `yixa hwp ikdlc zeknc

`yixa dicv `lac `xw yexcl ligzdc

z"`e dlgz xzei heytd xikfdl dvx `pzde

'c zekn) oilebd od el` wxta jixhvi` i`n`e

dnda bexdl oiekzp xehtl (dbbyan) (mye :f

oiekzp e` epiid jgxk lr `d mc`d z` bxde

oiekzp e` xg` cvl dklde df cvl wexfl

dndade mc`d eid mzdc l"ie 'c wxfe 'a wexfl

mc` `vnpe dnda xeaqk inp i` df lv` df

od el` yixa opaxe iax ibiltc `d dniz edine

urd one ezwn lfxad hnypa (my) oilebd

i`da aiign xne i`da aiign xnc rwaznd

'c wxfe 'a wexfl oiekzp enk ied `d aiig i`n`

:wegxnl jlde eiptly mivr zrwal oiekzpy
qqeba
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àìáä ìéçúî ,énð àâøL àìa ,àëä .dézòLa§©§¥¨¨§Ÿ§¨¨©¦©§¦©§¨
.(ì"úBka ,ï"éðnñ ,ñ"éøz ,í"leñ ,ïîéñ) :dézòLa§©§¥¦¨¨§¦©¨¦©¤
øçà àáe ,øBaa íleñå ,øBaì Bôçc ,àáø øîà̈©¨¨§¨©§¨©¨©¥
àðcéòác ,øeèt ,B÷léñå íã÷ àeä eléôàå ,B÷léñå§¦§©£¦¨©§¦§¨¦§¦§¨
,õç Ba ÷øæ ,àáø øîàå .àeä úBìòì ìBëé ,dééãLc§©§¥¨©£§¨©¨¨¨©¥
íã÷ àeä eléôàå ,Bìèðe øçà àáe ,Bãéa ñéøze§¦§¨¨©¥§¨©£¦¨©
dé÷ñét ÷ñôéî ,déa dééãLc àðcéòác ,øeèt ,Bìèðe§¨¨¦§¦§¨§©§¥¥¦§¨¦§¥
àáe ,Bãéa ïéðnñå ,õç Ba ÷øæ ,àáø øîàå .déøéb¦¥§¨©¨¨¨©¥§©¨¦§¨¨
àðcéòác ,øeèt ,ïøféôe íã÷ àeä eléôàå ,ïøféôe øçà©¥¦§¨©£¦¨©¦§¨¨¦§¦§¨
,éMà áø øîà .äåä úBàtøúäì ìBëé ,déa àãLc¦§¨¥¨§¦§©§£¨¨©©©¦
déøa àçà áø déì øîà .÷eMa ïéðnñ eléôà Ckìä¦§¨£¦©¨¦©¨©¥©£¨§¥
,déì øîà .eäî ,ïéðnñ Bì eðncæð ,éMà áøì àáøc§¨¨§©©¦¦§©§©¨¦©¨©¥
øBøö ÷øæ ,àáø øîàå .éàkæ ïéc úéaî àöé éøä£¥¥¥¦¥¦©©§¨©¨¨¨©§
,àðez àðúå .áéiç ,äâøäå äéøBçàì äøæçå ,ìúBka©¤§¨§¨©£¤¨§¨§¨©¨§¨¨¨
.ïéâøäð ,ãéæîa eâøäL ,øecka ïé÷çNîä elà ïBâk§¥©§©£¦©©¤¨§§¥¦¤¡¨¦

.àèéLt ,ïéìBb ââBLa .ïéìBb ,ââBLa,ïéâøäð ãéæîa §¥¦§¥¦§¦¨§¥¦¤¡¨¦
éøèöéà,àéä ÷ôñ úàøúä ,àîéúc eäî .déì C ¦§§¦¥©§¥¨©§¨©¨¥¦

àôéìçz áø éðz .ïì òîLî à÷ ,äøãäc øîéé éî¦¥©§¨§¨¨©§©¨¨¥©©£¦¨
ïé÷çNîä elà ïBâk ,eäáà éaøc dén÷ àáøòî øa©©£¨¨©¥§©¦£¨§¥©§©£¦
òaøàì õeç .øeèt ,úBnà òaøà CBz ,eâøäL ,øecka©©¤¨§©§©©¨§©§©
.éîc éëéä ,éMà áøì àðéáø déì øîà .áéiç ,úBnà©©¨¨©¥¨¦¨§©©¦¥¦¨¥
àçéð àìc éà .énð àúøBt eléôà ,déì àçéð à÷c éà¦§¨¦¨¥£¦§¨©¦¦§Ÿ¦¨
ïé÷çNî íúñ ,déì øîà .àì énð àáeè eléôà ,déì¥£¦¨©¦Ÿ¨©¥§¨§©£¦
,àøîéîì .déì àçéð çðéî (éôè éìééòc) änk ,øecka©©©¨§©§¥§¥¥¨¦¨¥§¥§¨
ìôðå Lc÷îä ,éäðéîøe ,àeä Bçk àðåeb éàä éëc§¦©©§¨Ÿ§¦§¦©§©¥§¨©

ì ìôð Ck øçàå ,ãvä ìò Bà Bãé ìò Lecé÷,ú÷BL ¦©¨©©©§©©¨¨©©¤
èçî ,òîL àz .úúBLa ,ïðé÷ñò éàîa àëä .ìeñẗ¨¨§©¨§¦©§¥¨§©©©
ìò ÷ôñ ,äéìò äfäå ,ñøçä ìò äðeúð [àéäL]¤¦§¨©©¤¤§¦¨¨¤¨¨¥©
,äéìò ävéîe ,äfä ñøçä ìò ÷ôñ ,äfä èçnä©©©¦¨¨¥©©¤¤¦¨¦¨¨¤¨
déîMî äãeäé øa àðpéç áø øîà .[äìeñt] Búàfä©¨¨§¨¨©©¦§¨©§¨¦§¥
déúôkc ïàî éàä ,àtt áø øîà .øîzéà àöî ,áøc§©¨¨¦§©¨©©¨¨©©§©§¥
décéc éøéb ,àiîc à÷ãéa déìò ìé÷Làå ,déøáçì§©§¥§©§¥£¥¦§¨§©¨¦¥¦¥
,éðL çëa ìáà .ïBLàø çëa ,éléî éðä .áéiçéîe àeä¦©©¨¥¦¥§Ÿ©¦£¨§Ÿ©¥¦
øîà .áéiç ,äâøäå ïéããöì äëìäå ,äìòîì øBøö ÷øæ ,àtt áø øîàå .àeä àîìòa àîøb§¨¨§¨§¨§¨©©¨¨¨©§§©§¨§¨§¨¦§¨¦§¨§¨©¨¨©
.ìéòì ìéæéz ,Bçk éà .àeä Bçkc íeMî ,àîòè éàî ,àtt áøì éMà áø øa øî déì¥©©©©¦§©¨¨©©§¨¦§Ÿ¦Ÿ¥¦§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc oixcdpq(oey`x meil)

dézòLala` ,zial ezqpkd zrya -àëä,zibib ziitkaàìa §©§¥¨¨§Ÿ
ìéçúî ,énð àâøLxahvdldézòLa àìáä,diitkd zrya cin - §¨¨©¦©§¦©§¨§©§¥

`ax mle` .diitkd zngn `id dzind ixdy ,dtekd aiig okle
aiigl oi`y xaeqy oeik ,dzitkd zngn xabzny arxa s` xht

.xenb ote`a zpnefn dzind zaiq m` `l`
:dgivx ly mipey mipte`a dzin aeiga dpc `xnbd,í"leñ ,ïîéñ)¦¨¨

Bôçc ,àáø øîà .(ì"úBka ,ï"éðnñ ,ñ"éøzexiagle ,øBaìdrya §¦©¨¦©¤¨©¨¨§¨©
did etgcyøBaa íleñ,eci lr zelrl ozipyB÷léñå øçà àáe ¨©¨©¥§¦§

zne xeadn z`vl sgcpdn rpn jkae dtigcd xg`l mleql
,xeaay mindnàeä eléôàå[sgecd] envrB÷léñå íã÷mleql ©£¦¨©§¦§

,xeal exiag ltpy mcew sgcy xg`løeètsgecdmeyn , ¨
dééãLc àðcéòác,sgcy onfa -àeä úBìòì ìBëésgcpd cia did - ¦§¦§¨§©§¥¨©£

.zinnd dyrnk zaygp dtigcd oi`e ,xeadn zelrl
:sqep ote`å ,õç Ba ÷øæ ,àáø øîàåexiagl didBãéa ñéøzelivdl §¨©¨¨¨©¥§§¦§¨

,ugd zribtnøçà àáedwixfd xg`lBìèðeugd ea rbte qixzl ¨©¥§¨
,ebxdeeléôàåm`àeäenvrBìèðe íã÷,zne exiag cin qixzl ©£¦¨©§¨

øeètmeyn ,wxefddéa dééãLc àðcéòácugd zwixf onfa - ¨¦§¦§¨§©§¥¥
,exiagadéøéb dé÷ñét ÷ñôéî,bxdpl ugd oia uvegd xac did - ¦§¨¦§¥¦¥

.zindl ie`xd dyrnk zaygp ugd zwixf oi`e
:sqep ote`å ,õç Ba ÷øæ ,àáø øîàåexiagl eidBãéa ïéðnñlekie §¨©¨¨¨©¥§©¨¦§¨

,ugd zknn mda `txzdl,ïøféôe øçà àáeez`etx drpnp jkae ¨©¥¦§¨
,zneeléôàåm`àeäenvrïøféôe íã÷,ugd zwixf xg`løeèt ©£¦¨©¦§¨¨

meyn ,wxefdäåä úBàtøúäì ìBëé ,déa àãLc àðcéòácdid - ¦§¦§¨¦§¨¥¨§¦§©£¨
ie`xd dyrn dwixfd dzid `le ,dkndn ze`txzdl leki exiag

.zindl
:`ax ixacn dlerd oic d`ian `xnbdCkìä ,éMà áø øîàoeik - ¨©©©¦¦§¨

yi ,dwixfd zrya zpnefn d`etx dzid m` xeht wxefdy
exhetleléôàd eid m`÷eMa ïéðnñxg`l m` s`e ,ecia `le £¦©¨¦©

zrya mipnefn eidy meyn ,weya mipnq e`vnp `l ugd zribt
.dwixfd,éMà áøì àáøc déøa àçà áø déì øîàwxefdy jzhiyl ¨©¥©£¨§¥§¨¨§©©¦

ugd zribt xg`l wx m` ,weya mipnq eid m` xehtBì eðncæð¦§©§
,ïéðnñ,zne mda envr z` `tix `leeäîm`d .wxefd ly epic ©¨¦©

aiig `edy e` ,envr z` `txl bxdpd cia did ixdy xeht `ed
.zpnefn d`etxd dzid `l dwixfd zryay meyn,déì øîàoeik ¨©¥

,envr z` `txl bxdpd leki did oica wxefd cnry mcewyéøä£¥
eidy drya mipc eid m`y`vei wxefd did ,bxdpd iptl mipnq

dzr s` jk meyne ,oica i`kfàöéwxefdïéc úéaî`edykéàkæ. ¥¥¦¥¦©©
:sqep ote`÷øæ ,àáø øîàådwfgaøBøö,ìúBkaäøæçåxexvd §¨©¨¨¨©§©¤§¨§¨

áéiç ,äâøäå äéøBçàì.dzind d`a egekny oeik ,wxefdàðez àðúå ©£¤¨§¨§¨©¨§¨¨¨
,`ziixaa epipy oke -øecka ïé÷çNîä elà ïBâkz` miwxefy - §¥©§©£¦©©

xecka fge` exiage daxd eixeg`l xfege gka lzeka xeckd
,da eze` dkneeâøäLmdn cg` wxfy ,xnelk ,xeckd ici lr ¤¨§

ebxd m` ,ezxfga xeckd bxde gka,ãéæîawxefd oiekzdy ote`ae §¥¦
,xeckd ea rbtiy in bxdi eixeg`l xeckd zxfgay,ïéâøäðla` ¤¡¨¦

ebxd m`,ââBLa,bexdl wxefd oiekzd `lyïéìBbbxdy wxefd - §¥¦
.hlwn xirl dleb

y `pzd eprinyd dn myl :`xnbd zl`ey,ïéìBb ââBLaixd §¥¦
àèéLty df oic :`xnbd dper .dbbya gvex lkk milebyãéæîa §¦¨§¥¦

éøèöéà ,ïéâøäðdéì Cc meyn ,eprinydl `pzd jxvp -àîéúc eäî ¤¡¨¦¦§§¦¥©§¥¨
bexdi m`y dwixfd mcew micrd exzdy d`xzdy xn`z `ny -

,dzin aiigzi,àéä ÷ôñ úàøúäzrya wtzqdl yiy meyn ©§¨©¨¥¦
,dwixfdäøãäc øîéé éîeixeg`l xeckd xefgi i`ceay epl oipn - ¦¥©§¨§¨

,ef d`xzda dzin aiigl oi` ,ok m`e ,my cnery mc`a rbtieà÷̈
ïì òîLî.dzin zaiigne i`ce z`xzd `idy ©§©¨

:xecka wgyn oica oecl dkiynn `xnbdøa àôéìçz áø éðz̈¥©©£¦¨©
eäáà éaøc dén÷ àáøòî,eda` iax iptl -ïé÷çNîä elà ïBâk ©£¨¨©¥§©¦£¨§¥©§©£¦

eâøäL ,øeckabxdpd cnr m` ,mzwixf gkn xeckd zxfgaCBz ©©¤¨§
úBnà òaøà,ebxde xeckd ea rbte lzekd lyøeèt,zelbn wxefd ©§©©¨

cnr m` la`áéiç ,úBnà òaøàì õeç.zelb wxefd §©§©©©¨
:`tilgz ax ixaca dpc `xnbddéì øîà[l`yÎ],éMà áøì àðéáø ¨©¥¨¦¨§©©¦

déì àçéð à÷c éà .éîc éëéäxefgiy wxefd ly epevx did m` - ¥¦¨¥¦§¨¦¨¥
ok m` ,ezwixf gkn daxd xeckdeléôàxeckd xfg m`àúøBt- £¦§¨

,hren wgxnénðjkl oiekzd ixdy ixnbl exhetl mrh oi` ©¦
lkk zelb eaiigl yi jk meyne bexdl oiekzd `ly `l` xefgiy

e .dbbya gvexdéì àçéð àìc éàxefgiy epevx did `l m`e - ¦§Ÿ¦¨¥
ok m` ,ezwixf gkn daxd xeckdeléôàxeckd xfg m`àáeè- £¦¨

,ax wgxnàì énð`l ixdy ,zelbn exhetl yi df ote`a mb - ©¦Ÿ
:`xnbd dper .ezaygn dniiwzddéì øîàiy` ax aiyd - ¨©¥

e ,mzq wxfy ote`a cinrdl yi ,mlerl ,`piaxlïé÷çNî íúñ§¨§¨£¦
éôè éìééòc) änk ,øeckadéì àçéð çðéî (xzeiy dnk micner - ©©©¨§©§¥§¥¥¨¦¨¥

dzid ixde ,xzei ax wgxnl xeckd xefgiy ick lzekl jenq
.lzekdn zen` rax`n xzei xeckd xefgiy wxefd ly ezrc
oiekzd `l ixd ,lzekd ly zen` rax`a cnr bxdpd m` ,okle
m` la` .zelbn xeht `ede ,bxdpd cnry mewnl wexfl wxefd
dniiwzd ixd ,lzekd ly zen` rax`l uegn bxdpd cnr

.bexdl oiekzd `ly oeik zelb aiigy `l` ,wxefd zaygn
:`xnbd dywnàøîéîì,xnel ozip m`d -àðåeb éàä éëcote`y - §¥§¨§¦©©§¨

eixeg`l ezxfgde lzek lr xeck zwixf ly dfBçkwxefd ly Ÿ
,éäðéîøe ,àeädpyna epipy(`"n e"t dxt),Lc÷îäz`hgd in §¦§¦©§©¥

,mind lr xt` zpizpaìôðåd xt`nãvä ìò Bà Bãé ìò Lecé÷ly §¨©¦©¨©©©
,ilkdì ìôð Ck øçàåìeñt ,ú÷BLmeyn ,d`fdl mileqt mind - §©©¨¨©©¤¨

mpi` cidn efzipy miny ,gkene .mc` gka yeciwd dyrp `ly
:`xnbd zvxzn .cid lr mlitdy in gkn e`a eli`k miaygp

úúBLa ,ïðé÷ñò éàîa àëäecin gka efzip `l mindy ote`a - ¨¨§©¨§¦©§¥
.egkn aygp epi` df ote`ae ,mnvrn eltp `l` zweyl

.egkk zaygp `id m`d dfzd iabl gikedl dtiqen `xnbd
:`xnbd zxne`,òîL àzdpyna epipy(a"n a"it dxt),èçîd`nhd ¨§©©©

,zn z`nehúð [àéäL] (äéäù)äéìò äfäå ,ñøçä ìò äðelr - ¤¦§¨©©¤¤§¦¨¨¤¨
epi`x `ly `l` ,d`fdd dilr zi`xpe ,dxdhl icka ,hgnd

e ,hgnd lr dfdy÷ôñm`däfä èçnä ìò,ez`fd dlirede÷ôñ ¨¥©©©©¦¨¨¥
m`däéìò ävéîe ,äfä ñøçä ìòlr efzipe mind exfg qxgd one - ©©¤¤¦¨¦¨¨¤¨

gkn hgnd lr mind e`a `l ixdy d`fdd dlired `le ,hgnd
df wtq zngn ,d`fdd.[äìeñt] (ìåñô) Búàfäixacn gkene ©¨¨§¨

d`fdk miaygp mpi` ,hgnd lr qxgdn efzipy mindy ,dpynd
:`xnbd dgec .egkn,áøc déîMî äãeäé øa àðpéç áø øîàoi` ¨©©¦§¨©§¨¦§¥§©

`l` ,hgnl mind efzipy dpeekdøîzéà àöîoeyln [xn`pÎ] ¨¨¦§©
ektyp myne qxgd lr dfd `ny wtzqdl yiy ,xnelk ,d`ivn
aygp epi` i`ce df ote`ae .d`vn jke ,hgnl mnvrn mind

.wtqn dleqt ez`fde ,egkn hgnd lr mind e`ay
:dgivx ly mipey mipte`a dpc `xnbdïàî éàä ,àtt áø øîà̈©©¨¨©©

déøáçì déúôkc,mid zty lr exiag z` xywy mc` -ìé÷Làå §©§¥§©§¥§©§¥
àiîc à÷ãéa déìò,mind zvexn jxc z` eilr dptde -décéc éøéb £¥¦§¨§©¨¦¥¦¥

àeä,jilydy ugk mind ixd -áéiçéîedtiqene .gvex lkk ¦©©
e :`xnbd,éléî éðäeltpykmind eilr,ïBLàø çëacin ,xnelk ¨¥¦¥§Ÿ©¦

,mnewnn ehqedy xg`lìáàeltp m`,éðL çëadidy ,xnelk £¨§Ÿ©¥¦
`l` mnewnn oz`va cin eilr eltp `le ,mid ztyn wgxna

,mzlitp mcew my `edy mewnd lr hrn ekld,àeä àîìòa àîøb§¨¨§¨§¨
.xehte

:sqep ote`øBøö ÷øæ ,àtt áø øîàå[oa`Î]äëìäå ,äìòîì[dltpÎ] §¨©©¨¨¨©§§©§¨§¨§¨
äâøäå ïéããöì,my cnerd z`áéiç.wxefdéMà áø øa øî déì øîà ¦§¨¦§¨§¨©¨¨©¥©©©©¦

àîòè éàî ,àtt áøì:`tt ax el aiyd .aiig wxefdy mrhd dn - §©¨¨©©§¨
aiig wxefdc íeMîxexvd zlitp,àeä Bçklr wxf eli`k df ixde ¦§Ÿ

:dywde iy` ax xa xn xfg .bxdpdBçk éàzkn d`a ok` m` - ¦Ÿ
,dwixfd gkn xexvdìéòì ìéæézitlk dterna jiyndl dl did - ¥¦§¥

.dlrn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115



רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fr sc oixcdpq(oey`x meil)
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:`tt ax aiydå,llk egkn dlitpd oi`y ,xnel jpevxa dn `l` §
,àeä Bçk åàì éà,ok m`úçúì ìéæézmewn cbpk letil dl did - ¦¨Ÿ¥¦§©©

.miccvl zkll `le dwixfd
:`xnbd dwiqnàìàgkn `id oa`d zkildy yxtl yi jgxk lr ¤¨

,dwixfd gk ylgpy oeik zelrl dkiynn dpi`y `l` ,dwixfd
oiicr la`Leçk çkwxefd lyàeä,miccva letil oa`l mxebd Ÿ©¨

.wxefd aiige
:zenl dhepd mc` zgivx oipra dpc `xnbdïðaø eðz,`ziixaa ¨©¨¨

y mc`,úîå ,úBì÷î äøNòa íãà éða äøNò eäekäy oicdïéa ¦£¨¨§¥¨¨©£¨¨©§¨¥¥
edekdy,äæ øçà äæa ïéa ,úçà úáamlek,ïéøeètixac md el` §©©©¥¨¤©©¤§¦
.minkg,áéiç ïBøçàä ,äæ øçà äæa ,øîBà àøéúa ïa äãeäé éaøs`e ©¦§¨¤§¥¨¥¨¤©©¤¨©£©¨

,aiig ,qqeb df did eicrla mby.Búúéî úà áøéwL éðtî¦§¥¤¦¥¤¦¨
:mi`pzd ixac xewn,eLøc ãçà àø÷î íäéðLe ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¥¤¦§¨¤¨¨§

xn`py(fi ck `xwie)íãà Lôð ìk äké ék Léàå','znEi zFnéøáñ ïðaø §¦¦©¤¨¤¤¨¨¨©¨¨¨§¦
zernyny,'Lôð ìk'aiig gvexd oi`yàkéàc ãògvxpaìk ¨¤¤©§¦¨¨

d,Lôð.qqeb dyrpe eytpn wlg lhip xak m` `l la`äãeäé éaøå ¤¤§©¦§¨
øáñ àøéúa ïazernyny,'Lôð ìk'lhep m` s` aiigyàeäc ìk ¤§¥¨¨©¨¤¤¨§

dn [`edy lkÎ],Lôð.qqeb bxed oebke ¤¤
:mi`pzd zwelgn z` mvnvn `axâøBäa íéãBî ìkä ,àáø øîà̈©¨¨©Ÿ¦§¥

äôéøhä úà,zenl eteqe eteba dyw dribt mr mc` -àeäL ¤©§¥¨¤
øeèt,oke .bexdk aygp dtixhy meynabxedññBâzenl dhepd - ¨§¥

,íéîL éãéa,eil`n dlg `l` edekd `ly,áéiç àeäLzvwn ik ¦¥¨©¦¤©¨
.dlek z` lhp gvexde ,ely ytpd lk `id ef ea yiy ytpdàìŸ

,íãà éãéa ññBâa àlà e÷ìçðxg` `ae mipey`xd edekdy df oebk ¤§§¤¨§¥¦¥¨¨
.ezindedéì énãî øîeze` mincn opax -,äôéøèìznk `edy ©§©¥¥¦§¥¨

,xeht ebxeddeøîe`xiza oa dcedi iax -éãéa ññBâì déì énãî ©§©¥¥§¥¦¥
íéîL.aiig ebxedde igk `edy ¨©¦

zl`ey .exiag zxaq z` cg` elaiw `l recn zxxan `xnbd
:`xnbdññBâì déì énãî àì àîòè éàî ,äôéøèì déì énãîc ïàî©¦§©¥¥¦§¥¨©©£¨¨§©¥¥§¥

.íéîL éãéa:daiyneäNòî déa ãéáòúéà àì ,íéîL éãéa ññBb- ¦¥¨©¦¥¦¥¨©¦¨¦§£¦¥©£¤
ef eay ytpd zvwn okle ,eil`n dlg `l` ,dyrn ea dyrp `l

la` ,aiig dlhepde ely ytpd lk `idéàämc` icia qqeb - ©
äNòî déa ãéáòúéà,eytp zvwn lhp `edy ,oey`xd ici lr ¦§£¦¥©£¤

:`xnbd zl`ey .xzepd wlgd z` `l` lhep epi` ipydeïàîe©
.äôéøèì déì énãî àì àîòè éàî ,íéîL éãéa ññBâì déì énãîc¦§©¥¥§¥¦¥¨©¦©©£¨¨§©¥¥¦§¥¨

:daiyneíéðîéñ éëzçî ,äôéøèmdy ,dpwd e` hyeed ekzgp - §¥¨§©§¦¦¨¦
la` ,digi `ly xexae ,ezeig ipniqàämc` icia qqeb -àì ¨¨

,íéðîéñ éëzçîmiqqeb herin yiy ,zeniy xexa xacd oi`e §©§¦¦¨¦
.miigy

:df oipra `ziixadén÷ àðz éðziptl `pz dpy -.úLL áøcxn`p ¨¥¨¨©¥§©¥¤
(fi ck `xwie)íãà Lôð ìk äké ék Léàå'rnyn 'ytp lk' ,'znEi zFn §¦¦©¤¨¤¤¨¨¨

,ytpdn `edy lkàéáäìzeaxl -Ba ïéàå Bøéáç úà äknäoi` - §¨¦©©¤¤£¥§¥
ef dkna.áéiç àeäL Búéîäå øçà àáe ,úéîäì éãkax dywn §¥§¨¦¨©¥¤¡¦¤©¨

oey`xd z`kda m` :zyyàèéLt ,úéîäì éãk Ba ïéàoexg`y ¥§¥§¨¦§¦¨
.mly mc` bxd ixdy ,aiigàlàm` ,`ziixad z` zepyl yi jk ¤¨

,úéîäì éãk Ba Lé,qqeb dkend ixde.áéiç àeäL ,Búéîäå øçà àáe ¤§¥§¨¦¨©¥¤¡¦¤©¨
àîúñe`id [d`py in yxtzp `lyÎ] mzqa dzpypy ef `ziixa - §¨¨
zrck,àøéúa ïa äãeäé éaøkmc` icia qqebd z` bxeddy xaeqd §©¦§¨¤§¥¨
.aiig

:dtixhl mirbepd mipic dnk `ian `axúà âøBää ,àáø øîà̈©¨¨©¥¤
,øeèt äôéøhä.bexdk `edyâøäL äôéøèe`ixaïéc úéa éðôaly ©§¥¨¨§¥¨¤¨©¦§¥¥¦

mipiic b"k,áéiçbxd m`e,ïéc úéa éðôa àlL,micr ipta `l` ©¨¤Ÿ¦§¥¥¦
.øeètbxd :`ax yxtneáéúëc ,áéiç (àîòè éàî) ïéc úéa éðôa ¨¦§¥¥¦©©£¨©¨¦§¦

(e bi mixac),'Eaøwî òøä zøòáe'bxd .gvxy oic ziad ede`x ixde ¦©§¨¨¨¦¦§¤
,ïéc úéa éðôa àlL,micr ipta `l`dì àéåäc ,øeètzecr ixdy - ¤Ÿ¦§¥¥¦¨§¨§¨¨

`id ef,dîéæäì ìBëé äzà éàL úeãòlkep `l ,micrd enfei m`y ¥¤¦©¨¨©£¦¨
'eig`l zFUrl mnf xW`M Fl mziUre' miiwl(hi hi mixac)oeiky , ©£¦¤©£¤¨©©£§¨¦

,mibxdp eidi `l ,bexdk xak `edy mc` bexdl ennfyúeãò ìëå§¨¥
.úeãò dîL àì ,dîéæäì ìBëé äzà éàL¤¦©¨¨©£¦¨Ÿ§¨¥

:sqep oicòáBøä ,àáø øîàåxekf akynaä úà`edy mc`,äôéøh §¨©¨¨¨¥©¤¨§¥¨
áéiçe .dzin,òáøL äôéøèrax m` `weec,áéiç ,ïéc úéa éðôala` ©¨§¥¨¤¨©¦§¥¥¦©¨

,ïéc úéa éðôa àlL,micr ipta `l`.øeèt:`ax yxtneúéa éðôa ¤Ÿ¦§¥¥¦¨¦§¥¥
áéúëc ,áéiç ïéc(e bi mixac).'Eaøwî òøä zøòáe'la`úéa éðôa àlL ¦©¨¦§¦¦©§¨¨¨¦¦§¤¤Ÿ¦§¥¥

,ïéc,micr ipta `l`dì àéåäc ,øeètef zecrìBëé äzà éàL úeãò ¦¨§¨§¨¨¥¤¦©¨¨
dîéæäì. ©£¦¨

:`xnbd zl`eyez àäraxy dtixh oic `ax rinydy dn -änì ¨¨¨
Cä eðééä ,éìepic rinyd xake ,gvxy dtixhl df dey `ld - ¦©§©

`l` ,eixac z` `ax ltk jk meyn `l :`xnbd daiyn .mcew
déì àëéøèöéà äôéøhä úà òáBøä,aiig `edy rinydleäî ¨¥©¤©§¥¨¦§§¦¨¥©

ïàîk éåäéì àîéúcink `edy exn`z `ny -úî LnLîcåokl §¥¨¤¡¥§©¦§©¥¥§
ïì òîLî à÷ ,øètéì,`lyczeixr xeqi` xwir,àeä äàðä íeMî ¦§©¨©§©¨§¦£¨¨

àäådtixh raexdedéì úéà[el yiÎ],äàðädtixh df oiprl okle §¨¦¥©¨¨
.igk

:sqep oicäôéøèá eãéòäL íéãò ,àáø øîàå,dzin eaiiglexg`l §¨©¨¨¥¦¤¥¦¦§¥¨
okn,ïéâøäð ïéà ,eîæeä.bexdk `edy mc` lr `l` ennf `l ikéãò §¥¤¡¨¦¥¥

mnvr mdy micr -L äôéøèe dzin mc` aiigl ecird,eîfeä §¥¨¤§
,ïéâøäðaezk ixdy(e bi mixac).'LAxTn rxd YxraE' ¤¡¨¦¦©§¨¨¨¦¦§¤

:`ax lr wleg iy` axéãò eléôà ,øîà éMà áømdy micr - ©©¥¨©£¦¥¥
ïéîîBæ éîîBæa ïðéàL éôì ,ïéâøäð ïéà ,eîfeäL äôéøèel`y itl - §¥¨¤§¥¤¡¨¦§¦¤¥¨§§¥§¦

meyn ,dnifdl xyt` i` ik ,zecr mzecr oi` ,mcbp micirnd
.dtixh mdy miyp` `l` bexdl e`a `ly

:sqep oicøBL ,àáø øîàå`edyâøäL ,äôéøè,mc`áéiç,dliwq §¨©¨¨§¥¨¤¨©©¨
,øeèt ,âøäL äôéøè íãà ìL øBLåeàîòè éàîc ,xehtyàø÷ øîà §¤¨¨§¥¨¤¨©¨©©£¨¨©§¨

(hk `k zeny),'úîeé åéìòa íâå ì÷qé øBMä'y cnllàðéø÷c àëéä ìk ©¦¨¥§©§¨¨¨¨¥¨§¨¥¨
'úîeé åéìòa íâå' déa,xeyd lra zzin lr oecl jiiyy ote`a - ¥§©§¨¨¨

déa ïðéø÷miiwl yi -íâå' déa ïðéø÷ àìc àëéä ìëe ,'ì÷qé øBMä' ¨¦©¥©¦¨¥¨¥¨§¨¨¦©¥§©
.'ì÷qé øBMä' déa ïðéø÷ àì ,'úîeé åéìòa`ed xeyd lray o`ke §¨¨¨¨¨¦©¥©¦¨¥

epi` ,bxdy exey ok ,micr it lr bxdp epi` ytp bxd m`e ,dtixh
.lwqp

:`ax lr wleg iy` ax,øîà éMà áødtixh ly exey wx `l ©©¥¨©
l` ,xeht`øBL eléôà`edyénð äôéøè[ok mbÎ].øeèt ,âøäL £¦§¥¨©¦¤¨©¨

:l`eyeàîòè éàî:aiyne .xehtyíéìòa eléàc ïåékdtixh did ©©£¨¥¨§¦§¨¦
,bxdeéøéèt Båämb ,xeht did -øBLdtixh `edy,øeèt énð £§¦¦©¦¨

.milrad zzinl dywed xeyd zziny
,epizpyna epipy'åëå áìkä úà Ba äqéLz` ea jiyd .xeht ¦¨¤©¤¤

.oixhet minkge aiign dcedi iax ,ygpd
:`xnbd zx`anøîBì àöîzLk ,á÷òé øa àçà áø øîà- ¨©©£¨©©£Ÿ§¤¦§¨©

y `vnz ,mi`pzd ixaca wcwczyk,äãeäé éaø éøáãìz` aiignd §¦§¥©¦§¨
,exiaga ygp jiydy mc`d,ãîBò àeä åépéL ïéa Lçð ñøà¤¤¨¨¥¦¨¥

df oi` ,ebxed oday qx`de exiaga ygpd ipiy urep mc`yke
,ephaa oikq rwezy ink `l` '`nxb'Cëéôìd,Lékîepicééñaó §¦¨©¦§©¦

,gvex oick,øeèt Lçðå.ygpd zpeek `la `vi qx`dy meyn §¨¨¨
e,íéîëç éøáãì,yiknd z` mixhetdLçð ñøàoia cner epi` §¦§¥£¨¦¤¤¨¨

`l` eipiyàé÷î àeä Bîöòî,dkiyp zrya,äìé÷ña Lçð Cëéôì ¥©§¥¦§¦¨¨¨¦§¦¨
,zindy xey oick,øeèt Léknäå`l` dgivxd z` xnb `ed `ly §©©¦¨

.epbxdie qx` `iwi ygpdy mxb wx

äðùî
äúéîì eäeãîàå ,óBøâàa ïéa ïáàa ïéa ,Bøéáç úà äknäeppeazde - ©©¤¤£¥¥§¤¤¥§¤§©£¨§¦¨

,zeniy exriye ezkna oicd ziadåjk xg`ì÷éäeavn ahed - §¥¥
äéäL änî,digiy edecn`e ,dligzaãéaëä ïàkî øçàìeilegd ¦©¤¨¨§©©¦¨¦§¦

,úîågvexdy oicd,áéiçmd el` ,dknd zngn zny d`xpy ¨¥©¨
.minkg ixacøeèt ,øîBà äéîçð éaømeynøácì íéìâøL- ©¦§¤§¨¥¨¤©§©¦©¨¨

.miizpia lwid ixdy ,ef dkn zngn zn `ly migiken mixacd

àøîâ
:mi`pzd ixacl xewnïðaø eðz,`ziixaaúàd dyxcdéaø Løc Bæ ¨©¨¨¤¨©©¦

,äéîçðxn`p(hiÎgi `k zeny)Edrx z` Wi` dMde miWp` oaixi ike' §¤§¨§¦§¦ª£¨¦§¦¨¦¤¥¥
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רלג
oifge` mipy` cenr gr sc ± oey`x wxt`nw `aa

.úçúì ìéæéú åçë åàì éà:oiccvl `le dcbpk cin letz.àåä ùåçë çë àìà
wfeg gk dlky meyn lirl dlf` `lc i`de o`k yi egk zvw `l` wfg egk epi`

:egk zvwnn `id zkled oiicr la` ux`l zxfeg oa`de dwixfdâ"äoa dcedi 'x
:'eke aiig oexg`d df xg` dfa xne` `xiza.ùôð ìë àëéàã ãòdligznc oeike
ytp dlek `kil ezbixda mipey`xd eriiq

:oexg`d zkna.ùôð àåäã ìëdzvwn 'it`
opilhw `l zg` zaa edkdc `kid edine
mipy `le `pngx xn` dki ik yi`c edlkl

:edekdyíãà úà âøåäá íéãåî ìëä
.äôéøè:gend mexw e` hyeed awp oebk

.øåèô àåäùdpin rny dia ebilt` `lcn
`xab ezeig oipniq zkizg mixkipc oeik

:dil aiyg `lihw.íéîù éãéá ññåâá`ae
`lc aiigy micen lkd ebxde xg`
:igk `ed ixde `yixa dyrn dia ciarzi`

.íãà éãéá ññåâázenl aexwy df oebk
mipey`xd ede`yr `l `l` zeknd zngn

:dtixh.ïéðîñ éëúçî:`zeig oniqùôð ìë
.'åëå àéáäì:ytp `edc lk rnyncàåäù

.áééç:oexg`d.òøä úøòáåede`x ixde
:gvex.ã"á éðôá àìùlr eaiigl `a dz`e

zecr `iedc zecr ozecr oi`c xeht micr it
dnfd oic da miiwl dnifdl leki dz` i`y
era `lihw `xabc oibxdp oi` enfed m`y

:lhwinl.äôéøèä úàeraxe dtixh mc`
:xekf akyna exiag.áééç:d`pd `ki` `dc

.úî ùîùîã ïàîë:znd z` raexàäå
.äàðä äéì úéà`kil znd z` raex la`

:ophvpe ezeglgle ezening xary d`pd
.äôéøè éãò:dtixh onvr odyåîæåäù

.ïéâøäð:jaxwn rxd zxrae aizkcéôì
.ïéîîåæ éîîåæá ïðéàùoinnef innef oica

dry dze`a mdl exn`e menifdy mze`
mixg` mipy oi`a eid m` mziid epnr
z` oinifn mz` j`id xnel mze` oinifne
oi` ipelt mewna mziid epnr mz` ixde el`
oibxdp oinnef eiykr e`vnpy oinnefd
ik jkld lhwinl ira `lihw `xabc meyn
dtixh jpd ilhwn `l inp enfz` `l
leki dz` i`y zecr dil dedc ediinet`
zecrc oeik `axle ilhwn `le dnifdl
i`y zecr iedc b"r` `ed yecg oinnef

:ilhwn dnifdl leki dz`.ïéîîåæ éîîåæ
oinnef eyrp odyk mipey`xd z` oinifnd
zecr lk i`nw oinnef ly oinnef edl eed
za innef opixn`ck oecp ly innef exw mnef

:(:ct sc onwl) oiwpgpd od el`a odkíâå
úîåé åéìòá.oixcdpqa) milra zzink 'elk

inp `zlin `dle xeyd zzin jk (.a sc
`ly dixn lihw eli`c oeikc edl opiywn
opixn`ck micr it lr lihwn `l c"aa

:lihwn `l inp exey lirlååä åìéàã ïåéë
.äôéøè íéìòáxey ilhwn ied `l dizeekc

milra zzinl `dc lihwn `l inp dtixh
:ywed.äñéù:dxib.êéùäygpd fg`y

:exyaa ygpd jiyde ekilede.ãîåò åéðéù ïéá:ecia ezigyn ilk ixdy `ed `nxb e`lc ephaa oikq rwezk `ed ixdeééñá ùéëî.ó:gvex oick.àé÷î åîöòîezkiypa
:ziin egkn e`l edin `iwdl eteqy rceiy it lr s` `ed `nlra `nxb jkitl zindl ick ea oi` oiicr df ekiydyke.äìé÷ñá ùçð êëéôìlkc zindy xey oick

:deda aezkd xacy `l` od xeyk dige dnda'éðúî.äúéîì åäåãîàå:onwlck xeht opaxl elit` miigl dligz edecn` la` oic zia.äéäù äîî ì÷éäåexfge
:miigl edecn`e.øáãì íéìâøù:lwid ixdy ef dkn zngn zn `ly
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aexd xg` zeytp ipica oikledc (:hq sc lirl) xxeq oa yixa opixn`e

oeikc l"ie `ed dzinl cen` inp `de aiigin `l in zne dzinl edecn`e exiag dknde

oi` dzinl edecn`y t"r`e jenqa opixn`ck eze` oiyaegy dxez eilr dliwdy

oicne`c inp oipnife ig `edy onf lk oibxed

oeik jkld iziin `aexc ab lr s` ige dzinl

qqeb ogky` `dc rcze xeht ebxde xg` `ay

b"r` ebxedd z` aiigl igk aygpc miny icia

qqeba denzl oi` jkld dzinl oiqqeb aexc

e`yry in xehtl igk epaygp m` mc` icia

:qqeb

øîi`xwc ab lr s` .'eke dtixhl dil incn

:inrh ipdl dil jixhvi` iyxc `w

âøåäädtixh c"nl 'it` .xeht dtixhd z`

rcze ef dlaga zeniy eteqc dig

`nw wxta dig dtixh dil zi` `ax `dc

opiqxb mzdc d`xp edine (mye :`i sc) dxenzc

dizxaqc cere `cqg ax ly dizbelt xa dax

:(mye .b sc) zexekac `nw wxta dketd

éðôáoipcy meia ede`xc oebk .aiig oic zia

ira dlila ede`x i`c mzii`x lr

oeike (mye :v 'c w"a) laegda gkenck zecr

:dnifdl leki dz`y zecr opira zecr irac

øåùwxt idliyac b"r` .aiig bxdy dtixh

xey oerny iaxl opixht (:cn sc my) 'de 'c

mrhn df z` bxde df z` bexdl oiekzpy

mzdc inc `l xeyd zzin jk milra zzinkc

jiiy mc`a `kd la` mdipyl dey mrhd

dnifdl leki dz` i`y zecr mrhn xehtl

inc minlyn micr enfed m`c jiiy `l xeyae

:milral dtixh xey
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crc llkn dwpe mewiykl rnync dknd

:`ed yeag `zydéìé.ùùå÷îî óaizkc
:xnyna eze` egipie (eh xacna)ùùå÷î

.àåä àìè÷ øáxac dynl dil `hiyt
rcei `ziixaa onwl izii`ck `ed `lhw
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la` znei zen dillgn dxeza xn`p xak
`xiaq opax znei dzin efi`a rcei did `l
edericeiy opira `l xn`c o`nk edl

:bxdp dzin dfi`a ez`xzdaòãåé äéä àìã
.àì éà àåä àìè÷ øá éàonwl yxtnck
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.äúéä äòù úàøåädyiag azk `l i`
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eehvp `l ixdy dzid dry z`xedc
eyr mnvrne dyiag dze` lr dligzn
wtq dn dligzn dzin ea xn`p `lc oeikc
:eyaegle dzin wtq eilr lihdl mdl did
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`ly dne ,dzin aiige gvex `ed ixd ,dzngn zenl cnry dkn
,eilr lng `ed jexa yecwdy meyn `l` df oi` ,dkend znãçå§©

m`y cnll ['ebe 'mewi m`'] ipyd xezide -,äúéîì eäeãîàì÷äå £¨§¦¨§¥¥
äéäM änî,zl`ey .okn xg`l zne ciakd m` elit` xeht dknd ¦©¤¨¨

:`xnbd,ïðaøì àlàdzinl edecn`a xehtl miyxec mpi`y ¤¨§©¨¨
,zne lwideéì änì éðãîeà éøz'`pcne`'d ipic ipy md dn - §¥§¨¥¨¨¦

.mixezid ipyn micnl ep`y

:`xnbd zvxznãçKNdzde mEwi m`' aezky ipyd xezid - ©¦¨§¦§©¥
m`y cnll ,'FYprWn lr uEgA,äéçå äúéîì eäeãîàxeht dknd ©©¦§©§£¨§¦¨§¨¨

.exiaga laeg oick oenn aiige dzinnãçå,oey`xd xezide - §©
m`y cnll ,'zEni `le' aezkyíéiçì eäeãîà,úîå,dzinn xeht §Ÿ¨£¨§©¦¨¥

.dligz edecn`y itk ,ietixe zay inc ozi `l`
:dingp iax itl zne miigl edecn`l xewn,äéîçð éaøåyxecy §©¦§¤§¨

oiprly xaeq ,xg` ote`a mixezid ipy z`àì ,úîå íéiçì eäeãîà£¨§©¦¨¥Ÿ
éøäL ,àø÷ êéøö,zeni `ly edecn`ykàöédknd,éàkæ ïéc úéaî ¨¦§¨¤£¥¨¨¦¥¦©©

lirl epcnle(:bl)eze` mixifgn oi` ,i`kf oic zian `viy lky
xn`py ,daegl epecl(f bk zeny).'ebe 'bxdY l` wiCve'§©¦©©£Ÿ

dingp iax ly mzwelgn z` dpeyd `ziixa d`ian `xnbd
:minkgeäéçå ,äúéîì eäeãîàå Bøéáç úà äknä ,ïðaø eðz- ¨©¨¨©©¤¤£¥©£¨§¦¨§¨¨

,ixnbl `txzpeBúBà ïéøèBt.lkd ixaclì÷äå ,äúéîì eäeãîà §¦£¨§¦¨§¥¥
äéäM änîy oicd ,miigl cn`pe,ïBîîì éðL ãîBà BúBà ïéãîBà ¦©¤¨¨§¦¤¥¦§¨

,ez`etxe ezay dlri dnke ,df ilegn akyl `ed ie`x dnkíàå§¦
,úîå ãéaëä ïk øçàì`l` dzin aiig dknd oi`ãîBà øçà Clä §©©¥¦§¦¨¥©¥©©¤

,éòöîàämd el` ,exiaga laeg oick mlyne ,oennl edecn`y ¨¤§¨¦
ãîBà øçà ãîBà ïéà ,íéøîBà íéîëçå ,äéîçð éaø éøácoi` - ¦§¥©¦§¤§¨©£¨¦§¦¥¤©©¤

llkn e`iven [eileg lwedy drya edecn`y] ipyd cne`d
oic zian `veik eaiygdl [dzinl edecn`y] oey`xd cne`d
,ixnbl `txziy cr oey`xd cne`d zwfga `ed ixd `l` ,i`kf

.dzin aiig dknd ,eileg jezn zn m`e
:df oipra ztqep `ziixaCãéà àéðz,zxg` `ziixaa epipy - ©§¨¦¨

äúéîì eäeãîà,lwid jk xg`e,íéiçì BúBà ïéãîBàz` mixhete £¨§¦¨§¦§©¦
.dzinn dkndedecn` m`e,íéiçì,zne ciakd jk xg`eïéà §©¦¥

äúéîì BúBà ïéãîBàcne`a epirh ,xnel oicd z` mixzeq oi` - §¦§¦¨
m`e .i`kf oic zian `vi xak ixdy ,dknd z` aiigl yie oey`xd

äéäM änî ì÷äå äúéîì eäeãîày oicd ,miigl cn`peBúBà ïéãîBà £¨§¦¨§¥¥¦©¤¨¨§¦
,úîå ãéaëä ïk øçàì íàå ,ïBîîì éðL ãîBàdzin aiig dknd oi` ¤¥¦§¨§¦§©©¥¦§¦¨¥

`l`øòöå ÷æð ílLîzyeae zay ietix ok enke,íéLøBiìenke §©¥¤¤¨©©©§¦
:`ziixad zl`ey .ipyd cne`a edecn`yílLî éúîéàîitl - ¥¥¨©§©¥
:daiyne .wfpd inc z` mixryn dry efi`,eäkäL äòMîxnelk ¦¨¨¤¦¨

cin dey did dnke ,d`kdd mcew dey did dnk micne`
ciny dryay oeiky mixne` oi`e ,yxtdd z` ozepe ,dixg`l
wfpd z` xryp `l ,oennl cn`idl epic did `l d`kdd xg`l
:`xnbd zxne` .eileg lwed xaky ,eiykr `edy dn itl `l`

àîúñemzqa dzpypy ef `ziixae -`id,äéîçð éaøkxaeqd §¨¨§©¦§¤§¨
.xeht ,zne ciakd aeye lwide dzinl edecn`y

äðùî
dpey jxca ziyrp dgivxd mda mipte`d lr dpc ef dpyn

.gvexd zpeekn
e oa` wxfíãàä úà âøäå äîäaä úà âBøäì ïéekúð,dci lr cnry ¦§©¥©£¤©§¥¨§¨©¤¨¨¨
oiekzp e`ìbexdíéáëBk ãáBòúà âøäåìàøNée` ,eci lr cnry ©¥¨¦§¨©¤¦§¨¥

oiekzpíéìôðì,zeigl mileki mpi`e ,men mr eclepy zeclee - ¦§¨¦
àîéi÷ ïa úà âøäåel` lka ,`ixa mc` -,øeètl` s`y mrhde §¨©¤¤©¨¨¨

`ny ,[miltpa e` ieba e`] dndaa wexfz l` exn`e ,ea exzdy it
ip` ok zpn lr xn`e ,dzin aiigzze dcva cnery mc` bexdz
zrya ixdy ,`id wtq z`xzd ,bxd` epbxd` m`y dyer

.d`xzd z`xwp dpi`e ,mc`a rbti ok`y xxean epi` dwixfd
e exiaga oa` wxf okeBúBkäì ïéekúðdada äéä àìå ,åéðúî ìò ¦§©¥§©©¨§¨§Ÿ¨¨¨

lceb oa`aBúéîäì éãkdz`kd ici lrìò dì äëìäå ,åéðúî ìò §¥§¨¦©¨§¨§¨§¨¨©
Búéîäì éãk da äéäå ,Baìdkz m`,úîå ,Baì ìò,øeètlr s`y ¦§¨¨¨§¥©£¦©¦¨¥¨

,`id wtq z`xzd ,epbxdze eala oa`d rbtz `ny ea exzdy it
.d`xzd dpi`e

e oa` wxf :mitqep mipic d`ian dpyndBúBkäì ïéekúðda,Baì ìò ¦§©¥§©©¦
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xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hr sc oixcdpq(iyily meil)

úéîäì éãk da äéäådkz m`àìå ,åéðúî ìò dì äëìäå ,Baì ìò §¨¨¨§¥§¨¦©¦§¨§¨¨©¨§¨§Ÿ
úéîäì éãk da äéädz`kda,øeèt ,úîå ,åéðúî ìòit lr s`y ¨¨¨§¥§¨¦©¨§¨¨¥¨

die`xd dkn epkiy oic yi z`f caln ,dzin zknl oiekzpy
`ed `ly aygp ,zindl die`x dzid `l ef dkny oeike ,zindl

.ebxd
ìBãbä úà úBkäì ïåekúð,lecb mc` -da äéä àìåoa`aéãk ¦§©¥§©¤©¨§Ÿ¨¨¨§¥

ïèwä ìò dì äëìäå ,ìBãbä úà úéîäì,eci lr cnryéãk da äéäå §¨¦¤©¨§¨§¨¨©©¨¨§¨¨¨§¥
,øeèt ,úîå ,ïèwä úà úéîäìrbtz `ny ea exzdy it lr s`y §¨¦¤©¨¨¨¥¨

.d`xzd dpi`e ,`id wtq z`xzd ,epbxdze ohwa oa`d
dì äëìäå ,ïèwä úà úéîäì éãk da äéäå ,ïèwä úà úBkäì ïåekúð¦§©¥§©¤©¨¨§¨¨¨§¥§¨¦¤©¨¨§¨§¨¨

ìBãbä ìò,ohwd ci lr cnry,ìBãbä úà úéîäì éãk da äéä àìå ©©¨§Ÿ¨¨¨§¥§¨¦¤©¨
,øeèt ,úîå.zindl die`x dpi`y dkn dkd ixdy ¨¥¨

dgivxdy it lr s` ,aiig gvexd mda mipte` d`ian dpynd
:ezpeekn dpey jxca dzyrpäéäå ,åéðúî ìò úBkäì ïåekúð ìáà£¨¦§©¥§©©¨§¨§¨¨

úéîäì éãk dadz`kdaåéðúî ìòzindl ick da didy oky lke ¨§¥§¨¦©¨§¨
,eal lr dkz m`.áéiç ,úîå ,Baì ìò dì äëìäå§¨§¨¨©¦¨¥©¨

ì éãk da äéäå ,ìBãbä úà úBkäì ïåekúðìBãbä úà úéîäea exzde ¦§©¥§©¤©¨§¨¨¨§¥§¨¦¤©¨
,eilrïèwä ìò dì äëìäå,lecbd ci lr cnry.áéiç ,úîå §¨§¨¨©©¨¨¨¥©¨

eléôà ,øîBà ïBòîL éaøm`äæ úà âBøäì ïåekúð,oae`x z` -âøäå ©¦¦§¥£¦¦§©¥©£¤¤§¨©
äæ úà`ed ixd ,oerny z` -.øeèt ¤¤¨

àøîâ
:`xnbd zxxanàééäà ïBòîL éaøz` xn` dpyna `aa efi` lr - ©¦¦§©¥¨

.eixacàîéìéà,exn`p eixacy xn`p m` -àôéñàixac seq lr - ¦¥¨©¥¨
x`eane ,aiig ohw bxde lecbd z` zekdl oiekzp m`y ,`nw `pz
welgl oerny iax `ae ,aiig df z` bxde dfl oiekzp elit`y

ok m` ,xeht `edydéì éòaéî øèBt ïBòîL éaø`pzl did - ©¦¦§¥¦¨¥¥
.'xhet oerny iaxe' xnele epeyla xvwl dpynd z` xciqyàlà¤¨

xaic oerny iaxàLéøà,da xn`py ,dpynd ly `yixd lr - ©¥¨
úà âøäå íéáëBk ãáBòì ,íãàä úà âøäå äîäaä úà âBøäì ïåekúð¦§©¥©£¤©§¥¨§¨©¤¨¨¨§¥¨¦§¨©¤

àä ,øeèt ,àîéi÷ ïa úà âøäå íéìôðì ,ìàøNém`y rnyne - ¦§¨¥¦§¨¦§¨©¤¤©¨¨¨¨
äæ úà âBøäì ïåekúð,eilr ea exzde ,zixa oa mc` -äæ úà âøäå ¦§©¥©£¤¤§¨©¤¤

,edenk xg` mc` -,áéiçea exzde zixa oal oiekzd ixdy ©¨
e .zixa oa bxd mbe ,i`ce z`xzdïBòîL éaøe df lr wlegøîBà ©¦¦§¥

yäæ úà âBøäì ïéekúð eléôà,zixa oa mc` -äæ úà âøäåmc` - £¦¦§©¥©£¤¤§¨©¤¤
df ixd ,edenk xg`.øeèẗ

df :oerny iax zhiya xexiaàèéLtm`yéà÷micner -ïáeàø §¦¨¨¥§¥
ïBòîLå,ipyd ci lr cg`øîàå,gvexdàðåekéî à÷ ïáeàøì àðà §¦§§¨©£¨¦§¥¨¦©§¨

ìàðåekéî à÷ àì ïBòîLz` `le oae`x z` bexdl oiekzn ip` - §¦§¨¨¦©§¨
,oernyeäééúâeìt eðééä,epizpyna diepyd zwelgnd `id ef - ©§§§©§

yk xxal yi la` .xhet oerny iaxe miaiign minkgyøîà̈©
,gvexdeäééðéî ãçìoian oncfiy in z` bexdl oiekzn ipixd - §©¦©§

,oae`x z` dbxde oa`d dklde ,mdipy,éàîdniiwzpy oeik m`d ©
eil` oiekzdy in z` bxdy aygp ,oae`x bxdpy dna ezpeek
did oerny m` s`e ,`weeca eil` oiekzd `ly xg`n e` ,aiige
xehte ,eil` oiekzny `xwp df oi` ,el gep did ok mb bxdpy df

,oerny iaxlénð éày ote`a wtzqdl yi ok enk -øeáñkdid ¦©¦§¨
ebxedl `ay df mc`y gvexdïáeàø,`edàöîðå`edy,ïBòîL §¥§¦§¨¦§

,éàîoeik e` ,aiige oiekzn `xwp ,dfd sebl oiekzdy oeik m`d ©
.oerny iax xhet oiekzd `l [oerny] dfd mc`ly

:`xnbd zhyetàéðúc òîL àz,`ziixaaøîBà ïBòîL éaøepi` ¨§©§©§¨©¦¦§¥
aiig,ïåekúî éðà éðBìôì øîàiL ãòrnyne .bxd ipelt eze`e ©¤Ÿ©¦§¦£¦¦§©¥

mipyn cg`l oiekzd m` la` ,mieqn mc`l ezpeek cgiiy jixvy
.xeht ,mc` eze`l `l j` bxdy sebl oiekzdy e`

:`xnbd zl`ey .oerny iax ixac xewn z` zxxan `xnbdéàî©

,ïBòîL éaøc àîòè.eil` oiekzdy in z` bexdiy cr aiig epi`y ©£¨§©¦¦§
:`xnbd daiynàø÷ øîà(`i hi mixac)Edrxl `pU Wi` didi ike' ¨©§¨§¦¦§¤¦Ÿ¥§¥¥

åéìò í÷å Bì áøàå`ae ,xzein 'Fl ax`e' ,'ebe 'zne Wtp EdMde §¨©§¨¨¨§¦¨¤¤¨¥§¨©
aiig epi`y cnllBì ïåekúiL ãò.gvxpl - ©¤¦§©¥

:`xnbd zxxanïðaøå.myn miyxec dn ,oerny iax lr miwlegy §©¨¨
éác éøîà[ly eyxcn ziaaÎ],éàpé éaø,'Fl ax`e'ïáà ÷øBæì èøt ¨§¦§¥©¦©©§¨©§¨§¥¤¤

Bâìbexdl oiekzpe ,mil`xyie mixkp ,mc` ipa ly dxeag jezl - §
.xeht ,l`xyi bxde el oncfiy in z`

:ef dxeag ly daih dn zxxan `xnbdéîc éëéä,xaecn cvik - ¥¦¨¥
àkéàc àîéìéàmy yiy xn`p m` -íéúek äòLzmieb -ãçàå ¦¥¨§¦¨¦§¨¦§¤¨
,ïäéðéa ìàøNé,weqtn xeht `edy cenll ekxved recn÷etéz ¦§¨¥¥¥¤¥

déìmeyn ,ok cenll xyt` df `la mb `ld -eäðéð íéúek àaeøc ¥§¨¦¦§
,aexd xg` mikledy xg`ne ,md mieb dxeagd aexy meyn -

,xeht `edy ,l`xyi bxde ieb bexdl oiekznk aygpénð éà- ¦©¦
a xaecny xn`z m` elit`eàbìôe àbìtdxeagd ipan ivgy - ©§¨©§¨

xy`ky ,exhetl yi weqtd `la mb oiicr ,l`xyi ivge mieb md
,ieb bexdl e` l`xyi bexdl dzid ezpeeky aygp m`d oecl mi`a
,md dvgn lr dvgn ixdy ,o`kl `le o`kl `l rxken xacd oi`

e wtq df ixdeì÷äì úBùôð ÷ôñaezkdn epcnly enkdl xacna) ¨¥§¨§¨¥
(dkl`xyi bxde ieb bexdl oiekznk epecl yie ,'dcrd EliSde'§¦¦¨¥¨

.xeht `edy
:`xnbd dwiqnàëéøö àìoa` wxefdy cnll weqtd jxvp `l - ¨§¦¨

ote`a `l` ,xeht dxeagd jezlàkéàcef dxeaga yiy -äòLz §¦¨¦§¨
,ïäéðéa ãçà éúeëe ìàøNéxg`n ik ,eaiigl epl did dxe`kly ¦§¨¥¦¤¨¥¥¤

jxvede ,l`xyi bexdl oiekznk aygp ,aexd xg` mikledy
meyn ,aexd xg` dfa mikled oi`e xehty rinydl weqtdäåäc©£¨

déìixdy -òeá÷ éúek,enewna `ed,òeá÷ ìëå`edy it lr s` ¥¦¨©§¨¨©
,herin,éîc äöçî ìò äöçîkdvgne mieb dvgn yi eli`k mipce §¤¡¨©¤¡¨¨¥

.lwdl zeytp wtq oick xeht `ed ixde ,l`xyi
iax zhiy itl mihtyn zyxta ze`xwnd yexit zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .oernyéøîàc ,ïðaøì àîìLaepizpyna exn`y - ¦§¨¨§©¨¨§¨§¦
yäæ úà âBøäì ïåekúð,cg` l`xyi -äæ úà âøäå,xg` l`xyi - ¦§©¥©£¤¤§¨©¤¤

áéiçayein mdixac itl ,gvex oick dzináéúëcaezky dn - ©¨¦§¦
(ak `k zeny)eôâðå íéLðà eöpé éëå''äøä äMà,øæòìà éaø øîàå , §¦¦¨£¨¦§¨§¦¨¨¨§¨©©¦¤§¨¨

äúéîaL úevîabexdl zpn lr daixna -,øaãî áeúkäevxy §©¤§¦¨©¨§©¥
,exiag z` cg` bexdláéúëc`ad weqta aezk ixdy -`k my) ¦§¦

(bke' ,,'Lôð úçz Lôð äzúðå äéäé ïBñà íàici lr m`y ,eyexite ¦¨¦§¤§¨©¨¤¤©©¨¤
z` dknd ozi ,zenz dy`dy xnelk ,oeq` didi dy`d ztibp
dzid ef daixny gkene .dzina ypriy epiide ,dytp zgz eytp
`lde ,dzina yprp recn ok `l m`y ,exiag z` bexdl zrc lr
bexdl oiekzpy it lr s` ,aiig ,bexdl oiekzpyk mpn` ,`ed bbey

.dy` bxde ['miWp` EvPi ike' aezky enk] exiag z`§¦¦¨£¨¦
:dziiyew z` zniiqn `xnbdïBòîL éaøì àlàepizpyna xaeqd ¤¨§©¦¦§

,xeht df z` bxde df z` bexdl oiekzpyéàäaezky df weqt - ©
(my)'Lôð úçz Lôð äzúðå',déì ãéáò éàî,ezrcl yxtzn cvik - §¨©¨¤¤©©¨¤©¨¥¥

yi`l oiekzpy xaecn ik ,dzin aiigy ,eheytk yxtl oi` ixd
.oerny iaxl xehty ,dy` bxde

,'Wtp zgY Wtp dYzpe' aezky dna dpeekd :`xnbd zvxzn§¨©¨¤¤©©¨¤
oziyïBîî,dinc z` dy`d iyxeil oziy epiide ,dy`d ytp zgz ¨

.ziprpk dgty dzid m` weya xkndl dleki dzidy itkéaøãëå§¦§©¦
,iax ixacke -àéðúc,`ziixaaøîBà éaø'Lôð úçz Lôð äzúðå', §©§¨©¦¥§¨©¨¤¤©©¨¤

zpizp `l` ef dpizp oi`.ïBîî:daeyze dl`y jxc iax gikene ¨
øîBà äzàoziyBðéà Bà ,ïBîî,okàlàoziy,Lnî Lôðepiide ©¨¥¨¥¤¨¤¤©¨

y ,jzaeyz ixd .dzin ypera ypriyähîì 'äðéúð' äøîàð- ¤¤§¨§¦¨§©¨
aezky ,xzei xge`n weqta(bk `k zeny)'dYzpe' didi oFq` m`e§¦¨¦§¤§¨©¨

,Wtp zgY Wtpäøîàðå ¤¤©©¨¤§¤¤§¨
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oifge` mipy` cenr hr sc ± oey`x wxt`nw `aa
.åáì ìò úéîäì éãë äá äéäålr la` bexdl die`x al lr dkz m` z`fd oa`d

epkiye dzin zknl oiekzn `diy opira izxzc xeht zindl ick da oi` mipznd
wexfz l` ea exzdc `id wtq z`xzd dzin zknl oiekzp `l m`c dzin zkn

:eal lr jlz `nyc'îâ.àôéñà éîéð éàlecbd z` zekdl oeekzp w"z xn`wc
oeekzp `nl` aiig zne ohwd lr dl dklde

:aiig df z` bxde df z` bexdløèåô ù"ø
.äéì éòáéîw"z dl xn`w `icda `dc

i`ne `yext xcdnl oerny 'xl dil dnle
:elit`.äæ úà âåøäì ïååëúð àäea exzde
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(:ct sc) onwl oiwpgpd yixac dyw edine oenn

llk `yiwid edl zilc i`pz `ki`c rnyn

diwfg iac `pz dil zi`c o`nl `gipd xn`wc

l"ie il dnl `yiwid dil zilc o`nl `l`

wxtc `nexcn `bg iaxc `ziixac `pz epiidc

ik miyp` yixcc (mye .an sc w"a) 'de 'c

eypri dy`a oeq` yiy t"r` dfl df epeekzp

`ziixa aiyg zeaezka n"ne dil zil `nl`

`iig 'xc dixa diwfgc meyn ith xwir diwfgc

`ziixa lk opixn`ck eia` ly zeziixa dpeye

zeaezkac l"ire 'eke `iig iax ia `ipzin `lc

zi`c dil miwc opgei 'xl jixt (mye .dl sc)

sc) `wxt `edda lirlc diwfgc `ziixa dil

qpw dl yi ezeg` lr `ad mzd `pz (:al

lr `ad oiweld od el`c oizipznn jixte

lr `a `tiq ipzwe dia exz` `lca opgei 'x ipyne mlyne dwel epi`c l"iwe ezeg`

jixvy itl diteb opgei iaxcn aizen `lc `de c"a zzin ezziny iptn qpw dl oi` eza

iac `pzc oeike z"`e diwfgc `ziixan oeyld zehiyta dywne weicd jezn zeywdl

dzina `le oenna `l dil iwen i`na 'ebe ytp dzzpe opaxcne iaxcn `wtn diwfg

evpi ike aizkc exiagl oiekzny ixii` ikdac `hiyt `dc df z` bxde df z` bexdl oiekzna `xw iwen `lc xnel wgece df z` bxde df z` bexdl oiekzn xhtin ediiexz`c

dil `iyw i`n bxdy envr eze`l oeekzpa `xw mwezin i`e dil ciar i`n ytp zgz ytp dzzpe i`d y"xl lirl ol dyw `nrh i`dne dy`a 'ebe didi oeq` m`e aizke miyp`

iwen digxk lr diwfg la` i`d ilek wigc `l q"yd i`cec xnel jixve`zyde ynn ytp zgz ytp dzzpe dnvr dy`l oeekzpy oeq` oic xnelk oeq` didi m` w"de ikd dl

:xn`w llk oeq` didi `l `l` oennn diwfgl xeht oeq` yiy oipr lkac ixii` oeq` oica e`l oeq` didi `lc ynn oeq` diyixe oeq` oic `xwc ditiq
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,åéðúî ìò dì äëìäå ,Baì ìò úéîäì éãk da äéäå§¨¨¨§¥§¨¦©¦§¨§¨¨©¨§¨
.øeèt ,úîå ,åéðúî ìò úéîäì éãk da äéä àìå§Ÿ¨¨¨§¥§¨¦©¨§¨¨¥¨
úéîäì éãk da äéä àìå ,ìBãbä úà úBkäì ïåekúð¦§©¥§©¤©¨§Ÿ¨¨¨§¥§¨¦
úéîäì éãk da äéäå ,ïèwä ìò dì äëìäå ,ìBãbä úà¤©¨§¨§¨¨©©¨¨§¨¨¨§¥§¨¦
äéäå ,ïèwä úà úBkäì ïåekúð .øeèt ,úîå ,ïèwä úà¤©¨¨¨¥¨¦§©¥§©¤©¨¨§¨¨
àìå ,ìBãbä ìò dì äëìäå ,ïèwä úà úéîäì éãk dä§¥§¨¦¤©¨¨§¨§¨¨©©¨§Ÿ
ìáà .øeèt ,úîå ,ìBãbä úà úéîäì éãk da äéä̈¨¨§¥§¨¦¤©¨¨¥¨£¨
ìò úéîäì éãk da äéäå ,åéðúî ìò úBkäì ïåekúð¦§©¥§©©¨§¨§¨¨¨§¥§¨¦©
úBkäì ïåekúð .áéiç ,úîå ,Baì ìò dì äëìäå ,åéðúî̈§¨§¨§¨¨©¦¨¥©¨¦§©¥§©
äëìäå ,ìBãbä úà úéîäì éãk da äéäå ,ìBãbä úà¤©¨§¨¨¨§¥§¨¦¤©¨§¨§¨
eléôà ,øîBà ïBòîL éaø .áéiç ,úîå ,ïèwä ìò dì̈©©¨¨¨¥©¨©¦¦§¥£¦

:øeèt äæ úà âøäå äæ úà âBøäì ïåekúðàøîâ ¦§©¥©£¤¤§¨©¤¤¨
,øèBt ïBòîL éaø ,àôéñà àîéìéà .àééäà ,ïBòîL éaø©¦¦§©¥¨¦¥¨©¥¨©¦¦§¥
äîäaä úà âBøäì ïåekúð ,àLéøà àlà .déì éòaéî¦¨¥¥¤¨©¥¨¦§©¥©£¤©§¥¨
,ìàøNé úà âøäå íéáëBk ãáBòì ,íãàä úà âøäå§¨©¤¨¨¨§¥¨¦§¨©¤¦§¨¥
âBøäì ïåekúð ,àä .øeèt ,àîéi÷ ïa úà âøäå íéìôðì¦§¨¦§¨©¤¤©¨¨¨¨¦§©¥©£
eléôà ,øîBà ïBòîL éaø .áéiç ,äæ úà âøäå äæ úà¤¤§¨©¤¤©¨©¦¦§¥£¦
,àèéLt .øeèt ,äæ úà âøäå äæ úà âBøäì ïéekúð¦§©¥©£¤¤§¨©¤¤¨§¦¨
,àðåekéî à÷ ïáeàøì àðà øîàå ,ïBòîLå ïáeàø éà÷̈¥§¥§¦§§¨©£¨¦§¥¨¦©§¨

ìãçì øîà .eäééúâeìt eðééä ,àðåekéî à÷ àì ïBòîL §¦§¨¨¦©§¨©§§§©§¨©§©
,ïBòîL àöîðå ïáeàø øeáñk ,énð éà .éàî ,eäééðéî¦©§©¦©¦§¨§¥§¦§¨¦§
øîàiL ãò ,øîBà ïBòîL éaø ,àéðúc ,òîL àz .éàî©¨§©§©§¨©¦¦§¥©¤Ÿ©
øîà ,ïBòîL éaøc àîòè éàî .ïåekúî éðà éðBìôì¦§¦£¦¦§©¥©©£¨§©¦¦§¨©
éøîà ïðaøå .Bì ïåekúiL ãò ,'åéìò í÷å Bì áøàå' àø÷§¨§¨©§¨¨¨©¤¦§©¥§©¨¨¨§¦
àîéìéà ,éîc éëéä .Bâì ïáà ÷øBæì èøt ,éàpé éaø éác§¥©¦©©§¨§¥¤¤§¥¦¨¥¦¥¨
déì ÷etéz ,ïäéðéa ìàøNé ãçàå íéúek äòLz àkéàc§¦¨¦§¨¦§¤¨¦§¨¥¥¥¤¥¥
úBùôð ÷ôñ ,àbìôe àbìt énð éà .eäðéð íéúek àaeøc§¨¦¦§¦©¦©§¨©§¨¨¥§¨
ãçà éúeëå ìàøNé äòLz àkéàc ,àëéøö àì .ì÷äì§¨¥¨§¦¨§¦¨¦§¨¦§¨¥§¦¤¨

éaäöçîk ,òeá÷ ìëå ,òeá÷ ,éúek déì äåäc ,ïäéð ¥¥¤©£¨¥¦¨©§¨¨©§¤¡¨
âBøäì ïåekúð éøîàc ,ïðaøì àîìLa .éîc äöçî ìò©¤¡¨¨¥¦§¨¨§©¨¨§¨§¦¦§©¥©£
íéLðà eöpé éëå' áéúëc ,áéiç ,äæ úà âøäå äæ úà¤¤§¨©¤¤©¨¦§¦§¦¦¨£¨¦
äúéîaL úevîa ,øæòìà éaø øîàå ,'äøä äMà eôâðå§¨§¦¨¨¨§¨©©¦¤§¨¨§©¤§¦¨
Lôð äzúðå äéäé ïBñà íà' áéúëc ,øaãî áeúkä©¨§©¥¦§¦¦¨¦§¤§¨©¨¤¤
úçz Lôð äzúðå' éàä ,ïBòîL éaøì àlà .'Lôð úçz©©¨¤¤¨§©¦¦§©§¨©¨¤¤©©
øîBà éaø ,àéðúc ,éaøãëe ,ïBîî .déì ãéáò éàî ,'Lôð̈¤©¨¥¥¨¦§©¦§©§¨©¦¥
Bà ,ïBîî øîBà äzà .ïBîî ,'Lôð úçz Lôð äzúðå'§¨©¨¤¤©©¨¤¨©¨¥¨
äøîàðå ,ähîì 'äðéúð' äøîàð .Lnî Lôð àlà Bðéà¥¤¨¤¤©¨¤¤§¨§¦¨§©¨§¤¤§¨

'äðéúð'

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

סנהדרין. הנשרפין - פרק תשיעי דף עט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רלח
oifge` mipya cenr hr sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äìòîì äðéúð:zecle inc (`k zeny) mililta ozpe oeq` didi `l iabàðúã àäå
.ïðáøå éáøãî à÷ôî äé÷æç éáãdf z` bexdl oiekzpl dzin dil iaiign opaxc

`le oenn aiigin `l diwfg iac `pzl eli`e oenn dil aiign iaxe df z` bxde
:dzin.äîäá äëîå íãà äëîdkne dpnlyi dnda dkn `xw i`da eywed jkl

mc`ae oenn aiig dndaa rnyne znei mc`
`le dpnlyi dnda aizkc oennn xeht
ly oinelyz xeht aezkd jl yiwde mc`
oldl dn dnda ly oinelyz aeigl mc`
i`n lif`e yxtn onwl oiekzn oia zwlg `l

:`id.äééìò êøãdnda iab ipznl jiiy `l
welig dia ogky` mc`ac meyn `l`
la` zelb aiig dcixi jxc bbeya bxeda
zelbn xeht eci z` enixda diilr jxc
jxc znie eilr ltie (dl xacna) aizkc

:opira dlitp.ïåîî åøèåôì`l xnelk
`l` oinelyz on xhtdl cv mey ea zwlg
oiwfp lk opiaxc aiignc `ed oiccv lka
lr aiigl rvt zgz rvtn (:ek sc) w"aa
dnda dkne oevxk qpe`d lre cifnk bbeyd

ed wfp:`.íãà äëî óàxeht oic oi`
aiigziy cv meyl welg ea aezkd oinelyz
bbeya oia oennn xeht dry lk `l` oenn
oeekzpe cifna oia dzinn xehtc oeekzp oi`e

:dzin aiigc.åøèôì àìàxeht `nl`
rny inp dzinne diwfg iac `pzl oennn
dixhtnl jixhv`cn dil xhtc dpin
in `lhw xa i`e lif`e yxtnck oinelyzn

:xhtnl jixhv`'éðúî.íéøçàá áøòúðù
:edpip o`n mixg` jpd yxtn `xnbaïéñðåë

.äôéëì ïúåàmixery oze` oilik`n mye
sc) oiwxita onwl ipzck oqixk rwazy cr

:(:`t.äì÷á ïéðåãði`e eaxrzpy xg`n
ine dxengd z` aiegnd in xikn dz`
xingdl i`yx dz` i` dlwd z` aiegnd
aiigzp `ly dxeng dzinl ekyenl eilr
:dxengd llka dpyiy dlwa epeci `l` da

.ïéôøùðá ïéì÷ñðäipdc `aexc b"r`
cg rnyn oitxypa oilwqp ipzwck oitxyp
ikd elit` `aeh oitxypa axrzpy lwqp
iptn dliwqa olek epeci oerny 'xl

:dxeng dtixydyãáåòìå óãâîì äðúð àì
.äøæ äãåáò:xwira oci oihyetyäðúéð àì

.äúðæù ïäë úáìdxeng dzxiary
zezin rax`a xn`ck dia` z` zllgny

:leg ea oibdepy (.ap sc lirl)ééñá.ówpgy
:xeng.÷ðçá íéøîåà íéîëçåxeng siiqy

:zezin rax`a yxtn `nrhe'îâàìà
.åéðôá:eipta `ied `l eze` oixikn oi`c oeik

.àåä çöåøã ïåéëåzeicrd elaw ixdy
:xaca epzpe e`ype.éøéèôãi`ed`ki`e l

zekfl di`x jl oi` epic xnbp `lc cg
dcrd elivde xn` `pngxe efn dlecb

:(dl xacna)
éà
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äëîdkna `xw i`dl iwen (:ct onwl) oiwpgpd 't yixac dniz .dnda dkne mc`

e`l `yiwidc xnel yie diilr jxcl dcixi jxc oia wlgl ea jiiy dne eia`

dixza aizke mc` ytp lk dki ik yi`e dipin lirlc `xwn `l` `wtp `xw `eddn

(mye :cn sc dcp) otec `vei 'ta `zi`ck aizk gvexa `eddc dpnlyi dnda ytp dkn

sc w"a) laegd yixac zg` `qxib itlc b"r`e

ixii` exiaga laega `xw `eddc rnyn (:bt

wxta edine my ziyixtck `qxib `iddl `zil

mwezinc `xwnc rnyn (:ct 'c onwl) oiwpgpd

cere diwfg iac `pzc `yiwid ied eia` dkna

(mye :dl 'c zeaezk) zexrp el` wxta rnyn

iac `pzle xn`wc `yiwid ied mc` dknc

aizk zaya `nlic aizk legac i`nn diwfg

`l ipyne ibeltl `ki` diteb dnda dknac

mc` dkne dpnlyi dnda dkn aizkc c"q

l"ve `yiwid ied `xw `eddnc rnyn znei

dkna `xw inwe`l ira `xwirnc ab lr s`c

meyn epiid zne dia azk `lc meyn eia`

la` eia` dkna dxeag dipin yxcnl opikixvc

ytpn oipr epi` m`a dxeag ol `wtpc `pwqna

`lc b"r` gvexa mc` dkn mwezin dnda

witn inp `pwqnac dyw edine zne dia aizk

l"ve eia`l mc fiwdl xzenc mzd dipin

dkna exiag dkna oia eia` dkna oia ixiinc

zne aizk `le mzq d`kd aizkcn eia`

`xwc `inec epiprn cnld xac exiag dknae

ixiin oiccvle gvexa ixiinc dipin lirlc

dxeaga eia` oiprle dzina exiag oiprl

xity opixnb `xw ixii` edlekac oeike `nlra

:dnda dknn

ïéáixii` oenn ipipr dylya .cifnl bbey

ixiin cifnl bbey oiac diwfg iac `pz

iaiigc dpin ol `wtpe dzin icda xg` oenna

`lc meyn oinelyzd on oixeht oibbey zezin

sc w"a) gipnd seqa dl iziin ikd`c zwlg

(.dl sc zeaezk) zexrp el` wxtae (mye .dl

diwfg iac `yiwid edl zi` r"kl df oiprle

`ki` ine jixtc (my) zexrp el`a gkenck

zin iaiig c"nloia la` 'eke oiaiig oibbey ze

icda xg` oenna e`l oiekzn oi`yl oiekzn

xehtl `l` `ed e"we `wtp bbeync ixii` dzin

oiekzpa yixcc iaxcn iwet`le bxdpd incn

oenn ytp dzzpe df z` bxde df z` bexdl

oiekzp enkc diwfg iac `pz l"nw `zyde

oi`y p"d xeht oiekzny z` bxde df z` bexdl

jxc oiae oizrnya dl iziin ikd`c oiekzn

`lc diilr jxc enkc opireny`l `z` dcixi

`penn dipin opilwy `lc dxtkl ezbby dpzp

dpzpc b"r` dcixi jxc inp ikd dixhtle

yie jixhvi` inp cifn xehtle dxtkl ozbby

enk diilr jxc bbey xehtl jtdl xnel oireh

enk `ibeq `gken zexrp el`a la` dcixi jxc

:oeq` didi `lc oizrnya izyxityøåùá
oixeht olek opaxl `zyde .'ek epic xnbp `ly

'xe eipta `l` xey ly epic oixneb oi`c meyn

`zyde olek ezeni `eaixa cg` elit` lwqpd xey oda axrzpy migafd lk opz (mye :r 'c zegpn) zeaexrzd wxtac ikcxn x"a wgvi 'x dywde dtikl oze` oiqpek xaq dcedi

axrzpy epic xnbp `ly xeya cg` oyi xtqa aezky enk opiqxbc el d`xpe y"k `l heicdce `xeqi`c `aexc `kd olek ezeni xn` miycwc `ciqte `xizidc `aexc mzd dn

`hiyt mixyk mixg` `nili` mixg` i`n xn`w `zrnyc `yixac b"r`e `aeig ipa mixg`dy rnyn oixeht olek oizipzna ipzwc z"x el aiyde opiwqr `iilrn mixg` mixeeya

opiwqr mixg` migvexa axrzpy epic xnbp `ly gvexa `kd ipync i`w eda` 'xc` yiwl yixc cere wcinl yg `l dtebn jxtinl ivnc oeik dil iran xeht oixeht jixt `le

axrzp la` mixtqd zqxbk d`xp jkl xeya yiwl yix iwen mc`a eda` 'x `nwe`c `piipr `eddac rnyn 'eke ixihtc ibilt `l `nlr ilek mc`a ipyne yiwl yix i`w dlre

`kilc lwqpya ixiin edyna xeq` lwqpd xeyc rnync (.cr sc) f"r idlyc oizipzne yixt `aexn yixtc lke eciipipc edpiyakip l"x xne` did epic xnbpa 'it` `iilrn mixeeya

on iwqne zg` zaa mipdk dxyr e`eai `ny dxifbe deable ixiin migafa axrzpa olek ezeni ipzwc migafc oizipzne epic xnbpy ipzw `lc rcze edpiyakip xninl
reawd

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

.ïBîî ,ïàk óà ,ïBîî ,ïläl äî ,äìòîì 'äðéúð'§¦¨§©§¨©§©¨¨©¨¨
,éaøcî à÷tî ,äi÷æç éác àðúc éàä ,àáø øîà̈©¨¨©§¨¨§¥¦§¦¨©§¨¦§©¦
'íãà äkî' ,äi÷æç éác àðúc .ïðaøcî à÷tîe©§¨¦§©¨¨§¨¨§¥¦§¦¨©¥¨¨
ïéa da z÷ìç àì ,äîäá äkn äî ,'äîäá äkî'e©¥§¥¨©©¥§¥¨Ÿ¦©§¨¨¥

ì ïéekúî ïéa ,ãéæîì ââBLCøc ïéa ,ïéekúî BðéàL ¥§¥¦¥¦§©¥§¤¥¦§©¥¥¤¤
.ïBîî Báéiçì àlà ,ïBîî BøèBôì ,äiéìò Cøãì äãéøé§¦¨§¤¤£¦¨§§¨¤¨§©§¨
,ãéæîì ââBL ïéa Ba ÷Bìçz àì ,íãà äkî óà©©¥¨¨Ÿ©£¥¥§¥¦

ì ïéekúî ïéaCøãì äãéøé Cøc ïéa ,ïéekúî ïéàL ¥¦§©¥§¤¥¦§©¥¥¤¤§¦¨§¤¤
ïéàL' ,éàî .ïBîî BøèBôì àlà ,ïBîî Báéiçì ,äiéìò£¦¨§©§¨¤¨§§¨©¤¥
àlà .ââBL eðééä ,ììk ïéekúî ïéàL ,àîéìéà .'ïéekúî¦§©¥¦¥¨¤¥¦§©¥§¨©§¥¤¨
Báéiçì éðz÷å ,äæì àlà äæì ïéekúî ïéàL ,àèéLt§¦¨¤¥¦§©¥§¤¤¨¨¤§¨¨¥§©§
éàî ,àeä àìè÷ øa éàå .ïBîî BøèBôì àlà ,ïBîî̈¤¨§§¨§¦©§¨¨©

éøèöéàåàì ,dpéî òîL åàì àlà .ïBîî déøèôéîì C ¦§§¦§¦§§¥¨¤¨¨§©¦©¨
:àeä àðBîî øa åàìå àeä àìè÷ øaäðùîçöBø ©§¨¨§¨©¨¨¥©

,øîBà äãeäé éaø .ïéøeèt ïlek ,íéøçàa áøòúpL¤¦§¨¥©£¥¦¨§¦©¦§¨¥
äæ eáøòúpL úBúéî éáéiç ìk .ätékì ïúBà ïéñðBk§¦¨©¦¨¨©¨¥¦¤¦§¨§¤
ïBòîL éaø ,ïéôøNpa ïéì÷ñpä .älwa ïéðBcéð ,äæä¤¦¦©©¨©¦§¨¦©¦§¨¦©¦¦§
íéîëçå .äøeîç äôéøOäL ,äìé÷ña ïéðBcéð ,øîBà¥¦¦¦§¦¨¤©§¥¨£¨©£¨¦
øîà .äøeîç äìé÷qäL ,äôéøNa ïéðBcéð ,íéøîBà§¦¦¦¦§¥¨¤©§¦¨£¨¨©
,äøeîç äôéøN äúéä àì eléà ,ïBòîL éaø ïäì̈¥©¦¦§¦Ÿ¨§¨§¥¨£¨
àì eléà ,Bì eøîà .äúpfL ïäk úáì äðzð àìŸ¦§¨§©Ÿ¥¤¦§¨¨§¦Ÿ

é÷ñ äúéäãáBòìe ócâîì äðzð àì ,äøeîç äì ¨§¨§¦¨£¨Ÿ¦§¨©§©¥§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hr sc oixcdpq(iyily meil)

,äìòîì 'äðéúð'aezky(ak `k my)dxd dX` Etbpe miWp` EvPi ike §¦¨§©§¨§¦¦¨£¨¦§¨§¦¨¨¨
lrA eilr ziWi xW`M Wpri WFpr oFq` didi `le dicli E`vie§¨§§¨¤¨§Ÿ¦§¤¨¨¥¨¥©£¤¨¦¨¨©©

,yexcl yie ,milltA 'ozpe' dX`d,ïläl äî,'milltA ozpe' weqta ¨¦¨§¨©¦§¦¦©§©¨§¨©¦§¦¦
zpizp dpiipr,ïàk óà ,ïBîî`id ,'Wtp zgY Wtp dYzpe' weqta ¨©¨§¨©¨¤¤©©¨¤

zpizp.ïBîî̈
df z` bxde dfl oeekznd ditl ,ziyily dhiy d`ian `xnbd

:oennn mbe dzinn mb xehtäi÷æç éác àðúc éàä ,àáø øîà- ¨©¨¨©§¨¨§¥¦§¦¨
,diwfg ly eyxcn ziaa `pzd dpyy ef `ziixaà÷tî[d`ivenÎ] ©§¨

éaøcî-,oenn aiignd iax ixack dpi`ïðaøcî à÷tîedpi`e - ¦§©¦©§¨¦§©¨¨
.dzin miaiignd opax ixack,äi÷æç éác àðúcxn`p(`k ck `xwie) §¨¨§¥¦§¦¨

nE'dkn `weecy rnyne ,'znEi mc` dMnE dPnNWi dnda dM ©¥§¥¨§©§¤¨©¥¨¨¨
mc` dkn la` ,[exiag oenn wifn oick] oenn aiig dzne dnda

yiwdl yi ef zernyn calne ,oenn mlyn epi` ,zne'íãà äkî'©¥¨¨
,'äîäá äkî'e,oenn aiig dnda wifndy mipte`d lkay cnll ©¥§¥¨

,epiide ,oennn xeht mc` bxeddïéa da z÷ìç àì äîäá äkn äî©©¥§¥¨Ÿ¦©§¨¨¥
a dze` wifdy ote`ì ââBLa wifdy ote`,ãéæîwelig oi` okeïéa ¥§¥¦¥

didyïéekúîdzekdlìïéekúî BðéàL,welig oi` ok enkeïéa ¦§©¥§¤¥¦§©¥¥
a dndad z` dkdy,äãéøé Cøcxg`e dlrnl ofxb mixdy oebke ¤¤§¦¨

,dndaa rbte gka dhnl ecixed jkìa eze` dkdäiéìò Cøã- §¤¤£¦¨
welig mixwnd el` lka oi`y ,ofxbd znxd zraBøèBôìn,ïBîî §§¨

àlàmiey mlek,ïBîî Báéiçìepcnly enke(:ek w"a)xn`pdnzeny) ¤¨§©§¨
(dk `klre cifnk bbeyd lr wifnd mc` aiigl ,'rvR zgY rvR'¤©©©¨©

y ,cnlp jkne .oevxk qpe`díãà äkî óàdxezd ezxhty ,ebxde ©©¥¨¨
,oenn inelyznBa ÷Bìçz àìdf xehtaïéaa bxdì ââBLbxd Ÿ©£¥¥§

a,ãéæîeil` mi`ad oenn iaeign xeht cifna bxeddy enky ¥¦
dfa wlgl oi` oke ,bbeya bxeda oicd ok ,dgivxd zryaïéa¥

ì ïéekúîïéekúî ïéàL,eïéaa cifna bxedd,äãéøé Cøczcxeda oebk ¦§©¥§¤¥¦§©¥¥¤¤§¦¨
,ofxbdìa cifna bxedd oiaäiéìò Cøãit lr s`y ,ofxbd znxda - §¤¤£¦¨

zxtkl ozip dcixi jxca bxday ,bbeya gvexa df welig ep`vny
jxca bxd m` elit` [oenna] xtkzn epi` cifna gvex ,zelb

welig oi` mixwnd el` lkae .dcixiàlà ,ïBîî Báéiçìmiey mlek §©§¨¤¨
BøèBôìn.ïBîî §§¨

:zxxane dkiynn `xbnd'ïéekúî ïéàL' éàî,`ziixaa xen`d ©¤¥¦§©¥
àîéìéàxn`p m` -ïéekúî ïéàLbexdl,ììkok m`,ââBL eðééä ¦¥¨¤¥¦§©¥§¨©§¥

,xeht `edy ok iptl xkfed xakeàèéLt àlà,yexitdyïéàL ¤¨§¦¨¤¥
äæì ïéekúîebxdy l`xyil -äæì àlà.xg` l`xyil -éðz÷å ¦§©¥§¤¤¨¨¤§¨¨¥
oi`y eiabl,ïBîî Báéiçì,bxdpd inc mdeàlàyiBøèBôìnïBîî §©§¨¤¨§§¨

,`xnbd dkiynn .dfàeä àìè÷ øa éàåbxde dfl oeekznd m`e - §¦©§¨¨
,dzin aiig df z`éøèöéà éàîïBîî déøèôéîì Cjxved recn - ©¦§§¦§¦§§¥¨

,mlyne zn epi`y `ed reci oic `ld ,oennn exhetl aezkdàlà¤¨
dpéî òîL åàìoeekznd ,diwfg ixac `pz itly i`ce `l` - ¨§©¦©

df z` bxde df z` bexdl,àeä àðBîî øa åàìå àeä àìè÷ øa åàì̈©§¨¨§¨©¨¨
.oenn eaiigy iaxk `le dzin edeaiigy opaxk `ly dfe

äðùî
.mixg`a eaxrzpy zezin iaiig ipica zwqer ef dpyn

íéøçàa áøòúpL çöBøïúBà ïéñðBk ,øîBà äãeäé éaø .ïéøeèt ïlek , ¥©¤¦§¨¥©£¥¦¨§¦©¦§¨¥§¦¨
ätékìmilik`ne ,ea akyl leki epi`e mc`d znew itk xv xcg - ©¦¨

jk xg`e ,mdirn ephwziy cr mevniva mine mgl mze`

.mizne zrwap mqixky cr mixery mze` milik`n
:oiprd eze`n sqep oicïéðBcéð ,äæa äæ eáøòúpL úBúéî éáéiç ìk̈©¨¥¦¤¦§¨§¤¨¤¦¦

mlekad dzinälw`l ,reci xacd oi`y oeiky ,zewteqnd oian ©©¨
ozip la` ,dxengd dzina aiegn epi` `ny ik eilr xingdl ozip

.dxeng llka `idy meyn ,dlwa epecl
eaxrzp m`ïéðBcéð ,øîBà ïBòîL éaø ,ïéôøNpa ïéì÷ñpämlek ©¦§¨¦©¦§¨¦©¦¦§¥¦¦

äìé÷ñameynäøeîç äôéøOäLdzina mpecl yie ,dliwqn ¦§¦¨¤©§¥¨£¨
.dlwdäôéøNa ïéðBcéð ,íéøîBà íéîëçåmeynäøeîç äìé÷qäL ©£¨¦§¦¦¦¦§¥¨¤©§¦¨£¨

.wtqn da oecl oi`e dtixyn xzei
:mdixacl zei`x mi`ian mi`pzdïBòîL éaø ïäì øîà,minkgl ¨©¨¥©¦¦§

za `id m`y ,dzpify dqxe`n dxrp oica dwlig dxezd ixd
mrhe ,dtixy zaiig odk za `id m`e ,dliwq zaiig l`xyi
`idy xg`n xzei dxeng odk za zxiary meyn ,weligd

e ,dia` z` zllgnäøeîç äôéøN äúéä àì eléàdliwqnäðzð àì ¦Ÿ¨§¨§¥¨£¨Ÿ¦§¨
Bì eøîà .äúpfL ïäk úáì,oerny iaxl minkgäúéä àì eléà §©Ÿ¥¤¦§¨¨§¦Ÿ¨§¨

äøeîç äìé÷ñ,zezind x`ynócâîì äðzð àìmyd z` 'jxan' - §¦¨£¨Ÿ¦§¨©§©¥
,íéáëBk úãBáò ãáBòìedzinl miie`xe xwira ci mihyet mdy §¥£©¨¦

.xzeia dxengd
eaxrzp m`eïéâøäpäsiiqa mipecipd -øîBà ïBòîL éaø ,ïé÷ðçpa ©¤¡¨¦©¤¡¨¦©¦¦§¥

mlek z` epeciééña,ó,wpgn xzei dlw dzin `idyíéîëçå §©¦©£¨¦
íéøîBàmlek z` epeci,÷ðça.siiqn lw wpgy §¦§¤¤

àøîâ
mixg`a axrzpy gvex' epipyy dna dpeekd idn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .'eke 'oixeht olekïàîmd in -,'íéøçà'àîéìéà ©£¥¦¦¥¨
y xn`p m` -,'íéøçà'epiidàèéLt ,íéøLkaxrzpy xg`ly £¥¦§¥¦§¦¨

,mixeht mlek gvex mdaäãeäé éaø àîéì àäa eúåike ,cere - §§¨¥¨©¦§¨
y dcedi iax xne` did df ote`aätékì ïúBà ïéñðBkezeniy ick §¦¨©¦¨

.my
ïîéñ),ef `iyew oldl mivxznd mi`xen`d zenyl÷"øùá( ¦¨

:l`eny uxznL çöBøa àëä ,ìàeîL øîà eäáà éaø øîàecird ¨©©¦£¨¨©§¥¨¨§¥©¤
oiicr j` ,eilrïðéc øîâpL íéøçà íéçöBøa áøòúpL Bðéc øîâð àlŸ¦§©¦¤¦§¨¥§§¦£¥¦¤¦§©¦¨

éøáñ ïðaø ,ïðé÷ñòy oeik,åéðôa àlà íãà ìL Bðéc ïéøîBb ïéào`ke ¨§¦©©¨¨¨§¦¥§¦¦¤¨¨¤¨§¨¨
,epic z` xenbl xyt` i`e ,eipta epi`k aygp eze` mixikn oi`y

ïéøeèt ïlek Ckìä.äãeäé éaøåmewn lkny xaeqéøîâì eäðéøèôéî ¦§¨¨§¦§©¦§¨¦§§¦§§©§¥
àì énðxyt` i` ok mb miiga mxizedl -c ïåékmlekeäðéð ïéçöBø ©¦Ÿ¥¨§§¦¦§
,[mdÎ]ätékì ïúBà ïéñðBk Ckìä.my mizne ¦§¨§¦¨©¦¨

:xg` ote`a uxzn yiwl yixàîìò éleëc ,íãàa ,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©§¨¨§¥¨§¨
éøéèôc éâéìt àì.mixeht lkd ixacl -àëä ìáàdpynaøBLa ¨§¦¦¦§¦¦£¨¨¨§

mc` bxdyBðéc øîâð àlLlwqidløîâpL íéøçà íéøåLa áøòúpL ¤Ÿ¦§©¦¤¦§¨¥¦§¨¦£¥¦¤¦§©
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y,øBMä úúéî Ck íéìòa úúéîkeid `l gvex did eilra m` ixde §¦©§¨¦¨¦©©
,eipta `l` epic mixnebeok enkåéðôa àlà øBL ìL Bðéc ïéøîBb ïéà¥§¦¦¤¤¨§¨¨

,xey lyCkìäepic z` xenbl xyt` i`e miaxern mdy o`kïlek ¦§¨¨
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okle ,'jaxwn rxd zxrae' meyn mbxedlätékì ïúBà ïéñðBk§¦¨©¦¨
.arxa my ezeniy

:mincewd mivexizd ipy z` dgec `ax,àáø øîà̈©¨¨
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äøeîç äìé÷ñ,zezind x`ynócâîì äðzð àìmyd z` 'jxan' - §¦¨£¨Ÿ¦§¨©§©¥
,íéáëBk úãBáò ãáBòìedzinl miie`xe xwira ci mihyet mdy §¥£©¨¦

.xzeia dxengd
eaxrzp m`eïéâøäpäsiiqa mipecipd -øîBà ïBòîL éaø ,ïé÷ðçpa ©¤¡¨¦©¤¡¨¦©¦¦§¥

mlek z` epeciééña,ó,wpgn xzei dlw dzin `idyíéîëçå §©¦©£¨¦
íéøîBàmlek z` epeci,÷ðça.siiqn lw wpgy §¦§¤¤

àøîâ
mixg`a axrzpy gvex' epipyy dna dpeekd idn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .'eke 'oixeht olekïàîmd in -,'íéøçà'àîéìéà ©£¥¦¦¥¨
y xn`p m` -,'íéøçà'epiidàèéLt ,íéøLkaxrzpy xg`ly £¥¦§¥¦§¦¨

,mixeht mlek gvex mdaäãeäé éaø àîéì àäa eúåike ,cere - §§¨¥¨©¦§¨
y dcedi iax xne` did df ote`aätékì ïúBà ïéñðBkezeniy ick §¦¨©¦¨

.my
ïîéñ),ef `iyew oldl mivxznd mi`xen`d zenyl÷"øùá( ¦¨

:l`eny uxznL çöBøa àëä ,ìàeîL øîà eäáà éaø øîàecird ¨©©¦£¨¨©§¥¨¨§¥©¤
oiicr j` ,eilrïðéc øîâpL íéøçà íéçöBøa áøòúpL Bðéc øîâð àlŸ¦§©¦¤¦§¨¥§§¦£¥¦¤¦§©¦¨

éøáñ ïðaø ,ïðé÷ñòy oeik,åéðôa àlà íãà ìL Bðéc ïéøîBb ïéào`ke ¨§¦©©¨¨¨§¦¥§¦¦¤¨¨¤¨§¨¨
,epic z` xenbl xyt` i`e ,eipta epi`k aygp eze` mixikn oi`y

ïéøeèt ïlek Ckìä.äãeäé éaøåmewn lkny xaeqéøîâì eäðéøèôéî ¦§¨¨§¦§©¦§¨¦§§¦§§©§¥
àì énðxyt` i` ok mb miiga mxizedl -c ïåékmlekeäðéð ïéçöBø ©¦Ÿ¥¨§§¦¦§
,[mdÎ]ätékì ïúBà ïéñðBk Ckìä.my mizne ¦§¨§¦¨©¦¨

:xg` ote`a uxzn yiwl yixàîìò éleëc ,íãàa ,øîà Lé÷ì Léø¥¨¦¨©§¨¨§¥¨§¨
éøéèôc éâéìt àì.mixeht lkd ixacl -àëä ìáàdpynaøBLa ¨§¦¦¦§¦¦£¨¨¨§

mc` bxdyBðéc øîâð àlLlwqidløîâpL íéøçà íéøåLa áøòúpL ¤Ÿ¦§©¦¤¦§¨¥¦§¨¦£¥¦¤¦§©
ïðéclwqidlébìtéî÷y ,ewlgp -éøáñ ïðaøepcnly oeiky(.eh lirl) ¦¨¨¦©§¦©¨¨¨§¦

y,øBMä úúéî Ck íéìòa úúéîkeid `l gvex did eilra m` ixde §¦©§¨¦¨¦©©
,eipta `l` epic mixnebeok enkåéðôa àlà øBL ìL Bðéc ïéøîBb ïéà¥§¦¦¤¤¨§¨¨

,xey lyCkìäepic z` xenbl xyt` i`e miaxern mdy o`kïlek ¦§¨¨
ïéøeèt,,øáñ äãeäé éaøåjixv ,miyp` ebxd mleke xg`ny §¦§©¦§¨¨©

okle ,'jaxwn rxd zxrae' meyn mbxedlätékì ïúBà ïéñðBk§¦¨©¦¨
.arxa my ezeniy

:mincewd mivexizd ipy z` dgec `ax,àáø øîà̈©¨¨
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אגרות קודש

]בין כסא לעשור תשי"א[

...אמירת העולה לתורה חזק חו"נ - לא חשיב הפסק כי הוא שייך לקריאת הסיום )ראה שו"ע 

אדה"ז סקס"ז ס"ט(. וגם הוא אומר, כי נוסחא שלנו היא ונתחזק...



xcde"רמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr t sc oixcdpq(iriax meil)

éëä éàaxrzpy reci gvexa e` mixeeya xaecny ,ok m` - ¦¨¦
,dyw ,mixg` migvexadìò éðz÷c eðééä`ziixaa epipy ixd - ©§§¨¨¥£¨

,ef dpynl dtqedk d`ay,éñBé éaø øîàaxrzp m`y epipyy dn ¨©©¦¥
xn`p df oic ,mixeht mlek mixg`a gvexeléôày ote`aàaà £¦©¨

àzôìç,,ezeciqga recid.ïäéðéa`le miyp`a xaecny gkene £©§¨¥¥¤
cinrdy l`eny ixac egcp oke ,yiwl yix yxity itk ,mixeeya
,ok m`y ,mpic xnbpy migvexa axrzpy epic xnbp `ly gvexa
`lde ,mdn cg` `ed `ztlg `a`y ote`a yi yecig ztqez efi`

.gvxy ecird eilr mb
:ezrc itl ie`xd ote`a dpynd z` uxzn `axîà àlà,àáø ø ¤¨¨©¨¨

,âøäå íäéðéaî õç àöéå ïéãîBò eéäL íéðL ,øîà÷ éëäepi`y oeik ¨¦¨¨©§©¦¤¨§¦§¨¨¥¦¥¥¤§¨©
,ugd z` wxf in xxeanïéøeèt íäéðLå ,,`ziixaa epipy df lr §¥¤§¦§

,éñBé éaø øîàmdipy z` mixheteléôàm`,ïäéðéa àzôìç àaà ¨©©¦¥£¦©¨£©§¨¥¥¤
,ugd z` wxf `le ciqg `ztlg `a`y mircei mleky it lr s`e
zwfga mdipy `l` ,ef `xaq gkn ipyd z` aiigl oi` mewn lkn

:dpynd dkiynn .mixehte wtqL øBLåe mc` bxdBðéc øîâp §¤¦§©¦
,lwqdlàéélòî íéøçà ïéøååLa áøòúpLebxd `ly [miaehÎ] ¤¦§¨¥¦§¨¦£¥¦§©§¨

,llk miyp`ïúBà ïéì÷Bñexq`p mlek jk oia ixdy ,mlek z` - §¦¨
mlweql yi ok m` ,melk miciqtn mdilra oi`e ,wtqn d`pda

e ,da aiiegnd xeya dliwq zevn miiwzzy ick,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥
`l` ,jka oic ziad z` gixhdle mlweql miaiig oi`ïúBà ïéñðBk§¦¨

ätékì.arxa my mizn mde ©¦¨
mi`pz zwelgn zniiw ok`y gken da ,`ziixa d`ian `xnbd
:`ax ixacke ,mixg` mixeeya axrzpy epic xnbpy xey zece`

àéðúäå,`ziixaaäúéîäL äøtmc`,äãìé Ck øçàåly dpic §¨©§¨¨¨¤¥¦¨§©©¨¨§¨
,xacd ielz ,clel rbepae ,lwqidl dxtddðéc øîâð àlL ãò íà¦©¤Ÿ¦§©¦¨

øzeî dãìåå ,äãìée ,en` oick epic oi`y ,d`pdadðéc øîâpLî íà ¨§¨§¨¨¨¦¦¤¦§©¦¨
øeñà dãìåå ,äãìém`e .en` oick d`pdaáøòúðxeq`d cled ¨§¨§¨¨¨¦§¨¥

íéøçàa,mixzen zeclea -íéøçàa íéøçàåcg` jk xg`e - ©£¥¦©£¥¦©£¥¦

,mixzen zecle ly ztqep dveawa axrzp efd zaexrzdnïéñðBk§¦
ïúBàmlek z` -ïéàéáî ,øîBà ïBòîL éaøa øæòìà éaø ,ätékì ¨©¦¨©¦¤§¨¨§©¦¦§¥§¦¦

ïúBà ïéì÷Bñå ïéc úéáì ïúBà.da aiiegna dliwqd miiwzzy ick ¨§¥¦§§¦¨
iaxa xfrl` iax mr wlgp `ziixad ly `nw `pzy x`eane
dcedi iaxe minkg da ewlgpy zwelgnd dze`a oerny

.`ax zrc itl epizpyna
:lirl d`aedy `ziixad ixac z` zxxan `xnbdøî øîà- ¨©©

,`ziixaa xn`p,øzeî dãìåå äãìé dðéc øîâð àlL ãò íàrnyne ¦©¤Ÿ¦§©¦¨¨§¨§¨¨¨
oiae dgibpd ixg` dxarzpy oia ,mipte`d lka xaecny

,diptl dxarzpyäøaòéî úåä äçâð éëc áb ìò óàåit lr s`e - §©©©§¦¨§¨£©¦©§¨
,dywe ,xzen cled mewn lkn zxaern dzid dgbpy dryay

àáø øîàäå,`ax xn` `ld -ãìådndadúçâBpä,mc` dbxdy §¨¨©¨¨§¨©©©
cr it lr dgbpy oebke ,dliwql mpecl xyt` i`y mewna s`

mipt lk lr ,cg`øeñày meyn ,gafnl daxwda cleddãìåe àéä ¨¦§¨¨
eçâðok enke ,eicgiãìådndadúòaøpä,mc` ici lrøeñà,gafnl ¨§§¨©¦§©©¨

y meyneòaøð dãìåe àéä.ipy yiy mewna ,`ax ixacl jgxk lre ¦§¨¨¦§§
,lwqpd xey oick heicdl s` xeq` didi zgbepd cle ,xaca micr
gken `ziixaae ,lwqdl en` oic xnbpy iptl clep m` elit`

.jtidl
:`xnbd zvxznàîéà,`ad ote`a `ziixad z` x`ae xen` -íà ¥¨¦

e dgibpd oiay onf wxtadðéc øîâð àlL ãòmbå äøaéòmb,äãìé ©¤Ÿ¦§©¦¨¦§¨§¨§¨
,øzeî dãìååe ,dgibpd zrya cled did `l ixdyøîâpLî íà §¨¨¨¦¦¤¦§©

dðécd`pda dxq`peøeñà dãìåå ,äãìéå äøaéòon xvepy meyn ¦¨¦§¨§¨§¨§¨¨¨
.xeqi`d

:df yexit dgec `xnbdàçéðäayein xacd -äæå äæ øîàc ïàîì ¨¦¨§©§¨©¤¨¤
øeñà íøBbcg`y dawpe xkf ici lr xvepd cley xaeqd zhiyl - ¥¨

minxebd cg`y meyn ,xeq` `ed ixd ,xzen ipyde xeq` mdn
.xeq` ezieedl
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

שמעון גד שי'

שלום וברכה!

אשר  הספרדים  אחב"י  להתעוררות  פעולה  ע"ד  האסיפה,  אודות  כותב  בו  למכתבו,  במענה 

באה"ק ת"ו לעניני יהדות תורה ומצות, ושואל ע"ד כתבת רבנים וכו'.

והנה ידועה דעת תורתנו תורת חיים בהנוגע להצלחת עניני קדושה, להתחיל באופן דראשיתך 

מצער ]וכדיוק הבעש"ט, שאז[ אחריתך ישגא מאד. שמזה מובן שאין עתה להתעסק בעשיית פרסום 

ולרכוש כתבת רבנים וכו', כ"א ללכת צעד אחר צעד, ובהליכה זו עצמה יתבררו כמה פרטים ואופני 

פעולות והכשרון לזה, ואז יוכלו להחליט בהנוגע לשאלותיו וכו'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



רמי
oifge` mipy` cenr t sc ± oey`x wxt`nw `aa

.'åëå äìò éðúã àä éëä éàipdc ikd i` aizen `w l`enyl oia yiwl yixl oia
xn`w axrzp seqale xkeda axrzpy gvex i`de xn`w migvexc 'ipznc mixg`
iqei iax xn` oixeht olek mixg`a axrzpy gvex ikd `ziixaa dlr ipzc `d

:iqei 'x xn`wc elit` i`n oixeht olek odipia `ztlg `a` elit`øîà àìà
.àáøoebk xn`w oic zial xked `lya

oircei oi`e mdipian ug `vie oicner mipy
iqei iax xn` oixeht mdipy ewxf odn df i`
oircei lkdy mdipia `ztlg `a` elit`
jci`l opiaiign `l ewxf `le ciqg `edy
dcedi iax elit` `dae dwfg i`d meyn
dtikl oze` oiqpek xn`c dcedi iaxe dcen
ixeqge w"z xn`w ikd `l` i`w dlr `l
epic xnbpy xeye ipzw ikde 'ipzn `xqgn
edlek jigxk lr `dc eze` oilweq 'eke
dliwqa milral cqtd oi`e d`pda ixiq`
zevn miiwzzy ick mze` oilweq jkld

:da aiegna dliwq.äôéëì ïúåà ïéñðåë
`l` c"a gixhdl `ly olweql v"`y

:arxa mizn mde xcga oze` oiqpek.àéðúäå
:`zegipa.øúåî äãìå:dl yxtn onwl

.øåñà äãìå`ed mbe `ed en` jxi xaerc
:en` oic xnba xq`pãìå àáø øîàäå

.øåñà úçâåðäit lr dgbpy oebk daxwda
deabl `xqznc milrad it lr e` cg` cr
opirny jigxk lr jkld heicdl `le
s` xeq` micr zi`c `kidc `axcn
`kil `de mdipy oic xenbl jixve heicdl
xzen dclee ipzc w"zc `nrh xninl

inp en` elit` dcle `ixi` i`n c"al `a `lya i`c dnr epic xnbp `lc meyn
xzen ipzinl `pz jixhvi` ike `xqzin `l dpic xnbp `l m`opirny` ikd

:`axc `zaeize xn`w c"al d`iadl wewf oi`cäðéã øîâð àìù ãò íà àîéà
.äãìéå äøáéò`le dgibp zrya `l cle ded `lc oic xnbl dgibp oia epiidc

:xzen dcle `ixy zed dini` izk`c xeqi`d on xvep `le oic xnb zryaíà
.äãìéå äøáéò äðéã øîâðùîdgibp zrya ded `lc b"r` xeq` xeqi`d on clepc

:oic xnb zrya `le.øîàã ïàîì àçéðä:(.`l sc) dxenza `ed `zbeltéàî
àëéà
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did df mrhne ociipipc edpiyakipc opixn` `nlra la` mzd 'i`ck gafnl reawd

dy oitxeh mia`fc mei lka miyrnc aexa a`fd zqexc xizdl d`xpc mz epiax xne`

zeter aexa oke iaiyg miig ilrac b"r` dl opixye dndad livn drexc xcrd on

`le iciip elit` opixhtc oiaiigc `aexa axrzpc `kide oixzenc oilebpxze oifee` oiqxec

oixeht e`l yixt `aexn yixtc lk opixn`

`lc oixeht `l` xn`w d`pda exzyinc

jk milra zzinkc mbxedl `pic ia degxh`

mc`a itelgi`l izil `lc cere xeyd zzin

rcz ixihtc ibilt `l `nlr ilek mc`ac

ciare dtikl oze` oiqpek i`n` dcedi iaxlc

daxc` eztike exivg lwlwne miig ilra xrv

iz` i`ce `l` edpixawile uitewa edpitxril

ecar opaxl oke `xikid ciare mc`a itelgi`l

la` dlwzl opiyiig `le edl opixhtc `xikid

`ki`c ith dlwzl opiyiig migafc 'ipzna

akx oebk oiycwen ody itl oixeqi` wtq dnk

(.dp sc oiyecw) akxe exiag `ae xeyd iab lr

oiycwen alge dlhe icb y`x iab lr dkinqe

epi`y itl lwqpd xeya ixyc ezkn iab lr

xeqi` `ki`c cere (:ck sc migqt) ez`pd jxc

olek jkld dzina dlirna cifdc dlirn

ipd edpip d`pd ixeqi`c oeik dnzz l`e ezeni

dzin opax eda epiwz `l i`n` oizrnyc

ixeqi` lk bexdl c"a ewiwfi ike obxedl ewiwfie

`ede l"x dl iwenc ix`de a`fd ixd d`pd

dzin edl epiwz `le d`pda oixeq`e ezindy

`ax jixte dkf obxedl mcewd lk exn` `l`

odipia `ztlg `a` elit` dlr ipzwc epiid

oze` mixeeya la` bxdy dia opilz `lc `ztlg `a` elit`e 'ek mipy `ax xn` `l`

lwqpd xeyc z"x xne` cere jaxwn rxd zxrae meyne oiaiig ebxdy oda zelzl yiy

rcei ipi` lwqi lewq xn`py rnynnc `zrny `idd dlekc 'ite miign xq`p epi`

xetv lk (.fp sc) oiyecwc a"tc `ibeqe ok zgken dlik`a dxeq` dliape dliap `idy

jeti`e jixte dhegyd z` zeaxl elk`z `l xy` dfe zgleynd z` zeaxl dxedh

el`n xa ohgeyyk oixzen edi `ly yexit oixeq` miig ilra epivn `l ipyne `p`

xg`l `xeqi` dilr lgc xnel zgleyn xeq`l oi` jkle ozevnl evwede oicnery

(i`de) jixte `xwa iaizkc oi`nh zeter x`y oick dlik`a dxqe`le hgyil geliy

xeqi`d odilr lg miignc ixiq` miignc micra raxpe raex ixde ixy heicdl la` deabl ilin ipd ipyne deabl oaixwdle ohgeyl xeq` miignc 'it miign exeqi`c raxpe raex

mixg` mixeeya axrzpy epic xnbp `ly xey ig `edy onf lk xq`p lwqpd xey oi`c ok m`e opixn`w miig ilra aex ipyne zgleyn `ia` ip` s` oixeq` ohgy m`e hgyil

.dn sc w"a) 'de 'c wxt idly xne`c `de d`pda oixeq` edi ezeni e` ehgyiykl `din dliwqn oixehtc oeik oicd iepir o`k oi`e dceare dfiba oixzene oixeht mlek mpic xnbpy

mc` x`yn xzei ea zekfl leki oi` gwelde milra el (oi`e) xkn el oi`c cre elweql devne epic zeprl xeq`c meyn epiid `icxl elit` xekn epi` exkn epic xnbpy xeyc (mye

(:f sc) oikxrc w"t idlyac dywe z"xl d`xp jk dlik`a xeq` epic xnbpy xg`l dil higy ike `nb`l iwexrl ivnc `icxl inp i` dhigyl xekn exkn epic xnbp `l ik la`

dxeq`y xeqi` dilr lg miign xnelk dpic xnb yxtl yie dzxqe` dpic xnb efe dzxqe` dzzin ef mzd yxtnc dxrya oipdp dzny dy`d iab miign xq`p lwqpd xeyc rnyn

zeaezk) zexrp el` wxtae (mye .`r sc w"a) daexna `ipzc `dn miign xq`p `lc di`x yie miign xeqi` mey dilr oi`e dzxqe` dzzin efe xya oirk dcarc dhgy elit`

lke dxikna epyi dgiaha epyiy lk daexna mzd yiwl yix xn`we dxikna dizil `d i`n`e xi`n iax ixac dynge drax` inelyz mlyn egahe lwqpd xey apb (:bl sc

m` e` dry dze` cr hrn ea zepdil e` dliwqd zia cr eilr aekxl exkenl lekiy `gip d`pda ixy i` la` dgiaha epi` dxikna epi`y lkc oicd `ede 'eke dgiaha epi`y

`aexn yixtc lkc mrhn opixyc dqexc wtq cg` dy ea yiy xcra z"x wqty dne okzi `l df milra el oi`e xkn el oi`c z"x xne`y dn edine ezliwqa oilvrzn oic zia eid

wtq xcra yi m`e yixt `aexn opixn` `l yxite zaexrza xq`p m` la` ieb cia `vnpa oebk eil`n yixtc `kid `l` reawd on gwi `ny dxifb xeq`l yic okzi `l yixt

ibilt `l `teb `idda la` `l e` zxqe` i` l`enye ax ibilt odn zg` dyxitae zexeq` olek `eaixa daxrzpy f"r ly zrahc rcz olek ezeni `eaixa cg` elit` dqexc

z"x ixac ayiil yi edine miycw y"l oileg y"l reawd on gwi `ny dxifb `nrhe yixt `aexn opixn` `le oixeq` zaexrzn eyxity d`pd ixeqi` lke `xiq`c ecen r"kc

il ezeni opz i`n`e z"`e ociipipe edpiyakip i"r xyt`c oeik g"a ip`ycraxpe raexa xn` `tiqae dlwzl opiyiig `le erxi eda opixn` miycw dnk ixdy ea`zqiy cr erxi `n

:yixtc lk mrhn `l` ixzyn `l inp diirx xg`lc oeik diirxa dpwz opicar `lc l"ie yixt `aexn yixtc lk mrhn elk`ie mhgyie mcti ea`zqiykle erxiíéøçàå
x`ya elit` `witq wtq xq` dcedi 'xc opiwqn (mye .cr sc migaf) zeaexrzd 'tae `iz` dcedi 'xk `ziixa jdc `witq wtq xq`c ikd qxb i` yegl oi` `kd .'ek mixg`a

gkyn `le zxzny `ziixan `witq wtq xq`c l`eny lr zeaexrzd 'ta jixtcn zexg`a zexg`e opiqxb `l (e"n b"t) dlxr 'qnae (:hn f"r) minlvd lkc 'ipzna la` oixeqi`

'a il dn zg` mrta axrzp il dn z"ke zexg`a zexg`e mzd inp qxbe `witq cg `l` `kilc mixg`a mixg`d lk eaxrzpy ixiinc yxtn yie dcedi iax `l` l`enyk i`wc

dlecb elit` `zcixb xird aex xg` mikled oi`e dphw xira elit` opixye driq aexe xird aex irac (.eh sc) zeaezkc w"ta `zi`ck iaex ixz `ki`c meyn jixhvi` minrt
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רמב
oifge` mipya cenr t sc ± oey`x wxt`nw `aa

.øîéîì àëéàon s`y dil `nxb dicegl edi` e`l oic xnb xg`l xvepyk `dc
:`aiy el enxb xeqi`e xzidc `a `ed xkfdøëåä äðéã øîâð àìù ãò íàå

.äøáåò:oic xnbl dgibp oia epiidc.øåñà äãìå äãìé äðéã øîâðùîå`lc b"r`
jxi xaerc en` mr oic xnba xq`p oic xnb zrya dedc oeik dgibp zrya ded

:`ed en`.î"ùdliwqa epeci ipzwcn
dzinl dxzen ied dxeng dzinl dxzen
ied `l i`c dxeng llka dlwc meyn dlw
dxeng eaiigzpc jpd dlw dzinl dxzen
mda exq` `l `d dliwqa eaiigzp j`id
`kdn slip `l` ixnbl 'ixhtpe ef dzin

:dxzen iedc.äéîøé ø"à`kil `kdn
jkitle mzq dzin mda exzda `kd slinl

:rnyna dxenge dlw.àåä àðú éàäå
:dzin dze` my xikfdl opira `l xn`wc

.úåúéî éáééç øàùåjixv epi`y ziqnn ueg
`le lengz `l xn` `pngxc d`xzd

:eilr dqkz.íéãòå äãòziqnc `wec e`l
x`ye hwpc `de ira `w dcre micr inp

:dl hwp d`xzd meynéìé.ùùå÷îî ó
i`vendyezzin my ea exzd `l eze` m

:mzq dzin `l` dl irci eed `lcúàøåä
.äúéä äòù`le aiign xeacd it lre

ol `wtpe li`ed zexecl dpin opixnb
dzinl envr xiziy znd znein d`xzd

:rnyn dzin dze`.ïéì÷ñðá ïéôøùðä
eda `axri`e `aex oilwqp eedc oebk rnyn

:oitxyp `herinïéì÷ñð àáåøã äéì ÷åôéú
.åäðéðdz` i`c meyn `nrh hwp ikid

ikd e`la dxeng dzinl ekyenl i`yx
:`aex xza (ded) dliwqa edpipiicpàìà

.åäééðúéà éëéäikid `l` dil xcdn dea`
:epcnl`ïéì÷ñðä äãåäé áø äéì øîà

.ïéôøùðá'xl ipzcn `aex oitxypc b"r`c
:dxeng dtixydy iptn dliwqa oerny

.íúädliwqdy opax iniiqn `wc `ed
dtixya epeci ixn`w ikd `l` ikd iniiqn ediizlinl `nrh azinl e`l dxeng
ep` oi`e dxeng dtixyc meyn `herin xza lfinl zxn`wce `aex xza ediipick

:`id dlw `l` `id dxeng e`l milwd z` jeynl oi`yx
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àìàxn`c o`nk epiid mxeb dfe df dil aiygc `dc d`xp .'ek mxeb dfe df c"nl

`iyw i`ne dnize `ed mxeb cg oiyyeg oi` xn`c o`nlc a`d rxfl oiyyeg

oileg) epa z`e eze` 'ta dil opirnye dtikl oiqpek xn`c dcedi 'xk `ziixa jd `d dil

iaxl dil `hiyt hytin i` ol `irian mzd edine a`d rxfl oiyyeg oi` xn`c (.hr sc

wlgl yi cere dil `wtqn iwetq e` dcedi

`ed `xizd diytp it`a cg lkc xaca mzdc

ilek `xizd cge `xeqi` cgc `kd la` ibilt

oixeqi`d lk 'tac rcz oiyyegc ecen `nlr

xfril` 'xl ixyc o`n `ki` (mye :l sc dxenz)

oileg) epa z`e eze` 'tae exair seqale eraxp

e` oiyyeg i` xfril` iaxl dil `wtqn (:hr sc

(.hq sc my) dywnd dnda wxta edine `l

:erxfl yegl edn edl `irai`øáåò.en` jxi

jxi c"nl `gipd jixt `lcn dkld oky rnyn

xninl `ki` i`n en` jxi e`l c"nl `l` en`

dlekc zegcl yi edine mxeb dfe dfn jixtck

`hytn `ziixad zepyl wiqn `l `zrny

zgbepd cle xn`c `axc `ail` dvxzl `l`

xeq`jxi xaerc meyn `nrhc egbp dclee `id

edine (:l sc) dxenza gkencke `ed en`

dclee `id xn`wc wcwcl yi diteb `axcn

sc w"a) dxtd wxta oke eraxp dclee `id egbp

dcleen daeb dwifdy dxt `ax xn`c (mye .fn

en` jxi xaer `nl` `ed dteb `nrh i`n

iziin (mye .gp sc oileg) zetixh el`ac dnize

axwi `l xne` xfril` 'x dtixh cleec `zbelt

c"nlc mzd rnyne axwi xne` ryedi iaxe

en` jxi xaera bilt zclei dpi` dtixh

xaer xaq ryedi iaxc dtxhp seqale dxairyk

zclei dpi` dtixhc ol `niiw ikde en` jxi e`l

ycg a"i lk xkfa `zkld `icda mzd 'zi`ck

'xk inp ol `niiwe zclei dpi`y lk dawpa

ogky` cere `ed izeny xfril` iaxc ryedi

`pdk ax dil ixn`c (mye .e sc) dviac w"ta

on clepy lbrl df oia dn ike axl iq` axe

zetxh oiprln xa `ed en` jxi xaer izkec lkac l"ie xzen `edy aeh meia dtxhd

mr sxhpy en` jxi xaer opixn` `le envr ipta zeig el yi xaerde zeiga ielz `edy

z` hgeyd (.dr sc oileg) dywnd dnda wxta dil opirny diteb `axc rcz en`

oixeq`d lk wxta rnyn inp ilin x`yac b"r`e 'eke xzen ig 'h oa da `vne dtixhd

en` jxi e`l ixaq opaxe en` jxi xaer xaq xfril` 'xc eraxp seqale exairya zwelgn ongp ax xn` `ppig xa `ped ax xn`c ryedi 'xl en` jxi e`l xaerc (mye :l sc dxenz)

ryedi iax epiid mzdc opaxc ryedi 'xl elit` en` jxi xaerc xeq` d"c eraxp seqale exair la` ibilt exair seqale eraxpac ongp ax xn` `ax mzd xn`wck `l` ok dkld oi`

`dne dnwl degzyn iab (:en sc f"r) minlvd lk 'ta dil iziinc xwir `ed ongp ax xn` `axc oeyl eze`e mzde `kd en` jxi xaerc dil zi` inp `axe xfril` iaxc dizbelt xa

`ail` mzdc dkld oky di`x oi` dixa`n cg` dl dpwdy enk dyrpe en` jxi xaerc meyn el dzkf dxaer dzid m`c dgty iab (mye :bk sc) oihibc a"t idly opgei 'x xn`c

da dvx dclie zxaern z`hg yixtd opgei 'x xn`c en` jxi e`l xaer (.dk sc) oinixrn cvik 'ta dxenza dil zi` ok dyxity diteb opgei 'xe ezenk dkld oi` `nye xn`w iaxc

opgei 'xc `zaeiz mzd aizenc dfn wcwcl yi edin zeixg`l ze`hg izy yixtnk dil dede en` jxi e`l xaer xieyn exiiy m` xaqc meyn `nrh yxtne dcleea dvx xtkzn

i`pz `evnl lekiy t"r` `zaeiz xne` xwir mixacd oi`yk q"yd jxc oke ok dkld oi` `nl` azezi` ixd n"n `id i`pz xieyn exiiy m` `nil ikd xza xn`wc b"r`e `zaeiz

`icda ibilt (:`n sc my) gleyd 'tae `id i`pz `nip xn`w ikd xzae wfid diny e`l xkip epi`y wfid xn`c o`nc `zaeiz wiqnc (mye :bp sc oihib) oiwfipda ogky`ck ibiltc

zxaern dieb `ax xn`c `d `l` dlr jixte dxenzc opgei 'xc dizlin iziin (.gr sc zenai) lxrd 'tac b"r`e iwizet` eax e`yry car iab `lerc `ail` xkip epi`y wfida

diteb `axe lkd ixacc `ail` diebc `axc dizln inwe`l irac meyn `l` opgei 'x ixac xwir ediy meyn e`l diziax epiidc xaer ip`y iiepyl wigce 'eke jixv oi` dpa dxiibzpy

oinixrn cvik 'tae (.gr sc) zenaic `iddae oilega rnynck en` jxi e`lc l"iw izkec lkac yxtn z"xe (.fn sc w"a) dxtd 'tae (:l sc) dxenzae en` jxi xaer `kd dil zi`

`bilt `l xeq` zraxpde zgbepd cle (:l sc) dxenzae `kd `ax xn`c `de `id i`pz xieyn exiiy m` `nil opgei 'xc `zaeiz ikd `l` `xza `zaeiz qixb `l (.dk sc dxenz)

oipiznn oi` bxdil z`veid dy`d (.f sc) oikxrc w"ta opzc `d oke en` jxi iedc meyn e`le dbixdl mdipy oic xnbp eli`k ied m`a ielz cled zeig did eiykr crc oeik `nrh epiide

jxi e`lc oeik cled on wfp riax mlzyn dxtl `zil ik i`n` dyw (mye .fn sc w"a) dxtd 'tc `idd edine ziyixtck `nrh inp mzd `ed dteb `hiyt 'nba jixte clzy cr dl

:mlyn `lc `hiyt exiag wlge ewlg jci` mlyn ded in odn cg` ca` m` ewifdy minz mixeey ipy eh` dxt wlge ewlg mlyi dnl wif` inp `edc b"r` en`éåäxacl dxzen

`a m` aiig xiibzpe l`xyia ok dyr (:`r sc lirl) xxeq oa 'ta `ipzc `dn heytze z"`e zewlnl dxzen ied i` dzinl dxzena (mye .bl sc zeaezk) zexrp el` 'ta `zbelt .lwd

ied siiql dxzen `nl` `ed `lhw xa e`l `zyd ciar i` dia exz` `l i`c dia exz`ca jigxk lre `ed `lhw xa `zyd ciar i`c meyn xiibzp k"g`e l`xyi yi` zy` lr

gzp xake li`ed xiibzpy t"r` eaiigl epl yi ieb ezeida exz` `l elit`c l"ie wpgl dxzenaeig df oera yi dia exz` i` inp `zydc xg`ne dia exz` `lc meyn xhtin `le aii

zezin lka ezinn dz`y ea daezkd dzina ezindl leki dz` i` m`y (:dn sc lirl) oicd xnbp 'ta xn`ck aiig `kdc dil wetiz lw xacl dxzen inp ied `l ik z"`e .dzin

:izyxit mye leki dz`yïéì÷ñðäxingdl `aex xza lifip dxeng dtixydy dliwqa epeci oerny iax xn`w i`n` mz epiax z` ikcxn 'x axd oa wgvi 'x axd l`y .oitxypa

`l` i`ce ebxdy oze`l inc `le llk bxd `ly lke lkn i`kf `edy eze` aiigl `aex xza opilf` `lc uxize (.`i sc) oilegc `nw wxta `zi`ck zeytp ipica
`lc
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àkéà éàî ,øzeî ,íøBb äæå äæ ,øîàc ïàîì àlà¤¨§©§¨©¤¨¤¥¨©¦¨
øîâð àlL ãò íà ,àîéà ,àðéáø øîà àlà .øîéîì§¥©¤¨¨©¨¦¨¥¨¦©¤Ÿ¦§©
øîâð àlL ãò íàå .øzeî dãìå ,äãìéå äøaéò ,dðéc¦¨¦§¨§¨§¨§¨¨¨§¦©¤Ÿ¦§©
øaeò ,øeñà dãìå ,äãìé dðéc øîâpMîe ,äøaéò dðéc¦¨¦§¨¦¤¦§©¦¨¨§¨§¨¨¨¨
äøúeî ,dpéî òîL :úBúéî éáéiç ìk :àeä Bnà Cøé¤¤¦¨©¨¥¦§©¦©§¤
,äéîøé éaø øîà .ì÷ øáãì äøúeî éåä ,øeîç øáãì§¨¨¨¨¥§¤§¨¨©¨©©¦¦§§¨
àpz éàäå .íúñ Ba eøúäL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©¨§¦©§¤¦§§¨§©©¨
ïéúéîî ïéà ,äøBzaL úBúéî éáéiç øàLe ,àéðúc ,àeä§©§¨§¨©¨¥¦¤©¨¥§¦¦
eäeòéãBiL ãòå ,äàøúäå ,íéãòå ,äãòa àlà ïúBà¨¤¨§¥¨§¥¦§©§¨¨§©¤¦
ãò ,øîBà äãeäé éaø .ïéc úéa úúéî áéiç àeäL¤©¨¦©¥¦©¦§¨¥©
éìé ,àn÷ àpz .âøäð àeä äúéî äæéàa eäeòéãBiLó ¤¦§¥¤¦¨¤¡¨©¨©¨¨¥

äòL úàøBä ,LLB÷î ,øîBà äãeäé éaøå .LLB÷nî¦§¥§©¦§¨¥§¥¨©¨¨
éîøì ìà÷æçé áø déì éðúî :ïéôøNða ïéì÷ñpä :äúéä̈§¨©¦§¨¦©¦§¨¦©§¥¥©§¤§¥§¨¦
eðBcé ,øîBà ïBòîL éaø ,ïéì÷ñpa ïéôøNpä ,déøa§¥©¦§¨¦©¦§¨¦©¦¦§¥¦
,äãeäé áø déì øîà .äøeîç äôéøOäL ,äìé÷ña¦§¦¨¤©§¥¨£¨¨©¥©§¨
,äøeîç äôéøNc àéøéà éàî .éëä dééðúéz àì ,àaà©¨¨¦§§¥¨¦©¦§¨¦§¥¨£¨
,dééðúà éëéä ,àlà .eäðéð ïéì÷ñð daeøc déì ÷Btéz¥¥§¨¦§¨¦¦§¤¨¥¦¤§§¥
,äìé÷ña eðBcé ,øîBà ïBòîL éaø ,ïéôøNpa ïéì÷ñpä©¦§¨¦©¦§¨¦©¦¦§¥¦¦§¦¨
íéîëçå' ,àôéñ àîéà ,éëä éà .äøeîç äôéøOäL¤©§¥¨£¨¦¨¦¥¨¥¨©£¨¦
déì ÷Btéz ,'äøeîç äìé÷qäL ,äôéøNa eðBcé íéøîBà§¦¦¦§¥¨¤©§¦¨£¨¥¥
déì eøîà÷c àeä ïðaø ,íúä .eäðéð ïéôøNð daeøc§¨¦§¨¦¦§¨¨©¨¨§¨¨§¥
,àì .äøeîç äôéøL úøîàc ,Cãéãì ,ïBòîL éaøì§©¦¦§§¦¨§¨§©§¥¨£¨Ÿ
,àðpéL ,äãeäé áøì ìàeîL déì øîà .äøeîç äìé÷ñ§¦¨£¨¨©¥§¥§©§¨¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc oixcdpq(iriax meil)

øzeî íøBb äæå äæ øîàc ïàîì àlàcg` xy`ky xaeqd zhiyl - ¤¨§©§¨©¤¨¤¥¨
,xzen cleed ,xeq` ipyde xzen ezieedl minxebdàkéà éàî©¦¨

øîéîìoicd xnb xg`l xvepyk `ld ,`ziixad x`azz ji` - §¥©
dxeq` en`y it lr s` ,[xeqi`n xvepy meyn `l` xq`p epi`e]
recne ,mlerl `eaiy el enxb mdipye ,`ed xzen xkfd d`pda

.xeq` `ed
:xg` ote`a `ziixad z` yxtn `piaxíà àîéà ,àðéáø øîà àlà¤¨¨©¨¦¨¥¨¦

e dgibpd oiay onf wxtaå äøaéò dðéc øîâð àlL ãòmbdãìå ,äãìé ©¤Ÿ¦§©¦¨¦§¨§¨§¨§¨¨
øzeîíàå ,e dgibpdny df onf wxta,äøaéò dðéc øîâð àlL ãò ¨§¦©¤Ÿ¦§©¦¨¦§¨

,zxaern dzeida lwqidl dpic z` exnbe,äãìé dðéc øîâpMîe¦¤¦§©¦¨¨§¨
,øeñà dãìåy meyn ,mrhdeøaeòk,àeä Bnà Cøécg`k xnelk §¨¨¨¨¤¤¦

.dnr cgi xq`p dpic xnbae ,dpnn wlge dixa`n
zrya ea exziy cr oic zia iypern cg`a yprp mc` oi`
dilr dz` aiige `id dxiar efy ok dyrz l` exn`ie ,dxiard
ip` ok zpn lr ,xn`ie d`xzdd eilr lawiy jixve ,ipelt yper

dyer.yperl dxzendy epizpynn gken m`d ,dpc `xnbd
.xzei lwd yperl dxzenk aygp ,xengd

:dpyna epipyúBúéî éáéiç ìk.dlwa mipecip dfa df eaxrzpy ¨©¨¥¦
:`xnbd zwiicnøáãì äøúeî éåä øeîç øáãì äøúeî ,dpéî òîL§©¦©§¤§¨¨¨¨¥§¤§¨¨

,ì÷el` ixde ,dlwd dzina mlek z` mipc cvik ,ok `l m`y ©
mpecl xyt` i`e ,dlwl mixzen mpi` dxeng dzin eaiigzpy

.wtqn mlek z` xehtl ok m` jixv dide ,da
:di`xd z` dgec dinxi iax,ïðé÷ñò éàîa àëä ,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¨¨§©¨§¦©

,íúñ Ba eøúäL ïBâk,dxiar xeari m` oic zia zzin aiigziy §¤¦§§¨
.dzin efi` eyxit `leàeä àpz éàäåzhiyk zxaeq epizpyne - §©©¨

,dzind my xikfdl jixv oi`y ,oldlc `ziixaa `nw `pzàéðúc§©§¨
,d`xzd jixv epi` ziqnd ,`ziixaaäøBzaL úBúéî éáéiç øàLe§¨©¨¥¦¤©¨

äãòa àlà ïúBà ïéúéîî ïéàdyelye mixyr ly oixcdpqa - ¥§¦¦¨¤¨§¥¨
,mipiiceäeòéãBiL ãòå ,äàøúäå ,íéãòåez`xzdaúúéî áéiç àeäL §¥¦§©§¨¨§©¤¦¤©¨¦©

.âøäð àeä äúéî äæéàa eäeòéãBiL ãò ,øîBà äãeäé éaø .ïéc úéa¥¦©¦§¨¥©¤¦§¥¤¦¨¤¡¨
:mdixac mrh z` `xnbd zyxtneéìé àn÷ àpzóoi`y cnl - ©¨©¨¨¥

zniieqn dzina zexzdl jixvLLB÷nî,`l eze` mi`vendy ¦§¥
,epic dzin efi`a oiicr erci `l ixdy ,ezzin my ea exzdéaøå§©¦

,øîBà äãeäée ,zniieqn dzina zexzdl jixv mlerlLLB÷î §¨¥§¥
,dkldk ea exzd `ly s` dzinl oecipyäúéä äòL úàøBäjk - ¨©¨¨¨§¨

.zexecl myn micnel oi`e ,dxeabd itn dynl xn`p
eaxrzp :dpyna epipy,ïéôøNpa ïéì÷ñpäoipecip xne` oerny iax ©¦§¨¦©¦§¨¦

dtixya oipecip mixne` minkge ,dxeng dtixydy dliwqa
.dxeng dliwqdy

:dpynd zqxiba oecip d`ian `xnbdéîøì ìà÷æçé áø déì éðúî©§¥¥©§¤§¥§¨¦
déøa,`ad ote`a epa inxl ef dpyn dpey did l`wfgi ax - §¥

ïéôøNpäeaxrzpyeðBcé ,øîBà ïBòîL éaø ,ïéì÷ñpamlekäìé÷ña ©¦§¨¦©¦§¨¦©¦¦§¥¦¦§¦¨
meynäøeîç äôéøOäL`ed oicd zaexrzae ,dliwqn xzei ¤©§¥¨£¨

.dlwa mipecip mleky
:eia` ixac z` owzn ,l`wfgi ax ly ipyd epa ,dcedi axøîà̈©

éëä dééðúéz àì ,àaà ,äãeäé áø déìitly ,jk el dpyz l` - ¥©§¨©¨¨¦§§¥¨¦
aexa eaxrzp mitxyp heriny rnyn 'oilwqpa oitxypd' jzqxib

,dyw ok m`e ,milwqpàéøéà éàîmrhdy oerny iax hwp recn - ©¦§¨
meyn dliwqa mpecldéì ÷Btéz ,äøeîç äôéøNcm` s` `ld - ¦§¥¨£¨¥¥

meyn dliwqa mipc epiid ,zelewy eid dliwqde dtixyddaeøc§¨
,eäðéð ïéì÷ñðax z` l`ey l`wfgi ax .aexd xg` zkll yie ¦§¨¦¦§

:epa dcedidééðúà éëéä àlàax el aiyn .el dpy` ji` `l` - ¤¨¥¦¤§§¥
:dcediïéì÷ñpäeaxrzpy,ïéôøNpa,miaexn mitxypdy it lr s` ©¦§¨¦©¦§¨¦

eðBcé øîBà ïBòîL éaømlekäìé÷ñameyn,äøeîç äôéøOäLoi`e ©¦¦§¥¦¦§¦¨¤©§¥¨£¨
.aexd xg` dxenga mpecle milwd z` jeynl i`yx dz`

i ax dywn:l`wfgàôéñ àîéà éëä éàxaecny] jk dpyp m` - ¦¨¦¥¨¥¨
,`tiqdn dywi [mitxyp aexaäôéøNa eðBcé íéøîBà íéîëçå'©£¨¦§¦¦¦§¥¨

,'äøeîç äìé÷qäLjka mdixac z` wnpl ekxved recne ¤©§¦¨£¨
,dxeng dliwqdydéì ÷Btézdtixyde dliwqd m` s` `lde - ¥¥

meyn dtixya mipc epiid zelewy eideäðéð ïéôøNð daeøcyie §¨¦§¨¦¦§
.aexd xg` zkll
:dcedi ax aiynCãéãì ïBòîL éaøì déì eøîà÷c àeä ïðaø íúä̈¨©¨¨§¨¨§¥§©¦¦§§¦¨

äøeîç äìé÷ñ àì äøeîç äôéøL úøîàcminkg exn`y dn - §¨§©§¥¨£¨Ÿ§¦¨£¨
jk `l` ,mdixac xwirl mrh zpizp df oi` 'dxeng dliwqdy'
dz`y dne ,aexd `ed oky meyn dtixya mlek epeci ,exn`
oi`e dxeng dtixydy meyn herind xg` zkll jixvy xne`
,ok xacd oi` ,dxengd dzinl milwd z` jeynl mi`yx ep`

.`id dlw `l` dxeng dtixyd oi`y
,eia` l` dpet `ed da jxcdy ecnln ,dcedi ax ly eax ,l`eny

:dpekp dpi`àðpéL ,äãeäé áøì ìàeîL déì øîà,cenlza ccegn - ¨©¥§¥§©§¨¦§¨
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רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr t sc oixcdpq(iriax meil)

øzeî íøBb äæå äæ øîàc ïàîì àlàcg` xy`ky xaeqd zhiyl - ¤¨§©§¨©¤¨¤¥¨
,xzen cleed ,xeq` ipyde xzen ezieedl minxebdàkéà éàî©¦¨

øîéîìoicd xnb xg`l xvepyk `ld ,`ziixad x`azz ji` - §¥©
dxeq` en`y it lr s` ,[xeqi`n xvepy meyn `l` xq`p epi`e]
recne ,mlerl `eaiy el enxb mdipye ,`ed xzen xkfd d`pda

.xeq` `ed
:xg` ote`a `ziixad z` yxtn `piaxíà àîéà ,àðéáø øîà àlà¤¨¨©¨¦¨¥¨¦

e dgibpd oiay onf wxtaå äøaéò dðéc øîâð àlL ãòmbdãìå ,äãìé ©¤Ÿ¦§©¦¨¦§¨§¨§¨§¨¨
øzeîíàå ,e dgibpdny df onf wxta,äøaéò dðéc øîâð àlL ãò ¨§¦©¤Ÿ¦§©¦¨¦§¨

,zxaern dzeida lwqidl dpic z` exnbe,äãìé dðéc øîâpMîe¦¤¦§©¦¨¨§¨
,øeñà dãìåy meyn ,mrhdeøaeòk,àeä Bnà Cøécg`k xnelk §¨¨¨¨¤¤¦

.dnr cgi xq`p dpic xnbae ,dpnn wlge dixa`n
zrya ea exziy cr oic zia iypern cg`a yprp mc` oi`
dilr dz` aiige `id dxiar efy ok dyrz l` exn`ie ,dxiard
ip` ok zpn lr ,xn`ie d`xzdd eilr lawiy jixve ,ipelt yper

dyer.yperl dxzendy epizpynn gken m`d ,dpc `xnbd
.xzei lwd yperl dxzenk aygp ,xengd

:dpyna epipyúBúéî éáéiç ìk.dlwa mipecip dfa df eaxrzpy ¨©¨¥¦
:`xnbd zwiicnøáãì äøúeî éåä øeîç øáãì äøúeî ,dpéî òîL§©¦©§¤§¨¨¨¨¥§¤§¨¨

,ì÷el` ixde ,dlwd dzina mlek z` mipc cvik ,ok `l m`y ©
mpecl xyt` i`e ,dlwl mixzen mpi` dxeng dzin eaiigzpy

.wtqn mlek z` xehtl ok m` jixv dide ,da
:di`xd z` dgec dinxi iax,ïðé÷ñò éàîa àëä ,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¨¨§©¨§¦©

,íúñ Ba eøúäL ïBâk,dxiar xeari m` oic zia zzin aiigziy §¤¦§§¨
.dzin efi` eyxit `leàeä àpz éàäåzhiyk zxaeq epizpyne - §©©¨

,dzind my xikfdl jixv oi`y ,oldlc `ziixaa `nw `pzàéðúc§©§¨
,d`xzd jixv epi` ziqnd ,`ziixaaäøBzaL úBúéî éáéiç øàLe§¨©¨¥¦¤©¨

äãòa àlà ïúBà ïéúéîî ïéàdyelye mixyr ly oixcdpqa - ¥§¦¦¨¤¨§¥¨
,mipiiceäeòéãBiL ãòå ,äàøúäå ,íéãòåez`xzdaúúéî áéiç àeäL §¥¦§©§¨¨§©¤¦¤©¨¦©

.âøäð àeä äúéî äæéàa eäeòéãBiL ãò ,øîBà äãeäé éaø .ïéc úéa¥¦©¦§¨¥©¤¦§¥¤¦¨¤¡¨
:mdixac mrh z` `xnbd zyxtneéìé àn÷ àpzóoi`y cnl - ©¨©¨¨¥

zniieqn dzina zexzdl jixvLLB÷nî,`l eze` mi`vendy ¦§¥
,epic dzin efi`a oiicr erci `l ixdy ,ezzin my ea exzdéaøå§©¦

,øîBà äãeäée ,zniieqn dzina zexzdl jixv mlerlLLB÷î §¨¥§¥
,dkldk ea exzd `ly s` dzinl oecipyäúéä äòL úàøBäjk - ¨©¨¨¨§¨

.zexecl myn micnel oi`e ,dxeabd itn dynl xn`p
eaxrzp :dpyna epipy,ïéôøNpa ïéì÷ñpäoipecip xne` oerny iax ©¦§¨¦©¦§¨¦

dtixya oipecip mixne` minkge ,dxeng dtixydy dliwqa
.dxeng dliwqdy

:dpynd zqxiba oecip d`ian `xnbdéîøì ìà÷æçé áø déì éðúî©§¥¥©§¤§¥§¨¦
déøa,`ad ote`a epa inxl ef dpyn dpey did l`wfgi ax - §¥

ïéôøNpäeaxrzpyeðBcé ,øîBà ïBòîL éaø ,ïéì÷ñpamlekäìé÷ña ©¦§¨¦©¦§¨¦©¦¦§¥¦¦§¦¨
meynäøeîç äôéøOäL`ed oicd zaexrzae ,dliwqn xzei ¤©§¥¨£¨

.dlwa mipecip mleky
:eia` ixac z` owzn ,l`wfgi ax ly ipyd epa ,dcedi axøîà̈©

éëä dééðúéz àì ,àaà ,äãeäé áø déìitly ,jk el dpyz l` - ¥©§¨©¨¨¦§§¥¨¦
aexa eaxrzp mitxyp heriny rnyn 'oilwqpa oitxypd' jzqxib

,dyw ok m`e ,milwqpàéøéà éàîmrhdy oerny iax hwp recn - ©¦§¨
meyn dliwqa mpecldéì ÷Btéz ,äøeîç äôéøNcm` s` `ld - ¦§¥¨£¨¥¥

meyn dliwqa mipc epiid ,zelewy eid dliwqde dtixyddaeøc§¨
,eäðéð ïéì÷ñðax z` l`ey l`wfgi ax .aexd xg` zkll yie ¦§¨¦¦§

:epa dcedidééðúà éëéä àlàax el aiyn .el dpy` ji` `l` - ¤¨¥¦¤§§¥
:dcediïéì÷ñpäeaxrzpy,ïéôøNpa,miaexn mitxypdy it lr s` ©¦§¨¦©¦§¨¦

eðBcé øîBà ïBòîL éaømlekäìé÷ñameyn,äøeîç äôéøOäLoi`e ©¦¦§¥¦¦§¦¨¤©§¥¨£¨
.aexd xg` dxenga mpecle milwd z` jeynl i`yx dz`

i ax dywn:l`wfgàôéñ àîéà éëä éàxaecny] jk dpyp m` - ¦¨¦¥¨¥¨
,`tiqdn dywi [mitxyp aexaäôéøNa eðBcé íéøîBà íéîëçå'©£¨¦§¦¦¦§¥¨

,'äøeîç äìé÷qäLjka mdixac z` wnpl ekxved recne ¤©§¦¨£¨
,dxeng dliwqdydéì ÷Btézdtixyde dliwqd m` s` `lde - ¥¥

meyn dtixya mipc epiid zelewy eideäðéð ïéôøNð daeøcyie §¨¦§¨¦¦§
.aexd xg` zkll
:dcedi ax aiynCãéãì ïBòîL éaøì déì eøîà÷c àeä ïðaø íúä̈¨©¨¨§¨¨§¥§©¦¦§§¦¨

äøeîç äìé÷ñ àì äøeîç äôéøL úøîàcminkg exn`y dn - §¨§©§¥¨£¨Ÿ§¦¨£¨
jk `l` ,mdixac xwirl mrh zpizp df oi` 'dxeng dliwqdy'
dz`y dne ,aexd `ed oky meyn dtixya mlek epeci ,exn`
oi`e dxeng dtixydy meyn herind xg` zkll jixvy xne`
,ok xacd oi` ,dxengd dzinl milwd z` jeynl mi`yx ep`

.`id dlw `l` dxeng dtixyd oi`y
,eia` l` dpet `ed da jxcdy ecnln ,dcedi ax ly eax ,l`eny

:dpekp dpi`àðpéL ,äãeäé áøì ìàeîL déì øîà,cenlza ccegn - ¨©¥§¥§©§¨¦§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך, נתקבל מכתבו מד' תשרי,

ובמ"ש אודות מטולטלת, ומעתיק בזה שיודע כו' - כשאני לעצמי איני מאמין בכל הענין, בכל 

זה, לא שמענו ולא ראינו אינו ראי', ולכן עליו לפנות לרב מורה הוראה, והוא יורהו אם מותר הדבר 

ע"פ שו"ע, וכמדומה כבר כתבתי לו, שלמה לו לחפש דרכים חדשים וענינים חדשים, בה בשעה שדרך 

סלולה היא דרך התורה והמצוה, וכלל גדול בזה בכל דרכיך דעהו, שבזה נכלל כל עניני האדם כמבואר 

ברמב"ם ונפסק להלכה בטור שו"ע או"ח סי' רל"א, והלואי שינצל כל זמנו הפנוי ללימוד התורה בכלל 

ובזה גם לימוד פנימיות התורה, שבימינו נתגלתה בתורת החסידות.

בברכה לבשו"ט וחג שמח,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



xcde"רמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `t sc oixcdpq(iying meil)

éëä Ceáàì déì àîéz àìdpyz l` `a`] jk jia`l xn`z l` - Ÿ¥¨¥©£¨¦
yiiazn `ede dreh `edy yexita ericen z`vnpy ,['eke jk

,xrhvneàéðúc,`ziixaaàì ,äøBz éøác ìò øáBò åéáà äéäL éøä §©§¨£¥¤¨¨¨¦¥©¦§¥¨Ÿ
áéúk Ck àaà Bì øîBà àìà ,äøBz éøác ìò zøáò àaà ,Bì øîàéŸ©©¨¨©§¨©¦§¥¨¤¨¥©¨¨§¦

.äøBzajk ike ,dinza el xn`iy `ziixad zpeeky dpian `xnbd ©¨
:dywn okle ,dxeza aezkCä eðééä óBñ óBñ`ed df ote`a mb - ©§©

:`xnbd zvxzn .dyer dz` dti ike el xne`y ,eyiianàlà¤¨
y `ziixad zpeekCk äøBza áeúk àø÷î ,àaà ,Bì øîBàjke ¥©¨¦§¨¨©¨¨

(àeä),dcedi ax oke .exikfn df dn lr eal lr miyi envr `ede ,
,dpynd ixac md jk' `l` ,'jk dpyz l`' eia`l xnel el did `l

.'eke 'oitxypa oilwqpd

äðùî
.oic zia zezin izya aiegnd ly epic z` zx`an ef dpynéî¦

Le zepey zexiar izy lr xaráéiçúpjk ici lrúéa úBúéî ézLa ¤¦§©¥¦§¥¦¥
äøeîça ïBcéð ,ïécy in .odipianäøéáò øáòzg`áéiçúpLdilr ¦¦©£¨¨©£¥¨¤¦§©¥

,úBúéî ézLyi` zy` lry ,yi` zy` `ide ezeng lr `ad oebke §¥¦
,dtixya ezeng lre wpga miyprp,äøeîça ïBcéð.dtixya epiide ¦©£¨

.minkg ixac md el`,øîBà éñBé éaøepi`ïBcéð`l`äwéfa ©¦¥¥¦©¦¨
åéìò äàaL äðBLàøäea xdfidl dligz wwfedy xeqi` eze`a - ¨¦¨¤¨¨¨¨

.epnn yextle

àøîâ
iny rinydl dpynd dkxved ote` dfi`a zx`an `xnbd

:`xnbd zl`ey .dxenga oecip zezin izya aiigzpyàèéLt§¦¨
,dlwa `le dxenga eze` epeci mizy xar m`yéøBâzéà àlà¤¨¦§¥

øebzéàxearl siqedy jka xkyp didiy jzrc lr dlrz ike - ¦©
.dlwa oecip didi df ici lry ,dlw dxiar mb

ïðé÷ñò éàîa àëä ,àáø øîà,xaecn dna dpyna o`k -ïBâk ¨©¨¨¨¨§©¨§¦©§
äøéáò øáòå øæçå ,äl÷ äøéáò ìò Bðéc øîâðå äl÷ äøéáò øáòL¤¨©£¥¨©¨§¦§©¦©£¥¨©¨§¨©§¨©£¥¨

àðéîà Czòc à÷ìñ ,äøeîçc ,xnel mewn did dfay -øîâðc ïåék £¨¨§¨©§¨£¦¨¥¨§¦§©
àeä àìéè÷ àøáb éàä ,äl÷ äøéáòì Bðéc,bexd mc`k `ed ixd - ¦©£¥¨©¨©©§¨§¦¨

,sqep dzin aeig eilr legl leki oi`eïì òîLî à÷mixne` oi`y ¨©§©¨
.dpick ypridl dipyd dxiard lr eze` mipc `l` ,ok

:dpynd ly oicl xewnd z` zxxan `xnbddépéî àòal`y - §¨¦¥
epnn[deçà] (äåáà)àä àðî ,ïúð øa äaøî àîç øa óñBé áøc £¨§©¥©¨¨¥©¨©¨¨§¨¨

ïðaø øeîàc àúléîy ,minkg exn`y df xacl xewnd edn -éî ¦§¨§©©¨¨¦
,ïéc úéa úBúéî ézL áéiçúpLdligz dlwl epic xnbpy it lr s` ¤¦§©¥§¥¦¥¦

,dxengd lr xar jk xg` wxeäøeîça ïBcéð. ¦©£¨
:ozp xa dax aiynáéúëcl`wfgi xtqa aezk -(aiÎi gi)ïa ãéìBäå' ¦§¦§¦¥

ìëà íéøää ìà ['åâå] íc CôBL õéøtànè eäòø úLà úàå,'ebeìàå ¨¦¥¨¤¤¨¦¨©§¤¥¤¥¥¦¥§¤
.'åéðéò àNð íéìelbä,miweqtd xe`iae,'íc CôBL õéøt ïa ãéìBäå' ©¦¦¨¨¥¨§¦¥¨¦¥¨

oecip `edy gvex epiidééñaLéà úLà Bæ ,'ànéè eäòø úLà úà' ,ó §©¦¤¥¤¥¥¦¥¥¤¦
epice dilr `ayíéáëBk úãBáò Bæ ,'åéðéò àNð íéìelbä ìàå' ,÷ðça§¤¤§¤©¦¦¨¨¥¨£©¨¦

dpicy,äìé÷ñaaiigzpe zexiar dnk lr xar df ryxy ixd ¦§¦¨
,dliwqe wpg ,siiqaáéúëeweqtd jynda ehtyn x`eane -my) §¦
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.éëä êåáàì äéì àîéú àì:xrhvne siqknc meyn dreh `edy `icda ericedl

.äøåúá áåúë êë àáà åì øåîà àìà:dxeza aizk jk ike xn`w ddinza c"qw
.êä åðééä óåñ óåñ:dyer dz` dti ike xne`e eyiianc.àìàel xne` `zegipa

miyi envr `ede dxeza aezk jke jk `xwn ia` el xne`e dxeza xen`d `xwn
jl oi` inp ikde exikfn df dn lr eal lr

:ikd diipzz `l jia`l xnel'éðúîøáò
.úåúéî éúù äá ùéù äøéáòezeng oebk

zy` `ide:yi`.äðåùàøä ä÷éæá`xnba
:dl yxtn'îâ.àèéùôoecp dxengac

ozrc` wilq ikidc aiigzp da s` ixdy
xary dna xbz` ixebz` ike dlwa oecil
lr `l` xar `l eli` zexiar izy
siqedy eiykre da oecp did dxengd

:dlwa oecp zxg` dxiar dnr xearløîà
.àáøedpicar onwl `z`c inwn i` i`ce

ik opireny`l jixhvi` `l ediiexzl
dlgz epic xnbpc oebk `iipznl jixhvi`

:'eke `"cq dlwl.'åëå àúìéî àä àðî
:dlwl epic xnbpc b"r`e.äìé÷ñálkc

`lc i`e dxeng `idc dliwqa ma mdinc
`xw jixhvi` `l okl mcew epic xnbp

:opireny`l.äøåîå øøåñ ïájtey dil ixwe
sc lirl) 'ixn`ck jetyl eteqy my lr mc

:'eke mikxc zyxta cnery (.aräéøãäàã
.äùî:dxez dpyna.ìëà àì íéøää ìà

df xnel digi dig `ed wicv `xwc ditiq
e`l ipd ciar `lc meyn k"re xenb wicv
e`l `l` zexg` zexiar xar m` `ed wicv

:yixcn dizernynk.ìëà àì íéøää ìà
`edy jezn eizea` zekfl jxhvp `ly

:ciqg.ä÷ãö ìù äôå÷î äðäð àìù`edy
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ea xdfdl dlgz df wwfedy xeqi` eze`a
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xaqwc xeng `edy t"r` oexg` eilr `ad
xeng 'it`e xeqi` lr lg xeqi` oi` iqei 'x

:zezin izy o`k oi` jkld lwd lråúåîç
.ùéà úùà úéùòðådpnl` za `yp oebk

z`yp jk xg`e ezeng meyn dn` dxq`pe
dxenga oecp yi` zy` meyn eilr dxq`pe
zy` dzid m` la` dncw `idc dtixya

`dza `ypyk li`ed ezeng ziyrpe yi
yi` zy` meyn eilr dxeq` ef dzid xak
yi` zy` xeq`` ezeng xeq` liig `l ez

:wpga `l` oecp epi`e.åäáà 'ø øîàã
:oig` 'c 'ta zenaiaøåñàá éñåé 'ø äãåî

éñåî.óxeq`l z`fd dy`d lr xac ycgne
`ly in lr dxq`l (e`) ycg xac da
`kd oebk dlgzn eilr dxeq` dzid
dxeq` dzid ezeng `ide dpnl` dzidyk
mc` lkl zxzene ezeng meyn el
dfd myd da siqed yi` zy` ziyrpyke
`peeb i`d ike mlerd lkl dxq`y xeqi`
liigc ebn xeq` lr lg xeq`c iqei 'x dcen
cr mdl zxzen dzidy `nlr `lek`
el dxeq`y t"r`e i`d` inp liig eiykr
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'nba jixtc `de reawd on gwi `ny dxifb cere eilr xingdl ekyenl i`yx dz`
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éøåâúéàzexrp el` wxta z"`e .xebzi`

laegn silic (.al zeaezk)
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:exiagøîâðådniz .'eke dlw dxiarl epic
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oizrnya `kd `iz` dliwql `dc llk okzi

izkec dnkae ma mdinc aizkc ipercie ae`ae
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cr dwfg `ied ipnif zlzac `zi` m` jkld
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רמה
oifge` mipy` cenr `t sc ± oey`x wxt`nw `aa

.éëä êåáàì äéì àîéú àì:xrhvne siqknc meyn dreh `edy `icda ericedl
.äøåúá áåúë êë àáà åì øåîà àìà:dxeza aizk jk ike xn`w ddinza c"qw

.êä åðééä óåñ óåñ:dyer dz` dti ike xne`e eyiianc.àìàel xne` `zegipa
miyi envr `ede dxeza aezk jke jk `xwn ia` el xne`e dxeza xen`d `xwn

jl oi` inp ikde exikfn df dn lr eal lr
:ikd diipzz `l jia`l xnel'éðúîøáò

.úåúéî éúù äá ùéù äøéáòezeng oebk
zy` `ide:yi`.äðåùàøä ä÷éæá`xnba
:dl yxtn'îâ.àèéùôoecp dxengac

ozrc` wilq ikidc aiigzp da s` ixdy
xary dna xbz` ixebz` ike dlwa oecil
lr `l` xar `l eli` zexiar izy
siqedy eiykre da oecp did dxengd

:dlwa oecp zxg` dxiar dnr xearløîà
.àáøedpicar onwl `z`c inwn i` i`ce

ik opireny`l jixhvi` `l ediiexzl
dlgz epic xnbpc oebk `iipznl jixhvi`

:'eke `"cq dlwl.'åëå àúìéî àä àðî
:dlwl epic xnbpc b"r`e.äìé÷ñálkc

`lc i`e dxeng `idc dliwqa ma mdinc
`xw jixhvi` `l okl mcew epic xnbp

:opireny`l.äøåîå øøåñ ïájtey dil ixwe
sc lirl) 'ixn`ck jetyl eteqy my lr mc

:'eke mikxc zyxta cnery (.aräéøãäàã
.äùî:dxez dpyna.ìëà àì íéøää ìà

df xnel digi dig `ed wicv `xwc ditiq
e`l ipd ciar `lc meyn k"re xenb wicv
e`l `l` zexg` zexiar xar m` `ed wicv

:yixcn dizernynk.ìëà àì íéøää ìà
`edy jezn eizea` zekfl jxhvp `ly

:ciqg.ä÷ãö ìù äôå÷î äðäð àìù`edy
:oebd mc`l i`pb xac.'ðåùàøä ä÷éæá

ea xdfdl dlgz df wwfedy xeqi` eze`a
xeqi`a `l la` oecp `ed epnn yextle
xaqwc xeng `edy t"r` oexg` eilr `ad
xeng 'it`e xeqi` lr lg xeqi` oi` iqei 'x

:zezin izy o`k oi` jkld lwd lråúåîç
.ùéà úùà úéùòðådpnl` za `yp oebk

z`yp jk xg`e ezeng meyn dn` dxq`pe
dxenga oecp yi` zy` meyn eilr dxq`pe
zy` dzid m` la` dncw `idc dtixya

`dza `ypyk li`ed ezeng ziyrpe yi
yi` zy` meyn eilr dxeq` ef dzid xak
yi` zy` xeq`` ezeng xeq` liig `l ez

:wpga `l` oecp epi`e.åäáà 'ø øîàã
:oig` 'c 'ta zenaiaøåñàá éñåé 'ø äãåî

éñåî.óxeq`l z`fd dy`d lr xac ycgne
`ly in lr dxq`l (e`) ycg xac da
`kd oebk dlgzn eilr dxeq` dzid
dxeq` dzid ezeng `ide dpnl` dzidyk
mc` lkl zxzene ezeng meyn el
dfd myd da siqed yi` zy` ziyrpyke
`peeb i`d ike mlerd lkl dxq`y xeqi`
liigc ebn xeq` lr lg xeq`c iqei 'x dcen
cr mdl zxzen dzidy `nlr `lek`
el dxeq`y t"r`e i`d` inp liig eiykr

:zcnere
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lr dvgnk reaw lke reaw dil dedc l"i cere ded mly i` ded dtixh i` opirci `lc

i` yixtc lk `nipe edpiyakip z"ke lwdl zeytp wtqc `ziixe`cn xehte inc dvgn

'nba jixtc `de reawd on gwi `ny dxifb cere eilr xingdl ekyenl i`yx dz`

:oilwqp `aexc meyn rxb `l zegtd lkl t"d edpip oilwqp `aexc dil wetiz

éøåâúéàzexrp el` wxta z"`e .xebzi`

laegn silic (.al zeaezk)

`penn zewlne oenn `ki`c `kid lkc exiaga

exiaga laegl dn jixte iwl `l `wlin mlyn

oky `ed `lew `penn i`e mixac 'da aiig oky

xnel okzi ji` `zyde c"aa ellkn xzed

ip`yc l"ie xebzi` ixebzi` ok m` `ed `lewc

ly epenn cqtd` `pngx qgc meyn mzd

:exiagøîâðådniz .'eke dlw dxiarl epic

i`y zecr dl `ied `d dxenga oecp i`n`e

`l i`xza icdq infzin i`c dnifdl leki dz`

`lhw xa `xab ediizecdq e`lac oeik ilhwin

mipy e`a iab (.d sc) zeknc w"ta gkenck `ed

l"ie 'eke ipelt ly epic xnbp `aya cga exn`e

ipta xar dipy dxiar jdc oebk ixiin `kdc

dnifdl leki dz` i`y zecra elit`c c"a

rxd zxrae meyn dtixha lirl dil opiaiign

e` i`nw infzin i`c oeik xnel yi cere

zecr i`xzac ediizecdq ipdn iygkzin

:dia opixw dnifdl leki dz`y

áéúëådyw o`kn .dliwqa didi ea einc

n"a) jyp edfi` yixac 'hpewd 'itl

ikteyl ziax ieln eywed 'ixn`c (mye :`q

my yxite ozp jypa `kd aizkc minc

jtyy minc rnyn didi ea eincc qxhpewa

`le eaeyi eilr arxa zne exiag z` iprdy

oizrnya `kd `iz` dliwql `dc llk okzi

izkec dnkae ma mdinc aizkc ipercie ae`ae

aizkcn yixcc d`xpe oiiz` dliwql mlek

'iqxb mixtqd lkae 'ebe uixt oa cilede `kd

oa cilede dil jinqe (:e sc) dxenzc w"ta

:uixt

ïåãð`wiqtc `zlin e`l .dpey`x dwifa

a` zy` ziyrpe ezeng `dc `id

o`nle oig` dil zi` i` `ed siqen xeqi`

:a` zy`a oecip dxeng dliwq xn`c

ïåãéìoaxw oiprl .yi` zy`c `xeqi`a inp

i` bbeya ze`hg 'a aiigziy jixt `w

ea exzd `le yi` zy` meyn ea exzd m` inp

ixii` cifnac dil xcdn daxe ezeng meyn

:mdipy meyn ea exzdaeøîàãeda` iax

oig` 'c 'tac b"r` .siqen xeqi`a iqei 'x dcen

seqal `niiw `lc rnyn (mye :al sc zenai)

zezixk) el exn` wxta 'i`ck `ed zn` n"n

(a"rl jiiy) :(mye :ci scåìéôàiax `niz

dniz .zewfgn zexiar xaqw l`ilnb oa oerny

(mye :cq zenai) eznai lr `ad wxt seqac

ol mzqc meyn iaxk zeiwlne oi`eyp opixn`

sqei axc l"ie 'ek dpye dwly inc dizeek `pz

ogky`c b"r`e zewfgn zeiwln xaq mzdc

`ziixaa zewfgn zexiar dil zi`c `pz

oikxde ea exzd wzye ea exzd ipzwc jenqac

rnyn mewn lkn `kil zewln mzdc ey`x

in ipzwcn zewfgn zeiwln dxaq 'ipznc dil

cre d`xzd dkixv dtik xaqw inp i` dwly

dtikl ea oixzn oi` zlza e` ixza wfgnc

cr dwfg `ied ipnif zlzac `zi` m` jkld

oi`c xnel yie dtikl edeqipkie wfgen `di jk xg` xeari m`y b"ayxl ziyilyae 'xl dipya dtikl ea oixzn i`n` dniz zvwe jenqa gkenck dtikl eze` oiqpek oi` ziriax

:izxz dia opicar `l `d dtik`e zewln` dia opixzn i`e ikda ibq `l dcegl dtik` dia opixzn i` jkld zewln z`xzda xearl wfgen `diy cr dtik eaiign
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רמו
oifge` mipya cenr `t sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äéì úìè÷ éìè÷ éøúá éøá àãà äéì øîàike yi` zy`a s` epecl `a dz` j`ide dxenga oecp `ed zezin izy da yiy dxiare eilr odizy elgy zn` ddinza
:ze`hg izy aiigzdle `ed bbey oiprl iqei iaxl ezeng` yi` zy` liig ike minrt izy epbxdz'éðúî.äðùå ä÷ìù éî:zexiar izy lr minrt izy dwly'îâ

.úåúéøë ìù:zewlnl ea exzde zxk ea yiy e`l.àåä àìè÷ øá àøáâã:edezxki miny icia.àìè÷ áø÷î àìã àåä éáåø÷å:ezzin daxwzp `l oiicr.äéùôð øúååîã
:zexiarl envr xiwtnc.úçà úøë ìù:dtikl edeqpki ziyilyae dwel mizyd lr minrt yly dnvr dxiar dze` xary.ïåòîù ïáøãzne oey`xl z`yp zenaia

`ypz `l iriaxl `ypz iyilyl zne ipyl
xeawl zwfgen died `l oipnif `zlz crc

:dilra z`.ïéúéðúî àîéìzeiwln izyac
oaxk `lc dtik irae ryx dil zwfgn

:l`ilnb oa oerny.úå÷éæçî úåøéáòeze`
zewln `le d`xzdae `ed ryx zwfga
`dc dtikl eze` oiqpek iyilya jkld

:zexiar ylya dil wfgzi`.éáéúéî
oaxk 'ipznl dnewe`l xcdnc `piaxl
xn`e le`y `a` biltcn l`ilnb oa oerny
e`l w"zc llkn l`ilnb oa oerny 'xk

:b"ayxkä÷ìéù ãò ÷æçåä àì øáñ øîå
.úåé÷ìî ùìùziyilyd lr iwlc oeike

opiliirn `l ryx `zyd wfgzi`c b"r`
:dil opipiic `l ipic ixzac dtikl dilåøúä

.÷úùå åád`xzd lawnk envra d`xdy
oke `icda zewlnl envr xizd `l edine
t"r` dlawn `edy fnxe ey`xa oikxda
envr xizd `lc ipd ik ze`xzda iwl `lc
ryx ewifgdl edpip ze`xzd n"n zewlnl
oke dil opiwaye dia oixzn dpey`x mrte
ziyilyae dil opiwaye dipy dxiara
dtikl eze` oiqpeke zewlnl dia oixzn
ly 'exiar ylya ryx wfged ixdy dilr

:zewln z`xzd.'åëå øîåà ìåàù àáà`de
zewlnl envr xizd `lc `kil zewln `kd
le`y `a`ca `nrh `nipc wzy ixdy
cr wfged `le zewifgn zeiwlnc meyn
liir `l ziyilyd lr dwlc oeike dwliy

:dtikl dil.éâìôéî à÷ éàîá`l `de
`iyw inp ocicl `dc aizen `piaxl
epivn `l b"ayxe iaxc `zbeltac
`xiaq zewifgn zexiar k"r `dc dnewe`l
`a` ira i`n`e zewln o`k oi` `dc edl

:ziriax le`y.àðéáø øîàoia `kd oia
d`xzd dkixv dtika `ziinw oizipzna
`le b"ayxk `nlr ilekce ibltin `w
zewln z`xzd ly zexiar yly cr wfged
zpkxda e` dwizya e` eita e` zelaewn
d`xzd dkixv i` dtika ibltinwe y`x
yly lr ryx wfgedy oeik xaq w"z
dtikl eze` oiqpek zewln ly ze`xzd
xaq le`y `a`e jk lr dxzed `ly t"r`e
`le ryx wfged zewln ly ze`xzd 'b lr

ar opira `zydne mizyd lrziriax dxi
:dtikl qpkz xearz m` ea zexzdlàìî

.åúîå÷:daeb.àæéîø àëéäå:zvwn `finx `kid edine dtikc yper jd `id ipiqn dynl dkld i`ce.äòø òùø úúåîúwfgen `nl` ezrx ezzinz ryx wfgedy in
:`ed dzin xa ryx.äòø äãåöîá:l"xc `yxc jci`l opiziin `xw i`da yiwl yix `kd ixii`c icii`.äëç äòø äãåöî éàîfge`e ohwe ylge rx `edy f"rla e"n`

:zeleagze ax`n i"r zezyxa fg`pl dnec epi`e d`ex epi`e me`zt milecb mibc ea'éðúî.íéãòá àìù:ebxdl c"al ozip `ly.øö íçìdtika `py i`n ira onwl
:`ziinw'îâ.ïðéòãé àðî:zecr `kile li`ed.úãçåéî úåãòádf oelgn cg` eze` oi`ex mipy oebk c"al dxeqn ezzin oi`y `l` zn` ozecre eilr oicirn mipyc

:`ed `nlra dac `iven '` cr it lr la` dtikl liirc opipz `kd edine dilr lhwin `lc (:e sc) zekn zkqna xn`c df oelgn cg`e.íéðàú éö÷åòá`xizi zewica
:dtikl liire `ed zn` zecr edin `lhwn dygkd `edda dil xht i`kf oac idpe `ed.äéðééòî:eirn ipa.ïéøåòù åúåà ïéìéëàî øãäåjezne eirn jeza oigtepy

:rwap `ed epiirn ohwedy'éðúî.äåñ÷ä:`xnba yxtn.úéîøà:ieb za.åá ïéòâåô ïéàð÷z` oi`exy drya ea oirbet mewn ly ez`pw oi`pwznd oixyk mc` ipa
:`ed ipiqn dynl dklde oic zial dxeqn ezzin oi` okin xg`l la` dyrnd.ïéòâåô:(a ` mikln) ea rbte jl enk oizinn.ïéøéæâ:f"rla y"lry` oirwt'îâàëéäå

.àæéîø:dzin da `kiiyc.ùã÷ä úà òìáëwelqa ze`xl `ly exdfedy aezk miela `xw xwirc witp `xwn `le `ed `nlra fnxe oi`iagne oirilany apb oeyl
:ecixede mrqpa oxd` `ae my aezky enk zegafnde oex`d oiqkn eipae oxd` eidy odly wzxpl milk zqpkd zrya zerqn.åîñå÷ úà íñå÷ äëéitlk llwny

:ea llwl gk ea yie ie`x `edy eipira mqew i`d (dil aygn `wc llwnd xaqw) eala el`d minqw ozepy dlrn itlk epiid enqew z` df mqewd dki mqewa dlrn
.íñå÷ åäëé:dfd mqewd edki xne`e exiag z` llwn.åð÷îìå åðå÷ìå åì:eaeh z` eizeixal dpwne mlerd z` dpew `edy dlrn itlk epiidc
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:déì úìè÷ éìè÷ éøúa ,éøa àãà ,déì øîàäðùî ¨©¥£¨§¦¦§¥§¨¥¨§©¥
,ätékì BúBà ïéñéðëî ïéc úéa ,äðLå ä÷lL éî¦¤¨¨§¨¨¥¦©§¦¦©¦¨

:úòwaúî BñéøkL ãò ïéøBòN BúBà ïéìéëàîeàøîâ ©£¦¦§¦©¤§¥¦§©©©
.ätékì BúBà ïéñðBk ïéc úéa ,äðLå ä÷ìc íeMî¦§¨¨§¨¨¥¦§¦©¦¨
àëä ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà ,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¨©©¦¦§¤¨¦¨¨
,àeä àìè÷ øa àøáâc ,ïðé÷ñò úBúéøk ìL úBi÷ìîa§©§ª¤§¥¨§¦©§©§¨©§¨¨
øzååî à÷c ïåéëå .déìè÷ áøwéî àìc àeä éáeø÷å§¦¥§Ÿ¦¨©§¨¥§¥¨§¨§©¥
àz ,àôéìçz øa äéîøé éaøì á÷òé éaø déì øîà .déåléò déìè÷ì déì ïðéáø÷î ,déLôð dì̈©§¥§¨§¦©¥¦§¨¥¦¨¥¨©¥©¦©£Ÿ§©¦¦§§¨©©£¦¨¨

ìL ìLå íézL ìL ìáà .úçà úøk ìL úBi÷ìîa ,Cì àøañàà÷c àeä éøeqéà ,úBúéøk L ©§§¨¨§©§ª¤¨¥©©£¨¤§©¦§¤¨Ÿ§¥¦¥§¨
léL àìc áb ìò óà ,äðL :äðLå ä÷lL éî :éàä élek øzååî àìå ,íéòèïéúéðúî ,àîéì .L ¨¥§Ÿ§©¥¥©¦¤¨¨§¨¨¨¨©©©§Ÿ¦¥¥¨©§¦¦

àéåä àì éðîéæ úìz ãò ,øîà àä ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø éàc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk àìc§Ÿ§©¨¦§¤©§¦¥§¦©¨¦§¤©§¦¥¨¨©©§¨¦§¥Ÿ©§¨
,éáéúéî .úB÷éæçî úBøéáò ,øáñ÷ ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø àîéz eléôà ,àðéáø øîà .ä÷æç£¨¨¨©©¦¨£¦¥¨©¨¦§¤©§¦¥¨¨©£¥©£¦¥¦¦
BúBà ïéñðBk ,úéLéìLe .BúBà ïé÷ìî ,äiðLe äðBLàø íòt ,úB÷ìî da LiL äøéáò øáò̈©£¥¨¤¥¨©§©©¦¨§¦¨©§¦§¦¦§¦

úéLéìLa óà ,øîBà ìeàL àaà .ätékìéàî .ätékì BúBà ïéñðBk ,úéòéáøa .BúBà ïé÷ìî , ©¦¨©¨¨¥©©§¦¦©§¦©§¦¦§¦©¦¨©
,àì .ébìtéî÷ ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøå éaøc àzâeìôáe .úB÷éæçî úBi÷ìî ,àîìò éleëc ,åàì̈§¥¨§¨©§ª©£¦¦§§¨§©¦§©¨¦§¤©§¦¥¨¦©§¦Ÿ
úBøéáò ,øáñ øîc .ébìtéî à÷ àäa ,àëäå .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc eäì úéà àîìò éleëc§¥¨§¨¦§§©¨¦§¤©§¦¥§¨¨§¨¨¦©§¦§©¨©£¥
íòt ,BLàø ïékøäå Ba eøúä ,÷úLå Ba eøúä ,àéðúãäå .úB÷éæçî úBi÷ìî ,øáñ øîe .úB÷éæçî©£¦©¨©©§ª©£¦§¨§©§¨¦§§¨©¦§§¦§¦Ÿ©©
,úéLéìMa óà ,øîBà ìeàL àaà .ätékì BúBà ïéñðBk ,úéLéìL .Ba ïéøúî ,äiðLe äðBLàø¦¨§¦¨©§¦§¦¦§¦©¦¨©¨¨¥©©§¦¦
,àðéáø øîà ?ébìtéî÷ éàîa .àkéì úB÷ìî ,íúäå .ätékì BúBà ïéñðBk ,úéòéáøa .Ba ïéøúî©§¦©§¦¦§¦©¦¨§¨¨©§¥¨§©¨¦©§¦¨©©¦¨
?àæéîø àëéäå .BúîB÷ àìî ,äãeäé áø øîà ?äték éàîe .ébìtéî÷ ,äàøúä äëéøö ätéëa§¦¨§¦¨©§¨¨¨¦©§¦©¦¨¨©©§¨§Ÿ¨§¥¨§¦¨
íãàä òãé àì [íb] ék' áéúëc éàî ,Lé÷ì Léø øîàå .'äòø òLø úúBîz' ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦§¥¨¨¨¨§¨©¥¨¦©¦§¦¦©Ÿ¥©¨¨¨

:äkç Lé÷ì Léø øîà ,'äòø äãBöî' éàî .'äòø äãBöîa íéæçàpL íéâck Bzò úàäðùî ¤¦©¨¦¤¤¡¨¦¦§¨¨¨©§¨¨¨¨©¥¨¦©¨
:õçì íéîe øö íçì BúBà ïéìéëàîe ,ätékì BúBà ïéñéðëî ,íéãòa àlL Lôð âøBääàøîâ ©¥¤¤¤Ÿ§¥¦©§¦¦©¦¨©£¦¦¤¤©©¦¨©

øîà ,àcñç áøå .äàøúäa àlL ,øîà ìàeîLe .úãçeéî úeãòa ,áø øîà ?ïðéòãé àðî§¨¨§¦©¨©©§¥§¤¤§¥¨©¤Ÿ§©§¨¨§©¦§¨¨©
éàkæ ïa ÷ãáe äNòî ,ïðúãk .'úBøé÷ç'a Leçkúéà àìå ,'úB÷éãá'a Leçkúéàc ïBâk ,éîéáà£¦¦§§¦§©¦§¦§Ÿ¦§©©£¦§¦§©©£¤¨©¤©©
íçì Bì ïéðúBð éðz÷c ,àëä àðL éàî :õçì íéîe øö íçì BúBà ïéìéëàîe :íéðàz éö÷eòa§§¥§¥¦©£¦¦¤¤©©¦¨©©§¨¨¨§¨¨¥§¦¤¤
øîà .úòwaúî BñéøkL ãò ïéøBòN BúBà ïéìéëàî éðz÷c ,íúä àðL éàîe ,õçì íéîe øö©©¦¨©©§¨¨¨§¨¨¥©£¦¦§¦©¤§¥¦§©©©¨©
BúBà ïéìéëàî ,øãäå .Bðééòî ïè÷eiL ãò õçì íéîe øö íçì Bì ïéðúBð ,éãéàå éãéà ,úLL áø©¥¤¦¦§¦¦§¦¤¤©©¦©©©¤§©©§¨©£©©£¦¦

:úòwaúî BñéøkL ãò ïéøBòNäðùî,úénøà ìòBaäå ,íñBwa ìl÷îäå ,äåñwä úà áðBbä §¦©¤§¥¦§©©©©¥¤©©§¨§©§©¥©¥§©¥£©¦
èa LnML ïäk .Ba ïéòâBt ïéàp÷àlà ,ïéc úéáì BúBà ïéàéáî íéðäkä åéçà ïéà ,äàîe ©¨¦§¦Ÿ¥¤¦¥§§¨¥¤¨©Ÿ£¦§¦¦§¥¦¤¨

éaø ,Lc÷na LnML øæ .ïéøéæâa BçBî úà ïéòéöôîe ,äøæòì õeç BúBà ïéàéöBî äðeäk éçøt¦§¥§¨¦¦¨£¨¨©§¦¦¤¦§¦¦¨¤¦¥©¦§¨©¦
:íéîL éãéa ,íéøîBà íéîëçå .÷ðça ,øîBà àáé÷òàøîâ,äãeäé áø øîà ?'äåñ÷' éàî £¦¨¥§¤¤©£¨¦§¦¦¥¨¨¦©©§¨¨©©§¨

úà òlák úBàøì eàáé àìå' ,àæéîø àëéäå .'Cñpä úBN÷ úàå' ,øîBà àeä ïëå .úøL éìk§¦¨¥§¥¥§¥§©¨¤§¥¨§¦¨§Ÿ¨Ÿ¦§§©©¤
äaø àîézéàå ,ïðaø .BîñB÷ úà íñB÷ äké ,óñBé áø éðz :íñB÷a ìl÷îäå :'eúîå Lãwä©Ÿ¤¨¥§©§©¥©¥¨¥©¥©¤¥¤§©¨¨§¦¥¨©¨
,áøî àðäk áø déðéî àòa :úénøà ìòBaäå :Bð÷îìe BðB÷ìe Bì íñB÷ eäké ,éøîà éøî øa©¨¦¨§¦©¥¥§§©§§©¥£©¦§¨¦¥©©£¨¥©
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סנהדרין. הנשרפין - פרק תשיעי דף פא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc oixcdpq(iying meil)

:`ax uxzn,déì øîàéøa àãà,[ipaÎ]déì úìè÷ éìè÷ éøúaike - ¨©¥£¨§¦¦§¥§¨¥¨§©¥
epecl yie ,mixeqi` ipy elgy jxack zn` ,zezin izya epbxdz

.dxengd dzina

äðùî
dqpkd ici lr dzin iaiegn oica zewqer dixg` d`ade ef dpyn

.dtikl
äðLå ä÷lL éî,aey xary meyn dipy mrt dwl xnelk ,zewlna ¦¤¨¨§¨¨

`l` ,eze` miwln oi` ziyily mrt xaerykïéñéðëî ïéc úéa¥¦©§¦¦
ätékì BúBà,ohw xcg -BñéøkL ãò ïéøBòN BúBà ïéìéëàîe ©¦¨©£¦¦§¦©¤§¥

úòwaúî.zne ¦§©©©

àøîâ
ike :oicd xneg lr ddnz `xnbdïéñðBk ïéc úéa äðLå ä÷ìc íeMî¦§¨¨§¨¨¥¦§¦

ätékì BúBà. ©¦¨
:`xnbd zvxznàëä ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¨©©¦¦§¤¨¦¨¨

dpyna,ïðé÷ñò úBúéøk ìL úBi÷ìîaze`ad zewlna xnelk §©§ª¤§¥¨§¦©
,zxk aeig mda yiy zexiar lr yperkàeä àìè÷ øa àøáâc- §©§¨©§¨¨

,miny icia dzin aiig df mc`ydéìè÷ áøwéî àìc àeä éáeø÷å§¦¥§Ÿ¦¨©§¨¥
,ezzin daxwzp `l oiicry `l` -déLôð dì øzååî à÷c ïåéëå- §¥¨§¨§©¥¨©§¥

mda xdfidl `le mixeqi` lr xearl envr z` xiwtn `edy oeike
,llkdéåléò déìè÷ì déì ïðéáø÷îz` eil` miaxwn oic zia - §¨§¦©¥¦§¨¥¦¨¥

.dtikl ezqpkd ici lr ezzin
:dtik aiig ote` dfi`a zx`an `xnbdéaøì á÷òé éaø déì øîà̈©¥©¦©£Ÿ§©¦

Cì àøañà àz ,àôéìçz øa äéîøédpynd ixac .jl x`a`e `ea - ¦§§¨©©£¦¨¨©§§¨¨
`l` exn`p `l,úçà úøk ìL úBi÷ìîaxeqi` eze` lr xary §©§ª¤¨¥©©

,minrt yely zxkìáàzepey zexiar lrìL ìLå íézL ìLL £¨¤§©¦§¤¨Ÿ
úBúéøkc ,dtikl eze` miqipkn oi`àìå íéòè à÷c àeä éøeqéà §¥¦¥§¨¨¥§Ÿ

éàä élek øzååî,mixeqi`d lkn merhl liaya ok dyry meyn - §©¥¥©
.zexiar xearl lke lkn envr z` xiwtdy meyn `le

:epizpyna epipyäðLå ä÷lL éî.'eke dtikl eze` miqipkn oic zia ¦¤¨¨§¨¨
dnk dwlie xeariy cr dtikl eze` miqipkn oi`y jkl mrhd
.zexiarl xwtend ryxl wfgen mc` df ici lr wxy iptn ,minrt

'dwfg' oic iabl mi`pzd ewlgp zellkae(:cq zenai)xaeq iax ,
l`ilnb oa oerny oaxe minrt izy rxe`nd zxfg ici lr `idy
dhiy efi`a dpc epziibeq .minrt yely ixg` `l` dpi`y xaeq
,ryxl eze` 'wifgn'd xacdy ,dpian `xnbd .epizpyn dxn`p
e` miinrt dwly ici lry ,zewlnd `l` ,dxiard mvr epi`
xearl xfg `l` zewlnd ici lr xqiizd `l mrt lkae yely
rpen xac oi`e yperd ici lr xqiizn epi`y ryxl wfgen ,aey

.epevx z` ze`lnl epnn
e dwl' dpynd oeyln :`xnbd zwiicn'äðLdwly oeiky ,x`ean ¨¨

,ryxl `ed wfgen dxiar xearl xfege xqiizd `le dipy mrt
eò óàléL àìc áb ìL.minrt yely dwl `ly -àîéìdxe`kl - ©©©§Ÿ¦¥¥¨

c jk jezn xnel yiéàc ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk àìc ïéúéðúîkïaø ©§¦¦§Ÿ§©¨¦§¤©§¦¥§¦©¨
ä÷æç àéåä àì éðîéæ úìz ãò øîà àä ,ìàéìîb ïa ïBòîL`ld - ¦§¤©§¦¥¨¨©©§¨¦§¥Ÿ©§¨£¨¨

ezrc(:cq zenai)epizpyn `l` .minrt yelyn zegta dwfg oi`y
.dwfg ef ixd minrt izyay ,iax zhiyk

oa oerny oax zhiyl s` zayiizn epizpyny x`an `piax
:l`ilnbàîéz eléôà ,àðéáø øîàk [xn`zÎ]ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¨©©¦¨£¦¥¨©¨¦§¤©§¦¥

`ed xak aey xearl jiynne miinrt dwly ixg`y mrhde ,`id
c meyn ryxl wfgenøáñ÷yúBøéáòonvrúB÷éæçîzwfga eze` ¨¨©£¥©£¦

wfgen `ed ixd ,minrt yely xary oeike .zewlnd `le ,ryx
.dtikl eze` miqpeke ryxl

:`piax ixac z` zegcl dqpn `xnbdéáéúéî,`piax lr eywd - ¥¦¦
,`ziixaa epipyúB÷ìî da LiL äøéáò øáòäiðLå äðBLàø íòt , ¨©£¥¨¤¤¨©§©©¦¨§§¦¨

e ,BúBà ïé÷ìîd mrtaúéLéìL`l` miwln oi` xaryBúBà ïéñðBk ©§¦§¦¦§¦
,BúBà ïé÷ìî úéLéìLa óà ,øîBà ìeàL àaà .ätékìwxeamrt ©¦¨©¨¨¥©©§¦¦©§¦©

dúéòéáøxary.ätékì BúBà ïéñðBk:`xnbd dywneåàì éàîike - §¦¦§¦©¦¨©¨
xacd oi`àîìò éleëclkd ixacly -úB÷éæçî úBi÷ìîxacd - §¥¨§¨©§ª©£¦

e` miinrt dwly ici lry ,zewlnd od ryxl eze` wifgnd
ryxl `ed wfgen xearl jiynn `l` xqiizn epi`e yely

,zexiarl xwtendå`ziixad ly mi`pzdàzâeìôámzwelgna - §¦§§¨
ébìtéî÷ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøå éaøcxaeq `nw `pz ,ewlgp - §©¦§©¨¦§¤©§¦¥¨¦©§¦

,aey xare miinrt dwly oeike ,minrt izya `id dwfgdy iaxk
xaeq le`y `a`e ,dtikl eze` miqpeke ryxl wfgen `ed ixd
yely dwliy cr dtikl miqpek oi` okle ,l`ilnb oa oerny oaxk
`nw `pz ixacl zn`ezd epizpyn ,df itle .aey xearie minrt

.l`ilnb oa oerny oaxk `le iaxk `id ,`ziixad ly
:`piax uxznàì`l` ,`ziixaa zwelgnd efúéà àîìò éleëc Ÿ§¥¨§¨¦

eäì[ezxaq mdl yiÎ]ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc`id dwfgdy §§©¨¦§¤©§¦¥
,minrt yelyaébìtéî à÷ àäa àëäå,ewlgp dfa `ziixaa o`ke - §¨¨§¨¨¦©§¦

øîc`nw `pz -úB÷éæçî úBøéáò øáñ,llk zewlna ielz epi`e §©¨©£¥©£¦
,dtikl eze` miqpeke ryxl wfged ziyily mrt xary oeikeøîe©

le`y `a`e -úB÷éæçî úBi÷ìî øáñryxl eze` wifgnd xacd - ¨©©§ª©£¦
xqiizd `l mrt lkae minrt yely dwly ici lry ,zewlnd od
,ziriax mrta mb xare ,xearl jiynd `l` zewlnd ici lr

.ryxl `ed wfgen
:dxe`iaa dywzne `ziixa d`ian `xnbdàéðúãäå,`ziixaa §¨§©§¨
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רמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `t sc oixcdpq(iying meil)

:`ax uxzn,déì øîàéøa àãà,[ipaÎ]déì úìè÷ éìè÷ éøúaike - ¨©¥£¨§¦¦§¥§¨¥¨§©¥
epecl yie ,mixeqi` ipy elgy jxack zn` ,zezin izya epbxdz

.dxengd dzina

äðùî
dqpkd ici lr dzin iaiegn oica zewqer dixg` d`ade ef dpyn

.dtikl
äðLå ä÷lL éî,aey xary meyn dipy mrt dwl xnelk ,zewlna ¦¤¨¨§¨¨

`l` ,eze` miwln oi` ziyily mrt xaerykïéñéðëî ïéc úéa¥¦©§¦¦
ätékì BúBà,ohw xcg -BñéøkL ãò ïéøBòN BúBà ïéìéëàîe ©¦¨©£¦¦§¦©¤§¥

úòwaúî.zne ¦§©©©

àøîâ
ike :oicd xneg lr ddnz `xnbdïéñðBk ïéc úéa äðLå ä÷ìc íeMî¦§¨¨§¨¨¥¦§¦

ätékì BúBà. ©¦¨
:`xnbd zvxznàëä ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨¨©©¦¦§¤¨¦¨¨

dpyna,ïðé÷ñò úBúéøk ìL úBi÷ìîaze`ad zewlna xnelk §©§ª¤§¥¨§¦©
,zxk aeig mda yiy zexiar lr yperkàeä àìè÷ øa àøáâc- §©§¨©§¨¨

,miny icia dzin aiig df mc`ydéìè÷ áøwéî àìc àeä éáeø÷å§¦¥§Ÿ¦¨©§¨¥
,ezzin daxwzp `l oiicry `l` -déLôð dì øzååî à÷c ïåéëå- §¥¨§¨§©¥¨©§¥

mda xdfidl `le mixeqi` lr xearl envr z` xiwtn `edy oeike
,llkdéåléò déìè÷ì déì ïðéáø÷îz` eil` miaxwn oic zia - §¨§¦©¥¦§¨¥¦¨¥

.dtikl ezqpkd ici lr ezzin
:dtik aiig ote` dfi`a zx`an `xnbdéaøì á÷òé éaø déì øîà̈©¥©¦©£Ÿ§©¦
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,minrt yely zxkìáàzepey zexiar lrìL ìLå íézL ìLL £¨¤§©¦§¤¨Ÿ
úBúéøkc ,dtikl eze` miqipkn oi`àìå íéòè à÷c àeä éøeqéà §¥¦¥§¨¨¥§Ÿ
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.zexiarl xwtend ryxl wfgen mc` df ici lr wxy iptn ,minrt

'dwfg' oic iabl mi`pzd ewlgp zellkae(:cq zenai)xaeq iax ,
l`ilnb oa oerny oaxe minrt izy rxe`nd zxfg ici lr `idy
dhiy efi`a dpc epziibeq .minrt yely ixg` `l` dpi`y xaeq
,ryxl eze` 'wifgn'd xacdy ,dpian `xnbd .epizpyn dxn`p
e` miinrt dwly ici lry ,zewlnd `l` ,dxiard mvr epi`
xearl xfg `l` zewlnd ici lr xqiizd `l mrt lkae yely
rpen xac oi`e yperd ici lr xqiizn epi`y ryxl wfgen ,aey

.epevx z` ze`lnl epnn
e dwl' dpynd oeyln :`xnbd zwiicn'äðLdwly oeiky ,x`ean ¨¨

,ryxl `ed wfgen dxiar xearl xfege xqiizd `le dipy mrt
eò óàléL àìc áb ìL.minrt yely dwl `ly -àîéìdxe`kl - ©©©§Ÿ¦¥¥¨
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`ed xak aey xearl jiynne miinrt dwly ixg`y mrhde ,`id
c meyn ryxl wfgenøáñ÷yúBøéáòonvrúB÷éæçîzwfga eze` ¨¨©£¥©£¦
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.dtikl eze` miqpeke ryxl
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e ,BúBà ïé÷ìîd mrtaúéLéìL`l` miwln oi` xaryBúBà ïéñðBk ©§¦§¦¦§¦
,BúBà ïé÷ìî úéLéìLa óà ,øîBà ìeàL àaà .ätékìwxeamrt ©¦¨©¨¨¥©©§¦¦©§¦©

dúéòéáøxary.ätékì BúBà ïéñðBk:`xnbd dywneåàì éàîike - §¦¦§¦©¦¨©¨
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,aey xare miinrt dwly oeike ,minrt izya `id dwfgdy iaxk
xaeq le`y `a`e ,dtikl eze` miqpeke ryxl wfgen `ed ixd
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,dtikl eze` miqpeke ryxl wfged ziyily mrt xary oeikeøîe©
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Ba ïéøúîa la` ,yper `ll eze` migipneúéLéìLea mixzn ©§¦§¦¦

xeariyke ,zewlnl,ätékì BúBà ïéñðBkryx wfgedy meyn §¦©¦¨
.zewln z`xzd ly zexiar yelyaóà ,øîBà ìeàL àaà©¨¨¥©
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lirl d`aedyébìtéî÷ äàøúä äëéøö ätéëajixv m`d ewlgp - §¦¨§¦¨©§¨¨¨¦©§¦
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xcde"רמח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr at sc oixcdpq(iyiy meil)

m`déøîâì áø dééLpéà .eäî ,ïéàp÷ Ba eòât àìdn ax gky - Ÿ¨§©¨¦©¦©§¥©¦§¨¥
.df xaca eaxn cnlydéîìça àðäk áøì eäeéø÷àaxl e`ixwd - ©§§§©©£¨§¤§¥

melga `pdk(`i a ik`ln)ìàøNéá äúNòð äáòBúå äãeäé äãâa'¨§¨§¨§¥¨¤¤§¨§¦§¨¥
àúà ,'øëð ìà úa ìòáe áäà øLà 'ä Lã÷ äãeäé ìlç ék íéìLeøéáe¦¨¨¦¦¦¥§¨Ÿ¤£¤¨¥¨©©¥¥¨¨¨

e ax iptl `a -ïeéø÷à éëä ,déì øîà.il e`ixwd jk -áø déøkãà £©¥¨¦©§§©§§¥©
déøîâì,ezpyn z` ax xkfp -ïëå ,íéáëBk úãBáò Bæ ,'äãeäé äãâa' ¦§¨¥¨§¨§¨£©¨¦§¥

øîBà àeä(k b edinxi)Drxn dX` dcbA ok`'úéa éa ízãâa [ïk] ¥¨¥¨§¨¦¨¥¥¨¥§©§¤¦¥
,''ä íeàð ìàøNé.'dciba' mya dpekn miakek zceary ixd ¦§¨¥§

øîBà àeä ïëå ,øeëæ ákLî äæ 'íéìLeøéáe ìàøNéá äúNòð äáòBúå'§¥¨¤¤§¨§¦§¨¥¦¨©¦¤¦§©¨§¥¥
,'darez' xekf akynl `xewe xg` mewnaákLú àì øëæ úàå'§¤¨¨Ÿ¦§©

'àéä äáòBz äMà éákLî(ak gi `xwie).Bæ ''ä Lã÷ äãeäé ìlç ék' ¦§§¥¦¨¥¨¦¦¦¥§¨Ÿ¤
øîBà àeä ïëå ,äðBæ(gi bk mixac)úBðaî äLã÷ äéäú] (ùã÷ äéäé) àì' ¨§¥¥Ÿ¦§¤§¥¨¦§

,['ìàøNéitl 'dycw' z`xwp zepfl zxwtend diept dy`y ¦§¨¥
.dzyecw z` zllgnyúéúekä ìò àaä äæ 'øëð ìà úa ìòáe'¨©©¥¥¨¤©¨©©¦

.[diebÎ]déøúa áéúëeeixg` aezke -(ai a ik`ln)`a ly eyper edn §¦©§¥
,diebd lräðBòå øò äpNòé øLà Léàì 'ä úøëé'[éìäàî] (éäìàî) ©§¥¨¦£¤©£¤¨¥§¤¥¨¢¥

,'úBàáö 'äì äçðî Lébîe á÷òéyíëç ãéîìz íàBì äéäé àì ,àeä ©£Ÿ©¦¦§¨©§¨¦©§¦¨¨Ÿ¦§¤
íéîëça øò,zexedle oiadl sixg oa -íéãéîìza äðBòåoa - ¥©£¨¦§¤©©§¦¦

e ,micinlzl dkldk aiynyLébî ïa Bì äéäé àì ,àeä ïäk íà¦Ÿ¥Ÿ¦§¤¥©¦
.úBàáö 'äì äçðîsqepa `a ,miaeh mipa el eidi `ly ,df ypere ¦§¨©§¨

.zxka envr `edy jkl
:`xnbd zyxecúéúekä ìò àaä ìk ,äéeáà øa àiéç éaø øîà̈©©¦¦¨©£¨¨©¨©©¦

íéáëBk úãBáòa ïzçúî eléàk,xg` l` ly epzg dyrp eli`k - §¦¦§©¥©£©¨¦
áéúëc(`i a ik`ln)à úa ìòáe','øëð ìoiadl yieìàì Bì Lé úa éëå ¦§¦¨©©¥¥¨§¦©¤§¥

úéúekä ìò àaä äæ àlà .øëðdilr `ade ,'xkp l` za' z`xwpy ¥¨¤¨¤©¨©©¦
.'dia`'l ozg dyrp

:diea` oa `iig iax ly ztqep dyxc,äéeáà øa àiéç éaø øîàå§¨©©¦¦¨©£¨
íé÷éBäé ìL Bzìbìb ìò áeúk'úøçà ãBòå úàæ' ,,z`f dnwp xnelk ¨©ª§¨§¤§¨¦Ÿ§£¤¤

.ea dyriz zxg` dnwp cere ,dxeawl `a `le zny ea dzyrp
:`xnbd zxtqnBðé÷æ[eaqÎ],àãéøt éaøcxa `iig iax `ede §¥§©¦§¥¨

,diea`àéãL úåäc àzìbìeb àeää çkLàzlebleb dze` `vn - ©§©©§¨§¨©£©©§¨
zklyen dzidydéåléò áeúk äåäå ,íéìLeøé éøòLaaezk dide - §©£¥§¨©¦©£¨¨¦¨¥

,dilrâeáð øãäå ,døá÷ .'úøçà ãBòå úàæ'd`vie dvavae - Ÿ§©¤¤§©¨©£©§
,dzxeawndøá÷aey.âeáð øãäå,íé÷éBäé ìL àzìbìeb éàä ,øîà §©¨©£©§£©©§¨§¨¤§¨¦
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לא זו בלבד שמתבטלים הזדונות, אלא יתירה מזה, שהם עצמם נהפכים לזכויות.
ממאמר שבת חול המועד סוכות ה'תשכ"ז
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.åäî ïéàð÷ åá åòâô àì:xaca yper dn.äéøîâì áø äééùðàxnby dn gky
:eaiydl rci `le df xaca eaxn.'åâå øëæ úàå øîåà àåä ïëådarez `xwc ditiq

:`id.äðåæ:zil`xyi 'it`e zxwten.ùã÷zepef secxl jlede ezyecw xiwtn
:ezyecw llgn ycw oke dzyecw zllgn dycw.íé÷éåäé ìù åúìâìâ ìò áåúë

xa `iig 'x meyn:dl hwp diea`ãåòå úàæ
.úøçàzxg` cere xak da ziyrp dnwp

:da dyrz.àãéøô 'øã åðé÷æ`iig 'x `ed
:wlga 'ixn` ikde diea` xa.âåáðdvava

:dzxeawn d`vie.øåîç úøåá÷jlyen
:zeaegxa.àèôéñá:fbx`.àäúááéùì

:dizepkyl.äì éùðî à÷ àìãzgkyp dpi`
:ealn.àøåðúì äúøâù:xepzd z` dwiqd

.äéìò áééç:el` lk meyn da yprp xnelk
.äãðmewn lkn dnda mck dieb mcy t"r`

:`ed myd zyecwl lelige qe`in.äçôù
dxiab l`xyi zqpky elv` dgtyk `idy

:z`xwp.äéåâlk 'ebe xiqi ik ma ozgzz `l
`lc e`l edine rnyna ald z` zexiqnd
rnyn zepzg jxcc `ziixe`c `kil ozgzz
dpin yextlc exfb i`penyg ly epic ziae

:ipd lk meyn.à"àzil oiyecwc ynn e`le
dpnid yextl aiige `inc `"`l edine edl

:yi` zy`a libx `di `lyïéà úåùéà ìáà
.íäìzcgein dpi`e zxwten dieb mzqy

:`"`l `inc `le dlral.àãñç áø øîà
dyrn zryae oic ziaa jlnil `ad i`pw
`l` dxn`p `ly el mixen oi` ea rbti m`

:jlnp epi`e envrn `pwnlàìà ãåò àìå
.éøîæ ùøéô íàùqgpt ebxde dy`d on

`c dkld dxn`p `ly eilr bxdp ok xg`
:dyrn zrya `l`.éøîæ:l`inely `ed

.èáù àéùð:onwlck oerny.ïåòîùipy
:ohal iyily iel ohaläøéúä éî åøúé úá

.êìdpzpyke `yp dxez ozn mcew dyn
zevn llkl eqpkpe eid gp ipa olek dxez
:ax axr ly miax mixbe mdnr `ide

.äëìä åðîî äîìòúðåipiqa el xn`py
:'eke dieb lread.àáà éáà éçàdyn epiid

:oxd` eia` ia` ig` didy.à÷ðååøô:gily
.äîëç ïéàù äàø àøéå éàî øîà ìàåîù
cbp dpeaz oi`e dnkg oi` weqt xkfp xnelk
oiwleg oi` myd lelig yiy mewn lky 'd
ipta dkld qgpt dxed jkitl axl ceak
`ly dynn zeyx lehil oiznd `le eax

:dieb z` xizdl ecnlie mi`exd e`xií÷éå
.ç÷éå:ded ecia e`l `zyd crc llkn

.äãòäaizkck oipce miayei eidy oixcdpq
(.dl lirl) 'c 'xta 'ixn`e iy`x lk z` gw
lr zeytp ipic mpecl oipic iza mdl wlg

:xert oer.äððù óìùy`xay lfxad sly
:gnex ly urd.éì÷ðåà:yealn
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æ"âùð:odk `ed m` dpefêãéàådywd dpef meyn iaiign `le .ixwtn `l ediiyp

oi` (mye .`q zenai) eznai lr `ad wxt xn`c `dn `"fiehpetn dyn x"d

meyn aiign `l gwi `l dpef aizkc oeikc l"ie dieb y"ke zxxgeyne zxeib `l` dpef

rnyn cere `l dieb la` iyeciw iqtzc zxeib oebk oigewil da yi ok m` `l` dpef

dxiq`e l`xyil `ixyc `idda ixii`c `xw

edine ediieexzl dxeq`c dieb iwet`l odkl

(mye .hk dxenz) oixeq`d lk wxtac dyw

dilr dwel dieb lr `ad odka `ax xn`w

inwe`l `ed wgece `ziixe`cn dpef meyn

dxyr 'tac dyw cere iia`k `kdc `zrny

iaxe dcedi iax ibilt (.gr sc oiyecw) oiqgei

`l oerny iaxl 'it`e odkl zxeiba y"xe iqei

erxfpy yly zan dzegt dxiibzpa `l` ixy

yxtl d`xpe `l dieb la` l`xyia dileza

elit`e dlrap `ly zxneyna `zrny jdc

`witqn `ziixe`cn iwl `l zxneyn dpi`

`axk `ziixe`cn dwel dlera i`ce la`

`ziixe`cnc b"r` oiyecwc `idde dxenza

zxifb `l` dxqzin dpef meyn e`l dxeq`

`xza wxt inlyexia rnyn oke aezkd

ryedi iax mya ici` xa awri x"`c oiyeciwc

dilr oixew eidy mexca dgtyna dyrn iel oa

`vne dwceal qepnex 'x z` iax glye xerxr

cg` meie mipy 'b zan dzegt dzpwf dxiibzpy
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ehn ocei 'x deg` xa `c` ax mya `xirf x"`c

zxbea cle opgei 'x mya eda` 'x ax mya da

`ede dyr gkn `ae dyrz `la `idy xyk

dyrz `l lk zxbea `le gwi dilezaa dy`

m` ik dizeekce `ed dyr dyr gkn `ad
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רנ
oifge` mipya cenr at sc ± oey`x wxt`nw `aa

.åì÷î ìò êìåäå ïòùðehay ipa ea mixikn eidi `ly lfxad ila ecal urd lr
:`a `ed bexdly.'åë åðéöî ïëéäa`en zepa xg` mknvr mixiwtn mz` xnelk

xedhe yext did`y mklyn lecb ily hay ike mkzenk dyr` `l dnl ip`
xzeidvex `ed s`y daewl qpkil el egipd exn` ok ernyy oeik mklekn

:epizenk.åéëøö:yinyzúà ïéùåøô åøéúä
.øáãäqgpt ixdy ok zeyrl xzen i`ce

my micnerd exn` jk epizenk dyr
:qpkpy e`xyk.ùåøôì åì äéäùdy`d on

:ebxedl ozip oi` aeye.øáãìiyp`l werfl
:eriiql ehay.äúåá÷ðáå åúåøëæá ïååëù

ozipy ercie dfa df miweac mze` e`xe
d`py exn`i `le ea rebtl i`pwl zeyx

:eilr eala dzid.åèîùð àìùdf yextl
:oica mbxdy e`xy cr dfnúà äéáâäå

.óå÷ùîäjxved `le miwacp o`ivede
:ehnyie gnexd litydlêàìî àáù ãçàå

.úéçùäåebxd `le ehay ipa ecxhede
:qgptlúåìéìô:aix .éàð÷ ïáiel hayn .

(cl ziy`xa) aizkc dpic dyrna `piwy
:epzeg` z` dyri dpefkd.äîç áéùî ïá

svwd `vi ik aizkc gxwc dyrna oxd`
:zxehwd z` ozie aizke.åîà éáàexzi

aizkc exzi zepan gwl qgpt ia` xfrl`c
el l`ihet zepan el gwl oxd` oa xfrl`e
exzi df l`ihet dcb`a yxtne dy`l
dheqa exn`e dxf dcearl milbr mhity
exvia hthty sqei ly epa df l`ihet
din` exzin din`c dea` i` opipyne
sqein dini`c dea` i` sqein dini`c
aizkc inp `wic exzin dini`c dini`

:l`het `le l`ihet.åæ äøôë äéåàøå
:qgpt dyry.íìåòì úøôëî àäúù

mler zpedk zixal (dk xacna) aizkc
:xtkie eidl`l `pw xy` zgzúåàî 'ã

.'åëå:eed ikd `ixhniba xifxf.íéðúîoeyl
:dpznd.ùéú åà:egk yyzy críå÷ìà

.åîò:ely zenwd lky.òãåé äéä àì ñçðôå
`ly enr mewl` jln enyy d"a yecwdy
ipira d`xpe egk yyziy oizndl jixv did
zgizt lky iaxr oeyl z`fd daizdy

:l` odizeaiz.íéùùfnx xacl oi`e
:`xwna.äùòðùzexfen miviak ely mivia

ekezay rxf zaky lalazpe ylwedy
:zelira aexn.äàìîúð àéäårxf zaky

:min d`ln dbexrk.äáùåîdayen mewn
:xzeia dagx dzidy.äìù øá÷åzgizt

:dngx.äéáàá äáæëùl` dil` devy
:mday lecbl `l` irnyz.äæ íò éá ñåë

:i"r mze` hegy.éùðéà éøîàã åðééäålr
:df xac mixne` iafk my.éðáøåàì éð÷ ïéá

:cegi mewn.éðáøåàoia dlcbd dwc daxr
:f"rla `"piehy` minb`d.éòá éàîi`ce

:myl dkld zepf meyn.éð÷ã éôì÷ éãäá
:mipwd zetilwéàðìéåù.àéòá éàîi`ce

:my dkld zepf meyn.äîàì äúôâ:dpef za dpef dze` oixew dzpify oeiky dn` lr dziitb my d`ived xnelk dn` dti`pd.àéìñä`l oeyl extqie exkfiy mxb
xifp) exrya lqlqn oeyl mper xg` wcwcle ytgl mxb `"l mite`ipa elq ezgtyn z`e df z`e fta onvr oikixrn eidy (c dki`) fta mi`leqnd (gk aei`) dleqz

:(.b sc.ïòðë äùòî:dnfd z` ead`e eipa z` orpk dev mixac 'd (:biw sc) migqt iaxra opixn`ck dnf.äéîìçá àðäë áøì äåéø÷à àäzxk xa `nl` 'ebe zxki
:`ed.÷öåéä:dgpn lr ony.ììåáäå:onya.úúåôäå:zeiet` ze`a ody xepz dt`ne zygxne zagn zgpn oebk dziit` xg`l miztäôéðîäå.äùéâîäåziaxrn oxwa

:miptd (mgle) ogly xcqnde (:ai 'c) 'a 'ta dheqa 'ixn`ck oxw ly dceg cbpk zinexc.õåçá:uega el`n zg` dyr m`.øåèôaizkc hgey `l` zxk aiig `lc
(:ehw sc) migafc `xza 'ta hirn` dcear dixg` yic ipd lke (:cl sc) c"ta jty mcn iaxz`c wxefe dler dlri xy` (my) aizkc dlrne 'ebe hgyi xy` (fi `xwie)

:dcear xnb `edy lk s` dcear xnb `edy zcgein d`lrd dn
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÷öåéähgeyd wxta ol `wtp wlen xehtc meyn wlen aiyg `lc `d .lleade

`le aiig `ed hgeyd lr hgyi xy` azkcn (mye .fw sc migaf) dlrnde

xy` azkcn (mye :ehw sc) migafc `xza 'ta ol `wtp `kdc ipd lk la` wlend lr

dlhal xyt`c meyn aiyg `l dklede 'eke dcear xnb `idy d`lrd dn dlri

ipzil `iyw edine wexfle gafnd cva hegyl

dwlcd dixg` yiy dxepna dlizte ony ozep

i`dn (mye .ck 'c) `neic 'a 'ta xf eda 'ixhte

`l dteb dwlcdne dcear odixg` yic `nrh

:mzd xn`ck `id dcear e`lc dywçìåîä
zncew dybde dtepzc wc `l .yibnde sipnde

glne unw yibde sipd `ipzck dgilnl

xfy c"q ike dax unewda opixn` cere xihwde

meyn epiide gln `l iab gafnd lv` axw

:dybde dtepzd xg` dgilnd dzidy
`le
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ìL BèáL ìöà òébäL ïåéëå .Bì÷î ìò CìBäå ïòLð¦§¨§¥©©§§¥¨¤¦¦©¥¤¦§¤
ìLî ìBãb éåì ìL BèáML eðéöî ïëéä ,øîà ,ïBòîL¦§¨©¥¨¨¦¤¦§¤¥¦¨¦¤
,ñðëð åéëøö úBNòì àeä óà ,Bì eçépä ,eøîà .ïBòîL¦§¨§©¦©©£§¨¨¦§¨
íéqð äML ,ïðçBé éaø øîà .øácä úà ïéLeøt eøézä¦¦§¦¤©¨¨¨©©¦¨¨¦¨¦¦
àìå LBøôì éøîæì Bì äéäL ,ãçà .ñçðôì Bì eNòð©£§¦§¨¤¨¤¨¨§¦§¦¦§§Ÿ
ïåekL ,ãçàå .øac àìå øaãì Bì äéäL ,ãçàå .Løét¥©§¤¨¤¨¨§©¥§Ÿ¦¥§¤¨¤¦¥
àlL ,ãçàå .äMà ìL dúeáwðáe Léà ìL Búeøëæa§¦§¤¦§¦§¨¤¦¨§¤¨¤Ÿ
úà déaâäå Càìî àaL ,ãçàå .çîBøä ïî eèîLð¦§§¦¨©§¤¨¤¨©§¨§¦§¦©¤
ìL BðBaø ,åéðôì øîà ,íB÷nä éðôì ïèáçå àa .íòa úéçLäå Càìî àaL ,ãçàå .óB÷Lnä©©§§¤¨¤¨©§¨§¦§¦¨¨¨©£¨¨¦§¥©¨¨©§¨¨¦¤
äòaøà äôbna íéúnä eéäiå' øîàpL ,ìàøNiî óìà äòaøàå íéøNò eìté elà ìò ,íìBò¨©¥¦§¤§¦§©§¨¨¤¤¦¦§¨¥¤¤¡©©¦§©¥¦©©¥¨©§¨¨
àlà ,øîàð àì 'ìltúiå' ,øæòìà éaø øîà ,'ìlôéå ñçðt ãîòiå' áéúëc eðééäå .'óìà íéøNòå§¤§¦¨¤§©§¦§¦©©£Ÿ¦§¨©§©¥¨©©¦¤§¨¨©¦§©¥Ÿ¤¡©¤¨
eçépä ,ïäì øîà ,Bôçãì úøMä éëàìî eLwa .BðB÷ íò úeìéìt äNòL ìBëéák ãnìî ,'ìlôéå'©§©¥§©¥¦§¨¤¨¨§¦¦¦§©§¨¥©¨¥§¨£¨©¨¥©¦
íúéàø ,BúBà ïéfáî íéèáL eìéçúä .àeä äîéç áéLî ïa äîéç áéLî .àeä éàp÷ ïa éàp÷ ,Bì©©¤©©¥¦¥¨¤¥¦¥¨¦§¦§¨¦§©¦§¦¤
áeúkä àa .ìàøNiî èáL àéNð âøäå ,íéáëBk úãBáòì íéìâò ,Bnà éáà íhétL ,äæ éèet ïa¤¦¤¤¦¥£¦¦£¨¦©£©¨¦§¨©§¦¥¤¦¦§¨¥¨©¨

,äLîì àeä Ceøa LBãwä Bì øîà .'ïäkä ïøäà ïa øæòìà ïa ñçðt' Bñçéå,íBìL Bì íc÷ä §¦£¦§¨¤¤§¨¨¤©£Ÿ©Ÿ¥¨©©¨¨§Ÿ¤©§¥¨
úëìBäå úøtëî àäzL ,Bæ äøtk äéeàøe .'íBìL éúéøa úà Bì ïúBð éðpä øBîà ïëì' øîàpL¤¤¡©¨¥¡¦§¦¥¤§¦¦¨§¨©¨¨¤§¥§©¤¤§¤¤
òaøà .'Bnò íe÷ìà Cìîe Léú Bà íéðúî øéæøæ' áéúëc éàî ,áø øîà ,ïîçð áø øîà .íìBòì§¨¨©©©§¨¨©©©¦§¦©§¦¨§©¦¨¦¤¤©§¦©§©
,Bçk LLzL ãò ñçðt Bì ïézîäå ,íBiä BúBà òLø BúBà ìòa úBìéòa òaøàå íéøNòå úBàî¥§¤§¦§©§©§¦¨©¨¨©§¦§¦¦§¨©¤¨©Ÿ
,úøfenä äöéak äNòpL ãò ,íéML ,àðz àúéðúîa .Bnò íe÷ìà CìnL ,òãBé Bðéà àeäå§¥¥©¤¤¤©§¦§©§¦¨¨¨¦¦©¤©£¨©¥¨©¤¤
dlL øá÷ ,óñBé áø éðz .äàñ úéa dáLBîe ,àðäk áø øîà .íéî äàéìî äâeøòk äúéä àéäå§¦¨§¨©£¨§¥¨¨¦¨©©©£¨¨¨¥§¨¨¥©¥¤¤¤¨
,éaæk dîL àø÷ð änìå ,dîL øeö úa éàðìéåL àlà ,dîL éaæk àì ,úLL áø øîà .änà©¨¨©©¥¤Ÿ¨§¦§¨¤¨§¦§©©§¨§¨¨¦§¨§¨¨§¦
ïéa ,éLðéà éøîàc eðééäå .äæ íò éa ñBk ,äéáàì äøîàL ,éaæk ,øçà øác .äéáàa äáfkL¤¦§¨§¨¦¨¨¨©¥¨§¦¤¨§¨§¨¦¨¦©¤§©§§¨§¦¦§¥¥
øîà .dnàì dzôb ,àéòa éàî éàðìéåL ,éð÷c étì÷ éãäa .àéòa éàî éàðìéåL ,éðaøeàì éð÷̈¥§§¨¥§¦§©©¨£¨©£¥§¦¥§¨¥§¦§©©¨£¨©§¨§¦¨¨©
éøeö ïa ìàéîeìLe ,úéðòðkä ïáe ,ìeàLå ,àeìñ ïáe ,éøîæ .Bì Lé úBîL äMîç ,ïðçBé éaø©¦¨¨£¦¨¥¥¦§¦¤¨§¨¤©§©£¦§¦¥¤¦
,ìeàL .BzçtLî ìL úBðBò àéìñäL ìò ,àeìñ ïa .úøfenä äöéák äNòpL ìò ,éøîæ .écL©¨¦§¦©¤©£¨§¥¨©¤¤¤¨©¤¦§¦£¤¦§©§¨
ìàéîeìL ,BîL äîe .ïòðk äNòî äNòL ìò ,úéðòðkä ïa .äøéáò øáãì Bîöò ìéàLäL ìò©¤¦§¦©§¦§©£¥¨¤©§©£¦©¤¨¨©£¥§¨©©§§¦¥
ïäk ,úLL áøî àðeä øa àçà áø déðéî àòa :äàîeèa LnéML ïäk :BîL écL éøeö ïa¤¦©¨§Ÿ¥¤¦¥§§¨§¨¦¥©£¨©¨¥©¥¤Ÿ¥
,äeúéðz ,déì øîà .íéîL éãéa äúéî áéiç ïéà Bà íéîL éãéa äúéî áéiç ,äàîeèa LnéML¤¦¥§§¨©¨¦¨¦¥¨©¦¥©¨¦¨¦¥¨©¦¨©¥§¦¨
ïéàéöBî äðeäk éçøét àlà ,ïéc úéáì BúBà ïéàéáî íéðäkä åéçà ïéà ,äàîeèa LnéML ïäkŸ¥¤¦¥§§¨¥¤¨©Ÿ£¦§¦¦§¥¦¤¨¦§¥§¨¦¦
dé÷aLéì ,íéîL éãéa áéiçî ,Czòc à÷ìñ éàå .ïéøæéâa BçBî úà ïéòöBôå ,äøæòì õeç BúBà¨£¨¨§¦¤§¦§¦§¦¨§¨©§¨¦©©¦¥¨©¦¦§§¥
íe÷éð ïðàå ,déøèt àðîçøc éãéî àkéà éî ,áéiç Bðéà ,éàî àlà .íéîL éãéa ìeèwéìc§¦§¦¥¨©¦¤¨©¥©¨¦¦¨¦¦§©£¨¨©§¥©£©¥

ðëî ïéc úéa ,äðLå ä÷lL éî ,ïðúäå ,àìå .déì ìeè÷éðå,déøèt àðîçø .ätékì BúBà ïéñé §¦§¥§Ÿ§¨§©¦¤¨¨§¨¨¥¦©§¦¦©¦¨©£¨¨©§¥
àøáâc ,ïðé÷ñò úBúéøk ìL úB÷ìîa ,Lé÷ì Léø øîà äéîøé éaø øîàä .déì ïðéìè÷ ïðàå©£©¨§¦©¥¨¨©©¦¦§§¨¨©¥¨¦§©§¤§¥¨§¦©§©§¨
àì' àæéîøe ,ïðé÷ñò úøL éìëa ,äãeäé áø øîàä .äåñwä úà áðBb ,àäå .àeä àìè÷ øa©§¨¨§¨¥¤©©§¨¨¨©©§¨§§¥¨¥¨§¦©§¦¨Ÿ
íñB÷ äké ,óñBé áø éðz àä .[íñB÷a] ìl÷îä ,àäå .'eúîå Lãwä úà òlák úBàøì eàBáé̈¦§§©©¤©Ÿ¤¨¥§¨©§©¥©¥¨¨¥©¥©¤¥
,déîìça àðäk áøì äeéø÷à àä .úénøà ìòBa ,àäå .íMä úà Cøáîk éæçéîc ,BîñB÷ úà¤§§¤¡¥¦§¨¥¤©¥§¨¥£©¦¨©§§¨§©©£¨§¤§¥

éðnä ,çìBnä ,úúBtäå ììBaäå ÷öBiä ,déáéúéà .déøîâì áø déøkãàåøcñîäå ,Lébnä ,ó §©§§¥©¦§¨¥¥¦¥©¥§©¥§©¥©¥©©¥¦©©¦§©§©¥
ïäéìò ïéáéiç ïéàå ,øeèt ,õeça íéîc ìa÷îäå ,õîBwäå ,úBøpä úà áéèîä ,ïçìeMä úà¤©§¨©¥¦¤©¥§©¥§©§©¥¨¦©¨§¥©¨¦£¥¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc oixcdpq(iyiy meil)

Bì÷î ìò CìBäå ïòLð`ll ecal urd lr xnelk ,gnexd ly ¦§¨§¥©©§
.`a bexdly ixnf ly ehay ipa exiki `ly ick ,lfxadïåéëå§¥¨

ìBãb éåì ìL BèáML eðéöî ïëéä ,øîà ,ïBòîL ìL BèáL ìöà òébäL¤¦¦©¥¤¦§¤¦§¨©¥¨¨¦¤¦§¤¥¦¨
,ïBòîL ìLîip`e ,a`en zepa xg` mknvr mixiwtn mz` xnelk ¦¤¦§

yext did`y mklyn lecb ihay ike ,mkzenk dyr` `l dnl
.mklekn xzei xedhe,eøîàBì eçépäy ld`l qpkdlàeä óàdvex ¨§©¦©

e epenkåéëøö úBNòìyinyz -.ñðëð,my micnerd exn`eøézä ©£§¨¨¦§¨¦¦
øácä úà ïéLeøtyext `edy qgpt ixdy ok zeyrl xzen i`ce - §¦¤©¨¨

.epenk dyr wicve
éøîæì Bì äéäL ãçà ,ñçðôì Bì eNòð íéqð äML ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦¨¦¦©£§¦§¨¤¨¤¨¨§¦§¦

LBøôìebxedl ozip oi` aeye dy`d onBì äéäL ãçàå .Løét àìå ¦§§Ÿ¥©§¤¨¤¨¨
øaãìederiiqiy ehay iyp`l werfl -ïåekL ãçàå .øac àìå §©¥§Ÿ¦¥§¤¨¤¦¥

gnexd qipkdl,äMà ìL dúeáwðáe Léà ìL Búeøëæam`ivedyke §¦§¤¦§¦§¨¤¦¨
.mbxd mpigl `ly ercie dfa df miweac mze` e`xàlL ãçàå§¤¨¤Ÿ

eèîLð[eltpÎ],çîBøä ïîeid `le dfn df miyxet eid df ici lre ¦§§¦¨©
.oica mbxdy mi`exóB÷Lnä úà déaâäå Càìî àaL ãçàåly §¤¨¤¨©§¨§¦§¦©¤©©§

eid f`y m`ivedl icka gnexd litydl jxved `le ,ld`d
.epnn miltepíòa úéçLäå Càìî àaL ãçàåehay ipa ecxhede §¤¨¤¨©§¨§¦§¦¨¨

.qgpt z` ebxd `le ixnf ly
,mra miax zelkl ywan j`lnd ik qgpt d`xykéðôì ïèáçå àä©£¨¨¦§¥

íB÷näe ,`ed jexa yecwd iptl rwxwd lr gka mlitd -øîà ©¨¨©
,íìBò ìL BðBaø ,åéðôìikeìòly m`hgelày ie`xíéøNò eìté §¨¨¦¤¨©¥¦§¤§¦

øîàpL ,ìàøNiî óìà äòaøàå(h dk xacna)äôbna íéúnä eéäiå' §©§¨¨¤¤¦¦§¨¥¤¤¡©©¦§©¥¦©©¥¨
áéúëc eðééäå .'óìà íéøNòå äòaøàmilidz xtqa ep`vny epiide - ©§¨¨§¤§¦¨¤§©§¦§¦

xn`py ,qgpt xn`y lekiak ef dprhl fnx(l ew milidz)ãîòiå'©©£Ÿ
ìlôéå ñçðte ,'dtBOd xvrYe,øîàð àì 'ìltúiå' ,øæòìà éaø øîà ¦§¨©§©¥©¥¨©©©¥¨¨©©¦¤§¨¨©¦§©¥Ÿ¤¡©

úeìéìt äNòL ìBëéák ãnìî ,'ìlôéå' àlàaix -BðB÷ íòeil` `ae ¤¨©§©¥§©¥¦§¨¤¨¨§¦¦
.ezbdpd lr dipexhk mi`xpd mixacaBôçãì úøMä éëàìî eLwa¦§©§¨¥©¨¥§¨£

.dlrn itlk dyw oeyla xaicy itl ,qgpta rebtl -ïäì øîà̈©¨¥
,`ed jexa yecwdàeä éàp÷ ïa éàp÷ ,Bì eçépä,`ed iel hayl oa - ©¦©©¤©©

aezky enk ,dpic dyrna `piwy ,i`pw did iele(`l cl ziy`xa)

,'EpzFg` z` dUri dpFfkd'àeä äîéç áéLî ïa äîéç áéLîoa - ©§¨©£¤¤£¥¥¦¥¨¤¥¦¥¨
aezky enk ,gxw ly dyrna s` oexg aiydy ,`ed oxd` ly epa

(aiÎ`i fi xacna)'ebe oxd` gTIe ,sbPd lgd 'd iptNn svTd `vi iM'¦¨¨©¤¤¦¦§¥¥¥©¨¤©¦©©£Ÿ
.'mrd lr xRkie zxhTd z` oYIe©¦¥¤©§Ÿ¤©§©¥©¨¨

ixnf z` bxd qgpty xg`lBúBà ïéfáî íéèáL eìéçúämixne`e ¦§¦§¨¦§©¦
,Bnà éáà íhétL ,äæ éèet ïa íúéàø,exzi `edeúãBáòì íéìâò §¦¤¤¦¤¤¦¥£¦¦£¨¦©£©

.ìàøNiî èáL àéNð âøäå ,íéáëBkea milflfn eidy oeikáeúkä àa ¨¦§¨©§¦¥¤¦¦§¨¥¨©¨
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רני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr at sc oixcdpq(iyiy meil)

Bì÷î ìò CìBäå ïòLð`ll ecal urd lr xnelk ,gnexd ly ¦§¨§¥©©§
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,ïBòîL ìLîip`e ,a`en zepa xg` mknvr mixiwtn mz` xnelk ¦¤¦§
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,zelira aexn erxf zakyàéäåiafk -äúéärxf zaky d`ln §¦¨§¨
dáLBîe ,àðäk áø øîà .íéî äàéìî äâeøòkdid dayen mewn - ©£¨§¥¨¨¦¨©©©£¨¨¨

lcebaäàñ úéa.dn` miyng lr miyng -dlL øá÷ ,óñBé áø éðz ¥§¨¨¥©¥¤¤¤¨
-lceba dngx zgizt.änà©¨

aezk :'iafk' d`xwp dn my lr zxxan `xnbd(eh dk xacna)mWe'§¥
,'xEv za iAfM zipicOd dMOd dX`ddîL éaæk àì ,úLL áø øîà ¨¦¨©ª¨©¦§¨¦¨§¦©¨©©¥¤Ÿ¨§¦§¨

,éaæk dîL àø÷ð änìå ,dîL øeö úa éàðìéåL àlàitläáfkL ¤¨§¦§©©§¨§¨¨¦§¨§¨¨§¦¤¦§¨

,äéáàa`ide ,mday lecbl `l` irnyiz l` dilr deivy §¨¦¨
.ixnfl drnyp,øçà øác,éaækmeynñBk ,äéáàì äøîàL[hegyÎ] ¨¨©¥¨§¦¤¨§¨§¨¦¨

,äæ íò éa:`xnbd dtiqen .dilk eaiigzie ,ici lr mliykd xnelk ¦©¤
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.íéîL éãéa äúéî áéiç ïéà Bà íéîL̈©¦¥©¨¦¨¦¥¨©¦

,déì øîàäeúéðz,dpynaíéðäkä åéçà ïéà äàîeèa LnéML ïäk ¨©¥§¦¨Ÿ¥¤¦¥§§¨¥¤¨©Ÿ£¦
äøæòì õeç BúBà ïéàéöBî äðeäk éçøét àlà ïéc úéáì BúBà ïéàéáî§¦¦§¥¦¤¨¦§¥§¨¦¦¨£¨¨
,íéîL éãéa áéiçî êzòc à÷ìñ éàå ,ïéøæéâa BçBî úà ïéòöBôå§¦¤§¦§¦§¦¨§¨©§¨¦©©¦¥¨©¦

ìeèwéìc dé÷aLéìzenie egipdl yi `ld -.íéîL éãéagken `l` ¦§§¥§¦§¦¥¨©¦
.miny icia dzin aiig epi`y

:`xnbd dywn,éàî àlà,áéiç Bðéà,dyw ok m`éãéî àkéà éî ¤¨©¥©¨¦¦¨¦¦
déøèt àðîçøcdzinn dxht dxezdy mixac yi ike -íe÷éð ïðàå §©£¨¨©§¥©£©¥

déì ìeè÷éðå.epbxdp ep`e - §¦§¥
epgp`e dxht dxezdy zexiar yiy gikedl dqpn `xnbd

:mibxedåikàì,dl`k mixac ep`vnïðúäå(:`t lirl)äðLå ä÷lL éî §Ÿ§¨§©¦¤¨¨§¨¨
,ätékì BúBà ïéñéðëî ïéc úéac jl ixdïðéìè÷ ïðàå déøèt àðîçø ¥¦©§¦¦©¦¨©£¨¨©§¥©£©¨§¦©

.déì:`xnbd dgec,Lé÷ì Léø øîà äéîøé éaø øîàäo`kúB÷ìîa ¥¨¨©©¦¦§§¨¨©¥¨¦§©§
,ïðé÷ñò úBúéøk ìLàeä àìè÷ øa àøáâcdzin aiegn xaerdy - ¤§¥¨§¦©§©§¨©§¨¨

epgp`e dzinn dxht dxezdy ep`vn `l oiicre .`ed miny icia
.mibxed

:aey gikedl dqpn `xnbd,äåñwä úà áðBb àäåmirbet mi`pwdy §¨¥¤©©§¨
ea(my):`xnbd dgec .,äãeäé áø øîàäo`k,ïðé÷ñò úøL éìëa ¨¨©©§¨§§¥¨¥¨§¦©

.ycwna eidy milkdn cg` `ed 'deqw'yàæéîøe,ezzin aeigàì' §¦¨Ÿ
'eúîå Lãwä úà òlák úBàøì eàBáé(k c xacna),fnx ep`vny oeike ¨¦§§©©¤©Ÿ¤¨¥

.eze` mibxedy jk lr denzl oi` ,`xwna dzin
:aey gikedl dqpn `xnbdìl÷îä àäå),[íñB÷a] (íñå÷ä úà §¨©§©¥©¥

ea mirbet mi`pwdy(my):`xnbd dgec .óñBé áø éðz àäxaecn ¨¨¥©¥
xne`aíñB÷ äkéminqw dyerd mc` -,BîñB÷ úà,'enqew'e ©¤¥¤§

ly eala minqw ozepd `ed ezrc itly ,`ed jexa yecwl ezpeek
.mqewdéæçéîcdf d`xpy -íMä úà Cøáîk,dzin aiig `edy §¤¡¥¦§¨¥¤©¥

.eze` mibxedy denzl oi`e
:aey gikedl dqpn `xnbd,úénøà ìòBa àäåmirbet mi`pwdy §¨¥£©¦

ea(:`t lirl):`xnbd dgec .äeéø÷à àäe`ixwd `ld -àðäk áøì ¨©§§¨§©©£¨
déîìça,df lr fnexd weqt [enelgaÎ]déøîâì áø déøkãàå- §¤§¥§©§§¥©¦§¨¥

zinx` lreay myn yexcl yiy ecenlz z` ax xkfp jk jezne
zxk aiig(.at lirl x`ean).

ep`e dxht dxezdy yiy zyy axl dgked ep`vn `ly s`
z` xezql di`x d`ian `xnbd .eixac egcp `l oiicr ,mibxed

:eixac,déáéúéàdpyna epipy(:aiw migaf),÷öBiä,dgpn lr ony ¥¦¥©¥
ììBaäå,onya dze`úúBtäå,dxxetn -çìBnä,dze`éðnäó §©¥§©¥©¥©©¥¦
,dze`Lébnä,gafnl dze`ïçìeMä úà øcñîäå,miptd mgla ©©¦§©§©¥¤©§¨

úBøpä úà áéèîä,dxepnd ly mikifad z` dwpn -õîBwäåon ©¥¦¤©¥§©¥
,dgpndíéîc ìa÷îäåel`n cg` dyr m` ,zepaxwd zhigya §©§©¥¨¦

õeçaycwnløeètdkiynn .dceard xnb mpi`y meyn zxkn ©¨
:dpyndïäéìò ïéáéiç ïéàå§¥©¨¦£¥¤
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xcde"רנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bt sc oixcdpq(ycew zay meil)

úeøæ íeMî àìepi` ,ycwna odn zg` dyry [odk epi`yÎ] xf - Ÿ¦¨
,zxg` dcear odixg` yiy meyn ,miny icia dzin aiigàìå§Ÿ

äàîeè íeMîxac lky ,aiig epi` `nh ezeida o`yry odk - ¦§¨
,aiig epi` `nh odk s` eilr aiig epi` xfyøqeçî íeMî àìå§Ÿ¦§¨

íéãâamiaezkd micba rax`n zegta el` zecear cary odk - §¨¦
,miny icia dzin aiig epi` eaíéìâøå íéãé õeçø íeMî àìåodk - §Ÿ¦§¨©¦§©§¨¦

zg` care ,ilkn mzvigx ici lr eilbxe eici z` yciw `ly
.miny icia dzin aiig epi` ,el` zecearn

epi` d`neha o`yr m` ,el` zecear `weec :`xnbd zwiicne
,aiigøè÷î àä,gafnd lr dgpnd unew z` xihwnd la` - ¨©§¦

,dgpnd zcear xnb `edyáéiç.`nh did m`åàì éàîoi` ike - ©¨©¨
aeig df aeig,äúéî,dzin aiig d`neha yniyy odky gkene ¦¨

.zyy ax ixack `le
:`xnbd zvxzn,àì`l` dzin aiig epi` d`neha xihwd m` Ÿ

`ed ixd,äøäæàaxn`py(a ak `xwie)dywn `xnbd .'ElNgi `le' §©§¨¨§Ÿ§©§
:df uexiz lràlàm` ,'e`l' aeiga zwqer dpyndy ,jixac itl ¤¨

ok,øæ,my xkfen `ed mbyäøäæàì énð.dzinl `le calaáéúëäå ¨©¦§©§¨¨§¨§¦
aezk `lde -(f gi xacna).'úîeé áøwä øfäå'`iyew dgec `xnbd §©¨©¨¥¨

:efàúéàãk àäå àúéàãk àä,xfa aeig ,etebl oecip xace xac lk - ¨¦§¦¨§¨¦§¦¨
'e`l' `l` epi` ,`nh odk ly aeig la` ,dzin aeig `ed ok`

.cala
,cala e`l `l` ea oi` xihwdy `nh odk m` :`xnbd dywn

ììkî,jk jezn `vei -,ììBáe ÷öBécdpynd dxn` mdiably ¦§¨§¥¥
,[xihwnk] miaiig mpi`yàì énð åàìoi` dxezd on e`l elit` - ¨©¦Ÿ

,dywe .mdaàéðúäå,`ziixaaììBáe ÷öBéì äøäæàsebd z`neha §¨©§¨©§¨¨§¥¥
øîBì ãeîìz ,ïéépî(e `k `xwie)eéäé íéLã÷'mdidl`leìlçé àìåmW ¦©¦©§©§Ÿ¦¦§¥Ÿ¥¤§Ÿ§©§¥

`l` dpi` ef dxdf` :`xnbd zvxzn .'ebe 'mdidl`àø÷e ,ïðaøcî ¡Ÿ¥¤¦§©¨¨§¨
`aedy weqtde -.àîìòa àzëîñà©§©§¨§¨§¨

:dzin aiig d`neha yniyy odky dgiken `xnbdéáéúéî- ¥¦¦
,`ziixaa epipy ,zyy ax eywdäúéîaL ïä elàå'eke miny icia §¥¥¤§¦¨

àúáeéz .'LnéML àîè'.exzqp zyy ax ixac - ¨¥¤¦¥§§¨
:lirl dxkfedy `ziixad z` d`ian `xnbdàôebmvr edf - ¨

,`ziixad ixacäúéîaL elàå.` :miny iciaìáhä úà ìëBàä- §¥¤§¦¨¨¥¤©¤¤
.a xyrn znexze dlecb dnexz mdn dyxted `ly zexitïäëå§Ÿ¥

.äøBäè äîeøz ìëàL àîè.bøæå .ã .äîeøzä úà ìëàL øæå ¨¥¤¨©§¨§¨§¨¤¨©¤©§¨§¨
LnéML.d .ycwna car -åodkå .å .LnéML àîèodkíBé ìeáè- ¤¦¥§¨¥¤¦¥§§

e`vi `ly cer lk ixnbl xdhp `l j` mei eze`a lahy `nh
miakekdå .æ .ùnéMLodkíéãâa øqeçîmicbad cg` xqgy - ¤¦¥§§¨§¨¦

.g .ycwna care ea miaezkdåodkäøtk øqeçîe` af didy - §§¨©¨¨
mixen`d zepaxwd `iad `ly cer lk ixnbl xdhp `ly rxevn

.h .ycwna care eaåodkíéìâøå íéãé õçø àlL.i .ycwna care §¤Ÿ¨©¨©¦§©§©¦
åmipdkïéé ééeúL.`i .ycwna ecaryåmipdkLàø éòeøô`ly - §§¥©¦§§¥Ÿ

.ycwna ecare mei miyelyn xzei mxry z` eglib
:`ziixad dkiynnìáàoebk dcearl mileqtd x`yìøòïðBàå ,- £¨¨¥§¥

,eilr la`zdl aiigy ezgtyn aexw meid eze`a el zny in
áLBéåit lr s` el` lk ,dcinra `le daiyia ezcear dyry - §¥

,mzcear z` milqetyïðéàmiyprpäøäæàa àlà äúéîa.cala ¥¨§¦¨¤¨§©§¨¨
odkeíeî ìòa,ycwna caryäúéîa øîBà éaø,miny icia ©©©¦¥§¦¨

äøäæàa íéøîBà íéîëçåy in oke .calaäìéòîa ãéæädpdp - ©£¨¦§¦§©§¨¨¥¦¦§¦¨
,dlirn ea yiy ycwdd on cifnaíéîëçå äúéîa øîBà éaø©¦¥§¦¨©£¨¦

.äøäæàa íéøîBà§¦§©§¨¨
:`ziixad ixacl zexewnd z` zxxan `xnbd,ìáhä úà ìëBàä̈¥¤©¤¤

ïìðî:`xnbd daiyn .miny icia dzin aiigyíeMî ìàeîL øîàc §¨¨§¨©§¥¦
áéúëc ,äúéîa àeäL ìáhä úà ìëBàì ïéépî ,øæòéìà éaøak `xwie) ©¦¡¦¤¤¦©¦¨¥¤©¤¤¤§¦¨¦§¦

(ehíéãéúòa ,''äì eîéøé øLà [úà] ìàøNé éða éLã÷ úà eìlçé àìå'§Ÿ§©§¤¨§¥§¥¦§¨¥¥£¤¨¦©©£¦¦
øaãî áeúkä íBøúìepiide ,'miycw' leliga xacn df weqt - ¦§©¨§©¥

`ae ,minxen zeidl micizr `l` enxed `l oiicry ,zenexz
.lah zlik` lr dfa xidfdléìéåódey dxifb micnele -ìeléç' §¨¥¦

î 'ìeléçlk`y `nh,äîeøz`nhae ,'ElNgi `le' aezk lahay ¦¦§¨§Ÿ§©§
aezk dnexz lk`y(h ak my),'EdlNgi iM Fa EznE'ïläl äî`nha ¥¦§©§ª©§©¨

eyper dnexz lk`yïàk óà ,äúéîaeyper ,lah lke`a.äúéîa §¦¨©¨§¦¨
:`xnbd zl`eyóìéðådey dxifba lah cnlp `l recn -ìeléç' §¥©¦

øúBpî 'ìeléçxya lke`dn -ea mby ,ozlik` onf xary miycw ¦¦¨
dzxkpe lNg 'd Wcw z` iM `Vi FpFr eilk`e' lelig oeyl dxn`p§Ÿ§¨£¦¨¦¤Ÿ¤¦¥§¦§§¨

'diOrn `edd WtPd(g hi `xwie)cnlpe ,ïläl äîxzep lke`a ©¤¤©¦¥©¤¨©§©¨
eyperïàk óà ,úøëaeyper lah lke`a,úøëaicia dzina `le §¨¥©¨§¨¥

.lirl epcnly enk miny
:`xnbd daiynàøazñîy xzeiîlk`y `nhdéì äåä äîeøz ¦§©§¨¦§¨£¨¥

óìéîì,xzepn `le lah oic cenll yi -ïkLzepeinc dnk ep`vn §¥©¤¥
.` :md el`e ,lah lke`d oial dnexz lk`y `nhd oiaäîeøz- §¨

mbe ,d`neha dnexz lke` df ,dnexza miielz mixeqi`d ipy
`l oiicry dnexz mr oileg zexit zaexrz `l` epi` lah oipr

.a .myn dyxtedõøàì äöeçmibdep mpi` lah mbe dnexz mb - ¨¨¨¤
.b .mewn lka bdep xzep la` ,cala l`xyi ux`a `l`äøzeä- §¨

`nhy ,xzid mdl yi ,lah xeqi` mbe dnexz zlik`a `nh mb
xzid yi lah oke ,dnexza xzen didi dewna leahiy ici lr
el oi` xzep la` ,zexyrne zenexz zyxtd ici lr exeqi`l

.c .mlerl xzidíéaøacenll mi`a dpnny ,'lelig' dlind - §©¦
miax oeyla laha oiae dnexza oia daezk ,dey dxifbd z`

'EdlNgi' dnexza](h ak `xwie)'ElNgi' lahae ,(eh ak `xwie)la` ,[ §©§ª§©§
'lNg'] cigi oeyla `id daezk xzepa(g hi `xwie).d ,[úBøét- ¦¥¥

.e .xyaa `l` epi` xzep mpn` ,zexita mdipy lahe dnexzìebét¦
z` jka lqte ,oaxwl aevwd onfd xg`l lek`l zpn lr hgy -
,df oic bdep oi` mdipyay lahe dnexz minec df oiprae .oaxwd

.f .cala miycwa `l`øúBðåonf xary ici lr elqtpy miycw - §¨
.miycwa `l` lahe dnexza bdep epi` df oic mb ,mzlik`

:`xnbd dywnïkL ,óìéîì déì äåä øúBpî äaøcàdnk ep`vn ©§©¨¦¨£¨¥§¥©¤¥
mpiipr mdipy .` :md el`e ,xzepl lah oia zepeincìëBà ìeñt- §¤

`l` xeqi`d oi` d`neha dnexz xeqi`a j` ,lk`nd ly leqt
mdn cg` s` .a ,odkd ly sebd z`neh meynøzéä Bì ïéà¥¤¥

,äå÷na.lahy xg`l odkl zxzend dnexzk ©¦§¤
:`xnbd daiynðäïLéôð Cmixzi dnexz lk`y `nhl zepeinc - ¨¨§¦¨

`le dnexzn dey dxifb cenll yi okl ,xzep lke`l zepeinc lr
.xzepn,øîà àðéáø`nhn dey dxifbd z` sicrdl xg` mrh yi ¨¦¨¨©

y ,dnexz lk`yéãò íéaøc ìeléçî íéaøc ìeléçódnexzay - ¦§©¦¥¦§©¦¨¦
mvra oeinc `ede ,miax oeyla daezk 'lelig' dlind lahae

.dey dxifbd
:`ziixad ixac z` xxal dkiynn `xnbdìëàL àîè ïäëå§Ÿ¥¨¥¤¨©

ïìðî äøBäè äîeøz:`xnbd daiyn .miny icia dzin aiigy §¨§¨§¨¨
äúéîa àeäL äøBäè äîeøz ìëàL àîè ïäëì ïéépî ,ìàeîL øîàc§¨©§¥¦©¦§Ÿ¥¨¥¤¨©§¨§¨¤§¦¨

áéúëc ,íéîL éãéa(h ak `xwie)åéìò eàNé àìå ézøîLî úà eøîLå' ¦¥¨©¦¦§¦§¨§¤¦§©§¦§Ÿ¦§¨¨
'Bâå àèçdyxtd meiqa weqt `ede ,'EdlNgi iM Fa EznEak `xwie) ¥§§¥¦§©§ª

(hÎc.dnexz zlik` lr mi`nh mipdk dxidfnd
:`xnbd zxne` .d`nh dnexza `nh odk oic zx`an `xnbd
`edy dxedh dnexz lk`y `nh odkl oipn' l`eny ixacn

,wiicl yi 'eke 'dzinaïéà äøBäèdxedh dnexz lr `weecy - §¨¦
lr la` ,`nh odk aiigàì äàîèz`neha dlk` m` elit` aiig §¥¨Ÿ

ke ,sebdìëàL àîè ïäëì ïéépî ,øæòéìà éaø øîà ìàeîL øîàc§¨©§¥¨©©¦¡¦¤¤¦©¦§Ÿ¥¨¥¤¨©
øîàpL ,äúéîa BðéàL äàîè äîeøzzlik` lr yperd oipra §¨§¥¨¤¥§¦¨¤¤¡©

sebd z`neha dnexz(h ak `xwie),'eäeìlçé ék Bá eúîe'lke`dy ¥¦§©§
,dzyecw z` llgn d`neha dnexz
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oifge` mipy` cenr bt sc ± oey`x wxt`nw `aa
.úåøæ íåùî àì`nei xcqa ol `wtpc dzin aiig epi` mipta mdn zg` dyry xf

xce dpzn zcear mzcaren (.ck sc)dixg` yiy dcear `le dnz dcear 'iy
dixg` yi dgpnc zecear x`ye lleae wvei dcear dixg` yi ipd lke dcear
miptd mgl ly dpexg` dcear ogleyd xcqn .olek xg` unewd zxhwdc dcear

z` aihnd ozxhwde oikifa weliq epiid
zwlcd dixg` yi zixgy mpycnd zexpd

:dwixf eixg` yi minc lawn .ziaxràìå
.äàîåè íåùîzexfc yniyy `nh odk

dxdf` iwtp `xw cgn d`neha yenye
zhigya `pipz migafd lk 'ta edcic
ipa iycwn exfpie (:eh sc migaf) miycw
aizkck d`neh epiidc ellgi `le l`xyi
inp xfe 'ebe mkizexecl mdil` xen` dixza
ipa azkinl `xw jixhvi`cn opiyxc dipin
mieb iycw ihernl i` i`n ihernl l`xyi
opixn` `de iaxw d`neha ike miyp iycwe
inp l`xyi ipa xn`w ikd `l` `lc mzd
oeike ellgi `ly ecari `l mixf mdy
aiignc o`n iwtp `xw cgn d`nehe zexfc

:d`neh` inp aiign zexf`íåùî àìå
.íéãâá øñåçîi`axz` zexfn inp edpi`c

mze` zxbge aizkc (:fi sc) migafc a"ta
mzpedk mdilr mdicbay onfa 'ebe hpa`

:mixf edl eede 'eke mdicba oi` mdilràìå
.íéìâøå íéãé õåçø àìù íåùîdweg dwegc

ileg` oiprl mzd dl xnb micba xqegnn
dn xn`c dpin sili inp `pz i`de dcear
dcear xnb` `l` aiigin `l micba xqegn
`edy dcear` `l` aiigin `l inp i`d

:xnb.øéè÷î àäoi`y dnz dcear `iedc
aiig i`ne d`neh meyn aiig dcear dixg`

:dzin e`l.åàì àì`le aizkc aiignc `ed
opikxte :ellgi.éîð øæ àìà`d opiwiicc `d

`ed e`lc inp `niz zexf oiprl xihwn
axwd xfde aizk `icda dzin `de aiignc

:'ebe.'åëå àúéàãë àä`d opiwiic zexfa
:e`l d`neh oiprle dzin aiig xhwnììëî

.ììåáå ÷öåéã`nlra e`l xhwn xn`wcn
wveil hirnn `aeig `eddne dia zi`c `ed

lit` `nl` lleaemeyn aiigin `l e`l e
:d`neh.ììåáå ÷öåéì äøäæàsebd z`nehl

:oipn.åììçé àìå åéäé íéùåã÷oipr epi` m`
ellgi `le exfpie aizk `dc dnz dcearl

:dcear dixg` yiy dcearl oipr edpzåìàå
.äúéîáùipze `aeh inp aiyge `id `ziixa

:yniyy `nh inp.'åëå ìáèä úà ìëåàä
:onwl i`xwn dl sili 'ipzn dlekéòåøôå

.ùàømdilr exary y`x irext eyniyy
:my`x eglb `ly mei miylyn xzeiìáà

.ìøòdzina edpzil ikd elit` (:eh 'c) migafc a"ta dcear ilgnc `eda edl miw edlek ipd lkc ayein yniyy in oke yniyy ope` oke dlin zngn eig` ezny
:dl yxtn onwle dxdf`a `l`.íåî ìòá:yniyy men lra odk.äúéîá øîåà éáø:ediizbelt yxtn onwl.äìéòîá ãéæä:cifna dlirn ea yiy ycwd on dpdpøùà

.åîéøé:mlaha mlk`l xeq`y mellgi `lc xn`we mexzl oicizry.äîåøúî:edellgi ik ea ezne aizkc d`neha dlk`y.øúåðî:llg 'd ycw z` ikäöåç äîåøú
.'åëå õøàìyi df exeqi`l xzid yie mewn lka zenad xzid zryae xacna bdep xzep la` ux`l dvega oibdep oi`e ea zaxern dnexz dfe dnexz df `ed oniq

f exeqi`l xzid oi` xzep la` dnexza xzene liahc exeqi`l xzid yi dfe dyxtda exeqi`l xzidedellgi ik miax oeyla dfe ellgi `le miax oeyla lelg ea xn`p d
:llg 'd ycw cigi oeyl xzep la`.øúåðå ìåâô:miycwa `l` dnexza `le laha `l bdep oi`.ïéìëåà ìåñô ïëùleqt dnexz la` lk`nd leqt mdipy lahe xzep

:dewna dxdh el yi dnexza `nh la` dewna dxdh mdl oi` xzepe lah aizk sebd z`neha edellgi ikc `ed sebd.'åâå éúøîùî úà åøîùå øîàðùmipdkl
:oxd` rxfn yi` yi` xen` zyxta aezkd xac mi`nh.ïéà äøåäè`weec dxedh xn`w dxedh dnexz lk`y `nh xn`c l`enyc` i`we `id dytp it`a `zlin

:sebd z`neha dlk` m` dzina e`l d`nh la`
àîéì

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

àìåoebk l"ie zxkac ycwnl qpkpy `nh meyn dil wetiz z"`e .d`neh meyn

(mye .fi 'c) zereayc a"ta ipyne jixt `peeb i`d ike ddy `le mipta `nhpy

zxk xa ddyc i` dl zgkyn ikid dzina yniyy `nh ol `niiwc `l` mzd jixtc

zeceare `xepiva jtide dxvwa `ay oebk ipyne dcear ciar ikid ddy `lc i`e `ed

elit`e diidy `la carinl xyt` inp `kdc

aiyg diidy `la xyt` `lc ediipn `ki`

uegx `lye micba xqegne zexf meyn edlek

meyn `le ipzwc `d dyw edine milbxe mici

zexp zahde ogly xeciq`c milbxe mici uegx

uegx `ly onwl ol `wtpc dil wetiz lkidac

'ebe cren ld` l` m`eaa aizkcn milbxe mici

aiigin dcear `la zipwix d`ia` 'it` `nl`

l` mzyba e` `xwc ditiqa aizkc b"r`c

dxfra n"d opira zxyl `nl` 'ebe gafnd

l"ve aiigin zipwix d`ia` elit` lkida la`

lkid` 'it` zipwix d`ia` aiigin `l mlerlc

'a wxta gken oke i`w inp m`eaa` zxylc

azk `le m`eaa azk i` xn`c (:hi 'c) migafc

xyl jixte zipwix d`ia` 'it` `"d mzybaz

lkidd (h"n `"t) milk 'qna opzc `de aizk

mici uegx `ly myl qpkp oi`y epnn ycewn

mle`d oiac xn`e bilt iqei iaxe milbxe

edin `nlra dlrn mzd el dey gafnle

`ipzc dzin `ki`c rnyn `ztqeza

repvd oerny xn` (`"t) milkc `ztqeza

gafnle mle`d oia izqpkp ip` xfril` iax iptl

elit` dceard dil xn` 'eke mici uegx `ly

`ly `l` oixifba egen z` mirvet lecb odk

sc zay) oilet oi` enk 'it letd lra j`vn

`kil i`e wceae dpennd ziad xd yi` (.ai

egen z` mirvet dpedk igxt eid `l dzin

`pngxc icin `ki` in (:at sc) lirl 'n`ck

:`bilt `idd `nye dil opilhw op`e dixht

ìåìéçb"r` .sicr miaxc lelign miaxc

ixii` inp xzepa lah iab aizkc ellgi `lec

:dn sc) i`ny zia idly migafa rnynck

aezkd onf leqta s`y oiipn iel ipzc (.en mye

iycw my z` ellgi `le xnel cenlz xacn

xzep leqt cg` xacn aezkd milelg ipya 'ebe

dipin lah sili ded i` n"n d`neh leqt cg`e

onwl edin ywid `l` dey dxifb dzid `l df

xzepn yniyy `nh slinl ira `lc dyw

xnel jixve miaxc lelig dia aizk `lc meyn

e`l exwir n"n xzepa inp dil opinwenc b"r`c

meyn xzepa inp dil inwenc `l` xzepl

ik lelig dia aizkc xzep iab `nlra ogky`c

d"c :eh migaf 'qez r"re) llg 'd ycw z`

:(`l`
hxt

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

íeMî àìå ,äàîeè íeMî àìå ,úeøæ íeMî àìŸ¦¨§Ÿ¦§¨§Ÿ¦
àä .íéìâøå íéãé õeçø íeMî àìå ,íéãâa øqeçî§¨§¨¦§Ÿ¦§¨©¦§©§¨¦¨
,àlà .äøäæàa ,àì .äúéî ,åàì éàî .áéiç ,øè÷î©§¦©¨©¨¦¨Ÿ§©§¨¨¤¨
àä .'úîeé áøwä øfäå' ,áéúëäå .äøäæàì énð øæ̈©¦§©§¨¨§¨§¦§©¨©¨¥¨¨
åàì ,ììBáe ÷öBéc ììkî .àúéàãk àäå ,àúéàãk¦§¦¨§¨¦§¦¨¦§¨§¥¥¨
ãeîìz .ïéépî ,ììBáe ÷öBéì äøäæà ,àéðúäå .àì énð©¦Ÿ§¨©§¨©§¨¨§¥¥¦©¦©§
àø÷e ,ïðaøcî .'eìlçé àìå eéäé íéLã÷' ,øîBì©§Ÿ¦¦§§Ÿ§©§¦§©¨¨§¨
àîè ,äúéîaL ïä elàå ,éáéúéî .àîìòa àzëîñà©§©§¨§¨§¨¥¦¦§¥¥¤§¦¨¨¥
ìëBàä ,äúéîaL elàå ,àôeb :àúáeéz .LnéML¤¦¥§§¨¨§¥¤§¦¨¨¥
øæå ,äøBäè äîeøz ìëàL àîè ïäëå ,ìáhä úà¤©¤¤§Ÿ¥¨¥¤¨©§¨§¨§¨
,LnéML àîèå ,LnéML øæå ,äîeøzä úà ìëàL¤¨©¤©§¨§¨¤¦¥§¨¥¤¦¥
,äøtk øqeçîe ,íéãâa øqeçîe ,ùnéML íBé ìeáèe§¤¦¥§¨§¨¦§¨©¨¨
.Làø éòeøôe ïéé ééeúLe ,íéìâøå íéãé õçø àlLå§¤Ÿ¨©¨©¦§©§©¦§¥©¦§¥Ÿ
.äøäæàa àlà äúéîa ïðéà ,áLBéå ,ïðBàå ,ìøò ìáà£¨¨¥§¥§¥¥¨§¦¨¤¨§©§¨¨
,íéøîBà íéîëçå .äúéîa ,øîBà éaø ,íeî ìòa©©©¦¥§¦¨©£¨¦§¦
íéîëçå .äúéîa ,øîBà éaø ,äìéòîa ãéæä .äøäæàa§©§¨¨¥¦¦§¦¨©¦¥§¦¨©£¨¦
øîàc .ïìðî ,ìáhä úà ìëBàä .äøäæàa ,íéøîBà§¦§©§¨¨¨¥¤©¤¤§¨¨§¨©
ìáhä úà ìëBàì ïéépî ,øæòéìà éaø íeMî ìàeîL§¥¦©¦¡¦¤¤¦©¦¨¥¤©¤¤
éða éLã÷ úà eìlçé àìå' áéúëc ,äúéîa àeäL¤§¦¨¦§¦§Ÿ§©§¤¨§¥§¥
,íBøúì íéãéúòa .''äì eîéøé øLà [úà] ìàøNé¦§¨¥¥£¤¨¦©©£¦¦¦§

éìéå .øaãî áeúkäç' óäî ,äîeøzî 'ìeléç ìelé ©¨§©¥§¨¥¦¦¦§¨©
'ìeléç ìeléç' óìéðå .äúéîa ïàk óà ,äúéîa ïläl§©¨§¦¨©¨§¦¨§¥©¦¦
,àøazñî .úøëa ïàk óà ,úøëa ïläl äî ,øúBpî¦¨©§©¨§¨¥©¨§¨¥¦§©§¨
õøàì äöeç äîeøz ïkL ,óìéîì déì äåä äîeøzî¦§¨£¨¥§¥©¤¥§¨¨¨¨¤
øúBpî ,äaøcà .øúBðå ìebét ,úBøét ,íéaøa ,äøzeä§¨§©¦¥¦§¨©§©¨¦¨
øzéä Bì ïéà ,ìëBà ìeñt ïkL ,óìéîì déì äåä£¨¥§¥©¤¥§¤¥¤¥

ðä .äå÷na,íéaøc ìeléç ,øîà àðéáø .ïLéôð ,C ©¦§¤¨¨§¦¨¨¦¨¨©¦§©¦
éãò íéaøc ìeléçîäîeøz ìëàL àîè ïäëå .ó ¥¦§©¦¨¦§Ÿ¥¨¥¤¨©§¨

ìëàL àîè ïäëì ïéépî ,ìàeîL øîàc .ïìðî ,äøBäè§¨§¨¨§¨©§¥¦©¦§Ÿ¥¨¥¤¨©
áéúëc ,íéîL éãéa äúéîa àeäL äøBäè äîeøz§¨§¨¤§¦¨¦¥¨©¦¦§¦
.'Bâå 'àèç åéìò eàNé àìå ézøîLî úà eøîLå'§¨§¤¦§©§¦§Ÿ¦§¨¨¥§§
éaø øîà ìàeîL øîàc .àì äàîè ,ïéà äøBäè§¨¦§¥¨Ÿ§¨©§¥¨©©¦
,äàîè äîeøz ìëàL àîè ïäëì ïéépî ,øæòéìà¡¦¤¤¦©¦§Ÿ¥¨¥¤¨©§¨§¥¨
,'eäeìlçé ék Bá eúîe' øîàpL ,äúéîa BðéàL¤¥§¦¨¤¤¡©¥¦§©§

èøô

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



רנג
oifge` mipy` cenr bt sc ± oey`x wxt`nw `aa

.úåøæ íåùî àì`nei xcqa ol `wtpc dzin aiig epi` mipta mdn zg` dyry xf
xce dpzn zcear mzcaren (.ck sc)dixg` yiy dcear `le dnz dcear 'iy

dixg` yi dgpnc zecear x`ye lleae wvei dcear dixg` yi ipd lke dcear
miptd mgl ly dpexg` dcear ogleyd xcqn .olek xg` unewd zxhwdc dcear

z` aihnd ozxhwde oikifa weliq epiid
zwlcd dixg` yi zixgy mpycnd zexpd

:dwixf eixg` yi minc lawn .ziaxràìå
.äàîåè íåùîzexfc yniyy `nh odk

dxdf` iwtp `xw cgn d`neha yenye
zhigya `pipz migafd lk 'ta edcic
ipa iycwn exfpie (:eh sc migaf) miycw
aizkck d`neh epiidc ellgi `le l`xyi
inp xfe 'ebe mkizexecl mdil` xen` dixza
ipa azkinl `xw jixhvi`cn opiyxc dipin
mieb iycw ihernl i` i`n ihernl l`xyi
opixn` `de iaxw d`neha ike miyp iycwe
inp l`xyi ipa xn`w ikd `l` `lc mzd
oeike ellgi `ly ecari `l mixf mdy
aiignc o`n iwtp `xw cgn d`nehe zexfc

:d`neh` inp aiign zexf`íåùî àìå
.íéãâá øñåçîi`axz` zexfn inp edpi`c

mze` zxbge aizkc (:fi sc) migafc a"ta
mzpedk mdilr mdicbay onfa 'ebe hpa`

:mixf edl eede 'eke mdicba oi` mdilràìå
.íéìâøå íéãé õåçø àìù íåùîdweg dwegc

ileg` oiprl mzd dl xnb micba xqegnn
dn xn`c dpin sili inp `pz i`de dcear
dcear xnb` `l` aiigin `l micba xqegn
`edy dcear` `l` aiigin `l inp i`d

:xnb.øéè÷î àäoi`y dnz dcear `iedc
aiig i`ne d`neh meyn aiig dcear dixg`

:dzin e`l.åàì àì`le aizkc aiignc `ed
opikxte :ellgi.éîð øæ àìà`d opiwiicc `d

`ed e`lc inp `niz zexf oiprl xihwn
axwd xfde aizk `icda dzin `de aiignc

:'ebe.'åëå àúéàãë àä`d opiwiic zexfa
:e`l d`neh oiprle dzin aiig xhwnììëî

.ììåáå ÷öåéã`nlra e`l xhwn xn`wcn
wveil hirnn `aeig `eddne dia zi`c `ed

lit` `nl` lleaemeyn aiigin `l e`l e
:d`neh.ììåáå ÷öåéì äøäæàsebd z`nehl

:oipn.åììçé àìå åéäé íéùåã÷oipr epi` m`
ellgi `le exfpie aizk `dc dnz dcearl

:dcear dixg` yiy dcearl oipr edpzåìàå
.äúéîáùipze `aeh inp aiyge `id `ziixa

:yniyy `nh inp.'åëå ìáèä úà ìëåàä
:onwl i`xwn dl sili 'ipzn dlekéòåøôå

.ùàømdilr exary y`x irext eyniyy
:my`x eglb `ly mei miylyn xzeiìáà

.ìøòdzina edpzil ikd elit` (:eh 'c) migafc a"ta dcear ilgnc `eda edl miw edlek ipd lkc ayein yniyy in oke yniyy ope` oke dlin zngn eig` ezny
:dl yxtn onwle dxdf`a `l`.íåî ìòá:yniyy men lra odk.äúéîá øîåà éáø:ediizbelt yxtn onwl.äìéòîá ãéæä:cifna dlirn ea yiy ycwd on dpdpøùà

.åîéøé:mlaha mlk`l xeq`y mellgi `lc xn`we mexzl oicizry.äîåøúî:edellgi ik ea ezne aizkc d`neha dlk`y.øúåðî:llg 'd ycw z` ikäöåç äîåøú
.'åëå õøàìyi df exeqi`l xzid yie mewn lka zenad xzid zryae xacna bdep xzep la` ux`l dvega oibdep oi`e ea zaxern dnexz dfe dnexz df `ed oniq

f exeqi`l xzid oi` xzep la` dnexza xzene liahc exeqi`l xzid yi dfe dyxtda exeqi`l xzidedellgi ik miax oeyla dfe ellgi `le miax oeyla lelg ea xn`p d
:llg 'd ycw cigi oeyl xzep la`.øúåðå ìåâô:miycwa `l` dnexza `le laha `l bdep oi`.ïéìëåà ìåñô ïëùleqt dnexz la` lk`nd leqt mdipy lahe xzep

:dewna dxdh el yi dnexza `nh la` dewna dxdh mdl oi` xzepe lah aizk sebd z`neha edellgi ikc `ed sebd.'åâå éúøîùî úà åøîùå øîàðùmipdkl
:oxd` rxfn yi` yi` xen` zyxta aezkd xac mi`nh.ïéà äøåäè`weec dxedh xn`w dxedh dnexz lk`y `nh xn`c l`enyc` i`we `id dytp it`a `zlin

:sebd z`neha dlk` m` dzina e`l d`nh la`
àîéì

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

àìåoebk l"ie zxkac ycwnl qpkpy `nh meyn dil wetiz z"`e .d`neh meyn

(mye .fi 'c) zereayc a"ta ipyne jixt `peeb i`d ike ddy `le mipta `nhpy

zxk xa ddyc i` dl zgkyn ikid dzina yniyy `nh ol `niiwc `l` mzd jixtc

zeceare `xepiva jtide dxvwa `ay oebk ipyne dcear ciar ikid ddy `lc i`e `ed

elit`e diidy `la carinl xyt` inp `kdc

aiyg diidy `la xyt` `lc ediipn `ki`

uegx `lye micba xqegne zexf meyn edlek

meyn `le ipzwc `d dyw edine milbxe mici

zexp zahde ogly xeciq`c milbxe mici uegx

uegx `ly onwl ol `wtpc dil wetiz lkidac

'ebe cren ld` l` m`eaa aizkcn milbxe mici

aiigin dcear `la zipwix d`ia` 'it` `nl`

l` mzyba e` `xwc ditiqa aizkc b"r`c

dxfra n"d opira zxyl `nl` 'ebe gafnd

l"ve aiigin zipwix d`ia` elit` lkida la`

lkid` 'it` zipwix d`ia` aiigin `l mlerlc

'a wxta gken oke i`w inp m`eaa` zxylc

azk `le m`eaa azk i` xn`c (:hi 'c) migafc

xyl jixte zipwix d`ia` 'it` `"d mzybaz

lkidd (h"n `"t) milk 'qna opzc `de aizk

mici uegx `ly myl qpkp oi`y epnn ycewn

mle`d oiac xn`e bilt iqei iaxe milbxe

edin `nlra dlrn mzd el dey gafnle

`ipzc dzin `ki`c rnyn `ztqeza

repvd oerny xn` (`"t) milkc `ztqeza

gafnle mle`d oia izqpkp ip` xfril` iax iptl

elit` dceard dil xn` 'eke mici uegx `ly

`ly `l` oixifba egen z` mirvet lecb odk

sc zay) oilet oi` enk 'it letd lra j`vn

`kil i`e wceae dpennd ziad xd yi` (.ai

egen z` mirvet dpedk igxt eid `l dzin

`pngxc icin `ki` in (:at sc) lirl 'n`ck

:`bilt `idd `nye dil opilhw op`e dixht

ìåìéçb"r` .sicr miaxc lelign miaxc

ixii` inp xzepa lah iab aizkc ellgi `lec

:dn sc) i`ny zia idly migafa rnynck

aezkd onf leqta s`y oiipn iel ipzc (.en mye

iycw my z` ellgi `le xnel cenlz xacn

xzep leqt cg` xacn aezkd milelg ipya 'ebe

dipin lah sili ded i` n"n d`neh leqt cg`e

onwl edin ywid `l` dey dxifb dzid `l df

xzepn yniyy `nh slinl ira `lc dyw

xnel jixve miaxc lelig dia aizk `lc meyn

e`l exwir n"n xzepa inp dil opinwenc b"r`c

meyn xzepa inp dil inwenc `l` xzepl

ik lelig dia aizkc xzep iab `nlra ogky`c

d"c :eh migaf 'qez r"re) llg 'd ycw z`

:(`l`
hxt

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

íeMî àìå ,äàîeè íeMî àìå ,úeøæ íeMî àìŸ¦¨§Ÿ¦§¨§Ÿ¦
àä .íéìâøå íéãé õeçø íeMî àìå ,íéãâa øqeçî§¨§¨¦§Ÿ¦§¨©¦§©§¨¦¨
,àlà .äøäæàa ,àì .äúéî ,åàì éàî .áéiç ,øè÷î©§¦©¨©¨¦¨Ÿ§©§¨¨¤¨
àä .'úîeé áøwä øfäå' ,áéúëäå .äøäæàì énð øæ̈©¦§©§¨¨§¨§¦§©¨©¨¥¨¨
åàì ,ììBáe ÷öBéc ììkî .àúéàãk àäå ,àúéàãk¦§¦¨§¨¦§¦¨¦§¨§¥¥¨
ãeîìz .ïéépî ,ììBáe ÷öBéì äøäæà ,àéðúäå .àì énð©¦Ÿ§¨©§¨©§¨¨§¥¥¦©¦©§
àø÷e ,ïðaøcî .'eìlçé àìå eéäé íéLã÷' ,øîBì©§Ÿ¦¦§§Ÿ§©§¦§©¨¨§¨
àîè ,äúéîaL ïä elàå ,éáéúéî .àîìòa àzëîñà©§©§¨§¨§¨¥¦¦§¥¥¤§¦¨¨¥
ìëBàä ,äúéîaL elàå ,àôeb :àúáeéz .LnéML¤¦¥§§¨¨§¥¤§¦¨¨¥
øæå ,äøBäè äîeøz ìëàL àîè ïäëå ,ìáhä úà¤©¤¤§Ÿ¥¨¥¤¨©§¨§¨§¨
,LnéML àîèå ,LnéML øæå ,äîeøzä úà ìëàL¤¨©¤©§¨§¨¤¦¥§¨¥¤¦¥
,äøtk øqeçîe ,íéãâa øqeçîe ,ùnéML íBé ìeáèe§¤¦¥§¨§¨¦§¨©¨¨
.Làø éòeøôe ïéé ééeúLe ,íéìâøå íéãé õçø àlLå§¤Ÿ¨©¨©¦§©§©¦§¥©¦§¥Ÿ
.äøäæàa àlà äúéîa ïðéà ,áLBéå ,ïðBàå ,ìøò ìáà£¨¨¥§¥§¥¥¨§¦¨¤¨§©§¨¨
,íéøîBà íéîëçå .äúéîa ,øîBà éaø ,íeî ìòa©©©¦¥§¦¨©£¨¦§¦
íéîëçå .äúéîa ,øîBà éaø ,äìéòîa ãéæä .äøäæàa§©§¨¨¥¦¦§¦¨©¦¥§¦¨©£¨¦
øîàc .ïìðî ,ìáhä úà ìëBàä .äøäæàa ,íéøîBà§¦§©§¨¨¨¥¤©¤¤§¨¨§¨©
ìáhä úà ìëBàì ïéépî ,øæòéìà éaø íeMî ìàeîL§¥¦©¦¡¦¤¤¦©¦¨¥¤©¤¤
éða éLã÷ úà eìlçé àìå' áéúëc ,äúéîa àeäL¤§¦¨¦§¦§Ÿ§©§¤¨§¥§¥
,íBøúì íéãéúòa .''äì eîéøé øLà [úà] ìàøNé¦§¨¥¥£¤¨¦©©£¦¦¦§

éìéå .øaãî áeúkäç' óäî ,äîeøzî 'ìeléç ìelé ©¨§©¥§¨¥¦¦¦§¨©
'ìeléç ìeléç' óìéðå .äúéîa ïàk óà ,äúéîa ïläl§©¨§¦¨©¨§¦¨§¥©¦¦
,àøazñî .úøëa ïàk óà ,úøëa ïläl äî ,øúBpî¦¨©§©¨§¨¥©¨§¨¥¦§©§¨
õøàì äöeç äîeøz ïkL ,óìéîì déì äåä äîeøzî¦§¨£¨¥§¥©¤¥§¨¨¨¨¤
øúBpî ,äaøcà .øúBðå ìebét ,úBøét ,íéaøa ,äøzeä§¨§©¦¥¦§¨©§©¨¦¨
øzéä Bì ïéà ,ìëBà ìeñt ïkL ,óìéîì déì äåä£¨¥§¥©¤¥§¤¥¤¥

ðä .äå÷na,íéaøc ìeléç ,øîà àðéáø .ïLéôð ,C ©¦§¤¨¨§¦¨¨¦¨¨©¦§©¦
éãò íéaøc ìeléçîäîeøz ìëàL àîè ïäëå .ó ¥¦§©¦¨¦§Ÿ¥¨¥¤¨©§¨

ìëàL àîè ïäëì ïéépî ,ìàeîL øîàc .ïìðî ,äøBäè§¨§¨¨§¨©§¥¦©¦§Ÿ¥¨¥¤¨©
áéúëc ,íéîL éãéa äúéîa àeäL äøBäè äîeøz§¨§¨¤§¦¨¦¥¨©¦¦§¦
.'Bâå 'àèç åéìò eàNé àìå ézøîLî úà eøîLå'§¨§¤¦§©§¦§Ÿ¦§¨¨¥§§
éaø øîà ìàeîL øîàc .àì äàîè ,ïéà äøBäè§¨¦§¥¨Ÿ§¨©§¥¨©©¦
,äàîè äîeøz ìëàL àîè ïäëì ïéépî ,øæòéìà¡¦¤¤¦©¦§Ÿ¥¨¥¤¨©§¨§¥¨
,'eäeìlçé ék Bá eúîe' øîàpL ,äúéîa BðéàL¤¥§¦¨¤¤¡©¥¦§©§
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רנד
oifge` mipya cenr bt sc ± oey`x wxt`nw `aa

.äúéîá øî àîéìlke ycw lk`i `l xf lke edellgi ik ea ezne dixza aizkc
on lk`i xg`e xdhe ynyd `ae (ak `xwie) aizkc i`w dnexza `zyxt

:dxtk `iaiy cr lik` `l miycw eli`e ezakrn ezxtk oi`y miycwd.÷éñôä
:d`neh meyne mipdk iabl `l` dzin aizk `lc rnyne xf lk oiae ea ezne oia

.åøæðéå:cearln elcaieäå÷î àîè óåâ
.íéáøádnexz lk`y `nhe yniyy `nh

d`neh ileqt mdipye sebd ileqt mdipy
:miax oeyla elelge dewna xzid mdl yie

.ùã÷ ïëùmiycwa wqre yniyy `nh
ok oi`y dn mipta mdipye ycw xzepae

:dnexza.'åâå èðáà íúåà úøâçådzide
`ied micba ici lry rnyn dpedk mdl

:dpedk.äàîè àéäù ììëî:dxtk mcewïá
.øëðal lxr `edy dxf dcearl xnen odk

:minyay eia`l eiyrn exkpzpe
ìøòå
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èøôibilt (.ew 'c migaf) dlrnde hgeyd 'tac dniz .zcnere zllegny efl

xhet ililbd iqei 'xc `nh ycw lk`y `nha opaxe ililbd iqei 'x oizipzna

ed`nih ea rbpy oeik xedhd z` lk`y `nh s` el exn` `nh xac `l` lk` `ly

l"ie ikd `nip inp `kd exiag el agzya jigxk lr `l` dnexz edl iywiz `zyde

agza ixii` `l ililbd iqei 'xc irci eed opaxc

`ly dnexza dl zgkync (c"qe) exiag el

oebk inp i` zexit ina dyelip e` dxyked

xn`ck dnexzd z`nhp k"g`e sebd `nhpy

.`w 'c oileg) dypd cib wxtae `xnba mzd

zllegna xhtc `xwe ycw iab (mye

oi`c `nlra dpin opitlie dlgz d`nhpya

xeqi` lr lg xeqi`lg xeqi` dil zi`c o`ne

oke `xw ilbc mzd ip`yc xn`i xeqi` lr

:(mye :biw 'c my) xyad lk wxta rnyn

ìåáèåol wetiz dniz .olpn yniyy mei

llkn xdhe ynyd `ae mei leah iab aizkcn

jenqa mixetk xqegn ol `wtpck `nh `edy

x"d uxize d`nh `idy llkn dxdhe aizkcn

xdh xdhe yxcinl `ki` mei leah iabc miig

`l dxdhe la` (.a 'c) zekxa opiyxcck `nei

zenai) lxrd wxtac b"r`e ikd yxcnl jiiy

`idd mei leahl dxdhe opiyxc (mye :cr 'c

d`nh `idy llkn i"re `id dxtk zxqegn

dyw edin `cixb mei leah dipin iz` `l

'ebe cr lk`i `l miycwae `pixg` `xw `ki`c

zei`x izy lra afa (my) lxrd 'ta opinwenc

llkn `nipe dnexz oiprle `ed oaxw xa e`lc

leah `kd yixcc i`niq iaxc l"ie `nh `edy

mzd biltc `pzk dl xaq `pixg` `xwn mei

afa mzd dil iwenc l`rnyi iax iac `pz`

aizk dribp iabc dyw edine zei`x yly lra

xnel jixve xdhe axrd cr `nhe (`i `xwie)

mei leah yixcc i`niq iaxc `xw e`l i`c

dxtk xqegn opiyxc ded `l ellgi `len

mei leah `le d`nh `idy llkn dxdhen

`yilwc meyn `nh `edy llkn xdhen

`icda `xw ogky`c oeikn la` ediiz`neh

opiyxc ez diz`neh `yilwc b"r` mei leahl

qpkp iab mixetk xqegn zeaxl ea ez`neh cer mei leah zeaxl didi `nh opiyxcc (h 'c) (zekxac) a"tae (mye .dn 'c xifp) oipin dyly wxta z"`e mixetk xqegn xity dipin

ycw zlik` oiprl `nhk iedc b"r`e dyxc jdn ycwn oiprl `nhk dil opiaygn ded `l ez`neh `yilwc meyn ziyixtck l"ie d`nh `idy llkn dxdhen dil wetiz ycwnl

mei leah opiyxcc xg`n mixetk xqegn zeaxl ea ez`neh cere mei leah zeaxl didi `nh il dnl i`xw ixz dyw edine dcear oiprl `nhk iedc mei leah ogky`c meyn epiid

dcearl inc `le `xwc `ieaxn `l` `icda mei leah aizk `l ycwnl qpkp iabc meyn xnel wgec edfe d`nh `idy llkn dxdhen mixetk xqegn xity ol `wtp `xizi `xwn

`kti` xninl dil ded k"`c `axr `linn `yniyc mei leaha `le dyrn xqegnc meyn mixetk xqegna opinwen ded `ieaix cg `l` e`l i`c inp uxzl oi`e `icda aizkc

zxkac meyn d`nh `idy llkn dxdhen mixetk xqegn opiyxc ded `l ycwn z`ia oiprlc z"xl d`xpe mei leah zeaxl ea ez`neh cer mixetk xqegn zeaxl didi `nh

cna) aizk ycwn z`nehcdyrn xqegn e`lc `hgzp la` rnync mei leah zeaxl `xw ith inp jixv jkle zn z`neha `icda ixiinc 'ebe `hgzi `le `nhi xy` yi` (hi xa

a"ta xn`wc `d zvw dyw i`niq 'xc `xwn mei leah ogky`c e`l i` mixetk xqegn opiaxn ded `l d`nh `idy llkn dxdhenc ziyixtc i`nle zxka ded `l mei leah oebk

xqegn `pngx azk i` w"dc l"ie mei leahl `xw ogky`c e`l i` mixetk xqegn ol `z` `l `d dipin iz` `l mei leah mixetk xqegna `pngx azk i`c (mye .fi 'c) migafc

`lc oeikc xnel yie `nh aezkl `le `icda mixetk xqegne mei leah `pngx aezkil zigp i`dl i`c dyw edine diebe dgty iab (mye .bk 'c) zenaic a"ta b"dke `icda mixetk

:wcwcl yg `l `zekixv gkynæîø:(.fi 'c) migafc a"t yixac jpdn cge ayein `iipian slinl ivn ded .'ek mei leahl

éìéåódnexz lk`y `nh ipzw dzina od el`e iab lirle dzina `di dnexz lk`y mei leah ok m` dnexzn sili mei leahc oeik miig x"xd dywd .dnexzn lelig lelig

edine mei leaha `le ea d"d men lraa `le ea aizkcn yniyy men lra onwl opax ihrnnc ikid ik inp i` oicd `ed `nye ipzw `l dnexz lk`y mei leah eli`e

`nh oiprle ea aizkcn dzinn mei leah opihrnn dnexz oiprlc llk okzi `l edine yniyy mei leah oke lelig leligc y"b ipd` ikdlc ea aizkcn hrnl oi` yniyy `nh

ikdc iwtp `xw cgn mei leahe `nhc meyn dil aiyg `lc mrh ozil yie dzina dnexz lk`y mei leah d"dc d`xp jkl dil opihrnn `l `tli dnexzn dteb `idc yniyy

`nhe `nh ixw`cn dzina yniyy dxtk xqegn sili ikid dniz zvwe 'ebe ik ea ezne `hg eilr e`yi `le azk xcde 'ebe xdhe ynyd `ae mipdkd l` xen` zyxta iaizk

dcear lignc oeikc l"ie 'eke dnexza liqtc (mye .fi 'c) migafc a"ta 'iyxcck dzina ied `l dnexza liqt `lc dzina dnexza leqtc `nip dnexzn lelig lelig opitli

:dnexzl xedhc b"r` dzina iedc dnexzn opixnbc `ed `xaq `nh ixwi`c lk exfpien ol `wtpckïéà`icda azk dzin `de y"ipilxe`c awri x"d dywd .'eke odilr odicba

jixhvi` mdilr mzpedk oi` odilr mdicba oi` dipin opiyxcc zxbgec `xwe `xwc dihyt rnynck `aizk miiqpkn` dzin `eddc uxize devz dz`e 'ta micba xqegn iab

miyxtn yie oey`x oipr lr siqen e"iec xacd dfen (mye :d 'c) `neic w"ta miiqpkn silic xn`c o`nl dyw edine mzd iaizk `lc miiqpkn opitli ded `l dipine micba x`yl

:`ziixad jezn lirl ziyixtck ok xnel `"`e zipwix d`ia` elit` milbxe mici uegx `lye micba xqegn aiiginc n"d` meyn miiqpkn` `aizkc dzinc
lke

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

:äîeøzä úà ìëàL øæå :úãîBòå úìleçnL Bæì èøt§¨¨¤§¤¤§¤¤§¨¤¨©¤©§¨
áø déì éøîà .ä÷Bì ,äîeøzä úà ìëàL øæ ,áø øîà̈©©¨¤¨©¤©§¨¤¨§¦¥©
ìëå' áéúëc ,äúéîa ,øî àîéì ,áøì éqà áøå àðäk©£¨§©©¥§©¥¨©§¦¨¦§¦§¨
.ïéðòä ÷éñôä ,'íLc÷î 'ä éðà' .'Lã÷ ìëàé àì øæ̈ŸŸ©Ÿ¤£¦§©§¨¦§¦¨¦§¨
.äîeøzä úà ìëBàä øæ ,äúéîaL ïä elàå ,éáéúéî¥¦¦§¥¥¤§¦¨¨¨¥¤©§¨
øæå :âéìôe àeä àpz ,áø .úéîø à÷ áøcà ,àúéðúî©§¦¨©§©¨¨¥©©¨¨¥§¨
,LnéML àîèå :'úîeé áøwä øfäå' áéúëc ,LnéML¤¦¥¦§¦§©¨©¨¥¨§¨¥¤¦¥
ïéépî ,óñBé áøî ïéáà øa àéiç áø dépéî àòáãk§¦§¨¦¥©¦¨©¨¦¥©¥¦©¦
ïøäà ìà øac' áéúëc ,äúéîa àeäL ,LnéML àîèì§¨¥¤¦¥¤§¦¨¦§¦©¥¤©£Ÿ

éìéå ,'éLã÷ íL úà eìlçé àìå ìàøNé éðá éLãwî eøæpéå åéða ìàå,äîeøzî 'ìeléç ìeléç' ó §¤¨¨§¦¨§¦¨§¥§¥¦§¨¥§Ÿ§©§¤¥¨§¦§¨¥¦¦¦§¨
.úøk ïàk óà ,úøk ïläl äî ,øúBpî 'ìeléç ìeléç' óìéðå .äúéîa ïàk óà ,äúéîa ïläl äî©§©¨§¦¨©¨§¦¨§¥©¦¦¦¨©§©¨¨¥©¨¨¥
déì äåä øúBpî ,äaøcà .íéaøa ,äå÷î ,àîè ,óeb ïkL ,óìéîì déì äåä äîeøzî ,àøazñî¦§©§¨¦§¨£¨¥§¥©¤¥¨¥¦§¤§©¦©§©¨¦¨£¨¥

ebét ,íéðt ,Lã÷ ïkL ,óìéîìéãò íéaøc ìeléçî ,íéaøc ìeléç .øúBðå ,ì:LnéML íBé ìeáè :ó §¥©¤¥Ÿ¤§¦¦§¨¦§©¦¥¦§©¦¨¦§¤¦¥
íéLã÷' ,øîBì ãeîìz ,ïéépî ,ìléç ,ãáò íàL íBé ìeáèì æîø ,øîBà éàîéñ éaø ,àéðúc ,ïìðî§¨¨§©§¨©¦¦¨¥¤¤¦§¤¦¨©¦¥¦©¦©§©§Ÿ¦
,ïéðò eäéðz .'eøæpéå'î ïì à÷ôðc ,LnéML àîèì ïéðò Bðéà íà .'eìlçé àìå íäéäìàì eéäé¦§¥Ÿ¥¤§Ÿ§©§¦¥¦§¨§¨¥¤¦¥§¨§¨¨¦§¦¨§§¥¦§¨

éìéå .LnéML íBé ìeáèìøqeçîe :äúéîa ïàk óà ,äúéîa ïläl äî ,äîeøzî 'ìeléç ìeléç' ó ¦§¤¦¥§¨¥¦¦¦§¨©§©¨§¦¨©¨§¦¨§¨
,ïBòîL éaøa øæòìà éaøc déîMî da eèîe ,ïðçBé éaø øîà ,eäáà éaø øîà .ïìðî ,íéãâa§¨¦§¨¨¨©©¦£¨¨©©¦¨¨©¨¦§¥§©¦¤§¨¨§©¦¦§
ïéà ,íäéìò íäéãâa ïéà .íäéìò íúðeäk ,íäéìò íäéãâaL ïîæa ,'èðáà íúBà zøâçå'§¨©§¨¨©§¥¦§©¤¦§¥¤£¥¤§¨¨£¥¤¥¦§¥¤£¥¤¥
øîà .ïìðî ,äøtk øñeçîe :äúéîa ,LnéML øæ ,øî øîàå .íéøæ ,eäì eåäå .íäéìò íúðeäk§¨¨£¥¤§¨§¨¦§¨©©¨¤¦¥§¦¨§¨©¨¨§¨¨¨©
àîè ,øî øîàå .äàîè àéäL ììkî ,äøäè .'äøäèå ïäkä äéìò øtëå' ,àø÷ øîàc ,àðeä áø©¨§¨©§¨§¦¤¨¤¨©Ÿ¥§¨¥¨¨¥¨¦§¨¤¦§¥¨§¨©©¨¥
íéî eöçøé ãòBî ìäà ìà íàáa' áéúëc .ïìðî ,íéìâøå íéãé õeçø àlLå :äúéîa ,LnéML¤¦¥§¦¨§¤Ÿ§¨©¦§©§©¦§¨¨¦§¦§Ÿ¨¤Ÿ¤¥¦§£©¦
eçlâé àì íLàø' áéúëc ,Làø éòeøôe .'zLz ìà øëLå ïéé' áéúëc ,ïéé ééeúLe :'eúîé àìå§Ÿ¨ª§¥©¦¦§¦©¦§¥¨©¥§§§¥Ÿ¦§¦Ÿ¨Ÿ§©¥

ì Làø òeøt ùwzéà .'ezLé àì ïééå' déøúa áéúëe ,'eçlLé àì òøôeïéé ééeúM äî ,ïéé ééeúL ¤©Ÿ§©¥§¦©§¥§©¦Ÿ¦§¦©©§©Ÿ¦§¥©¦©§¥©¦
,àcñç áø øîà .ïìðî ,ìøò .äøäæàa ,áLBé ,ïðBà ,ìøò ìáà :äúéîa Làø éòeøt óà ,äúéîa§¦¨©§¥Ÿ§¦¨£¨¨¥¥¥§©§¨¨¨¥§¨¨¨©©¦§¨
áì ìøò øëð ïa ìk' .eðãnìå éæea ïa ìà÷æçé àaL ãò ,eðãîì àì eðéaø äLî úøBzî äæ øác̈¨¤¦©Ÿ¤©¥Ÿ¨©§©¤¨§¤§¥¤¦§¦§¨¨¤¥¨¤¤¥

ìøòå

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

סנהדרין. הנשרפין - פרק תשיעי דף פג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc oixcdpq(ycew zay meil)

Bæì èøtdllgl jiiy oi`y ,d`nh dnexz ok m` hrnl yie - §¨¨
meynL`id.úãîBòå úìleçn ¤§¤¤§¤¤

'eke dzinay el`e `ziixaa epipy.äîeøzä úà ìëàL øæå`xnbd §¨¤¨©¤©§¨
:df oipra zwelgn d`ianä÷Bì äîeøzä úà ìëàL øæ ,áø øîà̈©©¨¤¨©¤©§¨¤
xn`py ,'e`l' lr xaerk(i ak `xwie),'ebe 'Wcw lk`i `l xf lke'§¨¨ŸŸ©Ÿ¤

dyxtd dze` lky ,dnexz epiid 'ycew'e(fhÎc ak my)zxacn
.dnexzaøî àîéì ,áøì éqà áøå àðäk áø déì éøîà`edy xen` - ¨§¦¥©©£¨§©©¥§©¥¨©

äúéîa.miny iciaáéúëc(h ak my)E`Ui `le iYxnWn z` ExnWe' §¦¨¦§¦§¨§¤¦§©§¦§Ÿ¦§
el jnqpe ,'mWCwn 'd ip` EdlNgi iM Fa EznE `hg eilr(i ak my) ¨¨¥§¥¦§©§ª£¦§©§¨

'Lã÷ ìëàé àì øæ ìëå''Fa EznE'y ef zekinqn cenll yie ,'ebe §¨¨ŸŸ©Ÿ¤¥
milina :ax uxzn .dnexz lk`y xf iabl mb xn`p'ä éðà'£¦

ïéðòä ÷éñôä ,'íLc÷î.mikenq mpi`e 'xf lke'l 'Fa EznE' oia §©§¨¦§¦¨¦§¨¥§¨¨
éáéúéî,`ziixaa epipy ,ax ixac lr eywd -øæ äúéîaL ïä elàå ¥¦¦§¥¥¤§¦¨¨

.äîeøzä úà ìëBàä:`xnbd daiynúéîø à÷ áøcà àúéðúîike - ¨¥¤©§¨©§¦¨©§©¨¨¥
,ax ixac lr `ziixan zeywdl z`aáøkàeä àpz,aeygâéìôe ©©¨¨¥

.`ziixa lr welgl lekie -
:`ziixad ixac xexiaa dkiynn `xnbdLnéML øæåaiig ,ycwna §¨¤¦¥

n dzináéúëc(f gi xacna),'úîeé áøwä øfäå'icia dzin epiide ¦§¦§©¨©¨¥¨
.miny

:ycwna cary `nh odka dzin aeigl xewn d`ian `xnbd
LnéML àîèåexewn ,dzin aiig `edydépéî àòáãkenk - §¨¥¤¦¥§¦§¨¦¥

l`yyàeäL LnéML àîèì ïéépî ,óñBé áøî ïéáà øa àéiç áø©¦¨©¨¦¥©¥¦©¦§¨¥¤¦¥¤
.äúéîa:el aiydeáéúëc(a ak `xwie)eøæpéå åéða ìàå ïøäà ìà øac' §¦¨¦§¦©¥¤©£Ÿ§¤¨¨§¦¨§

,'éLã÷ íL úà eìlçé àìå ìàøNé éðá éLãwî'xfpidl' dxdf` `ide ¦¨§¥§¥¦§¨¥§Ÿ§©§¤¥¨§¦
.sebd z`neha ycwnd zcearn [lcaidl xnelk]éìéåómicnele - §¨¥

dey dxifbî 'ìeléç ìeléç'lk`y `nh,äîeøzEznE' aezk myy ¦¦¦§¨¥
'EdlNgi iM Fa(h ak `xwie),mdiyper z` zeeydl yie ,ïläl äî ¦§©§ª©§©¨

epic ,dnexz lk`y `nha,äúéîaaezky enk(my),'EznE'ïàk óà §¦¨¥©¨
,yniyy `nhaäúéîa. §¦¨
:`xnbd zl`eyóìéðåcnlp `l recn -î 'ìeléç ìeléç'lke`øúBp §¥©¦¦¥¨

ea aezky ,ozlik` onf xary miycw xya -(g hi `xwie)eilk`e'§Ÿ§¨
e ,'diOrn `edd WtPd dzxkpe lNg 'd Wcw z` iM `Vi FpFräî £¦¨¦¤Ÿ¤¦¥§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨©

ïläleyper xzepïàk óà ,úøkd`neha ynyna,úøk`le §©¨¨¥©¨¨¥
.lirl epcnly enk miny icia dzina

:`xnbd daiynàøazñîyîlk`y `nhóìéîì déì äåä äîeøz ¦§©§¨¦§¨£¨¥§¥©
,cenll yi -ïkLdnexz lk`y `nhd oia zepeinc dnk ep`vn ¤¥

.` :md el`e ,yniyy `nh oialóeb,mteba leqtd mdipya -
.a .xyaa leqtd xzepa la` ,mi`nh mdyàîèmdipya - ¨¥

.b .xzepa ok oi`y dn ,d`neh meyn xeqi`däå÷îyi mdipya - ¦§¤
.c .xzepa ok oi`y dn ,dewna dliah ici lr xzidíéaøa- §©¦

dnexza oia daezk ,dey dxifb micnel dpnny ,'lelig' dlind
oeyla `id daezk xzepa la` ,miax oeyla yniyy `nha oiae

.cigi
:`xnbd dywnïkL ,óìéîì déì äåä øúBpî äaøcàdnk ep`vn ©§©¨¦¨£¨¥§¥©¤¥

:md el`e ,xzep lke`l d`neha ynynd oia zepeinc.`Lã÷- Ÿ¤
.dnexza ok oi`y dn ,miycwa ielz mpiipr mdipy.aíéðt- §¦

.dnexza ok oi`y dn ,ycwnd jeza dceara miielz mdipy.b
,ìebételke`l dhigyd zrya ayegy ici lr oaxw leqt epiide ¦

ixdy df oicl zekiiy yi mdipyae ,ezlik`l aevwd onfd xg`l
.dnexza ok oi`y dn ,zepaxwa mpiipr.c,øúBðåleqt `ede §¨

epi`e mdipyl jiiy `ed mbe ,mzlik` onf xary ici lr miycw
.dnexzl jiiy

:`xnbd zvxznéãò íéaøc ìeléçî íéaøc ìeléçósicrdl yi - ¦§©¦¥¦§©¦¨¦
mbe dnexza mby meyn dnexz lk`y `nhn dey dxifbd z`
oeinc `ede ,miax oeyla daezk 'lelig' dlind yniyy `nha

.dey dxifbd mvra
zl`ey .yniyy mei leaha dzin aeigl xewn d`ian `xnbd

odk :`xnbdíBé ìeáèïìðî ,LnéML:`xnbd daiyn .dzin aiigy §¤¦¥§¨¨
àéðúc,`ziixaaæîø ,øîBà éàîéñ éaøãáò íàL íBé ìeáèì §©§¨©¦¦¨¥¤¤¦§¤¦¨©

ycwnaìléçezcear z` lqt -øîBì ãeîìz ,ïéépî(e `k `xwie), ¦¥¦©¦©§©
eìlçé àìå íäéäìàì eéäé íéLã÷'e 'ebe 'mdidl` mWïéðò Bðéà íà §Ÿ¦¦§¥Ÿ¥¤§Ÿ§©§¥¡Ÿ¥¤¦¥¦§¨

cnll `a `l m`e -ìiabàîèxenbïì à÷ôðc ,LnéMLxak dfy - §¨¥¤¦¥§¨§¨¨
lirl `xnba epcnlîweqtd(a ak `xwie)eøæpéå'l`xUi ipa iWcTn ¦§¦¨§¦¨§¥§¥¦§¨¥

,'ebe 'iWcw mW z` ElNgi `leïéðò eäéðzote`a eyxtl jl yi - §Ÿ§©§¤¥¨§¦§¥¦§¨
epiipr didiy,LnéML íBé ìeáèìcearl `ly xdfen `ed mby ¦§¤¦¥

.ycwnaéìéåódey dxifba eyperî 'ìeléç ìeléç'lke`d `nh §¨¥¦¦¦
ïläl äî ,äîeøzeyper dnexz lk`y `nh oipra,ïàk óà ,äúéîa §¨©§©¨§¦¨©¨

,yniyy mei leaha.äúéîa§¦¨
:ycwna cary micba xqegna dzin aeigl xewn d`ian `xnbd

íéãâa øqeçîecare ea miaezkd micbad cg` xqgy odk - §¨§¨¦
,ycwnaïìðî.miny icia dzin aiigyéaø øîà eäáà éaø øîà §¨¨¨©©¦£¨¨©©¦

déîMî da eèîe ,ïðçBéenya ef dreny mi`iany yie -éaøc ¨¨©¨¦§¥§©¦
,ïBòîL éaøa øæòìàdpedkd icba zevn oipra xn`p(hÎg hk zeny) ¤§¨¨§©¦¦§

,zpYM mYWAlde aixwY eipA z`e'èðáà íúBà zøâçåeipaE oxd` §¤¨¨©§¦§¦§©§¨ª¢Ÿ§¨©§¨¨©§¥©£Ÿ¨¨
rnyne ,'ebe 'mlFr zTgl dPdM mdl dzide zrAbn mdl YWage§¨©§¨¨¤¦§¨Ÿ§¨§¨¨¤§ª¨§ª©¨

y o`kne ,dpedk mdl didz micbad ici lryíäéìò íäéãâaL ïîæa¦§©¤¦§¥¤£¥¤
,íäéìò íúðeäkyk la`,íäéìò íúðeäk ïéà íäéìò íäéãâa ïéà §¨¨£¥¤¥¦§¥¤£¥¤¥§¨¨£¥¤

eäì eåäåk md ixde -øî øîàå ,íéøæ`ziixaa `pzd xn` xake - §¨§¨¦§¨©©
yLnéML øæepic,äúéîa.xfk `edy ,micba xqegnl oicd `ede ¨¤¦¥§¦¨

cary dxtk xqegnd odka dzin aeigl xewn d`ian `xnbd
:ycwnaäøtk øñeçîeeizepaxw z` aixwd `ly af e` rxevn - §¨©¨¨

,ycwna care ezxtklïìðî.dzin aiigyøîàc ,àðeä áø øîà §¨¨¨©©¨§¨©
àø÷[dliahd caln zepaxw zaxwd `id s` dperhd] zclei iabl §¨

(g ai `xwie)cg`e dlrl cg` dpFi ipA ipW F` mixz iYW dgwle'§¨§¨§¥Ÿ¦§¥§¥¨¤¨§Ÿ¨§¤¨
z`Hgl,'äøäèå ïäkä äéìò øtëåd ici lry ixdzepaxwd zaxw §©¨§¦¤¨¤¨©Ÿ¥§¨¥¨

e' da miiwznììkî ,'äøäèrnyp dfne -Lzepaxwd zaxwdl cr ¨¥¨¦§¨¤
,äàîè àéämi`xwp md mby ,dxtk ixqegn x`yl cnlp zcleine ¦§¥¨

.mi`nhøî øîàåy `ziixaa `pzd xn` xake -LnéML àîèepic §¨©©¨¥¤¦¥
.äúéîa§¦¨

eilbxe eici ugx `ly odka dzin aeigl xewn d`ian `xnbd
:ycwna careïìðî ,íéìâøå íéãé õeçø àlLådaiyn .dzin aiigy §¤Ÿ§¨©¦§©§©¦§¨¨

:`xnbdáéúëc(k l zeny)eúîé àìå íéî eöçøé ãòBî ìäà ìà íàáa' ¦§¦§Ÿ¨¤Ÿ¤¥¦§£©¦§Ÿ¨ª
aezky dne ,''dl dX` xihwdl zxWl gAfOd l` mYWba F`§¦§¨¤©¦§¥©§¨¥§©§¦¦¤©
mici mivegx md m`y xn`pe ,dcear cearl m`eaa epiid 'm`aA'§Ÿ¨

.ezeni ,mivegx mpi` m`y epcnle ,ezeni `l milbxe
:ycwna cary oii iezy odka dzin aeigl xewnïéé ééeúLemiaiig §¥©¦

n ,dzináéúëc(h i `xwie),'åâå zLz ìà øëLå ïéé'KY` LipaE dY` ¦§¦©¦§¥¨©¥§§©¨¨¤¦¨
,ecare oii ezy m`y epcnle 'Eznz `le crFn ld` l` mk`aA§Ÿ£¤¤Ÿ¤¥§Ÿ¨ª

.ezeni
cary y`x rext odka dzin aeigl xewn d`ian `xnbd

:ycwnaLàø éòeøôexzei mxry z` eglib `ly mipdk - §¥Ÿ
n dzin miaiig ,ycwna ecare mei miyelynáéúëc(k cn l`wfgi) ¦§¦

e'eçlLé àì òøôe eçlâé àì íLàø,'mdiW`x z` Enqki mFqM §Ÿ¨Ÿ§©¥¤©Ÿ§©¥¨¦§§¤¨¥¤
déøúa áéúëeeixg` aezke -(`k cn my)'ezLé àì ïééå','ebeùwzéà §¦©§¥§©¦Ÿ¦§¦©©
dfa eywed -ì Làø òeøtéòeøt óà äúéîa ïéé ééeúM äî ,ïéé ééeúL §©Ÿ¦§¥©¦©§¥©¦§¦¨©§¥
.äúéîa LàøŸ§¦¨

:`ziixad jynda epipyìáà`edy odkìøòe`ïðBàcary £¨¨¥¥
ezeida caerd odk oke ,ycwna,áLBé`l` dzina mpi`äøäæàa ¥§©§¨¨

.cala
:ycwna cearln lxr zxdf`l xewn d`ian `xnbdïìðî ìøò̈¥§¨¨

.dceara xeq`yàì eðéaø äLî úøBzî äæ øác ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨¨¤¦©Ÿ¤©¥Ÿ
eðãnìå éæea ïa ìà÷æçé àaL ãò ,eðãîì(h cn l`wfgi)ìøò øëð ïa ìk' ¨©§©¤¨§¤§¥¤¦§¦§¨¨¤¥¨¤¤
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רנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bt sc oixcdpq(ycew zay meil)

Bæì èøtdllgl jiiy oi`y ,d`nh dnexz ok m` hrnl yie - §¨¨
meynL`id.úãîBòå úìleçn ¤§¤¤§¤¤

'eke dzinay el`e `ziixaa epipy.äîeøzä úà ìëàL øæå`xnbd §¨¤¨©¤©§¨
:df oipra zwelgn d`ianä÷Bì äîeøzä úà ìëàL øæ ,áø øîà̈©©¨¤¨©¤©§¨¤
xn`py ,'e`l' lr xaerk(i ak `xwie),'ebe 'Wcw lk`i `l xf lke'§¨¨ŸŸ©Ÿ¤

dyxtd dze` lky ,dnexz epiid 'ycew'e(fhÎc ak my)zxacn
.dnexzaøî àîéì ,áøì éqà áøå àðäk áø déì éøîà`edy xen` - ¨§¦¥©©£¨§©©¥§©¥¨©

äúéîa.miny iciaáéúëc(h ak my)E`Ui `le iYxnWn z` ExnWe' §¦¨¦§¦§¨§¤¦§©§¦§Ÿ¦§
el jnqpe ,'mWCwn 'd ip` EdlNgi iM Fa EznE `hg eilr(i ak my) ¨¨¥§¥¦§©§ª£¦§©§¨

'Lã÷ ìëàé àì øæ ìëå''Fa EznE'y ef zekinqn cenll yie ,'ebe §¨¨ŸŸ©Ÿ¤¥
milina :ax uxzn .dnexz lk`y xf iabl mb xn`p'ä éðà'£¦

ïéðòä ÷éñôä ,'íLc÷î.mikenq mpi`e 'xf lke'l 'Fa EznE' oia §©§¨¦§¦¨¦§¨¥§¨¨
éáéúéî,`ziixaa epipy ,ax ixac lr eywd -øæ äúéîaL ïä elàå ¥¦¦§¥¥¤§¦¨¨

.äîeøzä úà ìëBàä:`xnbd daiynúéîø à÷ áøcà àúéðúîike - ¨¥¤©§¨©§¦¨©§©¨¨¥
,ax ixac lr `ziixan zeywdl z`aáøkàeä àpz,aeygâéìôe ©©¨¨¥

.`ziixa lr welgl lekie -
:`ziixad ixac xexiaa dkiynn `xnbdLnéML øæåaiig ,ycwna §¨¤¦¥

n dzináéúëc(f gi xacna),'úîeé áøwä øfäå'icia dzin epiide ¦§¦§©¨©¨¥¨
.miny

:ycwna cary `nh odka dzin aeigl xewn d`ian `xnbd
LnéML àîèåexewn ,dzin aiig `edydépéî àòáãkenk - §¨¥¤¦¥§¦§¨¦¥

l`yyàeäL LnéML àîèì ïéépî ,óñBé áøî ïéáà øa àéiç áø©¦¨©¨¦¥©¥¦©¦§¨¥¤¦¥¤
.äúéîa:el aiydeáéúëc(a ak `xwie)eøæpéå åéða ìàå ïøäà ìà øac' §¦¨¦§¦©¥¤©£Ÿ§¤¨¨§¦¨§

,'éLã÷ íL úà eìlçé àìå ìàøNé éðá éLãwî'xfpidl' dxdf` `ide ¦¨§¥§¥¦§¨¥§Ÿ§©§¤¥¨§¦
.sebd z`neha ycwnd zcearn [lcaidl xnelk]éìéåómicnele - §¨¥

dey dxifbî 'ìeléç ìeléç'lk`y `nh,äîeøzEznE' aezk myy ¦¦¦§¨¥
'EdlNgi iM Fa(h ak `xwie),mdiyper z` zeeydl yie ,ïläl äî ¦§©§ª©§©¨

epic ,dnexz lk`y `nha,äúéîaaezky enk(my),'EznE'ïàk óà §¦¨¥©¨
,yniyy `nhaäúéîa. §¦¨
:`xnbd zl`eyóìéðåcnlp `l recn -î 'ìeléç ìeléç'lke`øúBp §¥©¦¦¥¨

ea aezky ,ozlik` onf xary miycw xya -(g hi `xwie)eilk`e'§Ÿ§¨
e ,'diOrn `edd WtPd dzxkpe lNg 'd Wcw z` iM `Vi FpFräî £¦¨¦¤Ÿ¤¦¥§¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨©

ïläleyper xzepïàk óà ,úøkd`neha ynyna,úøk`le §©¨¨¥©¨¨¥
.lirl epcnly enk miny icia dzina

:`xnbd daiynàøazñîyîlk`y `nhóìéîì déì äåä äîeøz ¦§©§¨¦§¨£¨¥§¥©
,cenll yi -ïkLdnexz lk`y `nhd oia zepeinc dnk ep`vn ¤¥

.` :md el`e ,yniyy `nh oialóeb,mteba leqtd mdipya -
.a .xyaa leqtd xzepa la` ,mi`nh mdyàîèmdipya - ¨¥

.b .xzepa ok oi`y dn ,d`neh meyn xeqi`däå÷îyi mdipya - ¦§¤
.c .xzepa ok oi`y dn ,dewna dliah ici lr xzidíéaøa- §©¦

dnexza oia daezk ,dey dxifb micnel dpnny ,'lelig' dlind
oeyla `id daezk xzepa la` ,miax oeyla yniyy `nha oiae

.cigi
:`xnbd dywnïkL ,óìéîì déì äåä øúBpî äaøcàdnk ep`vn ©§©¨¦¨£¨¥§¥©¤¥

:md el`e ,xzep lke`l d`neha ynynd oia zepeinc.`Lã÷- Ÿ¤
.dnexza ok oi`y dn ,miycwa ielz mpiipr mdipy.aíéðt- §¦

.dnexza ok oi`y dn ,ycwnd jeza dceara miielz mdipy.b
,ìebételke`l dhigyd zrya ayegy ici lr oaxw leqt epiide ¦

ixdy df oicl zekiiy yi mdipyae ,ezlik`l aevwd onfd xg`l
.dnexza ok oi`y dn ,zepaxwa mpiipr.c,øúBðåleqt `ede §¨

epi`e mdipyl jiiy `ed mbe ,mzlik` onf xary ici lr miycw
.dnexzl jiiy

:`xnbd zvxznéãò íéaøc ìeléçî íéaøc ìeléçósicrdl yi - ¦§©¦¥¦§©¦¨¦
mbe dnexza mby meyn dnexz lk`y `nhn dey dxifbd z`
oeinc `ede ,miax oeyla daezk 'lelig' dlind yniyy `nha

.dey dxifbd mvra
zl`ey .yniyy mei leaha dzin aeigl xewn d`ian `xnbd

odk :`xnbdíBé ìeáèïìðî ,LnéML:`xnbd daiyn .dzin aiigy §¤¦¥§¨¨
àéðúc,`ziixaaæîø ,øîBà éàîéñ éaøãáò íàL íBé ìeáèì §©§¨©¦¦¨¥¤¤¦§¤¦¨©

ycwnaìléçezcear z` lqt -øîBì ãeîìz ,ïéépî(e `k `xwie), ¦¥¦©¦©§©
eìlçé àìå íäéäìàì eéäé íéLã÷'e 'ebe 'mdidl` mWïéðò Bðéà íà §Ÿ¦¦§¥Ÿ¥¤§Ÿ§©§¥¡Ÿ¥¤¦¥¦§¨

cnll `a `l m`e -ìiabàîèxenbïì à÷ôðc ,LnéMLxak dfy - §¨¥¤¦¥§¨§¨¨
lirl `xnba epcnlîweqtd(a ak `xwie)eøæpéå'l`xUi ipa iWcTn ¦§¦¨§¦¨§¥§¥¦§¨¥

,'ebe 'iWcw mW z` ElNgi `leïéðò eäéðzote`a eyxtl jl yi - §Ÿ§©§¤¥¨§¦§¥¦§¨
epiipr didiy,LnéML íBé ìeáèìcearl `ly xdfen `ed mby ¦§¤¦¥

.ycwnaéìéåódey dxifba eyperî 'ìeléç ìeléç'lke`d `nh §¨¥¦¦¦
ïläl äî ,äîeøzeyper dnexz lk`y `nh oipra,ïàk óà ,äúéîa §¨©§©¨§¦¨©¨

,yniyy mei leaha.äúéîa§¦¨
:ycwna cary micba xqegna dzin aeigl xewn d`ian `xnbd

íéãâa øqeçîecare ea miaezkd micbad cg` xqgy odk - §¨§¨¦
,ycwnaïìðî.miny icia dzin aiigyéaø øîà eäáà éaø øîà §¨¨¨©©¦£¨¨©©¦

déîMî da eèîe ,ïðçBéenya ef dreny mi`iany yie -éaøc ¨¨©¨¦§¥§©¦
,ïBòîL éaøa øæòìàdpedkd icba zevn oipra xn`p(hÎg hk zeny) ¤§¨¨§©¦¦§

,zpYM mYWAlde aixwY eipA z`e'èðáà íúBà zøâçåeipaE oxd` §¤¨¨©§¦§¦§©§¨ª¢Ÿ§¨©§¨¨©§¥©£Ÿ¨¨
rnyne ,'ebe 'mlFr zTgl dPdM mdl dzide zrAbn mdl YWage§¨©§¨¨¤¦§¨Ÿ§¨§¨¨¤§ª¨§ª©¨

y o`kne ,dpedk mdl didz micbad ici lryíäéìò íäéãâaL ïîæa¦§©¤¦§¥¤£¥¤
,íäéìò íúðeäkyk la`,íäéìò íúðeäk ïéà íäéìò íäéãâa ïéà §¨¨£¥¤¥¦§¥¤£¥¤¥§¨¨£¥¤

eäì eåäåk md ixde -øî øîàå ,íéøæ`ziixaa `pzd xn` xake - §¨§¨¦§¨©©
yLnéML øæepic,äúéîa.xfk `edy ,micba xqegnl oicd `ede ¨¤¦¥§¦¨

cary dxtk xqegnd odka dzin aeigl xewn d`ian `xnbd
:ycwnaäøtk øñeçîeeizepaxw z` aixwd `ly af e` rxevn - §¨©¨¨

,ycwna care ezxtklïìðî.dzin aiigyøîàc ,àðeä áø øîà §¨¨¨©©¨§¨©
àø÷[dliahd caln zepaxw zaxwd `id s` dperhd] zclei iabl §¨

(g ai `xwie)cg`e dlrl cg` dpFi ipA ipW F` mixz iYW dgwle'§¨§¨§¥Ÿ¦§¥§¥¨¤¨§Ÿ¨§¤¨
z`Hgl,'äøäèå ïäkä äéìò øtëåd ici lry ixdzepaxwd zaxw §©¨§¦¤¨¤¨©Ÿ¥§¨¥¨

e' da miiwznììkî ,'äøäèrnyp dfne -Lzepaxwd zaxwdl cr ¨¥¨¦§¨¤
,äàîè àéämi`xwp md mby ,dxtk ixqegn x`yl cnlp zcleine ¦§¥¨

.mi`nhøî øîàåy `ziixaa `pzd xn` xake -LnéML àîèepic §¨©©¨¥¤¦¥
.äúéîa§¦¨

eilbxe eici ugx `ly odka dzin aeigl xewn d`ian `xnbd
:ycwna careïìðî ,íéìâøå íéãé õeçø àlLådaiyn .dzin aiigy §¤Ÿ§¨©¦§©§©¦§¨¨

:`xnbdáéúëc(k l zeny)eúîé àìå íéî eöçøé ãòBî ìäà ìà íàáa' ¦§¦§Ÿ¨¤Ÿ¤¥¦§£©¦§Ÿ¨ª
aezky dne ,''dl dX` xihwdl zxWl gAfOd l` mYWba F`§¦§¨¤©¦§¥©§¨¥§©§¦¦¤©
mici mivegx md m`y xn`pe ,dcear cearl m`eaa epiid 'm`aA'§Ÿ¨

.ezeni ,mivegx mpi` m`y epcnle ,ezeni `l milbxe
:ycwna cary oii iezy odka dzin aeigl xewnïéé ééeúLemiaiig §¥©¦
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c"agרנו i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.ãúaMì úãçéî äåöî ìL (ãçéî) úélè Bì äéäL íé÷c÷ãnäî Lé20úaL éàöBî ìëáe[ehdìt÷ äéä ¥¥©§©§§¦¤¨¨©¦§ª¨¤¦§¨§ª¤¤§©¨§¨¨¥©¨¨¨Ÿ§¨
ãéî äåöîa ÷qòúäì éãk[hiÎfh. §¥§¦§©¥§¦§¨¦¨

ד  סעיף שבת במוצאי שולחנו שיסדר סימן ב חלק

1

2

dkld ixe`ia
úáù éàöåî [åè'נועם 'ויהי אמירת לאחר היינו -

קדוש' .21'ואתה
ãéî äåöîá [æè אף מצוה, של בחפץ להתעסק היינו -

מצוה  אינו עצמו .22שהקיפול
ãéî äåöîá [æé לימוד שבת: במוצאי נוספות הנהגות -

טוב"23תורה  "שבוע איחול .24.

ãéî äåöîá [çé מנהגנו במוצש"ק: זהירויות -
במוצאיֿשבת  הבית לצרכי ממון לתת ולא ,25להשתמט

נותנים  - מצוה לצורך .26אבל
ãéî äåöîá [èé שבת במוצאי אירוע כשעורכים -

שבת  חילול כך ידי על ייגרם שלא לראות יש .27קודש,

zetqede mipeiv
לעיל15) Ò"‚ראה ·Ò¯ 'ÈÒ מלבושך יהא שלא וכבדתו :

נאה  (שהוא באחר שיחליפנו חול של כמלבושך שבת של
אחר. טלית גם לו שיהיה טוב לו שאפשר ומי ממנו)...

סי'16) (כדלעיל מלאכה מעשיית נמנעים לכן קודם אבל
סי"ט). רצט

את  מקפל היה רבינו הטלית: בקיפול אדמו"ר כ"ק הנהגת
הליכות  (לקט לך" "ויתן אמירת אחרי שבת של הטלית
יצחק  לוי ר' הרה"ק מהנהגת ולהעיר ש"ק). ומנהגי
בעצמו  הטלית לקפל מקפיד שהיה זצ"ל מבארדיטשוב

.(247 ע' תרצ"א השיחות (ס' דוקא
הבא,17) לשבת הטלית הכנת היא שהמצוה שפירשו ויש

כשלעצמו. הטלית קיפול על יתירה מצווה בזה יש  אם וצ"ע
(18'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î גמרא דף ללמוד הקפיד

רה). ע' עז (מגדל הבדלה אחר
·"˘¯‰ÂÓ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ועוסק קודש שבת במוצאי ער היה

שם). ובהערות קצג ע' היומן (רשימת בלימוד
¯"ÂÓ„‡ ˜"Î מהרב - בתניא לשיעור במוצש"ק מאזין היה

שנמסר  ההתוועדות על לחזרה או ז"ל, וויינבערג יוסף
מלוה  לסעודת הק' ידיו נוטל רבינו היה לפעמים ברדיו.
הסעודה  ובשעת השיעור התחלת לפני דקות כמה מלכה

ש"ק). ומנהגי הליכות (לקט להשיעור מאזין היה
ÌÈÓÈÓ˙ ÈÎÓÂ˙· „ÂÓÈÏ ¯„Ò- החורף בחדשי - במוצש"ק :

ומנהגי  הליכות (לקט נגלה למדו הבדלה אחרי כשעה הנה
ש"ק).
לאחר 19) אדמו"ר כ"ק הקפיד וכן ישראל. מנהג כן

וואך". גוטע "א לאחל הבדלה
מא.20) ע' חכ"ז קודש אגרות

הייתה ÂÓ‰¯˘"·כן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙‚‰‰- מצווה שהיה
הוצאות  עבור ממון ממנו שתבקש הרבנית לזוגתו - בעש"ק
ש"פ  (שיחת יתן לא שבמוצש"ק מכיון השבת, לפני הבית
שיחת  ,272 ע' ח"א ה'תשכ"א מנחם (תורת ה'תשכ"א וישב

מ). אות ה'תשל"ט וילך פרשת מוש"ק
ÈÈ¯‰ÂÓ"ˆוכן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙‚‰‰ לפרטו כסף פעם שנתן

לו  שיביאו וצוה החזיר, במוצש"ק. לו והחזירו בעש"ק,
רמב). ע' היומן (רשימת א' ביום

(21È‡˘ ‰ÂˆÓ Í¯ÂˆÏ בהזמן צדקה שמחלקים מה :
כו'.... ממון מוצאים שאין להנהגה בסתירה אינו דמוצש"ק
הבית; הוצאות אודות כשמדובר רק היא האמורה הנהגה כי
זוהי  אדרבה, הרי - מצוה קיום של ענין כשהוא משא"כ
,3062 ע' ה'תשמ"ה מנחם (תורת כו' החיצונים לגרש הדרך
בדורות  בפרט שהוא 1288 ע' ה'תשמ"ג מנחם ובתורת

האחרונים).
˙·˘ ÈÙÏ ‰˙È‰ ‰ËÏÁ‰‰˘Î ממון להוצאת בנוגע :

זו  הוצאה על וההחלטה שהמחשבה מכיון הרי - במוצש"ק
הדבר  נעשה סיבה שמפני (אלא השבת לפני כבר היתה
כמו  זה הרי הנותן של שמצדו נמצא, שבת), במוצאי בפועל
לקושיא  ובנוגע השבת.... לפני ממש בפועל נעשה שכבר
פלוני  יום ושעות, עונות "לשון תעוננו", ד"לא מהא הידועה
בארוכה  כמ"פ דובר כבר - כו'" קשה פלונית שעה כו', יפה
כיֿאם, ניחוש, בתור זה שאין האפשריים, התירוצים אודות
ע' ח"ב ה'תשמ"ו מנחם (תורת ואכ"מ. וכו' טוב סימן בתור

.(302
ומנהגי 22) הליכות לקט וראה קו, ע' חי"ד קודש אגרות

לחול. משבת מכין יהיה שלא גם לחוש שיש ש"ק

•
"inei ax" gel itl - aehÎmei zekld owfd epax jexr ogley

יתירו ‰ לא שאם ביו"ט כשנשחטה אמורים דברים במה
בערב  נשחטה אם אבל מלשחוט ימנע כן לעשות לו
וליתנו  העור את לטלטל אסור ביו"ט הופשטה אפילו יו"ט
אפילו  בשר עליו למלוח אסור וכן הרגלים דריסת  במקום

בערב  מלשחוט ימנע לא לו נאסור אם דאף קלה מליחה
בערב  העור צרכי כל ולעשות להפשיטה יכול דהרי יו"ט
שהות  היה שלא לחשכה סמוך נשחטה אם אבל יו"ט
וליתנו  לצל מחמה העור לטלטל מותר יו"ט קודם להפשיטה
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שלא  כדי קלה מליחה עליו ולמלוח הרגלים דריסת במקום
אסור  העור יפסד שלא בודאי יודע אם אבל העור יפסד

ביו"ט: נשחטה ואפילו לצל מחמה לטלטלו אפילו

Â ראשון יו"ט הרי מספק טובים ימים שני שעושים בגליות
ביו"ט  נשחטה אם לפיכך שני יו"ט לגבי לחול נחשב
העור  טלטול לענין יו"ט בערב נשחטה כאלו דינה ראשון

ומליחתו:

Ê לכלום ראויים אינן שהרי מוקצים הן עוף של נוצות
ביו"ט  העוף נשחט א"כ אלא ביו"ט לטלטלם אין ולפיכך

מלשחוט: ימנע שלא כדי להצניען לטלטלן התירו דאז

Á לח הוא שאם בשבת כמו דינו יו"ט מערב שהופשט עור
יבש  הוא ואם לישיבה ראוי שאינו לפי לטלטלו אסור
ביו"ט  הופשט אם אבל ש["ח] בסי' כמ"ש לטלטלו מותר
כמו  יסריח שלא כדי לצל מחמה לטלטלו מותר לח הוא  אם
אסור  ביו"ט נולד האוסרים לדברי יבש הוא ואם שנתבאר
עצמה  כבהמה ונחשב לבהמה טפל היה דאתמול לטלטלו
בסי' נתבאר וכבר נולד זה והרי עצמו בפני כלי הוא ועכשיו

עצמו: בנולד להחמיר דיש תצ"ה

Ë מכל שכ"א בסי' שנתבאר כמו באוכלין עיבוד שאין אע"פ
חייב  המולחן חלבים כגון גמור אוכל שאינו דבר מקום
אפילו  ביו"ט החלבים את מולחין אין לפיכך מעבד משום
ונמצא  באכילה אסורים הם שהרי ביו"ט הבהמה נשחטה
בשר  עליהם למלוח ואסור טוב יום לצורך שלא מלאכה עושה
עליהם  גם המלח שיפול כדי בהם נוגע שאינו בענין באויר
די  דחלבים משום עליהם למלוח אסור קלה מליחה ואפילו

כמעבד: הוא דהרי ונמצא מועטת במליחה להם

È באויר וכ אותן שוטחין ואין החלבים את מהפכין אין ן
הבהמה  נשחטה אפילו יסריחו שלא כדי יתדות גבי על
שהדבר  לפי מלשחוט ימנע שלא כדי לו מתירין ואין ביו"ט
אף  כן לעשות לו נתיר ואם החלבים לצורך כן שעושה ניכר
למולחן  דהיינו החלבים צרכי שאר לעשות לעצמו יתיר הוא
או  יסריחו שלא כדי לצל מחמה לטלטלן מותר אבל
ולא  ימנע לו נתיר לא שאם יאבדו שלא בשביל להצניען
ואין  בעלמא טלטול אלא לו מתירים שאין וכיון כלל ישחוט
לעצמו  יתיר שמא חוששים אין באויר לשטחן לו מתירין
אסור  המשתמר במקום בצל מונחים הן אם אבל מליחתן אף
היו  אתמול שהרי ביו"ט נולד האוסרים לדברי לטלטלן
עצמה  כבהמה ונחשבים הבהמה לגבי וטפלים מחוברים
נולד: זה והרי להדלקה אלא ועומדים ראויים אינן ועכשיו

‡È אם אבל ביו"ט כשנשחטה אמורים דברים במה
אם  ביו"ט החלבים לטלטל מותר יו"ט מערב נשחטה
עומדים  הן מאתמול שהרי לסחורה אותם הקצה לא
להניח  שיוכל שעוה חתיכת וכן כלל נולד כאן ואין להדלקה
אותה  הקצה א"כ אלא ביו"ט לטלטלה מותר גבה על פתילה
ליזהר  נכון מקום ומכל להדלקה ראויה היא שהרי לסחורה
יגנבו  שלא שמתיירא כגון הרבה לצורך אם כי לטלטלן שלא
עצים  טלטול גבי תק"ב בסי' שיתבאר כמו בזה וכיוצא

ע"ש: יבשים

·È שמלאכתו אלא הוא וכלי וכבד עב דף שהוא עלי

או  מקומו לצורך לטלטלו מותר הריפות בו לכתוש לאיסור
בשר  עליו שקצב ולאחר בשר עליו לקצב כגון גופו לצורך
כלי  כדין מקומו או גופו לצורך שלא לטלטלו אסור

ש"ח: בסי' שנתבאר כמו לאיסור שמלאכתו

‚È מוקצה שהוא כלי כל לטלטל אסור שבשבת אע"פ
תשמיש  בו מלהשתמש עליו שמקפיד כיס חסרון מחמת
יו"ט  שמחת לצורך לטלטלו מותר ביו"ט מקום מכל אחר

תק"ט: סי' עיין בזה וכיוצא בשר עליו לקצב כגון

טוב: ביום ומליחה ומליגה הפשט דין תצט סימן ד חלק

כיצד ‡ וממכר מקח גזרת משום ביו"ט אסרו רבים דברים
פוסקין  אין מהטבח שלימה בהמה ליקח שרוצין חבורה
ואומר  שוות בהמות שתי מביא הטבח אלא עליה דמים לו
ומחלקים  ושוחטים מהן אחת לוקחין והן כזו שזו ראו להם
ולאחר  ע"ש שכ"ב בסי' כמ"ש גורל הטלת בלא  ביניהם
דמי  נותן ואחד אחד וכל השניה דמי כמה יודעים יו"ט
למחר  נוטל שאתה מה לטבח הלוקחין יאמרו ולא חלקו
סכום  שזהו מפני היום שנשחוט זו בעד לך ניתן אנו זו בעד

ביו"ט: להזכיר שאסור מקח

בסלע · עמכם שותף הריני להלוקחין אדם יאמר ולא
שאסור  מפני סלע ששוה בשר חלק עמכם שאטול דהיינו
שותף  הריני להם אומר אלא ביו"ט דמים סכום להזכיר
כמקח  ונראה ניכר אינו דאז לרביע או הבשר לשליש עמכם

כשותפות: אלא וממכר

או ‚ לשליש עמך שותף הריני להנכרי לומר אסור אבל
הנכרי  עם להשתתף רגילות שאין ידוע שהדבר לרביע

דמים. סכום מזכיר שאינו אף וממכר מקח שהוא וניכר

כגון  ידוע מקחו שיעור שאין בדבר אמורים דברים במה
ידוע  מקחו ששיעור דבר אבל שוות הבהמות כל שאין בשר
מזכיר  אינו אם הנכרי עם ליקח מותר ואגוזים ביצים כגון
מזכיר  אם ואפילו תקי"ז בסי' שיתבאר כמו דמים סכום לו
הטעם. שם עיין שכ"ג בסי' כמ"ש מתירין יש דמים סכום לו

מותר  ידוע מקחו שיעור שאין דבר דאפילו אומרים ויש
וטוב  דמים סכום לו מזכיר אין אם הנכרי מן אפילו ליקח

הראשונה: כסברא להחמיר

תן „ לו שיאמר דמים בפיסוק מהטבח בשר לוקחין אין
עמך  שותף הריני לו יאמר לא וכן בשתים או בסלע לי
דמכל  וממכר כמקח ולא כשותפות נראה שיהא כדי  בסלע
וממכר  מקח שהוא ניכר דמים סכום לו שמזכיר כיון מקום
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רנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

שלא  כדי קלה מליחה עליו ולמלוח הרגלים דריסת במקום
אסור  העור יפסד שלא בודאי יודע אם אבל העור יפסד

ביו"ט: נשחטה ואפילו לצל מחמה לטלטלו אפילו

Â ראשון יו"ט הרי מספק טובים ימים שני שעושים בגליות
ביו"ט  נשחטה אם לפיכך שני יו"ט לגבי לחול נחשב
העור  טלטול לענין יו"ט בערב נשחטה כאלו דינה ראשון

ומליחתו:

Ê לכלום ראויים אינן שהרי מוקצים הן עוף של נוצות
ביו"ט  העוף נשחט א"כ אלא ביו"ט לטלטלם אין ולפיכך

מלשחוט: ימנע שלא כדי להצניען לטלטלן התירו דאז

Á לח הוא שאם בשבת כמו דינו יו"ט מערב שהופשט עור
יבש  הוא ואם לישיבה ראוי שאינו לפי לטלטלו אסור
ביו"ט  הופשט אם אבל ש["ח] בסי' כמ"ש לטלטלו מותר
כמו  יסריח שלא כדי לצל מחמה לטלטלו מותר לח הוא  אם
אסור  ביו"ט נולד האוסרים לדברי יבש הוא ואם שנתבאר
עצמה  כבהמה ונחשב לבהמה טפל היה דאתמול לטלטלו
בסי' נתבאר וכבר נולד זה והרי עצמו בפני כלי הוא ועכשיו

עצמו: בנולד להחמיר דיש תצ"ה

Ë מכל שכ"א בסי' שנתבאר כמו באוכלין עיבוד שאין אע"פ
חייב  המולחן חלבים כגון גמור אוכל שאינו דבר מקום
אפילו  ביו"ט החלבים את מולחין אין לפיכך מעבד משום
ונמצא  באכילה אסורים הם שהרי ביו"ט הבהמה נשחטה
בשר  עליהם למלוח ואסור טוב יום לצורך שלא מלאכה עושה
עליהם  גם המלח שיפול כדי בהם נוגע שאינו בענין באויר
די  דחלבים משום עליהם למלוח אסור קלה מליחה ואפילו

כמעבד: הוא דהרי ונמצא מועטת במליחה להם

È באויר וכ אותן שוטחין ואין החלבים את מהפכין אין ן
הבהמה  נשחטה אפילו יסריחו שלא כדי יתדות גבי על
שהדבר  לפי מלשחוט ימנע שלא כדי לו מתירין ואין ביו"ט
אף  כן לעשות לו נתיר ואם החלבים לצורך כן שעושה ניכר
למולחן  דהיינו החלבים צרכי שאר לעשות לעצמו יתיר הוא
או  יסריחו שלא כדי לצל מחמה לטלטלן מותר אבל
ולא  ימנע לו נתיר לא שאם יאבדו שלא בשביל להצניען
ואין  בעלמא טלטול אלא לו מתירים שאין וכיון כלל ישחוט
לעצמו  יתיר שמא חוששים אין באויר לשטחן לו מתירין
אסור  המשתמר במקום בצל מונחים הן אם אבל מליחתן אף
היו  אתמול שהרי ביו"ט נולד האוסרים לדברי לטלטלן
עצמה  כבהמה ונחשבים הבהמה לגבי וטפלים מחוברים
נולד: זה והרי להדלקה אלא ועומדים ראויים אינן ועכשיו

‡È אם אבל ביו"ט כשנשחטה אמורים דברים במה
אם  ביו"ט החלבים לטלטל מותר יו"ט מערב נשחטה
עומדים  הן מאתמול שהרי לסחורה אותם הקצה לא
להניח  שיוכל שעוה חתיכת וכן כלל נולד כאן ואין להדלקה
אותה  הקצה א"כ אלא ביו"ט לטלטלה מותר גבה על פתילה
ליזהר  נכון מקום ומכל להדלקה ראויה היא שהרי לסחורה
יגנבו  שלא שמתיירא כגון הרבה לצורך אם כי לטלטלן שלא
עצים  טלטול גבי תק"ב בסי' שיתבאר כמו בזה וכיוצא

ע"ש: יבשים

·È שמלאכתו אלא הוא וכלי וכבד עב דף שהוא עלי

או  מקומו לצורך לטלטלו מותר הריפות בו לכתוש לאיסור
בשר  עליו שקצב ולאחר בשר עליו לקצב כגון גופו לצורך
כלי  כדין מקומו או גופו לצורך שלא לטלטלו אסור

ש"ח: בסי' שנתבאר כמו לאיסור שמלאכתו

‚È מוקצה שהוא כלי כל לטלטל אסור שבשבת אע"פ
תשמיש  בו מלהשתמש עליו שמקפיד כיס חסרון מחמת
יו"ט  שמחת לצורך לטלטלו מותר ביו"ט מקום מכל אחר

תק"ט: סי' עיין בזה וכיוצא בשר עליו לקצב כגון

טוב: ביום ומליחה ומליגה הפשט דין תצט סימן ד חלק

כיצד ‡ וממכר מקח גזרת משום ביו"ט אסרו רבים דברים
פוסקין  אין מהטבח שלימה בהמה ליקח שרוצין חבורה
ואומר  שוות בהמות שתי מביא הטבח אלא עליה דמים לו
ומחלקים  ושוחטים מהן אחת לוקחין והן כזו שזו ראו להם
ולאחר  ע"ש שכ"ב בסי' כמ"ש גורל הטלת בלא  ביניהם
דמי  נותן ואחד אחד וכל השניה דמי כמה יודעים יו"ט
למחר  נוטל שאתה מה לטבח הלוקחין יאמרו ולא חלקו
סכום  שזהו מפני היום שנשחוט זו בעד לך ניתן אנו זו בעד

ביו"ט: להזכיר שאסור מקח

בסלע · עמכם שותף הריני להלוקחין אדם יאמר ולא
שאסור  מפני סלע ששוה בשר חלק עמכם שאטול דהיינו
שותף  הריני להם אומר אלא ביו"ט דמים סכום להזכיר
כמקח  ונראה ניכר אינו דאז לרביע או הבשר לשליש עמכם

כשותפות: אלא וממכר

או ‚ לשליש עמך שותף הריני להנכרי לומר אסור אבל
הנכרי  עם להשתתף רגילות שאין ידוע שהדבר לרביע

דמים. סכום מזכיר שאינו אף וממכר מקח שהוא וניכר

כגון  ידוע מקחו שיעור שאין בדבר אמורים דברים במה
ידוע  מקחו ששיעור דבר אבל שוות הבהמות כל שאין בשר
מזכיר  אינו אם הנכרי עם ליקח מותר ואגוזים ביצים כגון
מזכיר  אם ואפילו תקי"ז בסי' שיתבאר כמו דמים סכום לו
הטעם. שם עיין שכ"ג בסי' כמ"ש מתירין יש דמים סכום לו

מותר  ידוע מקחו שיעור שאין דבר דאפילו אומרים ויש
וטוב  דמים סכום לו מזכיר אין אם הנכרי מן אפילו ליקח

הראשונה: כסברא להחמיר

תן „ לו שיאמר דמים בפיסוק מהטבח בשר לוקחין אין
עמך  שותף הריני לו יאמר לא וכן בשתים או בסלע לי
דמכל  וממכר כמקח ולא כשותפות נראה שיהא כדי  בסלע
וממכר  מקח שהוא ניכר דמים סכום לו שמזכיר כיון מקום
דרך  כפי או רביעיות או שלישיות להם מחלק הטבח אלא
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Â כמה ומשער בידו החתיכה שלוקח בידו לשקול ומותר
אסור  בצמצום לשער לכוון שיודע אומן וטבח משקלה
רוצה  אינו אם אבל למכרה כדי ביד בשר חתיכת לשקול לו
לשקלה  מותר יבשל כמה לידע שוקלה שהוא רק למכרה

אומן: טבח הוא אפילו ביד

Ê ליטרא לחתך חתיכתו בדרך לכוין יודע שהוא אומן טבח
חותך  אפילו חושש ואינו כדרכו חותך ליטרא חצי או

ביד: שוקל שאינו כיון למכור כדי

Á הבשר ומניח מים מעט בו ונותן שנתות בו שיש כלי
ליטרות  כמה יודע השנתות עד מגיעים וכשהמים במים
או  מעט פיחת אפילו ביו"ט כן לעשות אסור בבשר יש

למדה: שמכוין הדבר שניכר מפני מעט הוסיף

Ë רוצה אינו ואפילו מאזנים בכף בשר להניח אסור
העכברים  מן לשמרו כדי שם מניחו שהוא רק לשקלו
אסור  שם לשקול שרגילין במקום תלוי הוא מאזנים הכף אם

לשקול: כרוצה שנראה מפני

È שם מקום מכל ביו"ט דמים שם להזכיר שאסור אע"פ
בשר  ליטרא לי תן לו שיאמר דהיינו להזכיר מותר משקל
כמו  צריך הוא כמה לו לומר אלא למשקל מכוין דאינו

שם: עיין שכ"ג בסי' מנין שם גבי שנתבאר

‡È כדרך בו לתלותו כדי בסכין בבשר נקב נוקבין אין
יד  בית בו עושה בשר כשמוכר בחול עושה שהוא
לשנות  צריך שביו"ט לפי לביתו להוליכו ללוקח ונותנו
נוקבו  אין ולפיכך בו מותר וממכר מקח שאין היכר לעשות

לש  כדי באצבעו אלא סימן בסכין בו לעשות רוצה ואם נות
בסכין: אפילו לנוקבו מותר אדם יחליפנו שלא

·È להסיר כדי ברותחין הרגלים ואת הראש את מולגין
שכל  ברמץ אותן וטומנין באור אותן ומהבהבין השיער
בסיד  אותן טופלין אין אבל אכילה שלצורך מלאכות הן אלו
גוזזין  ואין כמעבד שנראה מפני באדמה ולא בחרסית ולא

השיער: לצורך כעושה שנראה מפני במספרים אותן

‚È אע"פ דמו את להוציא כדי ביו"ט הבשר למלוח מותר
מולחו  היה דאם משום יו"ט מערב למלחו אפשר שהיה
לא  דאם למחר עד במלח להשהותו צריך היה יו"ט מערב
הוא  במלח שוהא כשהבשר הוא ידוע ודבר מתקלקל היה כן
לאכול  שרוצה הבשר ביו"ט למלוח מותר לפיכך טעמו מפיג

ביום. בו

שמא  חושש אם ביו"ט לאכלו רוצה שאינו הבשר ואפילו
כיון  לאכול שרוצה הבשר עם ביחד למלחו מותר יסריח
טרחא  מוסיף ואינו הבשר לכל טורח הוא אחד שטורח
ביו"ט  לאכול רוצה שאינו הבשר מליחת בשביל יתירה
טרחא  קצת מוסיף שהוא ואע"פ ביחד הכל מולח שהרי
כדי  עצמה בפני וחתיכה חתיכה כל להפך צריך שהרי
בשבת  בשר מליחת שאיסור כיון מ"מ השני בצד למולחם
עיבוד  אין התורה דמן סופרים מדברי אלא אינו ויו"ט

בו: הקילו לפיכך שכ"א בסי' כמ"ש באוכלין

„È מותר זה אחר זה אלא ביחד הכל מולח אינו אם ואפילו

היום  לאכול חפץ אני מזו לומר חתיכה כל על שיערים ע"י
ביו"ט  לאכלה אחת חתיכה שמלח לאחר דהיינו ומולחה
ג"כ  ומולחה היום לאכלה ביותר עלי עריבה חבירתה אומר
אפשר  שהיה ואע"פ שימלח וחתיכה חתיכה בכל יעשה וכן
שלא  כדי זה דבר לו התירו ולמה יו"ט מערב למלוח לו
הנמלח  הבשר טעם להפגת שיחוש מחמת מלשחוט ימנע

יו"ט: בשמחת וירבה יו"ט מערב

ÂË אבל שחרית סעודת אכילת קודם אמורים דברים במה
שלא  כדי בשר למלוח אסור שחרית סעודת לאחר
זו  ומולח ממנו חתיכה ולאכול לבשל רוצה ואפילו יסריח
שאר  למלוח אסור אעפ"כ ביחד החתיכות שאר עם החתיכה
אוכלה  ואינו החתיכה זו לאכול צריך שאינו דכיון החתיכות
הערמה: זו הרי החתיכות שאר מליחת לו להתיר כדי אלא

ÊË חשש משום אלא מולח כשאינו אמורים דברים במה
מותר  יסריח שבודאי לו ידוע אם אבל יסריח שמא
זה  ואפילו ממונו הפסד משום אכילה אחר אפילו למלחו
היום  אוכל מזו לומר חתיכה כל על שיערים ע"י זה אחר
אחר  למלוח זה דבר התירו ולא מהן מאחת כזית ואוכל
אבל  מלשחוט ימנע שלא כדי ביו"ט כששחט אלא אכילה
יו"ט  קודם למלוח אפשר שהיה כיון יו"ט מערב שחטה אם
מולחו  כן אם אלא ביו"ט לו צריך שאינו בשר למלוח אסור

שנתבאר: דרך ועל אכילה קודם

ÊÈ הבשר למלוח רשאי אינו שחרית סעודת קודם ואפילו
כדי  שהיא מליחה אלא ביו"ט לאכלו רוצה שאינו
אסור  זו מליחה הבשר שנמלח לאחר אבל הדם את להוציא
אם  אפילו יסריח שלא כדי שנית פעם ולמלחו לחזור לו
שהבשר  דכיון ביו"ט לאכלו שרוצה הבשר עם ביחד מולחו
שהרי  השניה זו למליחה צריך אין היום לאכלו שרוצה
שאינו  הבשר בשביל אלא טורח אינו וא"כ מיד יבשלנו
אחר  יסריח שלא יעשה כיצד אלא ביו"ט לאכלו רוצה
במלחו  ישהנו אלא מיד ידיחנו לא דמו את להוציא שמלחו
ידיחנו  ואח"כ ע' סי' ביו"ד כמ"ש שעות לי"ב קרוב עד
כל  על שיערים ע"י ולמלחו לחזור יכול שני יו"ט ובליל
בשחרית  שני טוב ביום אבל למחר אוכל מזו לומר חתיכה
לאכול  שרוצה הבשר שהרי זו הערמה ידי על למלוח אסור

מליחה: צריך ואין מיד יבשלנו

ÁÈ יו"ט מערב שנשחטה אע"פ ביו"ט בהמה לנקר מותר
בו  אין שהניקור לפי יו"ט קודם לנקרה אפשר והיה
אין  מאוכל אוכל ומפריד בורר שהוא אע"פ גמורה מלאכה
אסרתו  שהתורה אלא אחד מין שהכל כיון כלום בכך
שני  ומפריד בבורר אלא שייך בורר איסור ואין באכילה
מינים  שני כעין שהן האוכל מתוך פסולת או מזה זה מינים
שנשחטה  בהמה בניקור לשנות טוב לכתחלה מקום ומכל
שינקר  דהיינו יו"ט קודם לנקרה אפשר והיה יו"ט מערב
לו  אפשר אי אם אבל אחר שינוי או בקופיץ או בקרדום

אפילו כדרכו לנקר מותר טורח לשנות שיש האחוריים חלק
נפש: אוכל צורך שהוא כיון בנקירתו רב

ËÈ אבל ביו"ט לאכלו שרוצה בבשר אמורים דברים במה
ביו"ט  לנקרו אסור ביו"ט לאכלו רוצה שאינו בשר
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

יסריח  שלא חושש כן אם אלא חול לצורך טורח הוא שהרי
שנתבאר  דרך ועל הערמה ע"י ביו"ט למלחו ורוצה הבשר
אזי  ס"ה סי' ביו"ד כמ"ש הניקור קודם למלחו אפשר ואי
חתיכה  שניקר לאחר דהיינו הערמה ע"י ג"כ לנקרו מותר
לאכלה  יותר עלי עריבה חברתה אומר היום לאכלה אחת

ג"כ. ומנקרה וחוזר היום

ימנע  שלא כדי ביו"ט כשנשחטה אלא זה דבר לו התירו ולא
לנקרה  אפשר והיה יו"ט מערב נשחטה אם אבל מלשחוט
היום  לאכול שרוצה הבשר אלא ביו"ט לנקר אסור יו"ט קודם
כשאינו  ואדרבה כלל הבשר טעם מפיג אינו הניקור שהרי
יו"ט. קודם לנקרה לו היה וא"כ במהרה יותר מסריח מנוקר

לאחר  זו הערמה ע"י לנקר אסור ביו"ט נשחטה אם ואפילו
למעלה: שנתבאר מטעם שחרית סעודת אכל שכבר

Î טוב יום קודם ימים שני מליחה בלא ששהה מנוקר בשר
במים  ישרנו לא ואם טוב ביום להיות חל השלישי ויום
סימן  ביו"ד כמ"ש צלי אם כי לאכלו אסור יהא ביום בו
צריך  ואינו סעודתו אכל שכבר אף במים לשרותו מותר ס"ט
היום  לאכלו שראוי כיון מקום מכל טוב ביום זה לבשר כלל
כדרך  לשרותו ג"כ מותר יו"ט מערב ניקרו כבר שהרי
ואע"פ  ביום בו לאכילה ראוי שהוא מחמת לטלטלו שמותר
מלאכה  בו שאין אף חול לצורך מעשה שום לעשות שאסור
מכל  ותק"ט תק"ג בסי' כמ"ש ולשפשפן הכלים להדיח כגון
במים  אותו ששורה רק בידיו הבשר מדיח שאינו כיון מקום

שמדיחן: בידים מעשה שעושה כלים להדחת דומה אינו

‡Î למלחו מותר ביו"ט לאכלו שרוצה שהבשר אע"פ
מקום  מכל יו"ט מערב למלחו לו אפשר שהיה אע"פ
שהדגים  ביו"ט למלחן אסור יו"ט מערב אותם שקרעו דגים
יו"ט  מערב למלחן לו היה וא"כ במלח כששוהין משביחין
אותם  שמבשלין המחבת לתוך מלח לתת מותר מקום ומכל
אין  וזה עיבוד גזרת משום אלא במליחה איסור דאין בה

המים: לתוך המלח שנותן בתבשיל שייך

·Î במלחן שמשביחים דגים במיני אמורים דברים במה
כששוהים  ומתקלקלים רך שבשרם דגים מיני אבל
למלחן  לו אפשר שהיה אע"פ ביו"ט למלחן מותר במלח

דבר: לכל בשר כמליחת ודינן יו"ט בערב

מליחתו: וסדר יתנהג היאך טוב ביום לבשר הנצרך תק, סימן ד חלק

שהן ‡ מפני לבנין העומדות הקורות מן עצים מבקעין אין
מלהסיקן  עליהן מקפיד שאדם כיס חסרון מחמת מוקצה
ש"[ח] סי' (עיין להיסק עליהן דעתו היה לא השמשות ובין
לא  דאתמול משום ביו"ט שנשברה מקורה ולא כ"ו) סעיף
ואפילו  להיסק עליה דעתו היה ולא שתשבר יודע היה
כזה  גדול במוקצה מודים ביו"ט ונולד מוקצה להמתירין

להשבר. כלל עשויה אינה וחזקה בריאה דקורה

כיון  להשבר וקרובה יו"ט מערב רעועה היתה אם אבל
לבקעות  מותר לכן להסקה עליה ודעתו שתשבר יודע שהיה
ביו"ט  נולד להאוסרים אבל ביו"ט נולד להמתירים ממנה
למלאכתו  ראוי שלם כלי היה דאתמול ממנה לבקעות אסור
וכבר  ביו"ט נולד זה והרי כלי שבר היא  והיום בנין דהיינו

ביו"ט: בנולד להחמיר דיש נתבאר

בלא · להסיקה אפשר אי אם יו"ט מערב נשברה אם אבל
חתיכות  ממנה לבקעות מותר ועביה  גדלה מחמת ביקוע
לפי  יו"ט מערב לבקעות לו אפשר שהיה ואע"פ גדולות
ואף  גמורה מלאכה גדולות לחתיכות עצים בבקיעת שאין
דחול  עובדין משום סופרים מדברי אלא אסור אינו בשבת
ממנה  לבקעות אסור אבל לגמרי התירו יו"ט שמחת ומשום
כדי  מאד דקים עצים שמבקעים כדרך מאד קטנות חתיכות
שהוא  מפני חייב בשבת כן שהעושה מפני האור בהן להצית
זה  דבר התירו לא לפיכך שכ"א בסי' כמ"ש הטוחן תולדת
לעשותם  שאפשר כמכשירין שזהו לפי יו"ט שמחת משום

יו"ט: מערב

טוב: ביום והמותרים האסורים עצים תקא סימן ד חלק
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רנט c"ag i`iyp epizeax zxezn

יסריח  שלא חושש כן אם אלא חול לצורך טורח הוא שהרי
שנתבאר  דרך ועל הערמה ע"י ביו"ט למלחו ורוצה הבשר
אזי  ס"ה סי' ביו"ד כמ"ש הניקור קודם למלחו אפשר ואי
חתיכה  שניקר לאחר דהיינו הערמה ע"י ג"כ לנקרו מותר
לאכלה  יותר עלי עריבה חברתה אומר היום לאכלה אחת

ג"כ. ומנקרה וחוזר היום

ימנע  שלא כדי ביו"ט כשנשחטה אלא זה דבר לו התירו ולא
לנקרה  אפשר והיה יו"ט מערב נשחטה אם אבל מלשחוט
היום  לאכול שרוצה הבשר אלא ביו"ט לנקר אסור יו"ט קודם
כשאינו  ואדרבה כלל הבשר טעם מפיג אינו הניקור שהרי
יו"ט. קודם לנקרה לו היה וא"כ במהרה יותר מסריח מנוקר

לאחר  זו הערמה ע"י לנקר אסור ביו"ט נשחטה אם ואפילו
למעלה: שנתבאר מטעם שחרית סעודת אכל שכבר

Î טוב יום קודם ימים שני מליחה בלא ששהה מנוקר בשר
במים  ישרנו לא ואם טוב ביום להיות חל השלישי ויום
סימן  ביו"ד כמ"ש צלי אם כי לאכלו אסור יהא ביום בו
צריך  ואינו סעודתו אכל שכבר אף במים לשרותו מותר ס"ט
היום  לאכלו שראוי כיון מקום מכל טוב ביום זה לבשר כלל
כדרך  לשרותו ג"כ מותר יו"ט מערב ניקרו כבר שהרי
ואע"פ  ביום בו לאכילה ראוי שהוא מחמת לטלטלו שמותר
מלאכה  בו שאין אף חול לצורך מעשה שום לעשות שאסור
מכל  ותק"ט תק"ג בסי' כמ"ש ולשפשפן הכלים להדיח כגון
במים  אותו ששורה רק בידיו הבשר מדיח שאינו כיון מקום

שמדיחן: בידים מעשה שעושה כלים להדחת דומה אינו

‡Î למלחו מותר ביו"ט לאכלו שרוצה שהבשר אע"פ
מקום  מכל יו"ט מערב למלחו לו אפשר שהיה אע"פ
שהדגים  ביו"ט למלחן אסור יו"ט מערב אותם שקרעו דגים
יו"ט  מערב למלחן לו היה וא"כ במלח כששוהין משביחין
אותם  שמבשלין המחבת לתוך מלח לתת מותר מקום ומכל
אין  וזה עיבוד גזרת משום אלא במליחה איסור דאין בה

המים: לתוך המלח שנותן בתבשיל שייך

·Î במלחן שמשביחים דגים במיני אמורים דברים במה
כששוהים  ומתקלקלים רך שבשרם דגים מיני אבל
למלחן  לו אפשר שהיה אע"פ ביו"ט למלחן מותר במלח

דבר: לכל בשר כמליחת ודינן יו"ט בערב

מליחתו: וסדר יתנהג היאך טוב ביום לבשר הנצרך תק, סימן ד חלק

שהן ‡ מפני לבנין העומדות הקורות מן עצים מבקעין אין
מלהסיקן  עליהן מקפיד שאדם כיס חסרון מחמת מוקצה
ש"[ח] סי' (עיין להיסק עליהן דעתו היה לא השמשות ובין
לא  דאתמול משום ביו"ט שנשברה מקורה ולא כ"ו) סעיף
ואפילו  להיסק עליה דעתו היה ולא שתשבר יודע היה
כזה  גדול במוקצה מודים ביו"ט ונולד מוקצה להמתירין

להשבר. כלל עשויה אינה וחזקה בריאה דקורה

כיון  להשבר וקרובה יו"ט מערב רעועה היתה אם אבל
לבקעות  מותר לכן להסקה עליה ודעתו שתשבר יודע שהיה
ביו"ט  נולד להאוסרים אבל ביו"ט נולד להמתירים ממנה
למלאכתו  ראוי שלם כלי היה דאתמול ממנה לבקעות אסור
וכבר  ביו"ט נולד זה והרי כלי שבר היא  והיום בנין דהיינו

ביו"ט: בנולד להחמיר דיש נתבאר

בלא · להסיקה אפשר אי אם יו"ט מערב נשברה אם אבל
חתיכות  ממנה לבקעות מותר ועביה  גדלה מחמת ביקוע
לפי  יו"ט מערב לבקעות לו אפשר שהיה ואע"פ גדולות
ואף  גמורה מלאכה גדולות לחתיכות עצים בבקיעת שאין
דחול  עובדין משום סופרים מדברי אלא אסור אינו בשבת
ממנה  לבקעות אסור אבל לגמרי התירו יו"ט שמחת ומשום
כדי  מאד דקים עצים שמבקעים כדרך מאד קטנות חתיכות
שהוא  מפני חייב בשבת כן שהעושה מפני האור בהן להצית
זה  דבר התירו לא לפיכך שכ"א בסי' כמ"ש הטוחן תולדת
לעשותם  שאפשר כמכשירין שזהו לפי יו"ט שמחת משום

יו"ט: מערב

טוב: ביום והמותרים האסורים עצים תקא סימן ד חלק
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[א] ּבׂשׂשֹון מים ¨§¦©¤§©§ּוׁשאבּתם

mYa`WE"1"drEWid ipirOn oFUUA min(b ,ai EdirWi): §©§¤©¦§¨¦©©§¥©§¨§©§¨

aizM(dl ,hk xAcOA)."mkl didY zxvr ipinXd mFIA" : §¦©¦§¨©©§¦¦£¤¤¦§¤¨¤
mixR gAfOd iAB lr oiaixwn Eid dpXd lkA iM :WExiR¥¦§¨©¨¨¨©§¦¦©©¥©¦§¥©¨¦
lr cxFi did dlrn lW W`e ,mixirUE miUakE ,mili`e§¥¦§¨¦§¦¦§¥¤©§¨¨¨¥©
zFMEQd bgaE .mzF` lk`Ye ,uaFx dix` zEncM gAfOd©¦§¥©¦§©§¥¥©Ÿ©¨§©©
lM ± miOd KEQipe ,gAfOd iAB lr min oikQpn Eid̈§©§¦©¦©©¥©¦§¥©§¦©©¦¨

± ipinXd mFIA" K` .draWzxvrlkl ± "mkl didY ¦§¨©©©§¦¦£¤¤¦§¤¨¤§¨
.ElNd zFpigAd©§¦©¨

:df oipr xE`iaE¥¦§¨¤
,gAfn `le ,WCwOdÎziA Epl oi`W eiWkr dPd iM¦¦¥©§¨¤¥¨¥©¦§¨§Ÿ¦§¥©

utg ixaC `Fvnl cg` lM Kixv2lM Ki` oiadlE .FWtpA ¨¦¨¤¨¦§¦§¥¥¤§©§§¨¦¥¨
'd zcFarA dHnl md dlrn lW zFpFilr zFpigAd©§¦¤§¤©§¨¥§©¨©£©
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.1,[owGd x"Enc`] `AQdn EprnW h"qwz zpWA :xRq "wcv gnS"d]©¤©¤¤¦¥¦§©¨©§¥©©¨©§©¨¥
z` ziXWd mrRd Ff[xn`Od]- oFW`xd - "min mYa`WE" ©©©©¦¦¤©©£¨§©§¤©¦¨¦

zxnF` `xnBdX dn KxCÎlr [cnrOd=] df dide ,"dxFzÎihETl"AW¤§¦¥¨§¨¨¤©©£¨©¤¤©¤©§¨¨¤¤
('` dkld ,'d wxR dMq inlWExi)dpFi .mia`FW mXOW :[`iaPd]lAw §©§¦ª¨¤¤£¨¨¤¦¨£¦¨©¨¦¦¥

sFQd ,sFqÎoi` cr EplAw Ep` ,d`EaPd iENB z` da`FXd ziA zgnUA§¦§©¥©¥¨¤¦©§¨¨¦©§©¥©
."otFqA ozNgY uErP"W ,`ai giWOW `Ed(ixWY ,fh mFi mFId).[ ¤¨¦©¨Ÿ¤¨§¦¨¨§¨©¦§¥

.2.(i ,ai zldw "utg ixaC `vnl")¦§Ÿ¦§¥¥¤Ÿ¤¤



c"agרס i`iyp epizeax zxezn

zF`xl mc` aiIg xFC lkaE .cg`e cg` lM alAW¤§¥¨¤¨§¤¨§¨©¨¨¨¦§
± zFpAxTd z` dNknE sxFVW W` zpigA oipr FWtpA§©§¦§¨§¦©¥¤¥§©¤¤©¨§¨

miUakE mili`e mixR'כּו;bgAW miOd KEQip zpigaE ; ¨¦§¥¦§¨¦§¦©¦©©¦¤¤¨
.l''Pd zFpigAd lM zxvr FAW ipinXd mFi zpigaE§¦©©§¦¦¤£¤¤¨©§¦©©

± "mEpTY oicinY cbpM zFNtY" :l''fx Exn` dPde§¦¥¨§©©§¦§¤¤§¦¦¦§
:oiprde§¨¦§¨

cbpM fnFx `Ed aNde ,"dNtY Ff ± aNAW dcFar" iM¦£¨¤©¥§¦¨§©¥¥§¤¤
Wi KM ,oFvige inipR ± zFgAfn 'a EidW mWkE .gAfOd©¦§¥©§¥¤¨¦§§§¦¦§¦©¥

E aNdÎzEIpFvig :zFpigA 'a aNArcFPM aNdÎzEInipt3. ©¥§¦¦¦©¥§¦¦©¥©¨
zFpAxTd lM oFvigd gAfn lr oiaixwn EidW mWkE§¥¤¨©§¦¦©¦§¥©©¦¨©¨§¨

miUakE mili`e mixR FzNtzAכּו'± cg` lM Kixv KM , ¨¦§¥¦§¨¦©¨¦¨¤¨¦§¦¨
zpigA `EdW ,FAlA ziraHd dad`d z` xxFrl§¥¤¨©£¨©¦§¦§¦¤§¦©
zENBzdA W` iRWxM hdlzYW ,calA aNAWÎzEIpFvig¦¦¤©¥¦§¨¤¦§©¥§¦§¥¥§¦§©
dix` zEncA cxFIW dlrn lW W` zpigA `Ede ,aNd©¥§§¦©¥¤©§¨¤¥¦§©§¥

zFpAxTd sFxUl4. ¦§©¨§¨
aEzMX dn KxC lr `Ede(i ,`i rWFd)Ekli 'd ixg`" : §©¤¤©¤¨¥©©£¥¥§

alA zhdlznE zadlzOd dad` `idW ,"b`Wi dix`M§©§¥¦§¨¤¦©£¨©¦§©¤¤¦§©¤¤§¥
Îqg cxtp zFidl dvFx Fpi`W ,'d z` FxkfA mc`d̈¨¨§¨§¤¤¥¤¦§¦§¨©

aizkE .mFlWe(ck ,c mixaC)Liwl` 'd iM" :dlkF` W` §¨§¦§¨¦¦¡Ÿ¤¥§¨
W`" ,"`EddlkF`miXi`d lM z` dNknE sxFVW "W` ¥§¨¥¤¥§©¤¤¨¨¦¦

"dOd 'dl `l" xW`(i ,d Edinxi)"dxf W`" mWA `xwPd ,5. £¤Ÿ©¥¨¦§§¨©¦§¨§¥¥¨¨
.FCal 'dl m` iM W`d zFidl `le§Ÿ¦§¨¥¦¦©§©

iM :dNtYd mcFw lFk`l xEq`W l''fx Exn` okle§¨¥¨§©©¤¨¤¡¤©§¦¨¦
,inWB mgl FnM xaC dfi` lFk`l dvFx `EdW xg`n¥©©¤¤¤¡¥¤¨¨§¤¤©§¦
.mgNd on dxizie DFaBd dlrnA zFidl `Ed gxkEn§¨¦§§©£¨©¨©¦¥¨¦©¤¤
lFk`le FA hFlWl iE`x ,eilr dxizId Fzlrn cSOW¤¦©©£¨©§¥¨¨¨¨¦§§¤¡
sxUe xriA `l oiicrW ,dNtYd mcFw `EdW oeike .EPOn¦¤§¥¨¤¤©§¦¨¤£©¦Ÿ¦¥§¨©

xXEwn `Ed ixde ,dlrn lW W`A FNW zFxzFOd z ¤̀©¨¤§¥¤©§¨©£¥§¨
ltFpe dHnl xXEwn `Ed ixd ,dqpxRd zb`cA§©£©©©§¨¨£¥§¨§©¨§¥
dbxcnA deW `Ed ixd ,miInWB mipipr x`W zFbxcnA§©§¥§¨¦§¨¦©§¦¦£¥¨¤§©§¥¨

lkF` `Ed xW` mgNd l`6lFk`le FA hFlWl iE`x oi`e ¤©¤¤£¤¥§¥¨¦§§¤¡
EPOn7. ¦¤

.dqpxRd zb`C sFxUl ± dNtzA mc`d zcFar Edfe§¤£©¨¨¨¦§¦¨¦§©£©©©§¨¨
zFgpnl miHg zlFq gAfOd iAB lr oiaixwn EidW FnkE8. §¤¨©§¦¦©©¥©¦§¥©¤¦¦¦§¨

aEzMde ,dkixv `id iM ± Dnvr dqpxRd oipr `le§Ÿ¦§¨©©§¨¨©§¨¦¦§¦¨§©¨
xnF`e gAWn(a ,gkw miNdY)± lk`z iM LiRM ribi" : §©¥©§¥§¦¦§¦©©¤¦Ÿ¥

LixW`'וגֹו,df lr b`Fce xvin mc`W db`Cd la` ." ©§¤ְ£¨©§¨¨¤¨¨¥¥§¥©¤
,zindAdÎFWtpAW zEningde W`d cFQin `Ed dPd¦¥¦¨¥§©£¦¤§©§©©£¦
± dlrn lW W`A DtxUl Kixve ,"dxf W`" Edf xW £̀¤¤¥¨¨§¨¦§¨§¨§¥¤©§¨

: .l''PM dNtYA©§¦¨©©

dPde aon dlrnln cxFi W`W iR lr s`" :l''fx Exn` §¦¥¨§©©©©¦¤¥¥¦§©§¨¦
dpkd zFUrl icM ± "hFicdd on `iadl devn minXd©¨©¦¦§¨§¨¦¦©¤§§¥©££¨¨

.df ici lr cxYW dlrn lW W`l̈¥¤©§¨¤¥¥©§¥¤
,'d zcFarA df oipr oiadlE§¨¦¦§¨¤©£©

ginvn"E "zFwcv rxFf" `xwp `EdÎKExA WFcTd dPd¦¥©¨¨¦§¨¥©§¨©§¦©
aEzMW dn miCwdA oaEi ,df oipr xE`iaE ."zFrEWixiW) §¥¦§¨¤¨§©§¦©¤¨¦

(e ,a mixiXd"ipwAgY Fpinie ,iW`xl zgY Fl`nU" :9: ©¦¦§Ÿ©©§Ÿ¦¦¦§©§¥¦
cqg" zFpigA KM lM KWnPW :"ipwAgY Fpinie" WExiR¥¦¦§©§¥¦¤¦§¨¨©§¦¤¤

oinie ,"`pini `rFxC ±zaxwnzFnWp lke zFvFSip lM §¨§¦¨§¨¦§¨¤¤¨¦§¨¦§
cgEinE cigi 'dl micgEin zFidl ,l`xUi10,FCal ¦§¨¥¦§§¨¦©¨¦§¨§©

aizkcM(ci ,gnw miNdY)mr" :FaFxwW cr ;"zpigaA `Ed §¦§¦§¦¦©§©¤¦§¦©
cxRdl lFki Fpi`W Fxiagl wAgOd mc`M ,WOn wEAig¦©¨§¨¨©§©¥©£¥¤¥¨§¦¨¥
dAx dad` dNBzpe KWnp dHnl Kke .otF` mEWA EPOn¦¤§¤§©§©¨¦§¨§¦§©¨©£¨©¨

mFlWe qg EPOn cxRil `NW ,FCal 'dl11. ©§©¤Ÿ¦¨¥¦¤©§¨
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.3xdGA aEzMW FnkE),'ב עּמּוד ל', ּדף צו, ּפרׁשת ג', gAfnCחלק §¤¨©Ÿ©ֵֶַַַַָָ§¦§¥©
"dTc dnnC lFw" `xwp inipRd(ai ,hi '` mikln)zpigA `EdW , ©§¦¦¦§¨§¨¨©¨§¨¦¤§¦©

zpigA `ide ,adGdÎgAfn oM mB `xwpe ,d`nipRÎ`lẅ¨§¦¨¨§¦§¨©¥¦§¥©©¨¨§¦§¦©
sqMd lr adGd zlrnM zpigAOW dAxÎdad`'מּזה .כּו ועּיין ©£¨©¨¤¦§¦©§©£©©¨¨©©¤¤ְִֵֶַ

ּובּפרּדס  ב'. עּמּוד קנ"א, ּדף ,ּבהעלֹות ּפרׁשה ג', חלק ּבּזהר ּכן ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַָָָֹּגם
מזּבח. ער הּכיּנּויים" ְְְִִִֵֵֵֶֶַַּב"ערכי

ligzOd xEAcA aEzMX dnn EN` zFpigA 'a oipr cFr oaEie§¨¦§¨§¦¥¦©¤¨§¦©©§¦
Fnvr Edfe .mW oiIr ,dNM zFpigA 'a oiprA ,"mixiXd xiW"¦©¦¦§¦§¨§¦©¨©¥¨§¤©§

.(l''Pd gAfn zFpigA 'a oipr¦§¨§¦¦§¥©©©

.4ev dWxR mW oiIre),('א ל"ג, וּדף ב'. עּמּוד ל"ב, wEqR(ּדף lr §©¥¨¨¨¨©ְַַַ©¨
(ck ,h `xwIe).mW f''nxd WExitaE ."l`ixF` `C" ± "W` `vYe" ©¦§¨©¥¥¥¨¦¥§¥¨©©¨

dad`C rcFpe .mdxa` `IxhniB l`ixF`C ,azM f''k scaE§©¨©§¦¥¦©§¦¨©§¨¨§¨§©£¨
cqg" zpigAn Epl dXExi `id ziwl`d WtPAW ziraHd©¦§¦¤©¤¤¨¡Ÿ¦¦§¨¨¦§¦©¤¤

"mdxa`l(k ,f dkin)zpigAW o`M x`Azp df KxC lre , §©§¨¨¦¨§©¤¤¤¦§¨¥¨¤§¦©
.dlrnNW W` zpigA Edf ziraHd dad` iENiB zExxFrzd¦§§¦©£¨©¦§¦¤§¦©¥¤§©§¨

ziW`xA xdGA cFr oiIre.('ב עּמּוד ו', mW,(ּדף f''nxd WExitaE §©¥©Ÿ©§¥¦ַַ§¥¨©©¨
waWc `gEx zpigAn `Ede ,e''ix `IxhnibA dix` zpigaC¦§¦©©§¥§¦©§¦¨§¦§¦©¨§¨©
dad`l Ff dpigA zEkiIW oaEi df KxC lr mbe .mW oiIr ,DÄ©¥¨§©©¤¤¤¨©¨§¦¨§©£¨

,ziraHd,אחר ּבמקֹום ּׁשּנתּבאר מה ּפי על הּמתחיל והּוא ּבדּבּור ©¦§¦ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

וּיּגׁש ּבפרׁשה יֹוסף", b)"וילּקט ,cn sC) הּספיחים ּבענין ,oiprM EdGW . ְְִֵֵַַַַָָָ©ְְְִִִַָ¤¤§¦§¨
DA wiaWc `gEx"'כּו." ¨§¨¥¨

ענין  "לבאר הּמתחיל ּבדּבּור – הּטבעית אהבה מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָועּיין
הּמתחיל  ּבדּבּור – "אריה" מענין ּׁשּנתּבאר מה ועּיין הּכּפּורים". ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָיֹום

ּתבן" יאכל ּכּבקר )."ואריה ְְֵֶֶַַַָָֹ

.5(` ,i `xwIe)©¦§¨

.6.(e ,hl ziW`xA "lkF` `Ed xW` mgNd")©¤¤£¤¥§¥¦

ּבפרׁשת 7. תברכּו"־ "ּכה הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ(ועּיין
ָֹנׂשא).

.8"FpAxw didi zlq ,'dl dgpn oAxw aixwz iM Wtpe"](` ,a `xwIe). §¤¤¦©§¦¨§©¦§¨©Ÿ¤¦§¤¨§¨©¦§¨

xn`PW ,oiHgd on `N` zlq oi`"(a ,hk zFnW)"'miHg zlq' :(i"Wx)[ ¥Ÿ¤¤¨¦©¦¦¤¤¡©§Ÿ¤¦¦©¦

תּׂשא).9. ּכי ּבפרׁשת זה ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ(עּיין

.10`ipzl "zFxrde zFdBd zFnFwn i`xn"A x"Enc` zXEcw cFaM zxrd d`x)§¥¤¨©§§©©§§©§¥§©¨§¤¨§©§¨

.("cgEinE cigi cg`" :` ,fi Ll Kl "iHp`wix"aE .'k wxR¤¤§¦©©¦¤§¤¨¨¦§¨

ּבענין 11. כחֹותם", "ׂשימני ּפסּוק על ּבּביאּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ(עּיין
לּבא"). על ּדתליין ְְְִַַָָ"רצּועֹות

c"ag i`iyp epizeax zxezn

jixv ,Ff dAxÎdad` zpigaE zlrnl zFMfl K ©̀¦§§©£©§¦©©£¨©¨¨¦
iM ,"iW`xl zgY Fl`nU" zpigaA dNgYn zFidl¦§¦§¦¨¦§¦©§Ÿ©©§Ÿ¦¦
,mc`d z` liRWnE dgFCW :WExiR ."dgFC l`nU"§Ÿ¨¥¤¤©§¦¤¨¨¨
`EdW Ki` FYaWgnE FYrC winrie FAl l` miUi xW`M©£¤¨¦¤¦§©£¦©§©§©§¥¤
,mipiprd EN`A `vFIke ,mFlWeÎqg zilkzA 'dn wFgẍ¥§©§¦©§¨§©¥§¥¨¦§¨¦
didIW `le .rcFPM `l`nUcÎ`xhQn KWnp df lM xW £̀¤¨¤¦§¨¦¦§¨¦§¨¨©¨§Ÿ¤¦§¤
dgFCd `Ed Fnvr `EdÎKExA WFcTd lW l`nU zpigA§¦©§Ÿ¤©¨¨©§©¤

gCp EPOn gCi `l iM ,mFlWeÎqg12miUi xW`M `N` . ©§¨¦Ÿ¦©¦¤¦¨¤¨©£¤¨¦
FAl l`.'וכּו ¤¦ְ

,"iW`xl zgY" zpigaA dHnl lWlYWpe KWnpe§¦§¨§¦§©§¥§©¨¦§¦©©©§Ÿ¦
" dHnl KiWndl Ff dpigA lhFp ip` xW`M :WExiRzgY ¥©£¤£¦¥§¦¨§©§¦§©¨©©

`Ed invrA ip` ixd ,iYaWgn wnFrA EpiidC ,"iW`xl§Ÿ¦§©§§¤©£©§¦£¥£¦§©§¦
wifgn iziidW ,izbxcOn invr z` liRWnE dgFCd©¤©§¦¤©§¦¦©§¥¨¦¤¨¦¦©£¦

dNgzn ipirA invr13. ©§¦§¥©¦§¦¨

,xERMÎmFiAW miIECiEd lM l''fx Excq df KxC lre§©¤¤¤¦§©©¨©¦¦¤§¦
`vFIke "EparY" ,"Epxxq" :mixnF`e mWtp lr miCezOW¤¦§©¦©©§¨§§¦¨©§¦©§§©¥
`EdÎKExA WFcTd iptl mnvr z` miliRWOW ,mdÄ¤¤©§¦¦¤©§¨¦§¥©¨¨
ode .KxAzi EPOn c`n miwFgx mdW Ki` mixnF`e ,c`n§Ÿ§§¦¥¤¥§¦§Ÿ¦¤¦§¨¥§¥
zFidl oF`OSde dad`d z` mixxFrnd mixaCd md¥©§¨¦©§§¦¤¨©£¨§©¦¨¦§
dkFf zFidl riBie `ai dfaE .FzwEWY KxAzi eil ¥̀¨¦§¨¥§¨¨¤¨Ÿ§©¦©¦§¤

.zFMEQd bgAW dAxÎdad` zlrnE zpigal¦§¦©©£©©£¨©¨¤§©©

:"zFwcv rxFf" Edfe§¤¥©§¨

mW lr ,dwcv mWA z`xwp l`xUiÎzqpM dPd iM¦¦¥§¤¤¦§¨¥¦§¥§¥§¨¨©¥
wEqRd(ci ,cp EdirWi)l`xUi zEllM mbe ."ippFMY dwcvA" ©¨§©§¨¦§¨¨¦¨¦§©§¨¦§¨¥

daEWz ini zxUraE .cqge dwcv zFvn mi`ln dHnl§©¨§¥¦¦§§¨¨¨¤¤©£¤¤§¥§¨
.drixf zpigaA `Ed¦§¦©§¦¨

xtr iAB lr rFxfl Kixv oirxFGW oirxBd FnM iM¦§©©§¦¤§¦¨¦¦§©©©¥¨¨
`le rxGi `l ± dWw xtr oM oi`X dn ,ahid WxgPW¤¤§©¥¥©¤¥¥¨¨¨¤Ÿ¦¨©§Ÿ
l`xUIW cqge dwcv ,zFvOd lM KM ;llM DA gnvi¦§©¨§¨©¨©¦§§¨¨¨¤¤¤¦§¨¥
ginvi `le rxGi `l dPd ,dpXd zFni lM oilBqnE oiUFr¦§©§¦¨§©¨¨¦¥Ÿ¦¨¥©§Ÿ©§¦©
zpigA ici lr m` iM ,dlrnl ixR dUri `le ,llM DÄ§¨§Ÿ©£¤§¦§©§¨¦¦©§¥§¦©
oigFce ,mAl z` oixAWOW ± daEWz ini zxUr£¤¤§¥§¨¤§©§¦¤¦¨§¦

dWixg zpigaA ,WxgPW xtrM mnvr z` oiliRWnE14, ©§¦¦¤©§¨¤¨¨¤¤§©¦§¦©£¦¨
`rx` iRxnC15. §©§¥©§¨

m` iM oYi `NW ,dwcv iUFrA WEgA mi`Fx Ep` oke§¥¨¦§§¥§¨¨¤Ÿ¦¥¦¦
aXgn m` oM oi`X dn .xtrM Fnvr z` miUIW ici lr©§¥¤¨¦¤©§¤¨¨©¤¥¥¦§©¥
dOn zFxzFn dfi` m` iM oYi `l ,xace Wil Fnvr z ¤̀©§§¥§¨¨Ÿ¦¥¦¦¥¤§¦©
dfNW .WOn FWtp iIge Flnre Fribi `l la` ,Fl WIX¤¥£¨Ÿ§¦©£¨§©¥©§©¨¤¨¤
,FgEx zEQBn mikWnPd FAl zFe`Y xAWl Kixv̈¦¦§Ÿ©£¦©¦§¨¦¦©
,EPOn lAwnd Fxiag FnM deW Fnvr z` aiWgdlE§©£¦¤©§¨¤§£¥©§©¥¦¤

ith wnEq Kcic `ncC ,zifg i`n"E'כּוdn Fl didIW ?" ©¨¦§¨¨¦¨©§¥¤¦§¤©
"lM oi` Wxle" ,zFYWle lFk`N(b ,ai 'a l`EnW)?`pW i`n , ¤¡§¦§§¨¨¥Ÿ§¥©§¨

EpNEkl cg` a` `Fld" ?rxBi dOle'16"כּו(i ,a ik`ln)lre . §¨¨¦¨©£¨¤¨§¨©§¨¦§©
.l''Pd dwcSd zpigA rxfp df ici§¥¤¦§¨§¦©©§¨¨©©

,dginSd zpigA `Ed zFMEql xERMÎmFi oiAW minIaE©¨¦¤¥¦§§¦©©§¦¨
zpigA gnvpe lCbp zFMEQd bg lW oFW`x mFiAW cr©¤§¦¤©©¦§¨§¦§©§¦©
mBe .l''Pd "ipwAgY Fpinie" zpigA ,oFilrÎcqg ± mdxa ©̀§¨¨¤¤¤§§¦©¦¦§©§¥¦©©§©

xn`W ici lr `Ed mdxa` zlrnE zpigA(fk ,gi ziW`xA): §¦©©£©©§¨¨©§¥¤¨©§¥¦

ikp`e"xtrFA oirxFGW xtr zpigA EpiidC ,"xt`e §¨Ÿ¦¨¨¨¥¤§©§§¦©¨¨¤§¦
.l''PM ginvnE©§¦©©©

ginvn" EdfezFrEWiaEzMX dn KxC lr `Ede ," §¤©§¦©§§©¤¤©¤¨
(f ,q miNdY)driWFd" :LpiniaizM dPd iM ."(b ,a dki`): §¦¦¦¨§¦§¦¦¥§¦¥¨

aiWd"xFg`WAEln oinIde cqg zpigAW ,"Fpini ¥¦¨§¦¤§¦©¤¤§©¨¦§¨
Fci riWFdl Kixve ,mipFvig mixaC ,'miixFg`' zpigaA¦§¦©£©¦§¨¦¦¦§¨¦§¦©¨

Fl17dXEcTd l` xFfgl©§¤©§¨

)18:dHnl Epiid ,miixFg` zpigaA WAEln oinIdW oipre§¦§¨¤©¨¦§¨¦§¦©£©¦©§§©¨
zFe`Y xg` KWOil miInWB mipiprA Fzad` liRWn mc`dWM§¤¨¨¨©§¦©£¨§¦§¨¦©§¦¦¦¨¥©©©£

zindAdÎWtPde sEBd'כּוlre ,oini `EdW l`nU lr xnF`e , ©§©¤¤©©£¦§¥©§Ÿ¤¨¦§©
mipFvigl rtXd zlRWd mFlWeÎqg minxFB df ici19. §¥¤§¦©§¨©§¨©©¤©©¦¦

mFwnA x`FaOd oiprM Edf "Fpini xFg` aiWd" zpigA mB©§¦©¥¦¨§¦¤§¦§¨©§¨§¨
xdGd xn`Od iR lr ,xg`' ב עּמּוד כ' ּדף  וּיקרא, "WcEw`ּפרׁשת : ©¥©¦©©£¨©Ÿ©ְִַַַַָָָ§¨

`zElbA `EdÎKixA`lirl wilq'20"כּו. §¦§¨¨¨¦§¥¨

driWFd" :aEzMW FnM Edf ,"Fl Fci riWFdl" oipr dPde§¦¥¦§¨§¦©¨¤§¤¨¦¨
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.12.[(ci ,ci 'a l`EnW) "gCp EPOn gCi iYlal"]§¦§¦¦©¦¤¦¨§¥

לבסּומי 13. אינׁש "חּייב הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ(ועּיין
ְַָּבפּורּיא").

.14.(`rx` iRxnC ± WxFg :a ,br zAW i"Wx)©¦©¨¥§©§¥©§¨

.15zEkix`A dGn x`AzPX dn oiIre)האזינּו" הּמתחיל ּדּבּור סֹוף §©¥©¤¦§¨¥¦¤©£¦ְֲִִִַַַ
dpXdÎW`xA,הּׁשמים" llM KxC ligzn Ff dWixgW Ki` , ִַַָ¥¤£¦¨©§¦¤¤§¨§Ÿ©¨¨

mixaW' oipr Edfe'כּו '.zFMEQd bg `id dginSdWe ׁשם , ).עּיין §¤¦§¨§¨¦§¤©§¦¨¦©©ֵַָ

ּובקעֹות"16. הרים "ארץ הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה .ועּיין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

.17.["il ici rWde" :bl mWe ,"Kl ,Lci rWFde" :ek ,dk '` l`EnW iR lr]©¦§¥§¥©¨§¨§¨§Ÿ¥©¨¦¦

"עת 18. ּגּבי אמֹון", אצלֹו "ואהיה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעיין

מחּבק" לרחֹוק ועת d)לחבֹוק ,b zldw). ְְֲִֵֵֵַַŸ¤¤

עּמּוד  סֹוף קס''ג, וּיצא, ּפרׁשת ּבּזהר: ימינֹו" אחֹור "הׁשיב מענין ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹועּיין
קמ"ג, ּדף ּתרּומה ּובפרׁשה א'. עּמּוד סֹוף נ"ז, ּדף ּבׁשּלח, ּפרׁשה ְְְַַַַַָָָָָָָב'.

ׁשם. "מל ּוב"מקּדׁש ב'. ְְִֶֶַַָעּמּוד

כּו'".19. אּפים אר "ּכּמה ּבענין ּבׁשּלח, ּפרׁשת ריׁש ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָועּיין

עּיין 20. א', עּמּוד סֹוף נ"ז, ּדף ּבׁשּלח, ּפרׁשה ּבּזהר, הּפירּוׁש מׁשמע ְְְֵֵֵַַַַַַַַַַָָָֹוכן
ָׁשם.

סֹוף  ר"א, ּדף ּבלק, ּפרׁשה ּבּזהר: – ימינֹו" אחֹור "הׁשיב מענין עֹוד ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹועּיין
ר"ג, ּדף וּיקהל, ּובפרׁשה א'. עּמּוד רל"ז, ּדף ּפנחס, ּובפרׁשה א'. ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָעּמּוד

א'. עּמּוד ע"ד, ּדף אחרי, ּובפרׁשה א'. עּמּוד ְֲֵַַַַָָָסֹוף



רסי c"ag i`iyp epizeax zxezn

jixv ,Ff dAxÎdad` zpigaE zlrnl zFMfl K ©̀¦§§©£©§¦©©£¨©¨¨¦
iM ,"iW`xl zgY Fl`nU" zpigaA dNgYn zFidl¦§¦§¦¨¦§¦©§Ÿ©©§Ÿ¦¦
,mc`d z` liRWnE dgFCW :WExiR ."dgFC l`nU"§Ÿ¨¥¤¤©§¦¤¨¨¨
`EdW Ki` FYaWgnE FYrC winrie FAl l` miUi xW`M©£¤¨¦¤¦§©£¦©§©§©§¥¤
,mipiprd EN`A `vFIke ,mFlWeÎqg zilkzA 'dn wFgẍ¥§©§¦©§¨§©¥§¥¨¦§¨¦
didIW `le .rcFPM `l`nUcÎ`xhQn KWnp df lM xW £̀¤¨¤¦§¨¦¦§¨¦§¨¨©¨§Ÿ¤¦§¤
dgFCd `Ed Fnvr `EdÎKExA WFcTd lW l`nU zpigA§¦©§Ÿ¤©¨¨©§©¤

gCp EPOn gCi `l iM ,mFlWeÎqg12miUi xW`M `N` . ©§¨¦Ÿ¦©¦¤¦¨¤¨©£¤¨¦
FAl l`.'וכּו ¤¦ְ

,"iW`xl zgY" zpigaA dHnl lWlYWpe KWnpe§¦§¨§¦§©§¥§©¨¦§¦©©©§Ÿ¦
" dHnl KiWndl Ff dpigA lhFp ip` xW`M :WExiRzgY ¥©£¤£¦¥§¦¨§©§¦§©¨©©

`Ed invrA ip` ixd ,iYaWgn wnFrA EpiidC ,"iW`xl§Ÿ¦§©§§¤©£©§¦£¥£¦§©§¦
wifgn iziidW ,izbxcOn invr z` liRWnE dgFCd©¤©§¦¤©§¦¦©§¥¨¦¤¨¦¦©£¦

dNgzn ipirA invr13. ©§¦§¥©¦§¦¨

,xERMÎmFiAW miIECiEd lM l''fx Excq df KxC lre§©¤¤¤¦§©©¨©¦¦¤§¦
`vFIke "EparY" ,"Epxxq" :mixnF`e mWtp lr miCezOW¤¦§©¦©©§¨§§¦¨©§¦©§§©¥
`EdÎKExA WFcTd iptl mnvr z` miliRWOW ,mdÄ¤¤©§¦¦¤©§¨¦§¥©¨¨
ode .KxAzi EPOn c`n miwFgx mdW Ki` mixnF`e ,c`n§Ÿ§§¦¥¤¥§¦§Ÿ¦¤¦§¨¥§¥
zFidl oF`OSde dad`d z` mixxFrnd mixaCd md¥©§¨¦©§§¦¤¨©£¨§©¦¨¦§
dkFf zFidl riBie `ai dfaE .FzwEWY KxAzi eil ¥̀¨¦§¨¥§¨¨¤¨Ÿ§©¦©¦§¤

.zFMEQd bgAW dAxÎdad` zlrnE zpigal¦§¦©©£©©£¨©¨¤§©©

:"zFwcv rxFf" Edfe§¤¥©§¨

mW lr ,dwcv mWA z`xwp l`xUiÎzqpM dPd iM¦¦¥§¤¤¦§¨¥¦§¥§¥§¨¨©¥
wEqRd(ci ,cp EdirWi)l`xUi zEllM mbe ."ippFMY dwcvA" ©¨§©§¨¦§¨¨¦¨¦§©§¨¦§¨¥

daEWz ini zxUraE .cqge dwcv zFvn mi`ln dHnl§©¨§¥¦¦§§¨¨¨¤¤©£¤¤§¥§¨
.drixf zpigaA `Ed¦§¦©§¦¨

xtr iAB lr rFxfl Kixv oirxFGW oirxBd FnM iM¦§©©§¦¤§¦¨¦¦§©©©¥¨¨
`le rxGi `l ± dWw xtr oM oi`X dn ,ahid WxgPW¤¤§©¥¥©¤¥¥¨¨¨¤Ÿ¦¨©§Ÿ
l`xUIW cqge dwcv ,zFvOd lM KM ;llM DA gnvi¦§©¨§¨©¨©¦§§¨¨¨¤¤¤¦§¨¥
ginvi `le rxGi `l dPd ,dpXd zFni lM oilBqnE oiUFr¦§©§¦¨§©¨¨¦¥Ÿ¦¨¥©§Ÿ©§¦©
zpigA ici lr m` iM ,dlrnl ixR dUri `le ,llM DÄ§¨§Ÿ©£¤§¦§©§¨¦¦©§¥§¦©
oigFce ,mAl z` oixAWOW ± daEWz ini zxUr£¤¤§¥§¨¤§©§¦¤¦¨§¦

dWixg zpigaA ,WxgPW xtrM mnvr z` oiliRWnE14, ©§¦¦¤©§¨¤¨¨¤¤§©¦§¦©£¦¨
`rx` iRxnC15. §©§¥©§¨

m` iM oYi `NW ,dwcv iUFrA WEgA mi`Fx Ep` oke§¥¨¦§§¥§¨¨¤Ÿ¦¥¦¦
aXgn m` oM oi`X dn .xtrM Fnvr z` miUIW ici lr©§¥¤¨¦¤©§¤¨¨©¤¥¥¦§©¥
dOn zFxzFn dfi` m` iM oYi `l ,xace Wil Fnvr z ¤̀©§§¥§¨¨Ÿ¦¥¦¦¥¤§¦©
dfNW .WOn FWtp iIge Flnre Fribi `l la` ,Fl WIX¤¥£¨Ÿ§¦©£¨§©¥©§©¨¤¨¤
,FgEx zEQBn mikWnPd FAl zFe`Y xAWl Kixv̈¦¦§Ÿ©£¦©¦§¨¦¦©
,EPOn lAwnd Fxiag FnM deW Fnvr z` aiWgdlE§©£¦¤©§¨¤§£¥©§©¥¦¤

ith wnEq Kcic `ncC ,zifg i`n"E'כּוdn Fl didIW ?" ©¨¦§¨¨¦¨©§¥¤¦§¤©
"lM oi` Wxle" ,zFYWle lFk`N(b ,ai 'a l`EnW)?`pW i`n , ¤¡§¦§§¨¨¥Ÿ§¥©§¨

EpNEkl cg` a` `Fld" ?rxBi dOle'16"כּו(i ,a ik`ln)lre . §¨¨¦¨©£¨¤¨§¨©§¨¦§©
.l''Pd dwcSd zpigA rxfp df ici§¥¤¦§¨§¦©©§¨¨©©

,dginSd zpigA `Ed zFMEql xERMÎmFi oiAW minIaE©¨¦¤¥¦§§¦©©§¦¨
zpigA gnvpe lCbp zFMEQd bg lW oFW`x mFiAW cr©¤§¦¤©©¦§¨§¦§©§¦©
mBe .l''Pd "ipwAgY Fpinie" zpigA ,oFilrÎcqg ± mdxa ©̀§¨¨¤¤¤§§¦©¦¦§©§¥¦©©§©

xn`W ici lr `Ed mdxa` zlrnE zpigA(fk ,gi ziW`xA): §¦©©£©©§¨¨©§¥¤¨©§¥¦

ikp`e"xtrFA oirxFGW xtr zpigA EpiidC ,"xt`e §¨Ÿ¦¨¨¨¥¤§©§§¦©¨¨¤§¦
.l''PM ginvnE©§¦©©©

ginvn" EdfezFrEWiaEzMX dn KxC lr `Ede ," §¤©§¦©§§©¤¤©¤¨
(f ,q miNdY)driWFd" :LpiniaizM dPd iM ."(b ,a dki`): §¦¦¦¨§¦§¦¦¥§¦¥¨

aiWd"xFg`WAEln oinIde cqg zpigAW ,"Fpini ¥¦¨§¦¤§¦©¤¤§©¨¦§¨
Fci riWFdl Kixve ,mipFvig mixaC ,'miixFg`' zpigaA¦§¦©£©¦§¨¦¦¦§¨¦§¦©¨

Fl17dXEcTd l` xFfgl©§¤©§¨

)18:dHnl Epiid ,miixFg` zpigaA WAEln oinIdW oipre§¦§¨¤©¨¦§¨¦§¦©£©¦©§§©¨
zFe`Y xg` KWOil miInWB mipiprA Fzad` liRWn mc`dWM§¤¨¨¨©§¦©£¨§¦§¨¦©§¦¦¦¨¥©©©£

zindAdÎWtPde sEBd'כּוlre ,oini `EdW l`nU lr xnF`e , ©§©¤¤©©£¦§¥©§Ÿ¤¨¦§©
mipFvigl rtXd zlRWd mFlWeÎqg minxFB df ici19. §¥¤§¦©§¨©§¨©©¤©©¦¦

mFwnA x`FaOd oiprM Edf "Fpini xFg` aiWd" zpigA mB©§¦©¥¦¨§¦¤§¦§¨©§¨§¨
xdGd xn`Od iR lr ,xg`' ב עּמּוד כ' ּדף  וּיקרא, "WcEw`ּפרׁשת : ©¥©¦©©£¨©Ÿ©ְִַַַַָָָ§¨

`zElbA `EdÎKixA`lirl wilq'20"כּו. §¦§¨¨¨¦§¥¨

driWFd" :aEzMW FnM Edf ,"Fl Fci riWFdl" oipr dPde§¦¥¦§¨§¦©¨¤§¤¨¦¨
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.12.[(ci ,ci 'a l`EnW) "gCp EPOn gCi iYlal"]§¦§¦¦©¦¤¦¨§¥

לבסּומי 13. אינׁש "חּייב הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ(ועּיין
ְַָּבפּורּיא").

.14.(`rx` iRxnC ± WxFg :a ,br zAW i"Wx)©¦©¨¥§©§¥©§¨

.15zEkix`A dGn x`AzPX dn oiIre)האזינּו" הּמתחיל ּדּבּור סֹוף §©¥©¤¦§¨¥¦¤©£¦ְֲִִִַַַ
dpXdÎW`xA,הּׁשמים" llM KxC ligzn Ff dWixgW Ki` , ִַַָ¥¤£¦¨©§¦¤¤§¨§Ÿ©¨¨

mixaW' oipr Edfe'כּו '.zFMEQd bg `id dginSdWe ׁשם , ).עּיין §¤¦§¨§¨¦§¤©§¦¨¦©©ֵַָ

ּובקעֹות"16. הרים "ארץ הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה .ועּיין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

.17.["il ici rWde" :bl mWe ,"Kl ,Lci rWFde" :ek ,dk '` l`EnW iR lr]©¦§¥§¥©¨§¨§¨§Ÿ¥©¨¦¦

"עת 18. ּגּבי אמֹון", אצלֹו "ואהיה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָעיין

מחּבק" לרחֹוק ועת d)לחבֹוק ,b zldw). ְְֲִֵֵֵַַŸ¤¤

עּמּוד  סֹוף קס''ג, וּיצא, ּפרׁשת ּבּזהר: ימינֹו" אחֹור "הׁשיב מענין ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹועּיין
קמ"ג, ּדף ּתרּומה ּובפרׁשה א'. עּמּוד סֹוף נ"ז, ּדף ּבׁשּלח, ּפרׁשה ְְְַַַַַָָָָָָָב'.

ׁשם. "מל ּוב"מקּדׁש ב'. ְְִֶֶַַָעּמּוד

כּו'".19. אּפים אר "ּכּמה ּבענין ּבׁשּלח, ּפרׁשת ריׁש ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָועּיין

עּיין 20. א', עּמּוד סֹוף נ"ז, ּדף ּבׁשּלח, ּפרׁשה ּבּזהר, הּפירּוׁש מׁשמע ְְְֵֵֵַַַַַַַַַַָָָֹוכן
ָׁשם.

סֹוף  ר"א, ּדף ּבלק, ּפרׁשה ּבּזהר: – ימינֹו" אחֹור "הׁשיב מענין עֹוד ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָֹועּיין
ר"ג, ּדף וּיקהל, ּובפרׁשה א'. עּמּוד רל"ז, ּדף ּפנחס, ּובפרׁשה א'. ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָעּמּוד

א'. עּמּוד ע"ד, ּדף אחרי, ּובפרׁשה א'. עּמּוד ְֲֵַַַַָָָסֹוף



c"agרסב i`iyp epizeax zxezn

± "ippre Lpini'ס סימן x`AzPWּבתהּלים  FnM Epiide ּבדּבּור . §¦§©£¥¦ְִִִִָ§©§§¤¦§¨¥ְִ

הּנ''ל "האזינ ּו" iMהּמתחיל  ,"mnFi lvl didY dMEqe" oiprA , ְֲִִַַַַַ§¦§¨§¨¦§¤§¥¨¦
"mdxa`l cqg" zpigA Epiid "mnFi"(k ,f dkin),oini zpigA , ¨©§§¦©¤¤§©§¨¨¦¨§¦©¨¦

.cqgd lr KWnPW oFilr siTn zpigA Epiid "mnFi lv"e§¥¨©§§¦©©¦¤§¤¦§¨©©¤¤
"cqg axe" zpigAn `id Ff dkWnde(e ,cl zFnW)iM" zpigAnE , §©§¨¨¦¦§¦©§©¤¤§¦§¦©¦

"`Ed cqg utg21(gi ,f dkin). ¨¥¤¤¦¨

Edfe"Lpini driWFd"zpigal oFilr siTn zpigA KWnPW , §¤¦¨§¦§¤¦§¨§¦©©¦¤§¦§¦©
,c`n oFilr mFwOn `Ed Ff dkWnde ,"`pini `rFxC cqg"¤¤§¨§¦¨§©§¨¨¦¨¤§§Ÿ

df ici lre ."`wiYr i`dA `l`nU zilC" dpigAn"ippre"± ¦§¦¨§¥§¨¨§©©¦¨§©§¥¤©£¥¦
."ipwAgY Fpinie" zFidl¦§¦¦§©§¥¦

,"miIg ur ixt"A aEzMX dn iR lr ,dMEQd oipr Edfe ׁשער §¤¦§¨©¨©¦©¤¨¦§¦¥©¦ַַ

ד', ּפרק  הּסּוּכֹות, ziWilWEחג ozkldM miYW" dMEQd zFptCC ֶֶַַ¤¨§©¨§©¦§¦§¨¨§¦¦
ci iwxR 'b cbpM lWn KxC lr Edf ,"gth ENit`oini'כּו`Ede , £¦¤©¤©¤¤¨¨§¤¤¦§¥©§¦§

" zpigAFpiniesiTOd "mnFi lv" zpigA Edf KkQde ."ipwAgY §¦©¦¦§©§¥¦§©§¨¤§¦©¥¨©©¦
oini zpigA lr. ׁשם עּיין כ ּו', ©§¦©§¦ֵַָ

WtpA `EdÎKExA WFcTd lW Fpini zpigA iENiB oipr xE`iaE¥¦§¨¦§¦©§¦¤©¨¨§¤¤
x`AzPX dOn oaEi ,mc`d,"ּוראינה "צאינה הּמתחיל  oiprAּבד ּבּור ¨¨¨¨¦©¤¦§¨¥ְְְְִִֶֶַַָָ§¦§¨

Wcw mkici E`U"'כּו"(a ,clw miNdY)ׁשם עּיין .22. §§¥¤Ÿ¤§¦¦ֵַָ

gNWA zWxtaE)[xdGA]('א עמּוד סֹוף  נ "ח , "ּדף :Lpini'd §¨¨©§©©©Ÿ©ַַ§¦§

"gMA ixC`p(e ,eh zFnW)`C" ±`ziixF`." ¤§¨¦©Ÿ©§¨©§¨

oOwl x`AzPW FnM ,xnFl Wi הּׁשמיני "ּבּיֹום  הּמתחיל  ּבדּבּור ¥©§¤¦§¨¥§©¨ְְְִִִִַַַַ

LiziQM"עצרת", ici lvaE ,LitA ixaC miU`e" oiprA,`p EdirWi) ֲֶֶ§¦§¨¨¨¦§¨©§¦§¥¨¦¦¦¦§©§¨

(fhlv zpigA ,dMEq zpigA dUrp dxFYd oOW Edfכּו', `vnp , ¤¦©¨©£¤§¦©¨§¦©¥¦§¨¤
Lpini driWFd" zpigA ,"mnFi lv" zpigA FnM'כּו." §§¦©¥¨§¦©¦¨§¦§

ee gM zpzFp dxFYdW ± Ff dpigA oaEi WtPA mbfFrzpigal §©©¤¤¨§¦¨¤©¨¤¤Ÿ©§¦§¦©
x`AzPX dn iR lr ± 'd zad`e oiniּבח ֹודׁש" הּמתחיל  ּבדּבּור ¨¦§©£©©¦©¤¦§¨¥ְְִִֶַַַ

יתרֹו ּבפרׁשת – "fFr"הּׁשליׁשי" `xwp dxFYdW oiprA עּיין, כּו', ְְְִִִַַָָ§¦§¨¤©¨¦§¨ֵַ

ָׁשם .

'd Lpini" oM mB EdfeaiF` urxY"(e ,eh zFnW)lM Epiid , §¤©¥§¦§¦§©¥§©§¨

,"zxvr" zFIzF` "urxz"e .zindAdÎWtpe rxd xvId zFe`Y©£©¥¤¨¨§¤¤©©£¦§¦§©¦£¤¤
"ux`d iOr lM zrC ornl" zpigA `Ed zxvrÎipinW iM23 ¦§¦¦£¤¤§¦©§©©©©¨©¥¨¨¤

(ck ,c rWFdi).( §ª©

d on `iadl devn" :l''fx Exn`W EdfehFicd:WExiR ," §¤¤¨§©©¦§¨§¨¦¦©¤§¥
iNiOn"e mihEWR mipFYgY mixaC Epiid "hFicd"¤§©§§¨¦©§¦§¦§¦¦¥
zFidl FAl l` mc`d miUi xW`M ,Epiid ."`hFicdc§¤§¨©§©£¤¨¦¨¨¨¤¦¦§
daWgOd lke `hFicdc iNin lM ,`pAWEgc ix`On¦¨¥§§§¨¨¦¥§¤§¨§¨©©§¨¨
Ki`e ,eini lM FA EidW ,dOd 'dl `l xW` dUrnE xEAC¦©£¤£¤Ÿ©¥¨¤¨¨¨¨§¥

arFznE uTEWnE zilkzA 'dn wFgx `EdW'כּו`EdW , ¤¨¥§©§¦§¨§¨¤
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z`xd dY`" :aizkcM .FGn dlrnl Ff zFpFW zFpigA§¦§©§¨¦§¦§¦©¨¨§¥¨
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ixnbl zE`ivnA lEHiA zpigaA `EdW xg`n iM .W`d̈¥¦¥©©¤¦§¦©¦¦§¦§©§¥
W`d mFg xxwzn eil`nE `liOn ixd ,KxAzi eil ¥̀¨¦§¨¥£¥¦¥¨¥¥¨¦§¨¥¨¥
W` iRWxM oF`OSde ,zidl`d FWtpA xW` iraHd©¦§¦£¤§©§¨¡Ÿ¦§©¦¨§¦§¥¥
dvFxWM a`d l` oAd zad` lWnl FnkE .zadlW©§¤¤§§¨¨©£©©¥¤¨¨§¤¤
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.21wEqR lr x`AzPX dn oiIre(i ,a '` l`EnW)d"ied"EYgi §©¥©¤¦§¨¥©¨§¥£¨¨¥©
eiaixnÎcqgA "cqg axe" zpigA zENBzd ici lr xW` ," §¦¨£¤©§¥¦§©§¦©§©¤¤§¤¤

.mipiCd miwYnzn oFilr¤§¦§©§¦©¦¦

x`AzPX dn oiIre ּדפרׁשת "אני" ּפסּוק על ּבּביאּור ׁשלח, ּפרׁשת סֹוף §©¥©¤¦§¨¥ְְֲִֵַַַַַָָָָָ
cqgציצית, zFpigA 'a ± "'d icqg" oiprA ׁשם עּיין .כּו', ִִ§¦§¨©§¥§¦¤¤ֵַָ

מענין22. נזּכר ימינימינימינימינ""""ּוברּבֹות ּפסּוק """"ההההֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשיעהיעהיעהיעה סֹוף איכה, ּבמדרׁש – ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָָָ
(b ,a)"אף ּבחרי סֹוף ."ּגדע קס"ג, ּדף וּיצא, (ּבפרׁשת א' חלק ּובּזהר ְֳִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

ׁשמיני ּובפרׁשת א'). עּמּוד רל"ה, ּדף ּפקּודי, ּובפרׁשת ב'. ל"ז,עּמּוד (ּדף ְְְְִִֵַַַַַַָָָָ
(ּדף  ּתרּומה ּובפרׁשת ב'). עּמּוד קפ"א, (ּדף חּקת ּובפרׁשת א'). ְְְַַַַַַַָָָָָֻעּמּוד

כּו'". ימינ "הֹוׁשיעה כּו'", יׁשּועֹות "ּכֹוס ּגּבי א') עּמּוד ְְְִִֵַַָקס"ט,

ב'), עּמּוד קפ"ט (ּדף תּׂשא ּפרׁשת ּבּזהר: ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם לזה ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹוׁשּיי
ועּיין  הּימין. קץ ּבענין ב'), (ס''ב, נח ּובפרׁשת ׁשם. הרמ''ז ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֹּובפירּוׁש

ּבענין  ב'), עּמּוד וסֹוף א', עּמּוד סֹוף קכ"ג, (ּדף ׂשרה חּיי ּפרׁשה ְְְִֵַַַַַַָָָָָָֹּבּזהר
כּו'". ימינֹו ּלֹו ְִִָ"הֹוׁשיעה

ּבעֹוזרי".23. לי "ה' הּמתחיל ּבדּבּור ׁשּנתּבאר ְְְְְְִִִִֵֶַַָָּכמֹו

.24"hFicdd on `iadl devn" oiprA cFr x`AzPX dn oiIre)§©¥©¤¦§¨¥§¦§¨¦§¨§¨¦¦©¤§
x`Azp mWC ,uTn zWxtA ,"dMEpg oipr" ligzOd xEAcA ±§¦©©§¦¦§¨£¨§¨¨©¦¥§¨¦§¨¥
zngn gwFl mc`dW dad`d EdGW ,EpiidC .zvw xg` oiprA§¦§¨©¥§¨§©§¤¤¨©£¨¤¨¨¨¥©¥£©

KxAzi FzEkln zpigAn zFnlFrd הּמתחיל ּובדּבּור ׁשם. עּיין כּו', ¨¨¦§¦©©§¦§¨¥ְְִִֵַַַָ
הּכּפּורים". יֹום ענין ְְִִִֵַָָ"לבאר

`pAWEgc ix`On zFidl o`M xMfpd oiprC ,xnFl Wi df itlE§¦¤¥©§¦§¨©¦§¨¨¦§¦¨¥§§§¨
wFgxכּו' `EdW Ki`e `xWכּו', ,oWCdÎznExY zevn oipr Edf , §¥¤¨¤¦§¨¦§©§©©¤¤£¤

W`d iENibl dpkd Edf'הּמתחיל .כּו ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ועּיין ¤£¨¨§¦¨¥ְְְִִִֵֵֶַַַַָ
ּפרעה" ּבׁשּלח )."ויהי ְְְִַַַַֹ

c"ag i`iyp epizeax zxezn

FkFY" aNd dPd ,WOn eia` lv` `EdWM oM oi`X dn©¤¥¥§¤¥¤¨¦©¨¦¥©¥
"dad` sEvx25.aNd on uEg zilbpe zi`xp Dpi` la` ¨©£¨£¨¥¨¦§¥§¦§¥¦©¥

A `xwp okle`NW W`d zpigA xxwOW ± min zpig §¨¥¦§¨§¦©©¦¤§¨¥§¦©¨¥¤Ÿ
aNd KFzA zxYqp m` iM ,uEgl dNbzY26. ¦§©¤©¦¦¦§¤¤§©¥

iM ,i`WgA WglA dxUrÎdpFnW zNtY oipr Edfe§¤¦§¨§¦©§¤¤§¥§©©©£¨¦
,W` iRWxM dad`d z` xxFrn `Ed dxnfc iwEqtA¦§¥§¦§¨§¥¤¨©£¨§¦§¥¥
.l''PM dxf W` md xW` miX`d z` dNknE sxFU zFidl¦§¥§©¤¤¨¦¦£¤¥¥¨¨©©
oM oi`X dn .KlOd on wFgx oiicr EN`M `Ed ixde©£¥§¦£©¦¨¦©¤¤©¤¥¥
:xnF`e KlOd iptl cnFr EN`M `Ed ixdW ,dNtYA©§¦¨¤£¥§¦¥¦§¥©¤¤§¥

"KExAdY`'וכּו,dkWnd zpigA ± "KExA" :WExiR ." ¨©¨ְ¥¨§¦©©§¨¨
zpigaA `Ed didIW ,dHnl KxAzi FcEgi KiWnOW¤©§¦¦¦§¨¥§©¨¤¦§¤¦§¦©

.KxAzi eil` lEHiA¦¥¨¦§¨¥

zpigA `EdW ,"Kl Epgp` micFn" EpTY df KxC lre§©¤¤¤¦§¦£©§¨¤§¦©
.lEHiA.אחר ּבמק ֹום  ׁשּנת ּבאר  zFrixMdּכמֹו oipr Edfe ¦ְְְִֵֵֶַָָ§¤¦§¨©§¦

zF`eegYWde'כּוi`WgaE WglA `Ed okl .27zFidl K` . §¦§©£¨¨¥§©©©£¨©¦§
,mFId lM mc`d alA drEhpE drEaw Ff dbixcnE dpigA§¦¨©§¥¨§¨§¨§¥¨¨¨¨©

.FWtpA zFvr ziWl mc`d Kixv ,dGn hFOi `NW¤Ÿ¦¦¤¨¦¨¨¨¨¦¥§©§

ÎdpFnW zNtY xg`W ,WEgA mi`Fx Ep` dPd iM¦¦¥¨¦§¤©©§¦©§¤
`Ed ziYin`d dvrde .dpFW`xaM zFidl xfFg dxUr¤§¥¥¦§§¨¦¨§¨¥¨¨£¦¦
mixacA miWAEln ozFid mr .dizFklde dxFYd wqr¥¤©¨§¦§¤¨¦¡¨§¨¦¦§¨¦

crFn mirxf ipiprA FnM ,mipFYgY miInWB'כּוdPd od , ©§¦¦©§¦§§¦§§¥§¨¦¥¥¥¨
,KxAzi FA zEwiaCde cEgId zilkYּבמק ֹום ׁשּנתּבאר ּכמ ֹו ©§¦©¦§©§¥¦§¨¥ְְְִֵֶָָ

ֵַאחר.

zFidl ,KxAzi eil` llMdlE lhAdl mc`d Kixve§¨¦¨¨¨§¦¨¥§¦¨¥¥¨¦§¨¥¦§
lMn Fnvr z` xiwtie lHaie ,KxAzi FcEgil oFkn̈§¦¦§¨¥¦©¥§©§¦¤©§¦¨

eizFaWgnE eizFpFvx28.dxFYd wqr dPd Ff dpigaaE §¨©§§¨¦§¦¨¦¥¥¤©¨
mc`d lFkie dxUrÎdpFnW zNtY FnM WOn deẄ¤©¨§§¦©§¤¤§¥§¨¨¨¨
dxUrÎdpFnW zNtzAW lEHiAd zpigA mWFx didIW¤¦§¤¤§¦©©¦¤¦§¦©§¤¤§¥
FwqrA mFId lM gvpl hFOi lA ,zFxnqnA rEhpe rEaẅ©§¨©§©§§©¦¨¤©¨©§¨§

.dxFYA©¨

didY zxvr ipinXd mFIA" Edfemklmkl didYW ," §¤©©§¦¦£¤¤¦§¤¨¤¤¦§¤¨¤

qFRzie hFlwIW ,l''Pd min zpigal dhilwE zxvr£¤¤§¦¨¦§¦©©¦©©¤¦§§¦§
mFlWe qg mihlFR EidY iYlal mkkFza29lFki mc` iM , §§¤§¦§¦¦§§¦©§¨¦¨¨¨

.dpFW`xaM xfFg dNtYd xg` zFidl¦§©©©§¦¨¥§¨¦¨

zpigA `EdW ,"ipinXd mFIA" zpigA ici lr Epiide§©§©§¥§¦©©©§¦¦¤§¦©
wnFrA lEHiA zpigA FA didIW EpiidC ,`Ail ± dpiA¦¨¦¨§©§¤¦§¤§¦©¦§¤
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Îdad` zpigA `EdW ,l''Pd min zpigal dhilwE§¦¨¦§¦©©¦©©¤§¦©©£¨

mibEprYA'כּוeia` lv` `EdWM oAd lWnM l''PM.כּו', ©©£¦¦§©©¥§¤¥¤¨¦©©

oFUUA min mYa`WE" EdfeipirOn"drEWidEdirWi) §¤§©§¤©¦§¨¦©©§¥©§¨§©§¨

(b ,ai,oiirn zpigaA zFidl Kixv l''Pd min zpigA iM :¦§¦©©¦©©¨¦¦§¦§¦©©§¨
aizkcM(bi ,a Edinxi)min xFwn Eafr izF`" :miIg'כּו." §¦§¦¦§§¨¦¨§§©¦©¦
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EP`vni in wFnr wFnr ±30(ck ,f zldw). ¨¨¦¦§¨¤Ÿ¤¤

xFRgl oM mB `Yzlc `zExrz`A mc`d Kixv Kke§¨¨¦¨¨¨§¦§£¨¦§©¨©¥©§
wFnr wFnr xFwOd on raFp `EdX dnA ,oiirOd wnFrA§¤©©§¨§©¤¥©¦©¨¨¨
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KWnp ,`lFkC DziW`x ,d`NirÎdnkg zpigA `idW¤¦§¦©¨§¨¦¨¨¥¦¨§¨¦§¨
dlWlYWpe dcxi dHnlE ,mipFilrd miIg min xFwOn¦§©¦©¦¨¤§¦§©¨¨§¨§¦§©§§¨
miInWB mipipr ,xtrl zgYn zpigaA mdW cr c`n§Ÿ©¤¥¦§¦©¦©©¤¨¨¦§¨¦©§¦¦

crFn mirxf'כּוipirn" zFidl miraFp md mXnE , §¨¦¥¦¨¥§¦¦§©©§¥
"drEWid(b ,ai EdirWi). ©§¨§©§¨

iWtpe" zpigA :zFpigA 'a mdW ,ixY ± "ipiirn" Edfe§¤©©§¥§¥¤¥§¦§¦©§©§¦
xtrA zWAElOW dxFYd zpigaE ,"didY lMl xtrM§¨¨©Ÿ¦§¤§¦©©¨¤§¤¤¤¨¨

min" zpigA `xwp `weC df ici lre .l''PM inWBmiIg," ©§¦©©§©§¥¤©§¨¦§¨§¦©©¦©¦
miIg min mi`xwp mpi` ux`d ipR lr xW` miOd iM¦©©¦£¤©§¥¨¨¤¥¨¦§¨¦©¦©¦

.rEcIM©¨©

:l''Pd zFpiirn 'a xFwn mdW xtr zFpigA 'a oipr xE`iaE)¥¦§¨§¦¨¨¤¥§©§¨©©

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

.25(i ,b mixiXd xiW)¦©¦¦

מה 26. ועּיין כּו'. המכּוּסים חסדים ּבענין אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ(ּוכמֹו
קר  "וכל ּבענין הּיֹום", "וידעּת הּמתחיל ּבדּבּור יזּמרּו".ּׁשּנתּבאר ּוכליֹות ב ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּגדֹול" ּבׁשֹופר יּתקע ההּוא ּבּיֹום "והיה הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּומה
(bi ,fk EdirWi)"הּקדׁש "ּבהר ענין ּגּבי ,(mW).( §©§¨ְְִֵֶַַַָֹ¨

ּבראׁשית,27. ּובפרׁשת א'. עּמּוד קל"ז, ּדף ּתרּומה, ּפרׁשת ּבּזהר ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָֹ(ועּיין
א'). עּמּוד ל"ט, ּדף ׁשמיני, ּובפרׁשת ב'. עּמּוד נ', ְְִִַַַַַָָּדף

וגֹו'"28. יֹוׁשביה אֹוכלת "ארץ ּפסּוק על אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר .ּוכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

.29)xdGAW zFhnWdA oiIreׁשּזהּו כ''ה, סימן סֹוף א', oiprחלק §©¥©©§¨¤©Ÿ©ִֵֶֶֶָ¦§¨
"miQkn mIl miOM 'd z` drC ux`d d`ln iM",`i EdirWi) ¦¨§¨¨¨¤¥¨¤©©¦©¨§©¦§©§¨

(h. ּבפרׁשה הּיֹום" "וידעּת ּפסּוק על ּבּביאּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָועּיין

ְֶַַָואתחּנן).

ב').30. עּמּוד מ"ג, (ּדף ּבא ּפרׁשת סֹוף מהימנא" ּב"רעיא מּזה ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹ[ועּיין
חּיים" מים מקֹור עזבּו "אֹותי מענין עֹוד ּפרׁשת :ועּיין (סֹוף ּבּזהר ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ

ׁשם. ּובהרמ''ז ,"מל ּוב"מקּדׁש א'). עּמּוד רס"ו, ּדף ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָואתחּנן,

KlIe zWxtaE('א עּמּוד רפ"ו, WcEwc`(ּדף `nW `Wcwl" : §¨¨©©¥¤ַַ§©§¨§¨§§¨
."on`A `EdÎKixA עקב ּפרׁשה מהימנא" ּב"רעיא אמן, מענין ועּיין §¦§¨¥ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּדף  וּיקרא, ּבּזהר עֹוד ועּיין ׁשם. הרמ''ז ּובפירּוׁש א'), עּמּוד רע"א, ְְְִֵֵַַַַַַַַַָָָֹ(ּדף
א']. עּמּוד ַי"ב,

ּגּבי 31. הּׁשמים", "האזינּו הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ(ועּיין
עׂשב"). עלי ְֲִִִֵֵֶ"ּכרביבים
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מה 26. ועּיין כּו'. המכּוּסים חסדים ּבענין אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ(ּוכמֹו
קר  "וכל ּבענין הּיֹום", "וידעּת הּמתחיל ּבדּבּור יזּמרּו".ּׁשּנתּבאר ּוכליֹות ב ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּגדֹול" ּבׁשֹופר יּתקע ההּוא ּבּיֹום "והיה הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּומה
(bi ,fk EdirWi)"הּקדׁש "ּבהר ענין ּגּבי ,(mW).( §©§¨ְְִֵֶַַַָֹ¨

ּבראׁשית,27. ּובפרׁשת א'. עּמּוד קל"ז, ּדף ּתרּומה, ּפרׁשת ּבּזהר ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָֹ(ועּיין
א'). עּמּוד ל"ט, ּדף ׁשמיני, ּובפרׁשת ב'. עּמּוד נ', ְְִִַַַַַָָּדף

וגֹו'"28. יֹוׁשביה אֹוכלת "ארץ ּפסּוק על אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר .ּוכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

.29)xdGAW zFhnWdA oiIreׁשּזהּו כ''ה, סימן סֹוף א', oiprחלק §©¥©©§¨¤©Ÿ©ִֵֶֶֶָ¦§¨
"miQkn mIl miOM 'd z` drC ux`d d`ln iM",`i EdirWi) ¦¨§¨¨¨¤¥¨¤©©¦©¨§©¦§©§¨

(h. ּבפרׁשה הּיֹום" "וידעּת ּפסּוק על ּבּביאּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָועּיין

ְֶַַָואתחּנן).

ב').30. עּמּוד מ"ג, (ּדף ּבא ּפרׁשת סֹוף מהימנא" ּב"רעיא מּזה ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹ[ועּיין
חּיים" מים מקֹור עזבּו "אֹותי מענין עֹוד ּפרׁשת :ועּיין (סֹוף ּבּזהר ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָֹ

ׁשם. ּובהרמ''ז ,"מל ּוב"מקּדׁש א'). עּמּוד רס"ו, ּדף ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָואתחּנן,

KlIe zWxtaE('א עּמּוד רפ"ו, WcEwc`(ּדף `nW `Wcwl" : §¨¨©©¥¤ַַ§©§¨§¨§§¨
."on`A `EdÎKixA עקב ּפרׁשה מהימנא" ּב"רעיא אמן, מענין ועּיין §¦§¨¥ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּדף  וּיקרא, ּבּזהר עֹוד ועּיין ׁשם. הרמ''ז ּובפירּוׁש א'), עּמּוד רע"א, ְְְִֵֵַַַַַַַַַָָָֹ(ּדף
א']. עּמּוד ַי"ב,

ּגּבי 31. הּׁשמים", "האזינּו הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָ(ועּיין
עׂשב"). עלי ְֲִִִֵֵֶ"ּכרביבים
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aEzMX dn Edf ,"didY lMl xtrM iWtpe" zpigA dPd¦¥§¦©§©§¦¤¨¨©Ÿ¦§¤¤©¤¨
glWIe zWxR xdGA('א עּמּוד ק"ע, wa`l(ּדף xtr oiA dn" ?כּו': ©Ÿ©¨¨©©¦§©ַַ©¥¨¨§¨¨

"DiPin oiwtp oiAi` lkC ± xtr32KiWndl lkEi df ici lr okl . ¨¨§¨¦¦¨§¦¦¥¨¥©§¥¤¨§©§¦
min x`A" zpigAmiIg`EdW min zpigaAW dad`d `idW " §¦©§¥©¦©¦¤¦¨©£¨¤¦§¦©©¦¤

.lEHiA zpigA§¦©¦

wEqR lr xE`iAA x`AzPW FnM Epiid ,'ad xtr zpigaE§¦©¨¨©©§§¤¦§¨¥©¥©¨
(i ,bk xAcOA)`xwPW dxFYd wqr lr i`wC ,"awri xtr dpn in" ©¦§¨¦¨¨£©©£Ÿ§¨¥©¥¤©¨¤¦§¨

dn cg` iptle" zpigA ,xRqn xcbA Fpi`W xaC `EdW ,xtr̈¨¤¨¨¤¥§¤¤¦§¨§¦©§¦§¥¤¨¨
xtFq dY`'ׁשם .".כּו עּיין ©¨¥ֵַָ

n Ll Kl" oiprA ,xg` mFwnA x`AzPX dn oiIreLvx`" §©¥©¤¦§¨¥§¨©¥§¦§¨¤§¥©§§

(` ,ai ziW`xA)zkWnd iENib `EdW ,mxa` iAbCd`NirÎdnkg §¥¦§©¥©§¨¤¦©§¨©¨§¨¦¨¨

DxFwOn"תֹורה ּב"ל ּקּוטי ועּיין ׁשם .[l"fix`dn]כּו'. ¦§¨ְְִֵֵַָ¥¨£¦©ָ

`id ± dpFilr ux` KxrA miiEPiMd ikxrA ,"qCxR"aE©©§¥§¤§¥©¦¦§¥¤¤¤¤§¨¦
ddpiA,xtr Kxr "xF` ixF`n"A azM oke .xtr KxrA azM oke . ©¦¨§¥¨©§¥¤¨¨§¥¨©¦§¥¥¤¨¨

"adf zFxtr" oipr EdGW(e ,gk aFI`)xtrd on did lMd" Edfe . ¤¤¦§¨©§¨¨¦§¤©Ÿ¨¨¦¤¨¨
zldwA zFAxA xMfPM ,"dOg lBlB ENit`e33. ©£¦©§©©¨©¦§¨§©§Ÿ¤¤

"Fxzq KWg zWi" KxC lr ± xtr zpigA `xwpe,gi miNdY) §¦§¨§¦©¨¨©¤¤¨¤Ÿ¤¦§§¦¦

(aidpFYgY dpigAn KWnp d`NirÎdnkgd xFwn xzMd mB iM .¦©©¤¤§©¨§¨¦¨¨¦§¨¦§¦¨©§¨
OAWsFqÎoi`C zEkln ± liv`'כּוwqr lr xn`p df lre . ¤©©£¦©§§¥§©¤¤¡©©¥¤

awri xtr dpn in" dxFYd'כּו." ©¨¦¨¨£©©£Ÿ

mdW ,"sFQA dnkg ,W`xA dnkg" zFpigA 'a oipr Edfe§¤¦§¨§¦¨§¨¨Ÿ¨§¨©¤¥
xtrM iWtpe" mixnF`W Edfe .l''Pd xtr zFpigA 'an mikWnp¦§¨¦¦§¦¨¨©©§¤¤§¦§©§¦§¨¨
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.32" הּמתחיל ּדּבּור סֹוף וּיׁשלח, ּבפרׁשת מּזה: ּׁשּנתּבאר מה ווווּיּיּיּיאבק אבק אבק אבק ועּיין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָ
עּמֹו" –.איׁש "ּבמחׁשבה ענין ּגּבי יהּודה", אליו "וּיּגׁש הּמתחיל ּובדּבּור ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

כּו'". קדמה ְֶֶָָארץ

מה 33. ועּיין ב'). עּמּוד ל''ד, ּדף צו, (ּפרׁשת ּבּזהר ּכן ּגם מּזה ְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָֹועּיין

אביו" מגּורי ּבארץ יעקב "וּיׁשב הּמתחיל ּדּבּור סֹוף מה .ּׁשּנתּבאר ועּיין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
כּו'" חפץ "ארץ ּבענין יׁשרׁש", "הּבאים ּפסּוק על ּבביאּור .ּׁשּנתּבאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

א'־ב'34. כ"א ּדף חסידים", ּב"מׁשנת .ועּיין ְְְֲִִִֵַַַ
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‰˙ÚÓÂ ומעיין כתיב דהנה כו' תמתי ענין י"ל הנה
ויש  השיטים נחל את והשקה ה' מבית יצא
לט) (ד' דסנהדרין בגמ' א' מאמ' ביאור לזה להקדים
דאהורמיז  ולעילא מפלגך לאמימר אמגושא ההוא א"ל
התוס' וגי' רש"י גי' כך דהורמיז ולתתא ומפלגך
בנו"ן  דהורמין ולתתא ומפלגך דהורמיז ולעילא מפלגך
הורמיז  איפרא כמו חן ל' דהורמיז ופירושו עיקר וזה
לו  והשיב כו' לילתא בר הורמין כמו בנו"ן והורמין
לאעבורי  להורמיז הורמין לי' שביק היכי א"כ אמימר
הידוע  בענין בתחלה הקדמה ע"פ זה ויובן בארעי' מיא
שנקר' מלאכים דיש קדשו שם את קרבי וכל מ"ש על
שאין  ואע"פ בנ"א כל' תורה דדברה ואצטומכא קרבי'
מלאכי' שהן כו' אזני ה' עיני נאמ' הרי כו' גוף לו
מלאכי' יש כך דשכינה ואודנין עיינין שנק' עליונים
בענין  י"ל דלכאורה הוא והענין כו' קרבי' שנק'
כ"כ  חיצוני' שפע מאלקות נמשך איך כו' עשה אזלע"ז
אחזה  מבשרי עד"מ הנה אך הפירוד עולם גשמיות כמו

המזון  ואברי כו' ולב כריאה הנשימה אברי באדם שיש
אברי  בין שמפסיק הוא הכבד וחצר מעיי' ובני ככרס
רוחניות  פעולה ערך נבדל דודאי המזון לאברי הנשימה
חצר  ע"י והוא דקרביי' גשמיות מפעולה ולב דריאה
בהיות  ידוע הזה הענין וביאור ביניהן שמבדיל הכבד
וצריך  וגשמיו' רוחניו' בו יש אוכל שאדם שבמאכל

ב  החיות לבא חלקי כל להבדיל בקרבי' תחלה בירור
לחלל  ועולה מובחר דם מזה ונעשה שבו הרוחניות
רוחני  חיות האברי' לכל נמשך ומשם שבלב השמאלי
שלאחר  רואי' אנו שהרי פעולתו ותכונת מזג כפי לכ"א
כוחות  בכל האדם מתחזק שעות ו' שהוא עיכול שיעור
יתחזק  שבמוח ששכל דהיינו כא' לרגלו מראשו איבריו
בפעולה  והיד בראי' מתחזק והעין ולהבין להשכיל
פנימיו' כוחות בשאר וכה"ג להילוך הרגל וכן ותנועה
כחות  כל מתחלשים בתענית ובהיפך כו' וחיצוניו'
ומבין  משכיל ואינו חלש שמוחו לרגל מראש האברי'
והרגל  בפעולה חלש והיד בראי' חלש והעין כ"כ
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החיות  פרטי חלקי כל במאכל שכלול נמצ' כו' בהילוך
ע"י  והיינו מדרגתו לפי לכאו"א לגילוי ויוצא הללו
כל  ונברר המאכל בו ומתעכל שמתבשל הקיבה בישול
אבר  לכל יושלח ומשם ללב הכל ועולה שבו חלקים
מן  החיות שפע מחלקי' הקרבי' הרי מהותו כפי לחזקו
שפע  אדם שמחלק כמו בפרטות האברי' לכל המאכל
בחי' שנמצא שמה מובן ודאי וא"כ כו' מה דבר
האברי' לחיצונית נשלח ג"כ שבמאכל השפע חיצוני'
מועיל  הבישול שאין שבמאכל הגס הפסולת עד
הבישול  ע"י אדרבה לגוף חיות שום ממנו להוצי'
וזהו  לחוץ ונדחה ויוצא מהפנימי' לגמרי נבדל והעיכול
פעולה  שנק' אצטומכא שנק' הקרבי' פעולת עיקר
עד  כו' השפע ומחלקי' שמבררי' מה שזהו גשמי'
לחוץ  נדחה חיצוני והיותר ללב עולה שהמובחר
הוא  הכבד מחצר שלמעלה והלב הריאה משא"כ
החיים  רוח משכן בהם שהרי זו גשמי' מפעולה למעלה
הוא  שייפין לכל פליג שהלב (ומה לגמרי רוחני שהוא
וכה"ג) המאכל מבירור השמאלי בחלל דם שנעשה מה

שיש  כו' קרבי וכל במ"ש למעלה יובן מכ"ז והדוגמא
האלקי' לשפע שמבררי' אצטומכא שנקראים מלאכי'
ולבא  מוח' לעילא אינון שליטין ג' בזוהר וכמ"ש
העליוני' החיי' רוח בחי' הוא ולבא מוחא וכבדא
הוא  הכבד חצר ובחי' דאצי' העליון אדם שבלב
השפע  המבדיל כח יש ולמטה ומשם כו' המבדיל
כנ"ל  לחיצוני' בין לפנימי' בין האברים לכל עליונה
ממנו  למשך שעתיד כחות מכל שכלול המאכל במשל
לכ"א  שפע לשלוח ומבררי' מחלקים עליוני' וקרבי' כו'
שבשפע  חיצוני' היותר עד כנ"ל דוק' מדרגתו כפי
וזהו  השמרים מקבלי' שהן העולמו' לחיצוני' נמשך
יוכל  איך ולהבין החומרי עוה"ז תענוגי כל שורש
פסולת  מבחי' רק נחשב הזה העולם שתענוגי להיו'

ב  הידוע להקדים יש הנה האלקי העליונ' ענין השפע
אוה"ע  חכמי נלאו וכבאר השוה בקו שהוא הארץ ג"ע
שטח  נמצא ולא הארץ כדור בכל חפשו כי מוצאו לידע
המתהפכת  החרב להט מפני ואם ג"ע שנק' ארץ

עכ"פ: אותו רואים היו הרי לג"ע שסביב

zekln dnd miyy

•

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

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÌÈÓ˘Â מהו וצ"ל אמה, חצי זרת ופרש"י תכן בזרת
וחצי  אמתים וחצי אמה וכמ"ש אמה החצי
כי  הענין אך חצי. בפסוק המדידה נמצא פעמים כמה
בט"ו  ורק חצי רק הוא הלבנה כי ללבנה שייך חצי
היא  החודש בכל אבל באשלמותא סיהרא קיימא לחודש
השמש  הלא ולכאורה ללבנה, מונין וישראל חצי, רק
צריך  והי' מהשמש מקבלת והלבנה מהלבנה גבוה היא
הלבנה  הנה כי הוא הענין אך ללבנה, ולא לשמש למנות
השמש  מאור ומקבל' כלום מגרמה לה לית מקבל,
פנימי' השפעה נק' וזהו זיו ולא עצם הוא שלה והקבלה
כך  השמש אור כמו בעצמה תאיר היא קבלתה שאחר
ביטול  להיות צריך כזה ולקבלה אורה, תאיר היא
השפעה, יקבל לא ביטול ובלא להמשפיע המקבל
רק  היא מז"א השפעה מקבל' כשהמל' הוא ולמעלה
נש"י  וכך כידוע, פרצוף נעשה ואח"כ נקודה בבחי'
ביטול  בבחי' ג"כ הם אזי אלקו' גילוי פנימי' שמקבלי'
כי  ללבנה מונין ישראל וזהו אלקו', גילוי פנימי' לקבל
הם  וישראל ביטול בחי' החכ' נתיבות ל"ב הוא לבנה
בזרת  ושמים וזהו אלקו', גילוי ומקבלי' ביטול בבחי'

ה"א  בהבראם קטנה ה"א דא אמה חצי הוא זרת תיכן
ה"א  שם קטנה ה"א שיש כידוע מל' בחי' שזהו קטנה
זהו  לאה גדולה ה' ושם אמה חצי זרת זהו רחל קטנה
והכל  עולמות ההשתלשלות כללות נק' ושמים אמה,

וכתיב הוא  בהבראם, קטנה ה"א זרת שהוא אמה בחצי
אזי  ונקבה זכר כשהיחוד אותם ויברך בראם ונקבה זכר
משפיע  וחצי מקבל חצי חצאי' שני וזהו ברכה, בזה יש
ואז  למשפיע ממקבל תשוקתך אישך ואל וכמ"ש
[מ]משפיע  וכך זרת בחי' קטנה ה"א בבחי' הוא האהבה
מאוד  ומהולל ה' גדול וכמ"ש תשוקתו ועלי למקבל
שזהו  דווקא אלקינו בעיר כשהוא גדול הוא אימתי
להתיחד  ג"כ ומצמצם יחוד כשיש וזהו אותיו' צירופי
ממקבל  חצאי' ב' ע"י אלקו' גילוי וזהו במקבל,
הולדה, שום אין זה בלא וזה למקבל וממשפיע למשפיע
שהוא  כסף של שקל חצאי' שני השקל מחצית נק' וזהו
גילוי  אהבה בחי' שזהו נכספת נכסוף וכמ"ש אהבה
צורה  חצי צורה חצאי שני חצוצרות וזהו בנש"י, אלקו'
היחוד, הוא זה וע"י משפיע של צורה וחצי מקבל של
כשמקיימי' תו"מ ע"י הוא והכלי אותם, ויברך וזהו
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את  ממשיכים עי"ז אזי (מקבל) ויראה באהבה תו"מ
בח"ע  שורה כשאוא"ס אלקות עצמות גילוי בנ"י ראש
ברוחני' והתורה בגשמי' התורה ונמצא התורה שהוא
הוא  ועי"ז בתורה ועוסק יושב תפילין מניח הקב"ה וכמו
צורות. חצי שתי חצוצרות וזהו צורות, חצי ב' היחוד

ÌÈ¯˘Ú מצוה כי גרירה לשון הוא גרה השקל, גרה
אשר  אומרים אנו בחול הנה כי מצוה, גוררת
קדשנו  אומרים אנו ובשבת נסתר לשון במצותיו קדשנו
ובשבת  עבר לשון קדשנו אומרים בחול וגם במצותיך,
נק' מצות הענין וביאור קדשנו. בקשה לשון מבקשים
מקיפי' לבושי' הם ובחול פרי, נקראי' וגם לבושין
לבושי' למעלה נעשה המצוה קיום וע"י עליונים
ויהיה  לפנימי המקיף שיבוא מבקשי' ובשבת ומקיפי',

בחול  אומרים שאנו וזהו זה, ממקיף למעלה מקיף
והוא  מקיף נעשה המצוה שע"י נסתר ולשון עבר לשון
בשבת  אבל עבר ולשון נסתר לשון שזהו העלם בבחי'
במצותיך  לנוכח זהו פנימי' ונעשים המקיפי' נכנסי'
עושה  שבחול מצוה גוררת מצוה וזהו פנימי', בחי'
המצוה  ובשבת למעלה מקיפי' בחי' שלמטה המצוה
שרשם  שהמצות וכידוע לפנימי' ממקיפי' גורר שלמטה
ועשרים  וכו', ט' פעמים ט' החשבון וכידוע ספי' בעשר
העובר  כל וזהו ופנימי', מקיפי' בחי' הוא השקל  גרה
רמ"ח  הפקודים ומקיים עליהם שעובר הפקודים על
ואח"כ  מקיף בבחי' תחילה דמלכא אברים פיקודין
אשר  הקדש, בשקל השקל מחצית פנימי', בבחי'

הקודש. שקל זהו במצותיך קדשנו במצותיו קדשנו
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'ÈÙÂ,'פי כמה בו יש בשר בפי' הנה כו', בשר כל יבוא
כמשא  מי הא' כל אלעזר א"ר בילקוט רז"ל

והיינו  שכינה, פני לראות זוכה בעוה"ז כבשר שנעשה
ונרפא  בי' כתי' בשר סע"א ד"ה דסוטה בפ"ק כמארז"ל
בשר  אבל קשה, הוא אדם ופי' ונרפא, בי' כתי' לא אדם
שנכנע  כו' ונרפא בי' כתי' בשר ולכן כו', ועניו רך הוא
כו', להתרפאות שקרוב ז"ל שפירש"י כמו מהיסורי'
מלך  להיות שיוכל כדי דבאמת כו', מרע סור בחי' והיינו
ועוצם  ל"ג) (ישעי' מיני' לעיל כתי' עיניך תחזינה ביפיו
ברע  מראות עיניו שעוצם מי פי' ברע, מראות עיניו
יראה  בחי' היינו תחזינה ביפיו מלך מרע סור בחי' דהיינו
נקפה  עורי ואחרי עדמ"ש בשר ועוי"ל כו'. אלקי' פני
וארז"ל  ך"ו), י"ט (באיוב אלוה, אחזה ומבשרי זאת
דהיינו  המילה בענין אברהם על שקאי וירא ר"פ במד"ר
לגמרי  ומעלים מסתיר שהוא הערלה עור שהעביר אחר
בחי' ע"י דהיינו כו', אלוק' אחזה מבשרי אז כידוע
יזכה  עי"ז הברית נטירת שע"י בבשרינו, שחתמת בריתך
בשר  כל שאפי' בשר, ועוי"ל כו'. השכינה פני לראות
א') ג' (ביואל נא' דלע"ל הוא והענין להשתחוות, יבואו
כתי' דהנה בשר, כל על רוחי את אשפוך כן אחרי והי'
הבריאה  שבתחלת בשר הוא בשגם באדם רוחי ידון לא
ע"י  אך באדם רוחי שידון עליונה במעלה האדם נברא
ידון  לא לכן הגוף תאוות אחר שנמשך כו' בשר שהוא
ונרתק  נדן יהי' לא שהגוף ונרתק נדן ל' ידון ופי' רוחי,

האבן  לב את והסירותי נא' לע"ל אך כו'. רוח לבחי'
ע"ד  בבשר פי' יש הנה כי בשר, לב לכם ונתתי מבשרכם
בשם  שנק' המלאכי' על שקאי לעולה הבקר כל מ"ש
נפלאה  ותשוקה אש רשפי שהוא בשר בחי' והיינו בקר
לעולה  הבקר כל ע"ד בשר בחי' יהי' ולע"ל ית', אליו
הוא  בשגם שנא' מנין התורה מן משה ארז"ל ולכן כו',
כל  ע"ד בשר בחי' שהוא והיינו משה גימ' בשגם בשר
כו' אכל לא לחם יום ק"ך בהר כשהי' (ולכן כו' הבקר
וזהו  כו'). המלאכי' ע"ד מרוחניות ניזון הי' שלו שהגוף
ל' הוא שפיכה ל' הנה בשר, כל על רוחי את אשפוך
הקדש  רוח בחי' הרוח בחי' השפעת ריבוי דהיינו ריבוי
פי' לפני, להשתחוות כו' בשר כל יבא וזהו אלי', וגילוי
כי  והמשכה העלאה בחי' ב' כולל השתחווא'
כמו  אך מלמטלמ"ע, והעלאה ביטול הוא ההשתחוואה
ראשו  מרכין האדם הנה ההשתחוואה בענין למשל
שע"י  למעלה יובן עד"ז כך המשכה, לבחי' שמרמז
אמר  לפני להשתחוות וזהו המשכה, גורם ההשתחווא'
לפני  בבחי' שהוא ההשתחווא' ע"י שיומשך הוי'

כו'. הוי' אמר וזהו הוי', בשם אורות תוס' המשכת
Â‰ÊÂ שלש לרגל עולי' הייתם בעוה"ז בילקוט שא'

כל  יראה בשנה פעמי' שלש שנא' בשנה פעמי'
שבת זכורך  ומדי בחדשו חדש מדי והי' לע"ל אבל ,

השמחה  גילוי יהי' כי להיות כו' בשר כל יבא בשבתו
כו'. בעושיו ישראל וישמח במעשיו, ה' דישמח
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.âò
מאין  יש להוות הכוח ישנו  במלכות דוקא הפרק: נושא
(וגם בלבד ועלול עילה הם הספירות  שאר וכל ממש,
בלבד). מאין יש  כדוגמת הם היותר  לכל ובינה חכמה

הקודמים בפרקים  נ"ע הרבי  שביאר לאחר הפרק: תוכן
החל בכללות, ההשתלשלות סדר של הדרגות כל את
דכללות'), ('עשיה  האצילות  לעולם ועד ממש  מהעצמות
של המלכות  בתוך בפרטות נ"ע הרבי  אותם מבאר

אצילות.
åìàä úåâéøãîä ìë øàáì ùé úåéèøôáå סדר של

שטמונים  כפי  úåìéöàã,ההשתלשלות , úåëìî úðéçáá
הנבראים.¯ אלינו , יותר קרובים שהם כפי  היינו ,

ïéðòá òåãé äðäãיצירה בספר ïúìçú:12הנאמר õåòð
ïôåñá,בתחילתן øúåéוסופן  óåñá äìçúä úöéòð ùéù

¯ ,èùôúîä ùàøáîאת ויש העצמות  את יש  כלומר,
נעוצה ממש) ההתחלה (שהיא והעצמות ההתפשטות,

ההתפשטות. בתחילת  מאשר יותר ההתפשטות בסוף
' ¯ úåëìî úðéçáã åðééäå'ההתפשטות àôåñסוף àéäù

) úåìéöàã ïéâøã ìëãשבעולם הדרגות כל סוף
¯האצילות) äîëçáî øúåé äìçúä úöéòð äá ùé

'- ההתפשטות' åë'.ראשית úåìéöàä úéùàø àéäù
יש 'סוף', הנקראת האחרונה  הספירה במלכות, כלומר,
בחכמה, מאשר (מהכתר ), יותר ונעלה עמוק שורש 
שהמלכות בכך, מתבטא וזה  הספירות התגלות ראשית
ההמשכה ואילו להלן, שיבאר כפי ליש, מאין  מהווה

היא הספירות, בלבד.משאר ועלול עילה  של באופן
¯ úåìùìúùää úéùàø àéä äîëç äðäãהספירה

úðéçááהראשונה, àåä äðéáä ìà äîëçäî äëùîääã
¯ ìåìòå äìòקירוב ובבחינת שבערך המשכה היינו,

מאין  יש חדשה, התהוות של ענין  ולא הקודמת, לדרגה
'åë

הרבי דן ועלול, עילה זה ובינה  שחכמה זו, הנחה על
המוסגר: במאמר ומיישב, מקשה באריכות, נ"ע

)ïä äðéáå äîëçã á"îå à"î ÷øô ìéòì øàáúðù íâäå
¯ ,'åë äîëçã ïéàä äâéùî äðéà äðéáäù ùéå ïéà דכיון

השכל עצמות  מאיר החכמה של ההשכלה שבנקודת
היא השגה שענינה  הבינה המשכת מהשגה, שלמעלה

נקודת את משיגה לא שהבינה מאין , יש  של באופן
לגביה. 'אין ' בבחינת שהיא החכמה

íù øàáúðå,ומ"ב מ"א äîëçãבפרקים äòéãéä ø÷éòã
¯ ,úåúîàúä úðéçááå äéàø úðéçáá àåäהידיעה אופן

שדבר  והתאמתות , ראיה של באופן  הוא החכמה של
שרק דבר  מאשר יותר אצלו מתאמת בעיניו רואה שאדם
הוא החכמה, של התפיסה אופן וכך באזניו, עליו שומע
אצלו  מתאמת והענין  הענין את רואה שכאילו  באופן

ביותר. והמוחשית הברורה  בצורה
¯ äîëçã äìëùää úãå÷ð úðéçáá íâåעצמה בחכמה

הדרגה שבחכמה, הראיה את יש  דרגות, כמה יש
ש שבחכמה, ההשכלה נקודת את גם ויש íòהעליונה ,

äæá ø÷éòä íå÷î ìëî ,éìëù àåäù úåéä ענין לא הוא
העיקר  אלא והוכחות, הסברים åìëùáשל äçðää àåä

¯ ìëù ïéà âééì øòã),הדבר הוא שכך בשכל) ההנחה
שכלי . באופן הדברים  את להסביר יכול שאינו למרות

'å זו äðéááהנחה ' âùåî åðéàù äîëçã ïéàä úðéçá àåä
'åëידי על השכל את  להבין הכוח  היא שהבינה כיון 

ענין  לתפוס יכולה אינה לכן  ושכליות, הגיוניות סברות
שישנה מ"ב) (בפרק שם שנתבאר וכפי 'הנחה '. של
רעיון  של הברקה לו שנופלת שאדם מעניינת, תופעה
מה, דבר להבין והתאמץ שהתייגע לאחר (חכמה)
לו  ונעשה הכל, ומסבירה מיישבת זו שהברקה מרגיש
הפרטים את לנתח כשמתחיל מכן, לאחר רק וטוב. ברור

ומובנים. מיושבים  הפרטים כל שלא לב  שם (בינה),
אין  של באופן  הוא  לבינה החכמה שיחס כיון  כן, ואם
היא בבינה  החכמה שהמשכת לעיל אמרנו כיצד ויש ,

ויש? אין  של ולא ועלול עילה של באופן
נ"ע: הרבי  ¯מתרץ íå÷î ìëîיחסי ביניהם שיש  למרות

הרי ואין , יש  של åðéàגומלין  äîëçäî äðéáä úåìéöà
ïéàî ùé êøãá,ועלול עילה בדרך אלא 

ïî äúåäî íöòá äðéáä úååäúä ïéà úîàá éøäù
,äîëçäנמשך היה  בבינה שהיה  מה  כל אם כלומר,

היה אותו, תופסת אינה שהבינה באופן מהחכמה ומגיע 
'יש של באופן דבר שהתהוות כיון מאין'. 'יש  זה נקרא
מה'אין ', מגיע ב'יש' שנמצא מה שכל באופן  הוא מאין',
מכנה שלכן מוחלט, והסתר העלם של באופן  שזה אלא
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(וגם בלבד ועלול עילה הם הספירות  שאר וכל ממש,
בלבד). מאין יש  כדוגמת הם היותר  לכל ובינה חכמה

הקודמים בפרקים  נ"ע הרבי  שביאר לאחר הפרק: תוכן
החל בכללות, ההשתלשלות סדר של הדרגות כל את
דכללות'), ('עשיה  האצילות  לעולם ועד ממש  מהעצמות
של המלכות  בתוך בפרטות נ"ע הרבי  אותם מבאר

אצילות.
åìàä úåâéøãîä ìë øàáì ùé úåéèøôáå סדר של

שטמונים  כפי  úåìéöàã,ההשתלשלות , úåëìî úðéçáá
הנבראים.¯ אלינו , יותר קרובים שהם כפי  היינו ,

ïéðòá òåãé äðäãיצירה בספר ïúìçú:12הנאמר õåòð
ïôåñá,בתחילתן øúåéוסופן  óåñá äìçúä úöéòð ùéù

¯ ,èùôúîä ùàøáîאת ויש העצמות  את יש  כלומר,
נעוצה ממש) ההתחלה (שהיא והעצמות ההתפשטות,

ההתפשטות. בתחילת  מאשר יותר ההתפשטות בסוף
' ¯ úåëìî úðéçáã åðééäå'ההתפשטות àôåñסוף àéäù

) úåìéöàã ïéâøã ìëãשבעולם הדרגות כל סוף
¯האצילות) äîëçáî øúåé äìçúä úöéòð äá ùé

'- ההתפשטות' åë'.ראשית úåìéöàä úéùàø àéäù
יש 'סוף', הנקראת האחרונה  הספירה במלכות, כלומר,
בחכמה, מאשר (מהכתר ), יותר ונעלה עמוק שורש 
שהמלכות בכך, מתבטא וזה  הספירות התגלות ראשית
ההמשכה ואילו להלן, שיבאר כפי ליש, מאין  מהווה

היא הספירות, בלבד.משאר ועלול עילה  של באופן
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¯ ìåìòå äìòקירוב ובבחינת שבערך המשכה היינו,

מאין  יש חדשה, התהוות של ענין  ולא הקודמת, לדרגה
'åë

הרבי דן ועלול, עילה זה ובינה  שחכמה זו, הנחה על
המוסגר: במאמר ומיישב, מקשה באריכות, נ"ע
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נקודת את משיגה לא שהבינה מאין , יש  של באופן
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íù øàáúðå,ומ"ב מ"א äîëçãבפרקים äòéãéä ø÷éòã
¯ ,úåúîàúä úðéçááå äéàø úðéçáá àåäהידיעה אופן

שדבר  והתאמתות , ראיה של באופן  הוא החכמה של
שרק דבר  מאשר יותר אצלו מתאמת בעיניו רואה שאדם
הוא החכמה, של התפיסה אופן וכך באזניו, עליו שומע
אצלו  מתאמת והענין  הענין את רואה שכאילו  באופן

ביותר. והמוחשית הברורה  בצורה
¯ äîëçã äìëùää úãå÷ð úðéçáá íâåעצמה בחכמה

הדרגה שבחכמה, הראיה את יש  דרגות, כמה יש
ש שבחכמה, ההשכלה נקודת את גם ויש íòהעליונה ,

äæá ø÷éòä íå÷î ìëî ,éìëù àåäù úåéä ענין לא הוא
העיקר  אלא והוכחות, הסברים åìëùáשל äçðää àåä

¯ ìëù ïéà âééì øòã),הדבר הוא שכך בשכל) ההנחה
שכלי . באופן הדברים  את להסביר יכול שאינו למרות

'å זו äðéááהנחה ' âùåî åðéàù äîëçã ïéàä úðéçá àåä
'åëידי על השכל את  להבין הכוח  היא שהבינה כיון 

ענין  לתפוס יכולה אינה לכן  ושכליות, הגיוניות סברות
שישנה מ"ב) (בפרק שם שנתבאר וכפי 'הנחה '. של
רעיון  של הברקה לו שנופלת שאדם מעניינת, תופעה
מה, דבר להבין והתאמץ שהתייגע לאחר (חכמה)
לו  ונעשה הכל, ומסבירה מיישבת זו שהברקה מרגיש
הפרטים את לנתח כשמתחיל מכן, לאחר רק וטוב. ברור

ומובנים. מיושבים  הפרטים כל שלא לב  שם (בינה),
אין  של באופן  הוא  לבינה החכמה שיחס כיון  כן, ואם
היא בבינה  החכמה שהמשכת לעיל אמרנו כיצד ויש ,

ויש? אין  של ולא ועלול עילה של באופן
נ"ע: הרבי  ¯מתרץ íå÷î ìëîיחסי ביניהם שיש  למרות

הרי ואין , יש  של åðéàגומלין  äîëçäî äðéáä úåìéöà
ïéàî ùé êøãá,ועלול עילה בדרך אלא 

ïî äúåäî íöòá äðéáä úååäúä ïéà úîàá éøäù
,äîëçäנמשך היה  בבינה שהיה  מה  כל אם כלומר,

היה אותו, תופסת אינה שהבינה באופן מהחכמה ומגיע 
'יש של באופן דבר שהתהוות כיון מאין'. 'יש  זה נקרא
מה'אין ', מגיע ב'יש' שנמצא מה שכל באופן  הוא מאין',
מכנה שלכן מוחלט, והסתר העלם של באופן  שזה אלא
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הבינה אלא כך, זה אין אבל 'אין'. בשם היש  אותו
זה מתהווים שאינם  נפרדים כוחות שני  הם  והחכמה 
זה מהחכמה להשיג מצליחה שהבינה מה ולכן, מזה,
כלל שזה בגלל זה  שלא, ומה ועלול', 'עילה של באופן

בהעלם. אך נמשך שזה ולא אליה , נמשך לא
ãçåéî øå÷î äì ùé äðéáäù òãåðëå בנפשìéëùîä çëî

השכל, כוחות  לכל המקור åë'שהוא äîëçä åîëשיש
העליונות בספירות הוא  (וכן שם מיוחד מקור לה

בי " נמשכתששורשם  הח' שמהמזל שבכתר, המידות ג 
הבינה), נמשכת הי "ג ומהמזל החכמה

שורש יש הבינה שלכוח  לענין  הוכחה נ"ע הרבי  ומביא
החכמה: מכוח נפרד ìòáומקור àåäù éî ùé ïëìå

¯ äâùä- ¯בינה äðáä ìòá åðéàå
ùãç,13חכמה ìëù àéöîäì åçëá ïéàù úåéä íòã כיון

ולהמציא הברקות להבריק החכמה מכוח  רק שזה
חדשים, éìëùרעיונות ïéðò ìë ïéáäì åçëá íå÷î ìëî

,äáåè äâùäá,הבינה תכונת  שזו  יכולתø÷éòäåכיון של
הוא íéèøôäהבינה, ìë èøôì åðééä áçåøä úðéçáá
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וכן 13. חכמה. בעל אדם על קאי הבנה" ש"בעל משמע כאן
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oiadle biydl dbyd lra epi`e zeycg zexaqe ze`vnd `ivndl dpad
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ik cr dpad lra epi`e dycg dlkyd z`vnda mkgzdl enke xac
dycgd ez`vnd zlrn z`ltd oian epi` envr `ed dpd minrtl
epyie ,d`vnd lra epi`e daeh dpad lra `edy zeidl leki oke ,likydy
dlkydd wnera qpkpe dbyde lkya wnrzdl lecb zrc xa `edy in
`le d`vnd lra `l epi` envra `ede ,dlecb zewnrzda dbydd wnere
dlkydd zcewp oalne xxane hxtny dn `ed dpadd oiprc ,dpad lra
icil d`iade dlkydd z` `ivnd xg`y xg`l `"k leki epi` dfe ,dnkgc
,'ixea lr drceie `idd dlkydda wnrzdl enr egk `ed dpd ,daeh dpad

.el`l el` miaiign mpi`e migixkn mpi` oigen 'bdy ixd
קריאת  שער האמצעי, אדמו"ר לכ"ק בינה" ב"אמרי משמע וכן

שם: לשונו וזה א), (נו, dpadשמע lra mc` didiy 'i`ven ep` ixd
lbeqn egen ilk 'e`vnd `ivndl ik llk oqtze dbyd lra epi`e blten
epi` `qitzde dbydd gen ilke gle xw `edy dnkgd gen zpiga `ede
uegan wx llk wnerl biyi `l mbe 'ixac ieaix biyi `l k"r elv` aeha
agexe jxe`l `l biynd xvew epiide ('eke oey`x lkyen oiaie` oet `"la)
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.'ek jxe`le zilkza wnerl biyn `ed.עיון וצריך

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

(mbxezn) yici` - mixn`nd xtq

ה'תש"ג] [תשרי

‡Â‰‰ ÌÂÈ· 'È‰Â" האובדים ובאו גדול בשופר יתקע
בהר  לה' והשתחוו מצרים בארץ והנדחים אשור בארץ

בירושלים" .1הקדש
ברוךֿהוא  ה' בשם אומר הנביא שישעיהו הנבואה זו
שכתוב  כמו האחרונה, הגאולה של הימים אחרית על

הקודם  הגלויות 2בפסוק (מן תלוקטו לאחד 3"ואתם (
בכל  התפזר ישראל עם הגלות, בזמן ישראל". בני אחד

שכתוב  כמו הארץ, השמים 4קצות רוחות כארבע "כי
ה'". נאום אתכם פרשתי

בפינות  שימצאו היהודים הגאולה, זמן יגיע כאשר
באיים  שימצאו אלה וגם הארץ, של נידחות וגם שונות
ימצאו  שבהם במקומות גם וכן מאוד, רחוקים קטנים
להתקבל  כדי הם גם אז יתקבצו בודדים, יהודים רק

ישראל. כלל תוך אל
בודדים  אותם בפרט מועטים, יהודים שאותם הגם
הים, ובאיי הארץ של שונות נידחות בפינות שימצאו
ורחוקים  העולם, בעניני ושקועים מגושמים מאוד יהיו
הטובים  מבתיהם לצאת ירצו ולא בכלל, מיהדות
ישראל, לארץ צדקנו משיח אל להצטרף והמסודרים
המאושרת  הגאולה אודות לשמוע ירצו לא בכלל הם

צדקנו; משיח עלֿידי מהגלות

ישראל  מבני חלק הגאולה, עת יתקרב כאשר שכן,
ימצאו  בהן הארצות תושבי בין ויתבולל מאוד ,יתגשם

רעים, מנהיגים או רעים חברים כמו שונות, סיבות בשל
מוצאם  את לדעת, ירצו לא או ישכחו, שלעיתים עד

היהודי;
שישעיהו  ברוךֿהוא הקדוש של הבטחתו תתקיים כיצד
על  לעמם? יחזרו שהם – יתברך ה' בשם אומר הנביא
השופר  קול וייקלט שישמע השניה, הנבואה אומרת כך

כולם. את שיזעזע הגדול
העולם, את יזעזע יתברך שה' היא, הראשונה הנבואה
תרעד. האנושות שכל עד חזק כה בזעזוע הגאולה, ערב
הנשכחים  היהודים שגם להכרה, יביא הפלאי הזעזוע

יהודים. הינם ביותר
את  גם יעורר הגדול שהשופר היא, השניה הנבואה
תשוקה  תהיה להם שגם והנידחים, האובדים

בירושלים. הקדושה האלקות לפני להשתחוות
.¯ÂˆÈ˜ ואז העולם, את יסעיר יתברך ה' הגאולה ערב

יהודים. שהם יכירו ביותר הרחוקים היהודים גם
אצל  גם היהדות, נקודת את יעורר הגדול השופר

ונדחים. אובדים יהודים

ב.

הגדול? השופר של ענינו מהו להבין; צריך
תימן".5כתוב  בסערות והלך יתקע בשופר הוי' "ואדנֿי

על  הנביא, זכריה עלֿידי נבואה, הוא גם זה פסוק
השופר  ענין ומהו האחרונה, הגלות של הימים אחרית
עוסקת  יתקע" בשופר הוי' "ואדנֿי הנבואה הגדול?
הארצות  את להחריב שצריך מלחמה של בשופר
זהו  בפרט. ישראל עם וכנגד בכלל, הרבה שחטאו
ש"ואדנֿי  השופר קול תימן": בסערות "והלך שכתוב
ש"והלך  מלחמה שופר הוא יתקע", בשופר הוי'
הארצות  את להחריב עומד הוא תימן". בסערות

החוטאות.

שם  – הקב"ה של משמותיו שניים מוזכרים זו בנבואה
הוא  הוי' ושם דין, שם הוא אדנֿי שם הוי'. ושם אדנֿי

הרחמים  .6שם
הדין  באמת אך דין, ענינם ומלחמה שחורבן למרות
מתנקים  שהחוטאים זאת שמלבד רחמים, הוא
הם  שלה, הסוערים והזעזועים המלחמה מחטאיהם,
משיח  עלֿידי השלימה לגאולה מסוימת והכשרה הכנה

צדקנו;
הגדול. השופר של ענינו זהו

שכל  היהדות, נקודת את היהודים כל אצל יעורר הוא
תורה  בחיי ויתעלה ישתפר ומצבו, מעמדו עלֿפי אחד,
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יג.1) כז, ישעיהו
יב.2) שם,
רש"י.3)

י.4) ב, זכריה
יד.5) ט, שם
ג.6) ס, השנה ראש תורה, לקוטי
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אזי  בקרוב, יבוא צדקנו וכשמשיח יהודיים, ומצוות
הכתוב  וגוי 7יקויים כהנים ממלכת לי תהיו "ואתם

ישראל  עם את ומנקים ניקו המשיח חבלי כי קדוש",
כולם  את יעורר הגדול והשופר שהצטבר, הלכלוך מכל

האלקית. הקדושה את ולקלוט לשמוע
האובדים  שגם יגרמו תימן וסערות השופר קול
והתבוללו  ישראל מעם לחלוטין שהתרחקו והנדחים
מטה  ונפלו רחוק, כה שנדחו אלו גם זרים. בעמים
'יהודי', בשם להקרא מתביישים שהם עד מטה,
היהודי  מוצאם את להם מזכירים כאשר ומתרגזים
ומיהודים  מיהדות להבדל כדי האפשרי כל את ועושים

יהודים. שהם להכרה יגיעו הם גם –

את  זעזעו המשיח שחבלי במוחש, רואים שאנו כפי
עוד  ויקרבו ליהדות, קירבו מסויימת ובמידה כולם,
חבלי  של היסורים הם אלו זה כל שעם  אלא יותר.

המשיח.
יתברך  ה' של האבהית חיבה קריאת הוא הגדול השופר

והנידחים. לאובדים גם היהודים, לכל שתגיע
¯ÂˆÈ˜ של השופר קול הוא יתקע" בשופר הוי' "ואד' .

העולם  את להחריב תימן", בסערות ש"והלך המלחמה
שהתרחקו. היהודים את ישראל לכלל ולהחזיר החוטא
– רחמים הוא הוי' המשיח, חבלי – דין הוא אד'
הוא  גדול" בשופר ה"יתקע השלימה. לגאולה ההכנה

היהודים. לכל האלקית וחיבה תשובה קריאת

ג.

˙‡È¯˜ חבלי לאחר שתהיה לתשובה האלקית החיבה
את  תעורר שהיא זאת שמלבד עזה, כה תהיה המשיח,
רגילים  לא בגעגועים המצוה ושומרי התורה בני
המצוות  לקיום עלֿאנושית להתמסרות לאלקות;
שמים, ביראת להתעלות עזה ולתשוקה התורה, ולימוד
מידות  עם ישראל ואהבת ברוךֿהוא הבורא אהבת
ושקעו  מטה מטה שנפלו לאלו גם תגיע היא – טובות

העולם. תאוות בטינוף
ל"האובדים  גם תגיע לתשובה האלקית החיבה קריאת
הנמצאים  אלו מצרים", בארץ והנדחים אשור בארץ
המביאים  מופקרים, חייֿתאוה של ביותר העמוק בבוץ
את  בהם גם ותעורר ביותר, הגדולים למעשיֿהרצח
הגעגוע  ומצוות. תורה של יהודיים לחיים התשוקה
האלקית  הקדושה אל להשתחוות יהיה שלהם הפנימי
והנדחים  אשור בארץ האובדים "ובאו זהו בירושלים.

מצרים". בארץ
בעלי  חלקים לשני נחלקים הכלליים האנושות חטאי

והשניה ש  שלווה התענגות היא אחת שונות: תכונות תי
שני  יש אלו תכונות לשתי סוערת. נלהבת התמכרות
תאוות  של והמיושב הקר העונג מקור שונים. מקורות
הסוערת  ההתמכרות ומקור שכל, בעיקרו הוא גשמיות

מידות. בעיקרו הוא בוערת כאש גשמיות לתאוות
היא, מידות' ו'בעיקרו שכל' 'בעיקרו הביטוי כוונת
והתאוות  העונג הוא העיקר שבשניהם שלמרות
לידי  באים הם אופן באיזה הוא החילוק הגשמיות,
של  עונג או ומיושב, קר עונג זהו האם ביטוי.

בוערת. כאש התמכרות

והשובע  התאוה, בעל את משביע והמיושב הקר העונג
נעשה  שהוא עד ויותר יותר התאוה בעל את מושך
אשור  – אשור" "בארץ האובד זהו בזה. 8שקוע

אובד  הוא לתאוות המתמסר ואושר. עונג משמעו
אשור"; "בארץ

כאש  גשמיות לתאוות התלהבות מתוך ההתמכרות
עד  לתאוות, יותר צמא התאווה בעל את עושה בוערת
הנידח  זהו פשעים. של הנחות לבוץ מתדרדר שהוא

מצרים  – מצרים" ביותר 9"בארץ הנחות הבוץ משמעו
חטאים. של

בשופר  הוי' "ואד' של המשיח חבלי הם בתחילה
בפרט, הרחוקים ואת בכלל היהודים את לזעזע יתקע",
החיבה  קריאת – גדול" בשופר ה"יתקע יהיה ואחרֿכך
היהדות  נקודת את שתעורר לתשובה, האבהיתֿאלקית
אובדים  שהיו אלה ואצל בכלל, היהודים כל אצל
בקרוב  צדקנו משיח עם ילכו שכולם בפרט, ונידחים

בירושלים. הקודש בהר לה' להשתחוות ממש
.¯ÂˆÈ˜,והמחרידים המבהילים המשיח חבלי אחרי

לתשובה, מאוד חזקה אלקית חיבה קריאת תבוא
ביותר, הרחוקים על וגם היהודים כל על שתשפיע
כאש  בהתלהבות מכורים או ומיושבים קרירים שהם
הם  וגם ביותר, הנחותות לתאוותֿההפקרות בוערת
צדקנו  משיח כולם ואת ומצוות, תורה לחיי ישובו

היטב. שנוקתה ישראל לארץ ממש בקרוב יוביל
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ו.7) יט, יתרו
לקוטי 8) אדמו"ר]. כ"ק [הערת ביתך יושבי אשרי מלשון

ע"א. ס, השנה ראש תורה,

כמו 9) ביותר, הנחותים בחטאים שקועה היתה מצרים
יחזקאל  גם ראה גו'. מצרים ארץ כמעשה ג) יח, (ויקרא שנאמר

אדמו"ר]. כ"ק [הערת ועוד ב מט, קידושין מסכת כג,
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בליובאוויטש ‡. היה נ"ע דוב גרשון ר' החסיד
החסידים  זקני עם פעם הלך שבילדותו ממנו ושמעתי
לעשות  צריך יהודי הפתגם: אמרו והם  ל"ברית"

חסיד. עוד לעשות אחד חסיד על יהודי. עוד
אאמו"ר ·. כ"ק הוד בפני זו אימרה על כשחזרתי

כך: על והוסיף בעיניו, חן מאד מצאה היא הרה"ק,
כתוב  תורה הפסוק 1על על נועם. דרכי 2דרכיה

צריך  הי' לא יצחק ר' אמר רש"י: מביא בראשית,
לכם  הזה מהחודש אלא התורה את שהוא 3להתחיל

הגיד  מעשיו כח משום כו' טעם מה ראשונה מצוה
כו' מהמדרש 4לעמו והוא מובן,5. לא באמת הרי .

מצוות  ולא לכם, הזה החודש מצות רש"י מזכיר מדוע
הקושיא  שעיקר היא, האמת אלא אחרות. חיוביות
בראשית  מעשה בסיפור התורה מתחילה מדוע הוא,
שרש"י  לכם הזה החודש ואילו מצוה. של בענין ולא
מצות  היא הראשונה המצוה דוקא. לאו זה מזכיר
פרי' היא בתורה הראשונה המצוה כלומר ורבו, פרו

יהודי. עוד לעשות אחד יהודי על פירוש: ורבי'.
רבי ‚. בענין אז דיבר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

איתא  דהנה מרבי. חלק הוא שחסיד ואמר וחסיד.
את 6ברמב"ם  מנבא שהא־ל לידע הדת מיסודי וז"ל: ,

חסיד  של בכוחו יש ומזה חסיד, של ענינו זה אדם. בני
חסיד. עוד לעשות

של „. עצמו הסדר והדרגה. בסדר היא תורה
בתורה  גם הדבר וכך סדר, מתוך הוא התורה פרשיות

כוונה. יש שבה שבסדר שבעל־פה,
המדע. בספר שלו ה"יד" את מתחיל הרמב"ם
צריך  והיה הדינים ספר הוא ה"יד" הרי לכאורה
חייב  בטלית, אוחזין שנים כמו דינים בעניני להתחיל
ב"מדע"? מתחיל הוא מדוע וטהרה, טומאה וזכאי,
יסודי  הלכות הלכות, לחמש מחולק המדע ספר
הלכות  תורה, תלמוד הלכות דעות, הלכות התורה,
להתחיל  עליו היה לכאורה, תשובה. והלכות עכו"ם
אין  הרי אחד, לכל שייכת שהיא תשובה, בהלכות

יחטא  לא אשר  בארץ .7צדיק
ועמוד  היסודות יסוד היא: המדע ספר התחלת
כל  ממציא והוא ראשון מצוי שם שיש לידע החכמות
לא  שביניהם ומה וארץ משמים הנמצאים וכל נמצא
הלשון  מהו להבין יש המצאו. מאמתת אלא נמצאו

לשם  יסודות, הם אם החכמות', ועמוד היסודות 'יסוד
החכמות, עמוד הלשון ומהו ליסוד, זקוקים הם מה
הענין  אלא החכמות. ועומק לומר צריך היה לכאורה
כן  הם כן פי על ואף יסודות שהם ענינים ישנם הוא,
זקוקים  והם חלשים, עצמם היסודות ליסוד. זקוקים
זקוקות  הן חכמות, שהן למרות חכמות, גם כך ליסוד.
החכמות. ועמוד שזהו בחכמה, מעמד צריכים למעמד,
להם  שיש חידושים תורה, חידושי ישנם בתורה,
יש  לחידושים מחדש, עצמו שהוא מה זה אין יסודות,
כן  פי על אף אך ופסוק, משנה בגמרא, יסודות אמנם
כלומר, היסודות, יסוד להיות צריך חלשים, עדיין הם
נשאלת  התורה. נותן אל ולהגיע להתעמק צריכים
אומר  התורה? נותן אל להגיע יכולים כיצד השאלה
על  ראשון'. מצוי שם שיש 'לידע הרמב"ם: כך על
והעולה  הרמב"ם מפרשי מתייגעים "שם" המלה
שהרמב"ם  כפי "ענין", פירושו "שם" הוא, מכולם
מדע, שם נבואה, שם תשובה, בהלכות להלן אומר
הפירוש  גם כך מדע. ענין נבואה, ענין הוא שהפירוש
כלומר, ראשון, מצוי ענין  ראשון' מצוי 'שם של
וכל  נמצא כל ממציא 'והוא באלקות. וההשגה הידיעה
זה  המצאו', מאמתת אלא נמצאו לא כו' הנמצאים

הוא".  ו"הכל הכל"  "הוא של הענין
.‰ ו"הכל הכל"  "הוא של הענין את להבין

אומות  יהודי. רק יכול  ביניהם ההפרש ומה הוא",
באומות  גם אלקית. להשגה שייכים אינם העולם
הבינו  מהם וחלק גדולים, חכמים ישנם העולם
הכל  היה אצלם אך וכדומה, אפלטון כמו אלקות
ישנם  אצלם שגם הדבר ודאי בהתלבשות. השגה
יותר  שהבינו מהם יש החכמים, בין הבדלים
או  מופשט פחות בהתלבשות, פחות או בהתלבשות
השגה  הכל זה כלל בדרך אך מופשט, יותר

שי  בהפשטה, אלקי ענין להבין רק בהתלבשות. יך
בני  כל ובזה אלקי, הוא עצמו יהודי שכן ליהודי,
ליהודי  עד רבנו ממשה כולם, בהשוואה. ישראל
הגדולות  להשגות להגיע יכולים ביותר, הפשוט

לכולנו  אחד אב למעשה 8ביותר, מעשי יגיעו מתי ,
הגבוהות 9אבותי  למדריגות להגיע יהודי כל ביכולת .

ומשה  אבינו אברהם כמו הבורא, בעבודת ביותר
ממעל. אלוקה חלק הוא יהודי כל שכן רבנו,
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יז.1) ג, משלי
א.2) א, בראשית
ב.3) יב, שמות
ו.4) קיא, תהלים
ילקוט 5) קפז. בא שמעוני בליקוט גם הובא יא. בראשית ישן תנחומא

לט. זח"ב א,ד. שהש"ר ועיין תנחומא. בשם ז. קיא, תהלים המכירי
פ"ז.6) התורה יסודי הלכות
ז,כ.7) קהלת
לב.8) פרק תניא ראה
כה.9) פרק רבא אליהו דבי תנא
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.Â תשובה הלכות הנק'10ברמב"ם הן שלשה :
שם  ואין כלל נבואה שם שאין האומר אפיקורסין,
אם  כלומר, האדם. בני ללב מהבורא שמגיע מדע
לנו  אין כלל, ערך לנו אין אלקית להשגה אומר, יהודי
אפיקורס. בכלל ח"ו הוא הרי לכך, שייכות שום
בשם  נקראים שבגללם ענינים עוד מונה הרמב"ם

אפיקורס.
בשם  שנקראו איתא שבגמרא ענינים הרבה 
מביא  גיסא ומאידך מביאם, אינו והרמב"ם אפיקורס
אפיקורס, זה בשביל שנק' אחרים ענינים הרמב"ם

 עיי"ש
שהרמב"ם  הרשעים 11למרות כל וז"ל: מסיים

בין  בגלוי בין בתשובה שחזרו וכיו"ב, והמומרים
שנאמר  אותם מקבלין בנים 12במטמוניות שובו

אותו  מקבלין הוא שובב שעדיין פי על אף שובבים.
שמגיע  מדע שם שאין "האומר ואילו בתשובה,

מועלת  תשובה אין  האדם" בני ללב כמו 13מהבורא ,
עכו"ם  בהלכות הרמב"ם אין 14שכותב שהאפיקורסין

הם  והאפיקורסין לעולם, בתשובה אותן מקבלין
כו' דברים בסכלות לבם מחשבות אחר התרים
עון  בזה שאין ואומרים רמה ביד נפש בשאט להכעיס

כו'.
אין  אלקית, להשגה ערך שום לנו שאין האומר
אפיקורס  בכלל ח"ו הוא הרי שייכות, שום לזה לנו

מועלת. תשובה שאין
י  אני אין  האשמה את להטיל מי הם על ודע,

ישנן  להיות. צריכים איך יודעים לא הרי עצמם
כך. הרי הוא הפועל אך לכך, הגורמות שונות סיבות
שכן  אלקות, להבין וצריך יכול יהודי שכל היא האמת
אלקות. להבין ביכולתו לכן אלקי, בעצמו הוא יהודי

המשנה  ביטוי 15על שמעתי עשויה' בצבת 'צבת
יכול   ממעל אלוקה חלק אלקי, עצמו שהוא יהודי

אלקות. להבין
.Ê ששרו ואחרי ניגון, לנגן הורה אדמו"ר (כ"ק

אדמו"ר:) כ"ק אמר לבבי, חבד"י ניגון
תרס"א  בשנת הראשונה בפעם שמעתי זה ניגון
הר"מ  הרה"ח מחותני ממשפחת אחד בחתונת
כ"ק  הוד של בשליחותו אז נסעתי הורנשטיין.
הייתי  פקודתו פי ועל הכלל בעניני הרה"ק אאמו"ר
ונסעתי  נ"ע, מברדיצ'וב הרב  של הציון על גם

מניקולייב  אשר ר' החסיד גם היה שם 16לחתונה,

הבבות  רק  הניגון את בשמעו בנגינה. חוש לו שהיה
ובבואו  מיד, אותו קלט הזמר מכלי  הראשונות
את  אשר ר' החסיד שר לליובאוויטש מכן לאחר
מצא  הניגון הרה"ק. אאמו"ר כ"ק הוד לפני הניגון
געגועים  של התנועות אותן אבי, בעיני חן מאד
זה  בניגון אז: אמר ואבי בניגון. שישנן ושוב ברצוא
הכלי  את היטב לרחוץ יכולים היטב, להתפלל יכולים

הלב . לפתיחת עוזר וזה חמות חמות בדמעות
.Á כאשר תורה, הוא: לתפלה תורה בין ההבדל

לבוא  שצריך ענין היא תפלה ללמוד. הולכים מצווים,
עצמו  להרגיל צריך אדם  מה אלא ממילא. בדרך
ואשפוך  דרך על הנפש, השתפכות היא תפלה בכך.

נפשי  בשפיכת 17את עצמו להרגיל צריך האדם .
התפלה  ידי על בא כשהוא השגה של ענין כל הנפש,

לגמרי. אחד באופן הוא 
.Ë ותמיד בתוכו שבור היה הענדל ר' החסיד

מוסר  היה הוא הפלאה. בדרך היה טובו בהתעוררות.
ה"יושבים" עבור ביחוד יהודי, כל עבור נפשו
היה  חולה, היה מה"יושבים" אחד אם בליובאוויטש.
בטוח  להיות כדי חלב , להשיג  בעצמו רץ הענדל ר'

נחלב . עתה שזה טרי, שהחלב 
בלבביות  מתפלל היה הענדל ר' החסיד
מ'מה  החל ובלבביות. בדמעות גדולה, ובהתעוררות
הוא  אחד. בסגנון אצלו היה צדיקים' 'אך עד טובו,

אם כי רם בקול לא מתפלל מהרגיל,היה גבוה קצת
חלונות  דרך אותו שומעים היו בשוק שהיהודים כך
הרז"א  דודי הלך אחת פעם הפתוחים. המדרש בית
לחדר  נכנס מתפלל, הענדל ר' את ושמע בחצר נ"ע
הענדל  ר' לתפלה. והאזין המדרש בית של השני
נטל  מאיר, חיים הקצב נכנס בינתיים ב"מנין". התפלל
אחד  עוד נכנס מכן לאחר והתיישב, מהכיור ידיו
ר' של המתוקה לתפלתו האזינו ויחד והתיישב
נקרא  זה אה, ואמר: מהם אחד נענה הענדל.
למדן  היה הוא החנווני. בערל נכנס בינתיים להתפלל.
את  החשיב  עצמו והוא ישעיה על פירוש וחיבר
אומרים  אתם מה בער, ר' הנוכחים: לו אמרו פירושו.
התעוררות  לתפלת בהתכוונם  כזו תפלה על
בערל  ר' להם ענה  הענדל ר' של והמתיקות
על  ב"אף כן... פי על אף  בודאי, אכן, נו, החנווני:
על  לפירושו כן פי על שאף משמע היה זה כן" פי
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ה"ח.10) פ"ג תשובה הלכות
ז.11) הלכה שם
כב.12) ג,יד. ירמיה
שם.13) איתן יד ה"ה. פ"ב עכו"ם להלכות משנה לחם ראה

שם.14)
נד,א.15) פסחים וראה ה,ו. אבות
כח.16) עמוד ה'ש"ת קיץ השיחות ספר אודותו ראה
א,טו.17) א. שמואל

c"ag i`iyp epizeax zxezn

חיים  נענה המדרש, מבית כולם יצאו מכן לאחר
"צלע" נותן הייתי תפלה, איזו אוי, ואמר: הקצב מאיר

זו. תפלה עבור  הקצבים בשפת דיבר הוא 
.È כ"ק הוד אל מכן לאחר נכנס הרז"א כשדודי

ושמע, שראה המחזה כל לו סיפר הרה"ק, אאמו"ר
התפלה  עבודת אודות באריכות לדבר החלו והם
של  הענין זה הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד אומר בכלל.
מתפללים  אלה פשוטים כשיהודים הרבים, את מזכה
הענדל, ר' של תפלתו על ונזכרים תהלים אומרים או
שלמעלה  הלב  שפיכת תפלה, זוהי איי, האנחה: הרי
איי  זו, אנחה הרי במלים, להכניס אפשר שאי ממלים,
השגה  בעלי מאשר יותר למעלה יקרה תפלה, זוהי

אחרים.
.‡È בעיירות נחפזים היו לא עברו, בזמנים

 היום באמצע המדרש בית ליד כשעברו הקטנות.
אחד  הרי מתפלל. חסיד איך שמעו לתוכו, נכנסו
לתפלתו  האזינו יהודים עשר וחמשה התפלל

שנולדו  אלה כיום, ואילו תשובה. בהרהור והתעוררו
וטרודים, עסוקים וברעש, במהומה הגדולות, בערים

מימיהם. ארור ראו לא הרי הם
.·È דעת בר היה לוויטן, יוסף ר' בשם חסיד היה

מרה  בעל בטבע והיה בחסידות, ומשכיל גדול
שעות  כמה מהרהר היה מהורהר, תמיד שחורה,
ר' נוסף, חסיד היה עיר באותה חסידות. של בענין
ר' פעם שואל שמח. תמיד שהיה המלמד, אברהם
אתה  מה אברהם: ר' המלמד את התפלה אחרי יוסף
כך  כל חושב כבר אתה אברהם: ר' לו ענה שמח?
כל  מלא הרי לתכלית, הגעת לא ועדיין שעות הרבה

כבודו  שמח.18הארץ להיות ויש ,
את  ולהרגיש לחוש כדי אדמו"ר:) כ"ק (וסיים
כשמביאים  דוקא זה הרי כבודו', הארץ כל ה'מלא
על  שיפעל דוקא, בלב  בתפלה בעבודה ההשגה את
הארץ  כל מהמלא שמח להיות יכולים ואז המדות,

כבודו.
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ג.18) ו, ישעיה

•
ycew zexb`

תרפ"א  שבט, י"ז ד' ב"ה,

רוסטובֿדאן 

וו"ח  נכבד והכי הנעלה הג' מחו' כבוד

שי' מיכיל שמואל מוהר"ר אי"א

וברכה! שלום

וכבוד  חן בלוית וארא, א' מיום מכתבם הגיעני כהיום

רבה  תודה נותן שהנני מה על שליט"א, הרה"ג מכתב

קבלה  פה ומוסגר הנפשיית, בקשתי מלאו על ידידי לכבוד

ונדבת  משם התמימים, לועד שמסרתי רו"כ ח"י ב"פ ע"ס

כבודו.

בהם  אשר מכתביי, שאר ידידי כבוד קבל כבר בטח

זצוקללה"ה  הרה"ק אאמו"ר כ"ק צוואת דבר מענה ימצא

משנת  ארוכה, צוואה שנמצא מה זולת הכ"מ, זי"ע נבג"מ

ואני  בבריאותו) חלוש והי' לימים צעיר עוד (שהי' תרמ"ח

שחפץ  איך החינוך סדר וכותב שנה, וחצי שבעה כבן אז

תחזיק  ביותר, וארוכה בענינים, ערוכה והיא חינוכי, שיהי'

במאד. ונחוצה בוייגין, איזה

לה  שיהי' מכונה, על "קופתֿרבינו" בהווסד תקוותי

מה  פי' מערכתֿהחסידות, בה ותהי' המקווה, היכולת

החסידות, לימוד והפצת הרחבת בענין שתתענין

אמצעות  ע"י הקדושים, רבותינו בדרכי לילך וההתקשרות

משפיעים, וקביעות אתר, בכל בדא"ח לימודים קביעות

דא"ח. וספרי וכתבים

במחברת, לחברם בדעתי אשר כתבים סכום וביררתי

שאינם  כתבים המקומות, לכל ולשלחם להעתיקם

כ"כ. עמוקים

העבודה, בדרכי שונים, קונטרסים מחברות וגם

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק שהואיל שיחות, רשימות ואגרות,

הרוב  אשר ופורים, כסלו בי"ט בשמח"ת לדבר הכ"מ

כמו  טובים מקבלים שומעים מכמה הנחות בהם נמצא

ישנם  וגם התלמידים, שאר לחיים ויבדלו ז"ל, שילם הר'

נח  במוש"ק יחדיו שהיינו אז מני (אשר שלי הנחות שהם

שי' הר"מ דודי של הגאולה שמחת בעת תרס"ב,

קדש  הדיבורי כל אצלי רשומים כמעט הארנשטיין,

יאר  וזכותו עליון, בסתר היושב קדוש, מפי לשמוע שזכיתי

לעד). עלינו

שלש  על יותר בערך אצלי הנמצאים קדש ואגרות

תו"ת, המוסד הנהגת בדבר עת בכל לקבל שזכיתי מאות,

על  מענות מהם החינוך, אופן מהם הנהגות, מהם
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רעג c"ag i`iyp epizeax zxezn

חיים  נענה המדרש, מבית כולם יצאו מכן לאחר
"צלע" נותן הייתי תפלה, איזו אוי, ואמר: הקצב מאיר

זו. תפלה עבור  הקצבים בשפת דיבר הוא 
.È כ"ק הוד אל מכן לאחר נכנס הרז"א כשדודי

ושמע, שראה המחזה כל לו סיפר הרה"ק, אאמו"ר
התפלה  עבודת אודות באריכות לדבר החלו והם
של  הענין זה הרה"ק: אאמו"ר כ"ק הוד אומר בכלל.
מתפללים  אלה פשוטים כשיהודים הרבים, את מזכה
הענדל, ר' של תפלתו על ונזכרים תהלים אומרים או
שלמעלה  הלב  שפיכת תפלה, זוהי איי, האנחה: הרי
איי  זו, אנחה הרי במלים, להכניס אפשר שאי ממלים,
השגה  בעלי מאשר יותר למעלה יקרה תפלה, זוהי

אחרים.
.‡È בעיירות נחפזים היו לא עברו, בזמנים

 היום באמצע המדרש בית ליד כשעברו הקטנות.
אחד  הרי מתפלל. חסיד איך שמעו לתוכו, נכנסו
לתפלתו  האזינו יהודים עשר וחמשה התפלל

שנולדו  אלה כיום, ואילו תשובה. בהרהור והתעוררו
וטרודים, עסוקים וברעש, במהומה הגדולות, בערים

מימיהם. ארור ראו לא הרי הם
.·È דעת בר היה לוויטן, יוסף ר' בשם חסיד היה

מרה  בעל בטבע והיה בחסידות, ומשכיל גדול
שעות  כמה מהרהר היה מהורהר, תמיד שחורה,
ר' נוסף, חסיד היה עיר באותה חסידות. של בענין
ר' פעם שואל שמח. תמיד שהיה המלמד, אברהם
אתה  מה אברהם: ר' המלמד את התפלה אחרי יוסף
כך  כל חושב כבר אתה אברהם: ר' לו ענה שמח?
כל  מלא הרי לתכלית, הגעת לא ועדיין שעות הרבה

כבודו  שמח.18הארץ להיות ויש ,
את  ולהרגיש לחוש כדי אדמו"ר:) כ"ק (וסיים
כשמביאים  דוקא זה הרי כבודו', הארץ כל ה'מלא
על  שיפעל דוקא, בלב  בתפלה בעבודה ההשגה את
הארץ  כל מהמלא שמח להיות יכולים ואז המדות,

כבודו.
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ג.18) ו, ישעיה

•
ycew zexb`

תרפ"א  שבט, י"ז ד' ב"ה,

רוסטובֿדאן 

וו"ח  נכבד והכי הנעלה הג' מחו' כבוד

שי' מיכיל שמואל מוהר"ר אי"א

וברכה! שלום

וכבוד  חן בלוית וארא, א' מיום מכתבם הגיעני כהיום

רבה  תודה נותן שהנני מה על שליט"א, הרה"ג מכתב

קבלה  פה ומוסגר הנפשיית, בקשתי מלאו על ידידי לכבוד

ונדבת  משם התמימים, לועד שמסרתי רו"כ ח"י ב"פ ע"ס

כבודו.

בהם  אשר מכתביי, שאר ידידי כבוד קבל כבר בטח

זצוקללה"ה  הרה"ק אאמו"ר כ"ק צוואת דבר מענה ימצא

משנת  ארוכה, צוואה שנמצא מה זולת הכ"מ, זי"ע נבג"מ

ואני  בבריאותו) חלוש והי' לימים צעיר עוד (שהי' תרמ"ח

שחפץ  איך החינוך סדר וכותב שנה, וחצי שבעה כבן אז

תחזיק  ביותר, וארוכה בענינים, ערוכה והיא חינוכי, שיהי'

במאד. ונחוצה בוייגין, איזה

לה  שיהי' מכונה, על "קופתֿרבינו" בהווסד תקוותי

מה  פי' מערכתֿהחסידות, בה ותהי' המקווה, היכולת

החסידות, לימוד והפצת הרחבת בענין שתתענין

אמצעות  ע"י הקדושים, רבותינו בדרכי לילך וההתקשרות

משפיעים, וקביעות אתר, בכל בדא"ח לימודים קביעות

דא"ח. וספרי וכתבים

במחברת, לחברם בדעתי אשר כתבים סכום וביררתי

שאינם  כתבים המקומות, לכל ולשלחם להעתיקם

כ"כ. עמוקים

העבודה, בדרכי שונים, קונטרסים מחברות וגם

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק שהואיל שיחות, רשימות ואגרות,

הרוב  אשר ופורים, כסלו בי"ט בשמח"ת לדבר הכ"מ

כמו  טובים מקבלים שומעים מכמה הנחות בהם נמצא

ישנם  וגם התלמידים, שאר לחיים ויבדלו ז"ל, שילם הר'

נח  במוש"ק יחדיו שהיינו אז מני (אשר שלי הנחות שהם

שי' הר"מ דודי של הגאולה שמחת בעת תרס"ב,

קדש  הדיבורי כל אצלי רשומים כמעט הארנשטיין,

יאר  וזכותו עליון, בסתר היושב קדוש, מפי לשמוע שזכיתי

לעד). עלינו

שלש  על יותר בערך אצלי הנמצאים קדש ואגרות

תו"ת, המוסד הנהגת בדבר עת בכל לקבל שזכיתי מאות,

על  מענות מהם החינוך, אופן מהם הנהגות, מהם
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חיים  אלקים דברי נמצא ובכולם עת, בכל הרצאותי

הוד  חיי בארחות קדם מימי מעשיות וגם שלמים, ענינים

המקושרים  ותלמידיהם הקדושים, רבותינו אבותינו כ"ק

עלינו. יאר זכותם אליהם,

מהמכתבים  לקוטה אחת מחברת  הערכתי וכבר

הנ"ל. הארוכה הצוואה ההוצאה ראשית ותהי הנזכרים,

נכון  סכום הקבצי עדי דבר, עשות גשת אוכל לא אך

כמה  יונח הזאת הקופה שכם על אשר "בקופתֿרבינו",

לא  יכולתה אדע טרם ע"כ ואשר בע"ה, נשגבים מפעלים

המה, נחוצים הענינים כל כי מאומה, עשות אוכל

מפורש  שנצטויתי מה הא' מערכות, לשתי ומתחלקים

הצוואה. בכתב

ברכה  קובע יצ"ו תומכיֿתמימים ישיבת המוסד

לעצמו.

ג) החדרים, התייסדות ב) בעיירות, דא"ח לימוד א)

וישקדו  יסחרו, שלא בהעיירות, הרבנים החזקת

עדתם, וכלכלת הנהגת על ונפשם לבם ויתנו בלימודים

ואגדה. משניות בגמ' שונים בשיעורים ולפרנסם לזונם

אז  אשר פה, בעל אתי המדובר היא השני' והמערכה

נשגבים, ענינים והם החיים, מחיי צוואה שזהו הבנתי לא

עמוס. הדבר ועלי הטהורה, נפשו מהלך לפי

ולתלמידיו  לי לנו, יעזור כי להשי"ת ותקוותי

עלינו  כי ופקודתו, רצונו לקיים המקושרים החסידים

אחד  לכל עוזר והאלקים לו, מסייעין לטהר והבא המצוה,

צריכים  רק מראש, משוער ובלתי מופלא באופן בפרט

רצון  המקיים פשוט עבד כמו בתמים, לעשות כלי להיוה

האלקים  משרה ואז מאומה, בזו חשוב מבלי אדונו,

ההוא. בהמפעל ברכתו

ת"ל  רבות שנים בעבודתי במוחש ראיתי וכאשר

במו, העובדים אחד והייתי תו"ת, ישיבת הקדוש בהמוסד

מקום  בכל ות"ל טוב, כי האור יבוא עבודתי שע"י וזכיתי

ארחות  הקדושה, הישיבה ומחונך תלמיד שנמצא ומקום

האלו, העתים בצוק עתה גם ת"ל הנה ההיא העיר חיי

נוגה  אור ובכ"ז ר"ל, איש כל ראש יעטה חשך ערפלי אשר

ד'. יעזרם ערך, לפי התמימים תלמידינו במושבי יופיע

שי' משה ר' הרב ותלמידינו אחינו יהיו ולמופת

לכל  למופת וחדרים ישיבה המיסד בזלאבין אקסילראד

תלמידי' ורוב טובים במלמדים ת"ל ומחזיקה הסביבה,

שי' רפאל ר' הרב תלמידינו נעלה בפועל ואחיו שנה, ג' זה

שי' יעקב ר' הרב תלמידינו ואחיהם בשצעדרין, כהן

לעורר  הסמוכות בהעיירות הנוסע מזוראויץ מאסקאליק

שי' רי"ל היקר והתלמיד ובדא"ח, בתורה עתים בקביעות

מפלך  גם ובעיירות הסביבה בכל הנוסע מזעמבין שיינין

אהרן  ר' הרב ותלמידינו הנ"ל, בכל לעורר ומינסק וילנא

והשתתפות  לרגליו, אשר בחארקאוו תומארקין שי'

האירה  בעזפאלאוו, שי' שמואל ר' הרב תלמידינו

הבתי  בכל הרוחני, בחיי' לה היתה אחרת ופנים חארקאוו

ובש  ת"ל שיעורים לומדים דא"ח.כנסיות חוזרים "ק

חערסאן, פאלטאווע כקרעמענטשוג עיירות יגיד ומי

עסקיהם  לרגלי יחיו מתלמידינו הרבה התקבצו שבהם

ובזכות  הרוחני, עצמם בצרכי ועוסקים עובדים השונים

מושבם. מקום

אחד  עתה בא ויטעב' למשל אחרים, במקומות וגם

שומעים  לו רכש וכבר יחי', מפה) (ששלחתיו מתלמידינו

דרך  ובעברו דא"ח. וחזרת השיעור בלימוד ת"ל הרבה

דא"ח  חזר ימים, איזה שם שהתעכב סמאלענסק,

והם  משפיע, להם ויותן יושלח כי אלי וכותבים והתעוררו,

אותי  ומזרזים לחדש, אל' וחמישים מאה או מאה ישלמו

בזה.

או  בגשזאטסק יחיו מתלמידינו שו"ב המצא אם וגם

ועובדים  עוסקים לניעזנע, הסמוכה קאנאוינא במחוז

ומאירים  יכולתם, כפי רוחם, בהשפעת גדולה בחריצות

המרבה  דאחד הוא והאמת השגתם, כפי החסידות באור

פניו  ד' יאר לד', תמים לבו שיהי' רק הממעיט, ואחד

בגו"ר. ביתם ואת אותם ויכוננם יחוננם, אליהם,

עתה, כתיבתי בעת במחשבתי שעברו אחדים הם  אלו

בכל  יחיו, עליהם ד' המרובים, ואחיהם המעט, והם

בקדש  הורו אשר כפי עמם אתם טעמם ת"ל הנה מקום,

זכו  אשר האלקיי פני קדש הדרת זיו וכפי הקדשים,

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד פני על השרוי' בשכינה לראות

היותר  זכות הוא שלדעתי הכ"מ, זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

דבר. וחוקרי דעת ליודעי נעלה

לבבי, בלוח וכמוס החרות מדבר אוכל לא ואתאפק

והאירה, זרחה הגוף, הוא נשמתו, נרתק גם הלזה, האיש

ביותר  המקורבי' אנחנו זולת ראה, לא אשר עוור ומי

לא  הפרטי) חטאתי רק ולאמר להגיד, אוכל אנכי (כמובן

וראות  בשכונתו, היות זכינו אשר וגורלינו, אשרינו ידענו

אשר  יום, יבוא כי לבי על עלה ולא תמיד, הקדושים פניו

אליו, ויקחנו מאירות הפנים ויעתיק יסכינו, האלקים

בטהרתו  השמש את האלקים געהאלטין] [צוריק ַהחשיך

וימנע  החסידים, השמים שמי בערפל ויכס משפטינו, וחרץ

והדרם. זיום מנחמם, אורם,

גם  כי ונקי', טהורה ואמונתינו אנחנו, עברים אמנם

ונשא, רם אל לפני תפלה רינה ישא עליון בסתר בישבו

ומאין  רועה מאין והנדכאים, הנעזבים אותנו דלים, לחונן

לרחמינו, עליון אל חסדי יעורר השמים שמי ומשמי דואג,
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ולנחותם  לעודדם אחריו, הניח אשר יתומיו, בעזרי ולהיות

אשר  האמיתי תבונתו,בדרך באדירת הוא, המתיח,

רעים. ובאהבת במתינות,

אשר  וטהורה, שלימה באמונה ולהאמין לקוות עלינו

כי  ראינו, בעינינו כאשר עמנו, הוא חי חי טוב, מפעל בכל

בעירו  החסידים אחד עושה שהי' טוב, ומפעל דבר בכל

לפעול  התלמידים, בזה הצטיינו וביותר מגורו, ומקום

נעשה  ההוא המפעל והי' טוב, דבר באיזה ולעשות

מתענין  הי' הקדוש, חפצו עם כאשר ובתמים, במתינות

ובי"ט  הקפות קודם לילה בשמח"ת מצוא, עת ובכל בזה.

מצא  האלו, בימים ידועים בזמנים ובפורים כסלו,

היחידים  ואת בכלל, הקדש עם את לברך ומעולה למוכשר

אלה  את ביחוד מזכיר הי' ולברכה, לטובה להזכירם בפרט

שולח  הי' ע"י כי זכיתי ושתים פעם ולא פעולתם, ופרטי

ומזכיר  בו כותב והי' הקדש, אהלי על אותם לקרוא פ"נ

וסועדי  מתומכי להיות בקדש דרכו זאת וא"כ הנ"ל , את

וחסד. טוב פועלי כל

דרכיהם  הקדשים, בקדש הצדיקים שבעלות וגמירנא

מכבר, מקודש והקדש בקדש, מעלין כי יעזבו, לא בקדש

דתנינן  הוא ודא ע"ב דרל"ג בזח"ג היטיב הענין ומאיר

כו' דעדן בגינתא צדיקיא עם לאשתעשע אתי קוב"ה

שקיא  בהאי לאשתעשע אתי קוב"ה כביכול כו' בהו למחדי

הוא  הענין שכללות בהו, אתענגי דצדיקיא דנחלא

בהיותו  גם יתנהג בו בחייו, הצדיק לו שבחר הזה שבהדרך

מרום  כסא לפני בעמדו עליון, לאל כהן מכהן החיים, בחיי

הצדיק  ע"י הנה שם המבואר וכפי ונורא, קדוש ונשגב

לאלו  ובפרט מטה, למטה ההשפעה שבא לכולא, אשתקי

וערוכים  ארוכים, והדברים תלמידיו, מהיות זכו אשר

מקוה  יש כי בהזכר הנפש, את ומרהיבים מקומות, בכמה

הוי'. בעבדי בפרט ואחד אחד לכל לישראל,

תפארתינו, הוד אחריו הניח וכרם, שדה זרועה ארץ

נר  המשיגים, ואדון העובדים אבי החסידו' תפארת

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק האלקית, החכמה ממנורת השביעי

הכ"מ. זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

ממתני  עבה קטנם יחיו, הקטני' מהתלמידים אלו גם

הטהורה  נפשו מסר השדה בעל באשר המחונכים, שאר

עניני  ופרטי מדותיהם לעילוי ודאג עת, בכל עליהם,

בתורה  המלאים האשכולות הגפן, ענבי גם ומה תהלוכתם.

חמד, מכרם כי יכירם רואם כל ודעת, בחכמה ויראה,

בעזרם  האלקים יהי' גזעם, רבה, בעבודה מעובד כרם

כל  לבב לשמחת עילוי, אחר בעילוי מעלה מעלה ויעלו

והמצוה, התורה בדרכי לכת התאבים ישראל, עדת קהל

יחיו. עליהם ד'

לאגד  ועבודה, חיזוק דורשת הלזו, הזרועה ארץ

מיא  אושר, שפעת למו להשפיע עת, בכל ולהתדבר

מה  אשר אוצר דחוכמתא, לאל, תהלה האוצר, גדול מאד

בכתובים, רבינו, אבינו אחריו, הניח אשר מסויים,

ואגרות. קונטרסים, בדרושים,

בית  לבנין והכין אצר אשר דהע"ה המלכים, כאדיר

דורים, לדור כן כאמור לכסף, והכסף לזהב הזהב אלקים,

מיד  ומשוכלל מתוקן בנוי הוי', בית לבנות ועשה פעל הכין

ומצא  בקש ובעתיד, בהוה מצבינו לידע השכיל, עליו ה'

אלקים, משפחת תנוע נוע (אשר הזה כיום לחיותינו במה

כי  וידעו קרנינו, ירום הטוב האל אל, נחלת סגולה, עם

יושיענו), והוא מלכינו והוא אבינו, הוא אלקינו, הוא הוי'

גורלינו. בעד לד' נברך בנינו, ובני בנינו, אנחנו, לעד, אשר

לכבוד  מכתבי ומסור קרוא ידידי יואיל בזה, מוסגר

כי  ואקווה הענין, סדר באופן לב ולשום שליט"א, הרה"ג

בעזה"י. נכונה הצעתי ימצאו

ובטח  שבט, מי"א מכתבי הפעם עוד בזה מסגיר הנני

בזה  מסגיר הנני כן פאסט. ע"י ששלחתי מה התקבל כבר

הקופות. שלש בדבר ישתדל אשר ועד ליסד כללי, מכתב

ושלחתי  הועד, נוסד כי מקווה הנני מאסקווא בעיר

קאראסיק  י"ל מר התלמידים מנבחרי אחד כוחי בא לשם

בהתיסדות  גם יפקח ואשר הועד, חבר יהי' אשר שי'

בכתובים  יבואו כי בקשתי וכן מקומות, בשארי הועדים

פערסיץ  שי' ר"ז ידידינו אדרעס על דמאסקווא, הועד את

מאנעסזאהן. שי' אהרן הר' ידידינו אדרעס על או

משולחי  אליהם יכתוב ובטח דמאסקווא, הועד חברי

יחי'. הנ"ל תלמידינו

יואילו  תומכיֿתמימים דישיבות הילדים בעד התרומה

אדרעסין  על למאסקווא גדולים, בסכומים לשלוח נא

בטוחים  נוסעים קרובות לעתים מזדמן וממאסקווא הנ"ל,

בעה"י. לטוב השילוח דרך נבדק וכבר בע"ה,

באורח  ברכה, שפעת לו וישפיע יברכהו, הטוב האל

משתכר, במה יודע אדם אין כי מראש, משוער בלתי

מופלג. ועשר באשר יחוננהו והשי"ת

והעשרה  לאלף יהי' האחד וכתיב כאמור, הערכתו

בטוב  והנעלה, הגמור בעילוי הצלחתו וישגא ירבה לרבבה,

ובנעימים.

האל  יברכהו לו, ושלום ת"ל פה הנהו שי' ידי"נ מחו'

בגו"ר. טוב בכל

ומכבדו  מוקירו והדו"ש, כאו"נ ברכה והי'

ש"ס  יצחק יוסף
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ולנחותם  לעודדם אחריו, הניח אשר יתומיו, בעזרי ולהיות

אשר  האמיתי תבונתו,בדרך באדירת הוא, המתיח,

רעים. ובאהבת במתינות,

אשר  וטהורה, שלימה באמונה ולהאמין לקוות עלינו

כי  ראינו, בעינינו כאשר עמנו, הוא חי חי טוב, מפעל בכל

בעירו  החסידים אחד עושה שהי' טוב, ומפעל דבר בכל

לפעול  התלמידים, בזה הצטיינו וביותר מגורו, ומקום

נעשה  ההוא המפעל והי' טוב, דבר באיזה ולעשות

מתענין  הי' הקדוש, חפצו עם כאשר ובתמים, במתינות

ובי"ט  הקפות קודם לילה בשמח"ת מצוא, עת ובכל בזה.

מצא  האלו, בימים ידועים בזמנים ובפורים כסלו,

היחידים  ואת בכלל, הקדש עם את לברך ומעולה למוכשר

אלה  את ביחוד מזכיר הי' ולברכה, לטובה להזכירם בפרט

שולח  הי' ע"י כי זכיתי ושתים פעם ולא פעולתם, ופרטי

ומזכיר  בו כותב והי' הקדש, אהלי על אותם לקרוא פ"נ

וסועדי  מתומכי להיות בקדש דרכו זאת וא"כ הנ"ל , את

וחסד. טוב פועלי כל

דרכיהם  הקדשים, בקדש הצדיקים שבעלות וגמירנא

מכבר, מקודש והקדש בקדש, מעלין כי יעזבו, לא בקדש

דתנינן  הוא ודא ע"ב דרל"ג בזח"ג היטיב הענין ומאיר

כו' דעדן בגינתא צדיקיא עם לאשתעשע אתי קוב"ה

שקיא  בהאי לאשתעשע אתי קוב"ה כביכול כו' בהו למחדי

הוא  הענין שכללות בהו, אתענגי דצדיקיא דנחלא

בהיותו  גם יתנהג בו בחייו, הצדיק לו שבחר הזה שבהדרך

מרום  כסא לפני בעמדו עליון, לאל כהן מכהן החיים, בחיי

הצדיק  ע"י הנה שם המבואר וכפי ונורא, קדוש ונשגב

לאלו  ובפרט מטה, למטה ההשפעה שבא לכולא, אשתקי

וערוכים  ארוכים, והדברים תלמידיו, מהיות זכו אשר

מקוה  יש כי בהזכר הנפש, את ומרהיבים מקומות, בכמה

הוי'. בעבדי בפרט ואחד אחד לכל לישראל,

תפארתינו, הוד אחריו הניח וכרם, שדה זרועה ארץ

נר  המשיגים, ואדון העובדים אבי החסידו' תפארת

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק האלקית, החכמה ממנורת השביעי

הכ"מ. זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

ממתני  עבה קטנם יחיו, הקטני' מהתלמידים אלו גם

הטהורה  נפשו מסר השדה בעל באשר המחונכים, שאר

עניני  ופרטי מדותיהם לעילוי ודאג עת, בכל עליהם,

בתורה  המלאים האשכולות הגפן, ענבי גם ומה תהלוכתם.

חמד, מכרם כי יכירם רואם כל ודעת, בחכמה ויראה,

בעזרם  האלקים יהי' גזעם, רבה, בעבודה מעובד כרם

כל  לבב לשמחת עילוי, אחר בעילוי מעלה מעלה ויעלו

והמצוה, התורה בדרכי לכת התאבים ישראל, עדת קהל

יחיו. עליהם ד'

לאגד  ועבודה, חיזוק דורשת הלזו, הזרועה ארץ

מיא  אושר, שפעת למו להשפיע עת, בכל ולהתדבר

מה  אשר אוצר דחוכמתא, לאל, תהלה האוצר, גדול מאד

בכתובים, רבינו, אבינו אחריו, הניח אשר מסויים,

ואגרות. קונטרסים, בדרושים,

בית  לבנין והכין אצר אשר דהע"ה המלכים, כאדיר

דורים, לדור כן כאמור לכסף, והכסף לזהב הזהב אלקים,

מיד  ומשוכלל מתוקן בנוי הוי', בית לבנות ועשה פעל הכין

ומצא  בקש ובעתיד, בהוה מצבינו לידע השכיל, עליו ה'

אלקים, משפחת תנוע נוע (אשר הזה כיום לחיותינו במה

כי  וידעו קרנינו, ירום הטוב האל אל, נחלת סגולה, עם

יושיענו), והוא מלכינו והוא אבינו, הוא אלקינו, הוא הוי'

גורלינו. בעד לד' נברך בנינו, ובני בנינו, אנחנו, לעד, אשר

לכבוד  מכתבי ומסור קרוא ידידי יואיל בזה, מוסגר

כי  ואקווה הענין, סדר באופן לב ולשום שליט"א, הרה"ג

בעזה"י. נכונה הצעתי ימצאו

ובטח  שבט, מי"א מכתבי הפעם עוד בזה מסגיר הנני

בזה  מסגיר הנני כן פאסט. ע"י ששלחתי מה התקבל כבר

הקופות. שלש בדבר ישתדל אשר ועד ליסד כללי, מכתב

ושלחתי  הועד, נוסד כי מקווה הנני מאסקווא בעיר

קאראסיק  י"ל מר התלמידים מנבחרי אחד כוחי בא לשם

בהתיסדות  גם יפקח ואשר הועד, חבר יהי' אשר שי'

בכתובים  יבואו כי בקשתי וכן מקומות, בשארי הועדים

פערסיץ  שי' ר"ז ידידינו אדרעס על דמאסקווא, הועד את

מאנעסזאהן. שי' אהרן הר' ידידינו אדרעס על או

משולחי  אליהם יכתוב ובטח דמאסקווא, הועד חברי

יחי'. הנ"ל תלמידינו

יואילו  תומכיֿתמימים דישיבות הילדים בעד התרומה

אדרעסין  על למאסקווא גדולים, בסכומים לשלוח נא

בטוחים  נוסעים קרובות לעתים מזדמן וממאסקווא הנ"ל,

בעה"י. לטוב השילוח דרך נבדק וכבר בע"ה,

באורח  ברכה, שפעת לו וישפיע יברכהו, הטוב האל

משתכר, במה יודע אדם אין כי מראש, משוער בלתי

מופלג. ועשר באשר יחוננהו והשי"ת

והעשרה  לאלף יהי' האחד וכתיב כאמור, הערכתו

בטוב  והנעלה, הגמור בעילוי הצלחתו וישגא ירבה לרבבה,

ובנעימים.

האל  יברכהו לו, ושלום ת"ל פה הנהו שי' ידי"נ מחו'

בגו"ר. טוב בכל

ומכבדו  מוקירו והדו"ש, כאו"נ ברכה והי'

ש"ס  יצחק יוסף
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רעו

אגרות קודש

 ב"ה,  אסרו חג הסוכות, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

 כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ בעל מדות עסקן

 רב פעלים איש המעלה בנש"ק וכו' וכו'

מוהר"ר יצחק מאיר הכהן שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתב כת"ר בהוספה על המברק ע"ד החזית שבין אגו"י ופאג"י, ות"ח על שימת 

לבבו, ומפני קדושת המועד נתעכב האישור עד עתה, ואתו רב סליחה.

ויהי רצון שכל אחד ואחד מאתנו, בתוך כלל ישראל, ימלא תפקידו מתוך מנוחת נפש ושמחת 

לבב להרמת קרן ישראל סבא והפצת היהדות בתוככי חוגים ההולכים ומתרחבים, עד שכל אחד ואחת 

מבני ישראל יהיו חדורים ברוח התורה וקיום המצוות בפועל בחיים היום-יומיים, ובזה כמובן וגם 

פשוט - אור ומאור פנימיות התורה שנתגלתה על ידי הבעש"ט תלמידיו ותלמידי תלמידיו, עד שיפוצו 

מעינותיו חוצה ויקויים היעוד שניתן להבעש"ט בעלית נשמתו, אז קאתי מר מלכא משיחא, בגאולה 

האמיתית והשלימה.

בהוקרה בכבוד ובברכה.

בנוגע להבחירות, הנה כמו לבחירות הקודמות דשנת תשט"ו הברקתי דעתי והוראותי להנהלת 

אגו"ח באה"ק ת"ו, ובודאי פרסמוה מכבר.
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רעז לוח זמנים לשבוע חג הסוכות 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
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5:475:418:188:148:508:469:539:5018:1018:1318:3018:3217:5418:42ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:355:298:068:028:388:349:419:3817:5417:5618:1818:2017:3718:29ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:017:119:069:119:539:5710:5310:5518:3918:2619:1319:0018:1319:14בריטניה, לונדון )ק(

7:117:219:139:1810:0210:0711:0211:0518:4518:3119:2219:0818:1819:23בריטניה, מנצ'סטר )ק(

7:087:189:119:1610:0010:0411:0011:0218:4518:3119:2019:0618:1519:20גרמניה, ברלין )ק(

7:257:359:329:3610:1810:2211:1811:2019:0418:5119:3819:2518:3519:38גרמניה, פרנקפורט )ק(

5:475:408:188:138:508:469:549:5018:1418:1718:3218:3517:5818:45דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:296:308:578:569:279:2610:2810:2818:2718:2218:5018:4518:0518:54הודו, מומבאי )ח(

6:256:268:538:529:239:2210:2410:2418:2318:1818:4618:4218:0118:51הודו, פונה )ח(

6:436:518:538:569:369:3910:3610:3818:2318:1118:5618:4417:5518:57הונגריה, בודפשט )ק(

5:576:038:138:158:518:539:529:5317:4217:3218:1218:0217:1618:13טורקיה, איסטנבול )ח(

7:217:269:399:4110:1610:1711:1711:1719:0818:5919:3619:2718:4319:38יוון, אתונה )ק(

7:037:129:149:179:5710:0010:5710:5918:4418:3319:1719:0518:1619:18מולדובה, קישינב )ק(

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
âIàäëøaä úàæåïåùàøLéà äLî Cøa øLà §´Ÿ©§¨À̈£¤̧¥©¬¤²¦¬

:BúBî éðôì ìàøNé éða-úà íéäìàäáøîàiå ¨«¡Ÿ¦−¤§¥´¦§¨¥®¦§¥−«©Ÿ©À
øäî réôBä Bîì øérOî çøæå àa éðéqî ýåýé§Ÿ̈º¦¦©¬¨Æ§¨©³¦¥¦Æ½̈¦̧©Æ¥©´
:Bîì úc Là Bðéîéî Lã÷ úááøî äúàå ïøàẗ½̈§¨−̈¥¦«§´Ÿ®Ÿ¤¦«¦¾¥¬−̈¨«

âekz íäå Eãéa åéLã÷-ìk íénr ááç óà©µŸ¥´©¦½¨§−̈§¨¤®§¥Æª´
éúøacî àOé Eìâøì:EãäLî eðì-äeö äøBz §©§¤½¦−̈¦©§Ÿ¤«¨¬¦¨−̈¤®

:á÷ré úlä÷ äLøBîäCìî ïeøLéá éäéå «¨−̈§¦©¬©«£«Ÿ©§¦¬¦«ª−¤®¤
:ìàøNé éèáL ãçé ír éLàø óqàúäaåéçé §¦§©¥Æ¨´¥½̈©−©¦§¥¬¦§¨¥«§¦¬

:øtñî åéúî éäéå úîé-ìàå ïáeàøñæúàæå §¥−§©¨®Ÿ¦¦¬§−̈¦§¨«§Ÿ́
Bnr-ìàå äãeäé ìB÷ ýåýé òîL øîàiå äãeäéì¦«¨»©Ÿ©¼§©³§Ÿ̈Æ´§½̈§¤©−

:äéäz åéøvî øærå Bì áø åéãé epàéázô §¦¤®¨¨Æ¨´½§¥¬¤¦¨−̈¦«§¤«
(éåì)çénz øîà éåììeéøeàå EEãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®

:äáéøî éî-ìr eäáéøz äqîa Búéqð øLà£¤³¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«
èáàì øîàäåéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åé ¨«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ

Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå øékä àì́Ÿ¦¦½§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½
:eøöðé EúéøáeééètLî eøBéEúøBúå á÷réì E §¦«§−¦§«Ÿ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−

-ìr ìéìëå Etàa äøBè÷ eîéNé ìàøNéì§¦§¨¥®¨¦³§¨Æ§©¤½§¨¦−©
:Eçaæîàéäöøz åéãé ìrôe Bìéç ýåýé Cøa ¦§§¤«¨¥³§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®

:ïeîe÷é-ïî åéàðNîe åéî÷ íéðúî õçîñ §©̧¨§©¦̄¨¨²§©§−̈¦§«
áéåéìr çèáì ïkLé ýåýé ãéãé øîà ïîéðáì§¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨¨®

:ïëL åéôúk ïéáe íBiä-ìk åéìr óôçñ(ìàøùé) Ÿ¥³¨¨Æ¨©½¥¬§¥−̈¨¥«
âéíéîL ãânî Böøà ýåýé úëøáî øîà óñBéìe§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ

:úçz úöáø íBäzîe ìhîãéúàeáz ãânîe ¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤¨«©¦¤−¤§´Ÿ
:íéçøé Løb ãânîe LîLåèíã÷-éøøä Làøîe ®̈¤¦¤−¤¤¬¤§¨¦«¥−Ÿ©«§¥¤®¤

:íìBò úBòáb ãânîeæèdàìîe õøà ãânîe ¦¤−¤¦§¬¨«¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈
ã÷ã÷ìe óñBé Làøì äúàBáz äðñ éðëL ïBöøe§¬«Ÿ§¦−§¤®¨¸¨Æ§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ

:åéçà øéæðæéíàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa §¦¬¤¨«§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ
íäå õøà-éñôà åcçé çbðé íénr íäa åéðø÷©§½̈¨¤À©¦²§©©¬©§−̈©§¥®̈¤§¥Æ

:äMðî éôìà íäå íéøôà úBááøñúçðîá ë"r
Iåçáå úáù ¦§´¤§©½¦§¥−©§¥¬§©¤«



לוח זמנים לשבוע חג הסוכות בערים שונות בעולם רעח
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
6:276:288:548:539:249:2410:2610:2518:2418:1918:4718:4218:0118:51מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:025:518:268:199:099:0210:1410:0918:3718:4519:0919:1718:2619:30ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:565:598:218:218:538:539:549:5417:5017:4318:1518:0817:2618:18נפאל, קטמנדו )ח(

6:106:168:278:299:059:0710:0610:0717:5717:4718:2618:1617:2918:27סין, בייג'ין )ח(

6:516:509:229:219:519:4910:5310:5118:5718:5519:1919:1718:3819:26סינגפור, סינגפור )ח(

6:376:478:418:469:299:3310:2910:3118:1317:5918:4918:3517:4418:49פולין, ורשא )ק(

5:525:488:238:218:538:509:569:5318:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:397:479:519:5410:3210:3511:3311:3419:2119:0919:5219:4118:5319:53צרפת, ליאון )ק(

7:507:599:5910:0210:4310:4711:4311:4519:3119:1820:0319:5019:0220:04צרפת, פריז )ק(

5:445:438:148:138:438:419:459:4417:4817:4518:1018:0817:2818:16קולומביה, בוגוטה )ח(

7:157:229:299:3210:0910:1211:1011:1119:0118:5019:2819:1818:3419:30קנדה, טורונטו )ק(

6:537:009:059:089:469:4910:4610:4818:3518:2419:0518:5418:0819:07קנדה, מונטריאול )ק(

6:406:459:009:029:359:3710:3710:3718:2918:2118:5618:4818:0518:59קפריסין, לרנקה )ק(

6:597:108:599:049:509:5510:5010:5218:3218:1719:1018:5518:0119:10רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:326:448:318:369:239:2910:2310:2618:0817:5318:4418:2917:3718:44רוסיה, מוסקבה )ח(

6:206:288:308:349:139:1610:1410:1518:0117:4918:3318:2117:3318:34רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:257:339:359:3810:1810:2111:1811:2019:0918:5819:3819:2618:4219:39שוויץ, ציריך )ק(

6:086:088:368:369:069:0510:0810:0718:0818:0418:3118:2717:4718:36תאילנד, בנגקוק )ח(

קנ          

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
קופת את ח"ו לטלטל אסור קודש) שבת ועבור השנה ראש ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים השנה ראש (בערב
ההבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה

קודש. שבת במוצאי

     

של השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש *
השנה. ראש

בסו להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוס נשמה נר השנה, ראש של הראשו היו סו לקראת להדליק, יש כ *
חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היו

מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

    

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ,הכוכבי את לאחר בלילה, רק  אחרי דברי ורל הדלקה וכ הנרות הדלקת זמ
מית). או (גפרור חדשה אש יירת ידי על להדליק אופ בשו אסור . השנה. ראש

את ותדליק חדש, בגד שתלבש או בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגי הנרות הדלקת בעת
תבר זאת בכל  חדשי בגד או פרי לה אי וא הקידוש. לאחר תיכ תאכל הנל הפרי ואת ממש, לקידוש סמו הנרות

'שהחיינו'.
מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

     
להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן לאחר

מברכי כ ואחרי דולק, מנר העברה ידי על הנרות את מדליקי

            
 

oiliyaz aexir

הקהל לכל ידו על לזכות אחר ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח טוב יום ערב חמישי ביום
ואומר:

:äæ áeøò-ìò CBîñìå úBkæì äöBøL éî ìëì äkæî éðà£¦§©¤§¨¦¤¤¦§§¦§©¥¤

מברך: והמזכה הזוכה מיד ונוטל וחוזר טפח, ומגביה בידו נוטל שזוכה ומי
Ceøa:áeøò úåöî ìò eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©¥

ïéãaãaòîìe àðwúìe àbøL é÷eìãàìe éðeîèàìe éìeLáìe ééeôàì àðì àøL éäé §¥§¥¨¨¨¨©£¥§©¥§©§¥§©§¥§©¨§©¨¨§¤§©

ì àáè àîBiî àðëøö-ìk:úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe àðì àzaL ¨¨§¨¨¦¨¨¨§©©¨¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

úBNòìå ïwúìe øð ÷éìãäìe (ìëà) ïéîèäìe ìLáìe úBôàì eðì øzî äéäé äæa=]¨¤¦§¤ª¨¨¤¡§©¥§©§¦Ÿ¤§©§¦¥§©¥§©£

ì áBè íBiî eðkøö ìk:[úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe eðì ,úaL ¨¨§¥¦§©¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו -שובה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:276:359:109:139:439:4610:4910:5119:3919:2720:0919:5619:0920:00מולדובה קישינב )ק(

7:157:169:539:5210:2310:2211:2711:2619:5619:5020:1720:1219:3220:16מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:496:369:048:569:379:2910:3410:2818:0818:1618:3618:4317:5818:47ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:385:418:178:188:488:499:539:5318:2618:1918:5018:4318:0118:47נפאל קטמנדו )ח(

6:576:559:269:249:589:5611:0010:5819:1019:0719:3119:2818:4919:32סינגפור סינגפור )ח(

5:495:598:388:429:109:1410:1810:2019:1919:0519:5119:3718:4719:41פולין ורשא )ק(

6:076:038:328:299:059:0210:0610:0318:0618:0618:2818:2817:4818:32פרו לימה )ח(

7:037:109:479:4910:1910:2111:2511:2720:1520:0420:4420:3219:4620:45צרפת ליאון )ק(

7:097:179:559:5810:2710:3011:3411:3620:2920:1620:5920:4619:5821:00צרפת פריז )ק(

5:425:418:168:158:478:459:499:4818:0818:0518:2918:2617:4718:30קולומביה בוגוטה )ח(

6:426:499:259:279:579:5911:0311:0419:5019:3920:1720:0619:2120:18קנדה טורונטו )ק(

6:176:249:019:039:339:3510:3910:4019:2819:1619:5719:4518:5819:58קנדה מונטריאול )ק(

6:206:248:578:589:309:3110:3410:3519:0818:5919:3319:2418:4119:28קפריסין לרנקה )ק(

6:366:489:299:3310:0010:0511:0911:1220:1920:0320:5420:3819:4520:55רוסיה מוסקבה )ק(

6:436:509:269:299:5910:0211:0611:0719:5619:4420:2620:1319:2620:17רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:456:539:319:3410:0210:0511:1011:1120:0319:5120:3320:2019:3320:33שוייץ ציריך )ק(

6:046:048:368:359:089:0710:1110:1018:2918:2518:5118:4618:0718:50תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

 

  ו  ו רא  ו  או ר ו מו ו  ו מ    רא ר ר ו
ואומר:

oiliyaz aexir :l"ega

אחר, ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח החג, כניסת לפני הסוכות, חג ערב רביעי ביום
ואומר: הקהל לכל ידו על לזכות

ycew zaye zekeqd bgl 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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
קופת  את ח"ו, לטלטל, אסור קודש). שבת ועבור החג ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים (בחו"ל חול
לאחרי  עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה, לאחרי הצדקה

קודש. שבת במוצאי ההבדלה לאחרי עד ובחו"ל הסוכות, חג במוצאי הבדלה

zekeqd bg ly '` lil axr

להדליק  הספיקו לא אם אך הנפוצים, הזמנים לוחות פי על החשיכה, לפני החג לכבוד הנרות את להדליק רצוי מלכתחילה
על  רק אלא חדשה, אש באמצעות הנרות את להדליק אין אז אך יותר, מאוחר גם להדליקן  ניתן יום, מבעוד הנרות את
שלהבת  (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק ראוי כך משום החג. לפני שהודלקה מאש מועברת אש ידי
חשובה  זו עצה מאוחר. להדליקם כשנאלצים החג נרות הדלקת לצורך אש להעביר הצורך בעת לאפשר כדי וכדומה), גז

הסוכות. חג של השני בלילה הנרות הדלקת לצורך חג מערב שנדלקה לאש הזקוקים בחו"ל, הגרים לאלה במיוחד
להדליק  אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר הסוכות חג של הראשון  היום סוף לקראת להדליק כדאי בחו"ל

חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היום בסוף
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:áBè íBé ìL øð¥¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤
zekeqd bg ly ipy lil l"ega

להדליק  אופן בשום אסור החג. לפני הדלוקה מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על

נרות  את קודש, שבת בערב השני, היום בסוף להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר להדליק, יש כן
חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת

מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:áBè íBé ìL øð¥¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤
zekeq crend leg zay axr

קופת  את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן ישראל: בארץ
הבדלה  לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה

קודש. שבת במוצאי
להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן לאחר
מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים בחו"ל:

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤

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



רעט לוח זמנים לשבוע חג הסוכות 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
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6:025:518:268:199:099:0210:1410:0918:3718:4519:0919:1718:2619:30ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:565:598:218:218:538:539:549:5417:5017:4318:1518:0817:2618:18נפאל, קטמנדו )ח(

6:106:168:278:299:059:0710:0610:0717:5717:4718:2618:1617:2918:27סין, בייג'ין )ח(

6:516:509:229:219:519:4910:5310:5118:5718:5519:1919:1718:3819:26סינגפור, סינגפור )ח(

6:376:478:418:469:299:3310:2910:3118:1317:5918:4918:3517:4418:49פולין, ורשא )ק(

5:525:488:238:218:538:509:569:5318:0418:0418:2718:2717:4618:36פרו, לימה )ח(

7:397:479:519:5410:3210:3511:3311:3419:2119:0919:5219:4118:5319:53צרפת, ליאון )ק(

7:507:599:5910:0210:4310:4711:4311:4519:3119:1820:0319:5019:0220:04צרפת, פריז )ק(

5:445:438:148:138:438:419:459:4417:4817:4518:1018:0817:2818:16קולומביה, בוגוטה )ח(

7:157:229:299:3210:0910:1211:1011:1119:0118:5019:2819:1818:3419:30קנדה, טורונטו )ק(

6:537:009:059:089:469:4910:4610:4818:3518:2419:0518:5418:0819:07קנדה, מונטריאול )ק(

6:406:459:009:029:359:3710:3710:3718:2918:2118:5618:4818:0518:59קפריסין, לרנקה )ק(

6:597:108:599:049:509:5510:5010:5218:3218:1719:1018:5518:0119:10רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:326:448:318:369:239:2910:2310:2618:0817:5318:4418:2917:3718:44רוסיה, מוסקבה )ח(

6:206:288:308:349:139:1610:1410:1518:0117:4918:3318:2117:3318:34רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:257:339:359:3810:1810:2111:1811:2019:0918:5819:3819:2618:4219:39שוויץ, ציריך )ק(

6:086:088:368:369:069:0510:0810:0718:0818:0418:3118:2717:4718:36תאילנד, בנגקוק )ח(

קנ          

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו .... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל בנות של הטוב מנהגן
קופת את ח"ו לטלטל אסור קודש) שבת ועבור השנה ראש ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים השנה ראש (בערב
ההבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה

קודש. שבת במוצאי

     

של השני בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני – להדליק יש *
השנה. ראש

בסו להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוס נשמה נר השנה, ראש של הראשו היו סו לקראת להדליק, יש כ *
חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היו

מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

    

לפני הדלוקה מאש העברה ידי על ,הכוכבי את לאחר בלילה, רק  אחרי דברי ורל הדלקה וכ הנרות הדלקת זמ
מית). או (גפרור חדשה אש יירת ידי על להדליק אופ בשו אסור . השנה. ראש

את ותדליק חדש, בגד שתלבש או בו תביט 'שהחיינו' ברכת ובעת חדש פרי המברכת לפני להניח נוהגי הנרות הדלקת בעת
תבר זאת בכל  חדשי בגד או פרי לה אי וא הקידוש. לאחר תיכ תאכל הנל הפרי ואת ממש, לקידוש סמו הנרות

'שהחיינו'.
מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

     
להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן לאחר

מברכי כ ואחרי דולק, מנר העברה ידי על הנרות את מדליקי

            
 

oiliyaz aexir

הקהל לכל ידו על לזכות אחר ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח טוב יום ערב חמישי ביום
ואומר:

:äæ áeøò-ìò CBîñìå úBkæì äöBøL éî ìëì äkæî éðà£¦§©¤§¨¦¤¤¦§§¦§©¥¤

מברך: והמזכה הזוכה מיד ונוטל וחוזר טפח, ומגביה בידו נוטל שזוכה ומי
Ceøa:áeøò úåöî ìò eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©¥

ïéãaãaòîìe àðwúìe àbøL é÷eìãàìe éðeîèàìe éìeLáìe ééeôàì àðì àøL éäé §¥§¥¨¨¨¨©£¥§©¥§©§¥§©§¥§©¨§©¨¨§¤§©

ì àáè àîBiî àðëøö-ìk:úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe àðì àzaL ¨¨§¨¨¦¨¨¨§©©¨¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

úBNòìå ïwúìe øð ÷éìãäìe (ìëà) ïéîèäìe ìLáìe úBôàì eðì øzî äéäé äæa=]¨¤¦§¤ª¨¨¤¡§©¥§©§¦Ÿ¤§©§¦¥§©¥§©£

ì áBè íBiî eðkøö ìk:[úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe eðì ,úaL ¨¨§¥¦§©¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו -שובה בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
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5:385:418:178:188:488:499:539:5318:2618:1918:5018:4318:0118:47נפאל קטמנדו )ח(

6:576:559:269:249:589:5611:0010:5819:1019:0719:3119:2818:4919:32סינגפור סינגפור )ח(

5:495:598:388:429:109:1410:1810:2019:1919:0519:5119:3718:4719:41פולין ורשא )ק(

6:076:038:328:299:059:0210:0610:0318:0618:0618:2818:2817:4818:32פרו לימה )ח(

7:037:109:479:4910:1910:2111:2511:2720:1520:0420:4420:3219:4620:45צרפת ליאון )ק(

7:097:179:559:5810:2710:3011:3411:3620:2920:1620:5920:4619:5821:00צרפת פריז )ק(

5:425:418:168:158:478:459:499:4818:0818:0518:2918:2617:4718:30קולומביה בוגוטה )ח(

6:426:499:259:279:579:5911:0311:0419:5019:3920:1720:0619:2120:18קנדה טורונטו )ק(

6:176:249:019:039:339:3510:3910:4019:2819:1619:5719:4518:5819:58קנדה מונטריאול )ק(

6:206:248:578:589:309:3110:3410:3519:0818:5919:3319:2418:4119:28קפריסין לרנקה )ק(

6:366:489:299:3310:0010:0511:0911:1220:1920:0320:5420:3819:4520:55רוסיה מוסקבה )ק(

6:436:509:269:299:5910:0211:0611:0719:5619:4420:2620:1319:2620:17רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

6:456:539:319:3410:0210:0511:1011:1120:0319:5120:3320:2019:3320:33שוייץ ציריך )ק(

6:046:048:368:359:089:0710:1110:1018:2918:2518:5118:4618:0718:50תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

 

  ו  ו רא  ו  או ר ו מו ו  ו מ    רא ר ר ו
ואומר:

ycew zaye zekeqd bgl 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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
קופת  את ח"ו, לטלטל, אסור קודש). שבת ועבור החג ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים (בחו"ל חול
לאחרי  עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה, לאחרי הצדקה

קודש. שבת במוצאי ההבדלה לאחרי עד ובחו"ל הסוכות, חג במוצאי הבדלה

zekeqd bg ly '` lil axr

להדליק  הספיקו לא אם אך הנפוצים, הזמנים לוחות פי על החשיכה, לפני החג לכבוד הנרות את להדליק רצוי מלכתחילה
על  רק אלא חדשה, אש באמצעות הנרות את להדליק אין אז אך יותר, מאוחר גם להדליקן  ניתן יום, מבעוד הנרות את
שלהבת  (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק ראוי כך משום החג. לפני שהודלקה מאש מועברת אש ידי
חשובה  זו עצה מאוחר. להדליקם כשנאלצים החג נרות הדלקת לצורך אש להעביר הצורך בעת לאפשר כדי וכדומה), גז

הסוכות. חג של השני בלילה הנרות הדלקת לצורך חג מערב שנדלקה לאש הזקוקים בחו"ל, הגרים לאלה במיוחד
להדליק  אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר הסוכות חג של הראשון  היום סוף לקראת להדליק כדאי בחו"ל

חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת בערב השני, היום בסוף
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:áBè íBé ìL øð¥¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤
zekeqd bg ly ipy lil l"ega

להדליק  אופן בשום אסור החג. לפני הדלוקה מאש העברה ידי על הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על

נרות  את קודש, שבת בערב השני, היום בסוף להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוסף נשמה נר להדליק, יש כן
חדשה. אש להבעיר אסור קודש. השבת

מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:áBè íBé ìL øð¥¤

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤
zekeq crend leg zay axr

קופת  את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן ישראל: בארץ
הבדלה  לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה

קודש. שבת במוצאי
להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן

זה. זמן לאחר
מברכים: כן ואחרי דולק מנר העברה ידי על הנרות את מדליקים בחו"ל:
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