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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

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

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

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

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

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

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

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

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

אגרות קודש

]תשי"ח-ט?[

בשאלתו הוראה: א( בזמן קריאת שמו"ת - וראה שו"ע אדה"ז או"ח סרפ"ה ס"ו: יש נוהגין 

כו' וי"נ כו'. והנה בס' כללי הפוסקים - ג' דעות בכגון דא הכרעה כמי )נקבצו בשדי חמד כללי הפוסקים 

- אחז כדעת אלו דנקטינן  - במודעתו הידועה ע"ד קרה"ת  סי"ג-יד(. אבל כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( 

כסברא שני'. אבל בהנוגע לפועל - ראה "היום יום" ד' טבת תש"ג )וסברא דלגמור שלא ביום ההתחלה 

- נמצאת גם במג"א סרפ"ה סק"ו. ומובן שצריך להתחיל עוה"פ - בעת הסיום לדעת המקפידים שלא 

להפסיק בקשמו"ת(.

ב( זמן קציצת צפרנים בע"ש: במג"א סרפ"ה בשם השל"ה - קודם שמו"ת ובפע"ח שער השבת 

פ"ג - לאחר הקריאה. ולכאורה פשוט שצ"ל קודם הטבילה, עפמש"כ בש"ך )יו"ד סקצ"ח סקכ"ה(. 

וע"פ המובא מהאריז"ל צ"ל קודם חצות, שהרי כתב בשם האריז"ל לגלח שערות אחר חצות היום 

משום לא תחסום שור בדישו, וגם בקציצת צפרנים יש ענין זה דהרי בשערוהי ובטופרהי אחידן )וכן 

משמע גם ממגיד מישרים משלי הועתק בסי' הר"ש מרשקוב בענין נטילת צפורני ידיו ורגליו ביום א'. 

אף ששלילת נטילה זו עצמה לא ס"ל להאריז"ל כמש"כ בשע"ת סר"ס(. אבל בפי' כתב בש' הכוונת 

ש"ו: אחר תפלת מנחה הי' מקיים מורי )הוא האריז"ל( כו' וקוצץ צפרניו כו'. ומסדר הענינים במשנת 

חסידים משמע לא כן. ואכ"מ. הוראה בזה בנוגע לפועל לא שמעתי.
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È‡ לי ודֹודי אלּול 1לדֹודי ראׁשיּֿתבֹות , ¬ƒְְֱִִִֵֵָ

ּובחסידּות  ּבּקּבלה והענין 2(ּכדאיתא .( ְְְֲִִִִַַַָָָָָ

העבֹודה  התחלת הּוא אלּול ׁשּבחדש ְְֱֲֶֶֶַַָָָָֹּבזה,

וההכנה  ׁשעברה, הּׁשנה על צדק  חׁשּבֹון ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּדעריכת

ועל  עלינּו הּבאה הּׁשנה על העבֹודה ּכללּות ְְֲֵַַַַַָָָָָָָָעל

העבֹודה, ּבכללּות והּסדר לטֹובה. יׂשראל ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָּכל

הּוא  ׁשּתחּלה למעלה, מּלמּטה הּוא ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָׁשענינּה

ההבטחה  יׁשנּה ואז לדֹודי", ּד"אני ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָהענין

"ודֹודי  יהיה ׁשּלאחריֿזה וההצלחה, ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהּברכה

הּכּפּורים  ויֹום הּׁשנה ּבראׁש ּדהינּו ׁשּגם 3לי", , ְְְְִִִֶַַַַָָֹ

"אני  ׁשּסֹופיּֿתבֹות ּכּידּוע ּב'אלּול', נרמזים ְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָהם

יּודי"ן  ד' הם לי" ודֹודי את 4לדֹודי ׁשּכֹוללים , ְְְִִִִִֵֶֶ

ימים  העׂשרה וגם אלּול, ּדחדׁש הּימים ְְְֱֲִִִֶַַָָָָָֹֹׁשלׁשים

נעׂשה  ׁשּבהם הּכּפּורים, ליֹום הּׁשנה ראׁש ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבין

ׁשּבפרטּיּות  ּולהעיר, לי". ּד"ּדֹודי הענין ְְְְִִִִִִִֶַָָָָעיקר

ּד"אני  העבֹודה ׁשּיׁשנּה ויֹום יֹום ּבכל ְְְֲֲִִֵֶֶָָָָָהּנה

אזי  הּתׁשּובה , ענין הּוא ׁשּכללּותּה ְְְְֲִִֶַַַָָָלדֹודי",

יׂשראל  ּכאׁשר ׁשהרי לי", "ּדֹודי מּיד ְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָנעׂשה

נגאלין  הן מּיד ּתׁשּובה ּגם 5עֹוׂשין הּוא וכן , ְְְִִִִֵֵַָָָ

("אני  הּתׁשּובה ׁשעלֿידי הרּוחנּיים, ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָּבענינים

ּבחדׁש ּובפרט לי", "ּדֹודי מּיד נעׂשה ְְְֲִִִִִֶֶַָָֹלדֹודי")

הּמרּומז  הענין רק לא נעׂשה ׁשּבֹו ְְֱֲִֶֶַַַָָָֹאלּול,

הענין  ּגם אּלא לדֹודי", "אני א"ל, ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָּבראׁשי ּֿתבֹות

אמנם, לי". "ודֹודי ו"ל, ּבראׁשיּֿתבֹות ְְְְִִֵֵַָָָָהּמרּומז

"אני  הּוא העבֹודה עיקר אלּול ּבחדׁש הּנה הּׁשנה, ּכל ּבער יֹותר, ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבכללּות

הענין לד  עיקר הּוא הּכּפּורים ליֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ימים ּובעׂשרה ֹודי", ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ז"ל  רּבֹותינּו ׁשאמרּו וזהּו לי". ׁשעליהם 6ּד"ּדֹודי אּלּו, ימים עׂשרה אֹודֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
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ג.1) ו, א.2)שה"ש לב, ראה פ' בלקו"ת לדודי אני רד"ה עה"פ. להאריז"ל הפסוקים שער פ"א. ר"ה שער חיים עץ פרי

ובכ"מ. סע"ג. רכה, דא"ח עם סידור א. סד, לר"ה דרושים א. לג, שם.3)שם לדודי אני רד"ה סדר 4)ראה אבודרהם

ע' ראה פ' אוה"ת יש). עוד (ד"ה פ"ד התשובה שער חכמה ראשית והעבירו). (ד"ה סתקפ"א או"ח ב"ח ר"ה. תפילת

שם. לר"ה דרושים לקו"ת וראה ה"ה.5)תשפא. פ"ז תשובה הל' א.6)רמב"ם קה, ב. מט, יבמות א. יח, ר"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השירים': ב'שיר נאמר

ÈÏ È„B„Â È„B„Ï È‡1, להתקרב ורוצה נמשכת אני אומרת: ישראל כנסת ¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ
וארבעת  אלי, להתקרב רוצה והוא הקדושֿברוךֿהוא, (אהובי), 'דודי' אל

הם לי " ודודי לדודי "אני הללו (È‡„k˙‡המילים ÏeÏ‡ ˙B·zŒÈL‡»̄≈≈¡ƒ¿ƒ»
e„ÈÒÁ·e˙כמובא  ‰Ïawa2.( ««»»«¬ƒ

ÏeÏ‡ ˘„ÁaL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿…∆¡
החודש  תחילת ‰˙ÏÁ˙עם ‡e‰«¿»«

‰„B·Ú‰ הרוחנית˙ÎÈ¯Úc »¬»«¬ƒ«
ÏÚ ˜„ˆ ÔBaLÁ המעשים כל ∆¿∆∆«

האדם  של ««»‰M‰במהלך וההנהגות
‰¯·ÚL,ומסתיימת ההולכת ∆»¿»

‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk ÏÚ ‰Î‰‰Â¿«¬»»«¿»»¬»
ה' עבודת ‰M‰הרוחנית, ÏÚ««»»

Ï‡¯NÈ Ïk ÏÚÂ eÈÏÚ ‰‡a‰«»»»≈¿«»ƒ¿»≈
˙eÏÏÎa ¯„q‰Â .‰·BËÏ¿»¿«≈∆ƒ¿»

,‰„B·Ú‰'ה בעבודת בכלל הסדר »¬»
hÓlÓ‰הוא  ‡e‰ dÈÚL∆ƒ¿»»ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏ ועושה פועל למטה האדם ¿«¿»
לאלוקות, להתקרב מלמטה, מצידו,

‰ÔÈÚלמעלה ‡e‰ ‰lÁzL∆¿ƒ»»ƒ¿»
,"È„B„Ï È‡"c התקרבות ¿¬ƒ¿ƒ

האדם  מצד dLÈלאלוקות Ê‡Â¿»∆¿»
‰Î¯a‰Â ‰ÁË·‰‰««¿»»¿«¿»»
‰ÊŒÈ¯Á‡lL ,‰ÁÏˆ‰‰Â¿««¿»»∆¿«¬≈∆
ימי  במשך לדודי" "אני של להעבודה

ÈÏ",אלול חודש  È„B„Â" ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒƒ
אל  אלוקות מלמעלה הארת האדם,

‰M‰למטה, L‡¯a eÈ‰c¿«¿¿…«»»
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ3Ì‰ ÌbL אף , ¿«ƒƒ∆«≈

הכיפורים  ויום השנה ראש שלמעשה

תשרי, בחודש ÌÈÊÓ¯ƒ¿»ƒחלים
˙B·zŒÈÙBqL Úe„ik ,'ÏeÏ‡'a¿¡«»«∆≈≈
ארבעת  של האחרונות האותיות

ÈÏ"המילים È„B„Â È„B„Ï È‡"¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ
Ô"È„eÈ '„ Ì‰4, בגימטריא ≈ƒ

ÌÈLÏLארבעים, ˙‡ ÌÈÏÏBkL∆¿ƒ∆¿…ƒ
,ÏeÏ‡ L„Ác ÌÈÓi‰ שבהם «»ƒ¿…∆¡

לדודי", "אני של באופן היא העבודה

למעלה, ‰NÚ¯‰מלמטה Ì‚Â¿«»¬»»
ÌBÈÏ ‰M‰ L‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ»ƒ∆≈…«»»¿
¯˜ÈÚ ‰NÚ Ì‰aL ,ÌÈ¯etk‰«ƒƒ∆»∆«¬∆ƒ«

"ÈÏ È„Bc"c ÔÈÚ‰.למטה מלמעלה אלוקות ÈÚ‰Ïe¯,הארת »ƒ¿»¿ƒƒ¿»ƒ
˙eiË¯ÙaL אני" של העבודה היא אלול בחודש שבכללות לכך בנוסף ∆ƒ¿»ƒ

בפרטיות  הרי לי", "ודודי של הזמן הוא הכיפורים ויום השנה ובראש לדודי"

È„B„Ï",יותר  È‡"c ‰„B·Ú‰ dLiL ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ‰p‰ƒ≈¿»»∆∆¿»»¬»¿¬ƒ¿ƒ
למעלה  ‰e‡מלמטה d˙eÏÏkL∆¿»»

‰NÚ ÈÊ‡ ,‰·eLz‰ ÔÈÚƒ¿««¿»¬««¬∆
,"ÈÏ È„Bc" „iÓ,למטה מלמעלה ƒ»ƒƒ

ÔÈNBÚ Ï‡¯NÈ ¯L‡k È¯‰L∆¬≈«¬∆ƒ¿»≈ƒ
ÔÈÏ‡‚ Ô‰ „iÓ ‰·eLz5, כי ¿»ƒ»≈ƒ¿»ƒ

פעולתה  את פועלת התשובה עבודת

רב, זמן לאחר רק ולא ‰e‡מיד, ÔÎÂ¿≈
ÌÈiÁe¯‰ ÌÈÈÚa Ìb הנפעלים «»ƒ¿»ƒ»»ƒƒ

התשובה, ידי ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLעל
("È„B„Ï È‡") ‰·eLz‰«¿»¬ƒ¿ƒ

,"ÈÏ È„Bc" „iÓ ‰NÚ הארת «¬∆ƒ»ƒƒ
תשובה, שעושה האדם על אלוקות

BaL ,ÏeÏ‡ L„Áa Ë¯Ù·eƒ¿»¿…∆¡∆
ÊÓe¯n‰ ÔÈÚ‰ ˜¯ ‡Ï ‰NÚ«¬∆…«»ƒ¿»«¿»

,Ï"‡ ˙B·zŒÈL‡¯a החלק ¿»≈≈
"אלול", המילה של È‡"¬ƒהראשון

ÔÈÚ‰ Ìb ‡l‡ ,"È„B„Ï¿ƒ∆»«»ƒ¿»
,Ï"Â ˙B·zŒÈL‡¯a ÊÓe¯n‰«¿»¿»≈≈
"אלול", המילה של השני החלק

˙eÏÏÎa ,ÌÓ‡ ."ÈÏ È„B„Â"¿ƒƒ»¿»ƒ¿»
C¯Úa ,¯˙BÈ אל Ïkביחס ≈¿∆∆»

ÏeÏ‡ L„Áa ‰p‰ ,‰M‰«»»ƒ≈¿…∆¡
È‡" ‡e‰ ‰„B·Ú‰ ¯˜ÈÚƒ«»¬»¬ƒ

,"È„B„Ï האדם מצד התעוררות ¿ƒ
לאלוקות  ÌÈÓÈלהתקרב ‰¯NÚ·e«¬»»»ƒ

ÌBÈÏ ‰M‰ L‡¯ ÔÈaL∆≈…«»»¿
ÔÈÚ‰ ¯˜ÈÚ ‡e‰ ÌÈ¯etk‰«ƒƒƒ«»ƒ¿»

"ÈÏ È„Bc"c אל אלוקית הארה ¿ƒƒ
למטה. מלמעלה ∆¿e‰ÊÂהאדם,
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L6 בגמרא ∆»¿«≈«

,el‡ ÌÈÓÈ ‰¯NÚ ˙B„B‡¬»»»ƒ≈
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h"kyz'dו ,zegilqc 'b

ּבהיֹותֹו7נאמר  קראּוהּו ּבהּמצאֹו הוי' ּדרׁשּו ְְְְְֱֲִִִֶַָָָָ

אפילּו הּוא לי" ּד"ּדֹודי הענין ׁשאז ְְֲִִִִֶָָָָקרֹוב,

הרּבים, לזכּות זקּוקים ׁשּלא הינּו, ְְְְִִִִֶַַָָֹּביחיד,

ואין  מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ׁשל זכּותֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּומסּפיק

היֹותֹו מּצד ּכיֿאם מיּוחדת, לזכּות ּכלל ְְְֱִִִִִֶֶַָָצרי

("ּדֹודי  לֹו וקרֹוב מצּוי הּקּב"ה הּנה יׂשראל, ְְִִִִֵֵַָָָָָאיׁש

אּלּו. ימים ּבעׂשרה ֲִִֵַָָָלי")

אלּול,p‰Â‰ב) ּדחדׁש העבֹודה ּכלל ּות ּתֹוכן ¿ƒ≈ְְֱֲֶֶָָָֹ

אֹורי  הוי' "לדוד ּבּמזמֹור ְְְֲִִִַָָָָֹמבאר

ּבּמדרׁש8ויׁשעי" איתא זה ּבראׁש9(ׁשעל "אֹורי" ְְְְִִִִִֶֶַַָָֹ

מתחילים  ולכן הּכּפּורים, ּביֹום "ויׁשעי" ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָהּׁשנה,

אלּול  מראׁשֿחדׁש גֹו' אֹורי הוי' לדוד ),10לֹומר ְֱֲִִֵֶַָָָֹֹ

ּׁשּכתּוב  מה פני 11ׁשּזהּו ּבּקׁשּו לּבי אמר ל ְְִִֶֶֶַַַָָָָ

והינּו, אבּקׁש. הוי' ּפני את ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָ(ועלֿידיֿזה )

ּד"ּבּקׁשּו ּבאֹופן היא לדֹודי" ּד"אני ְְְְְֲֲִִִֶֶַָָׁשהעבֹודה

זיך) דערגרּונטעוועט (ער עצמֹו ׁשּמעמיק ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָפני",

וענין  ּבגלּוי, ׁשּתהיה ׁשּלֹו, הּלב לפנימּיּות ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָּומּגיע

- ׁשּמבּקׁש אבּקׁש", הוי' ּפני "את ּפֹועל ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָזה

הוי', ּפני ׁשּבחינת - ּבּקׁשתֹו את ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָּוממּלאים

ואחד  אחד ּכל ּבתֹו ּתתגּלה ּדהוי', ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָהּפנימּיּות

לי". "ודֹודי ענין ׁשּזהּו ּגלּוי, ּבאֹופן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָמּיׂשראל

ּבׁשלמּות  היא הּלב ׁשּפנימּיּות ּדאףֿעלּֿפי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַוהינּו,

ּומּצב  מעמד ּבאיזה מּיׂשראל, ואחד אחד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבכל

הוי' ּדּבר  ּבפנים ׁש"ּפנים וכיון ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָׁשּיהיה,

מּובן12עּמכם" הרי ׁשּלֹו, הּלב ּפנימּיּות ׁשּכאׁשר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּבחינת  ּגם ּבׁשלמּות אצלֹו יׁש אזי ּבׁשלמּות, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַהיא

אבּקׁש", הוי' ּפני "את מּכלֿמקֹום הוי', ֲֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָּפני

ּגלּוי. ׁשל ּבאֹופן יהיה זה ׁשענין היא הּבּקׁשה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָּכי

מלכּות ּכבֹוד "ּגּלה הּבּקׁשה ּכללּות ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָועלּֿדר
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ו.7) נה, כז.8)ישעי' קאּפיטל אחרי 9)תהלים (פסקא כז פסקא כהנא דרב פסיקתא עה"פ. תהלים מדרש ד. פכ"א, ויק"ר ַ

רסכ"ח.10)מות). פי"א הכולל שער וראה ס"ב. סקכ"ח קצשו"ע ס"ו. סתקפ"א או"ח אפרים ח.11)מטה שם, תהלים

ד.12) ה, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚL7B˙BÈ‰a e‰e‡¯˜ B‡ˆn‰a 'ÈÂ‰ eL¯c ∆¬≈∆∆¡«ƒ¿¬»»¿ƒ»¿¿»ƒ¿

,„ÈÁÈa eÏÈÙ‡ ‡e‰ "ÈÏ È„Bc"c ÔÈÚ‰ Ê‡L ,·B¯˜ הגמרא »∆»»ƒ¿»¿ƒƒ¬ƒ¿»ƒ
אלקינו  שה' אומר אחד כתוב פסוקים: שני בין סתירה יש שלכאורה שואלת

בהימצאו" ה' "דרשו אומר אחד וכתוב תמיד, היינו אליו", קראנו "בכל עונה

מיוחד. בזמן דווקא מצוי שה' היינו

דווקא  עונה ה' שליחיד עונה והגמרא

תשובה, ימי בעשרת מיוחד, בזמן

ונמצא  תמיד, עונה ה' ולציבור

היחיד  של כוחו תשובה ימי שבעשרת

ימות  כל הציבור של ככוחו גדול

יש ‰eÈ,השנה, אלו ימים שלעשרה «¿
"מצוי" ה' ובהם מיוחדת מעלה

כך כדי עד ÌÈ˜e˜Êבמיוחד ‡lL∆…¿ƒ
B˙eÎÊ ˜ÈtÒÓe ,ÌÈa¯‰ ˙eÎÊÏƒ¿»«ƒ«¿ƒ¿
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL∆»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

ÏÏk CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â זקוק אינו היחיד ¿≈»ƒ¿»
ÁeÈÓ„˙כלל ˙eÎÊÏ שתפילתו כדי ƒ¿¿∆∆

‰B˙BÈתתקבל, „vÓ Ì‡ŒÈkƒƒƒ«¡
,Ï‡¯NÈ LÈ‡ היותו עצם בגלל ƒƒ¿»≈

ישראל, מעם חלק ≈p‰ƒ‰יהודי,
BÏ ·B¯˜Â ÈeˆÓ ‰"aw‰«»»»¿»
ÌÈÓÈ ‰¯NÚa ("ÈÏ È„Bc")ƒƒ«¬»»»ƒ

.el‡≈
˙eÏÏk ÔÎBz ‰p‰Â (·¿ƒ≈∆¿»

‰„B·Ú‰ עבודת של הכללי התוכן »¬»
Ó·‡¯ה' ,ÏeÏ‡ L„Ác¿…∆¡¿…»

È¯B‡ 'ÈÂ‰ „Â„Ï" ¯BÓÊna«ƒ¿¿»ƒ¬»»ƒ
"ÈÚLÈÂ8 מראש לאומרו שנהוג ¿ƒ¿ƒ

הסוכות  חג סיום עד אלול חודש

‡˙È‡ ‰Ê ÏÚL) מובאL¯„na9 ∆«∆ƒ»«ƒ¿»
,‰M‰ L‡¯a "È¯B‡"ƒ¿…«»»
,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa "ÈÚLÈÂ"¿ƒ¿ƒ¿«ƒƒ
„Â„Ï ¯ÓBÏ ÌÈÏÈÁ˙Ó ÔÎÏÂ¿»≈«¿ƒƒ«¿»ƒ

'B‚ È¯B‡ 'ÈÂ‰ כברŒL‡¯Ó ¬»»ƒ≈…
ÏeÏ‡ L„Á10 זה במזמור כי …∆¡

ה' עבודת של הכללי התוכן מבואר

אלה  Ó‰בימים e‰fL ,(∆∆«
·e˙kM11 שתחילתו זה במזמור ∆»

וישעי", אורי ה' ‡Ó¯ב"לדוד, EÏ¿»«
(‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ) ÈÙ eLwa ÈaÏƒƒ«¿»»¿«¿≈∆

,Lw·‡ 'ÈÂ‰ EÈt ומבאר.‡˙ שממשיך B·Ú‰L„‰כפי ,eÈ‰Â ∆»∆¬»»¬«≈¿«¿∆»¬»
"È„B„Ï È‡"cלאלוקות להתקרב האדם מצד ÔÙB‡aההתעוררות ‡È‰ ¿¬ƒ¿ƒƒ¿∆

ÍÈÊ ËÚÂÂÚËe¯‚¯Ú„ ¯Ú) BÓˆÚ ˜ÈÓÚnL ,"ÈÙ eLwa"c¿«¿»»∆«¬ƒ«¿∆∆¿¿¿∆∆ƒ
וביסודיות  רבה בעמקות ÚÈbÓeמתעמק ונוגע') ‰l·'חודר ˙eiÓÈÙÏ «ƒ«ƒ¿ƒƒ«≈

,BlL ביטוי לידי באה ולא נסתרת היא כלל ÈeÏ‚a,שבדרך ‰È‰zL ∆∆ƒ¿∆¿ƒ
‰Ê ÔÈÚÂ שלו הלב פנימיות את לגלות האדם EÈtעבודת ˙‡" ÏÚBt ¿ƒ¿»∆≈∆»∆

Lw·nL ,"Lw·‡ 'ÈÂ‰ האדם ¬»»¬«≈∆¿«≈
- למעלה ‡˙מלמטה ÌÈ‡lÓÓe¿«¿ƒ∆

,'ÈÂ‰ EÈt ˙ÈÁaL - B˙Lwa«»»∆¿ƒ«»∆¬»»
,'ÈÂ‰c ˙eiÓÈt‰ ופנימיות עומק «¿ƒƒ«¬»»

לידי  באה לא כלל שבדרך האלוקות

‡Á„גילוי Ïk CB˙a ‰l‚˙zƒ¿«∆¿»∆»
,ÈeÏb ÔÙB‡a Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈¿∆»

"ÈÏ È„B„Â" ÔÈÚ e‰fL הארה ∆∆ƒ¿«¿ƒƒ
האדם. על האלוקות פנימיות של

˙eiÓÈtL ÈtŒÏÚŒÛ‡c ,eÈ‰Â¿«¿¿««ƒ∆¿ƒƒ
„Á‡ ÏÎa ˙eÓÏLa ‡È‰ ·l‰«≈ƒƒ¿≈¿»∆»
„ÓÚÓ ‰ÊÈ‡a ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈¿≈∆«¬»

,‰È‰iL ·vÓe האדם אם ואפילו «»∆ƒ¿∆
העומק  ושלום, חסֿ בחטא נכשל

נפגמ  לא נשמתו של ת,והפנימיות

שלימה  תמיד נשארת הלב ופנימיות

¯ac ÌÈÙa ÌÈt"L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»ƒ¿»ƒƒ∆
"ÌÎnÚ 'ÈÂ‰12, פשוטו לפי ¬»»ƒ»∆

ולפי  תורה. במתן מדבר הכתוב

אומר  הכתוב הפנימית, המשמעות

ובני  הקדושֿברוךֿהוא של שהיחס

של  והתקשרות התחברות הוא ישראל

 ֿ הקדוש של הפנימיות בפנים", "פנים

בני  של הפנימיות עם ברוךֿהוא

L‡kL¯ישראל, Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆«¬∆
BlL ·l‰ ˙eiÓÈt האדם של ¿ƒƒ«≈∆

BÏˆ‡ LÈ ÈÊ‡ ,˙eÓÏLa ‡È‰ƒƒ¿≈¬«≈∆¿
EÈt ˙ÈÁa Ìb ˙eÓÏLaƒ¿≈«¿ƒ«»∆

,'ÈÂ‰ כן ואם האלוקות, של הפנימיות ¬»»
הבקשה  משמעות מהי השאלה, נשאלת

והרי  הוי', מפנימיות הארה שתהיה

המענה, בא כך על תמיד, קיים הדבר

'ÈÂ‰ EÈt ˙‡" ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆»∆¬»»
‡È‰ ‰Lwa‰ Èk ,"Lw·‡¬«≈ƒ««»»ƒ

‰Ê ÔÈÚL אבל תמיד קיים שאמנם ∆ƒ¿»∆
ÈeÏbבהעלם  ÏL ÔÙB‡a ‰È‰Èƒ¿∆¿∆∆ƒ

בגלוי. ונרגש ניכר ‰Lwa‰ויהיה ˙eÏÏk C¯cŒÏÚÂ שמבקשים ¿«∆∆¿»««»»
הכיפורים  ויום השנה ראש eÈÏÚ"בתפילות E˙eÎÏÓ „B·k ‰lb"13, «≈¿«¿¿»≈
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ז il icece icecl ip`

ענין 13עלינּו" יׁשנֹו ּכּולּה הּׁשנה ׁשּבכל ּדאף , ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָ

ּכבֹוד  אפילּו מּזה, ויתרה ,(מלכּות) ְְְְֲִִִֵֶַַַָהּמלכּות

מלכּות  ּכתר על ּדקאי ,לבחינת 14מלכּות ועד , ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָ

ראׁשֹון, הכי ּבׁשרׁשּה ׁשהיא ּכמֹו ְְְְֲִִִֶַַָָהּמלכּות

ּדהינּו ּומקֹור , ּדׁשרׁש הענין מּכללּות ְְְְְְְִִֶַַָָָָָֹּולמעלה

ּדלא  ריׁשא ּבבחינת ׁשהיא ּכמֹו הּמלכּות ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָּבחינת

מּוׁשרׁשת 15אתידע  ׁשהיא ּכמֹו יֹותר, ּולמעלה , ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָ

"ּגּלה  מבּקׁשים מּכלֿמקֹום ,יתּבר ְְְְְִִִֵֵַַַָָָּבעצמּותֹו

"מלכּות "ּכבֹוד ׁשּבחינת עלינּו", מלכּות ְְְְְְְִֵֶַַַָּכבֹוד

ׁשּזה  ועד מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ּבגלּוי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּתהיה

ּבכל  ֿ זה ועלֿידי ּבעֹולם ּבחלקֹו ּגם ונמׁש ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּפֹועל

ּכּולֹו. ָָהעֹולם

אלּול p‰Â‰ג) ּדחדׁש ׁשהעבֹודה לכ הּטעם ¿ƒ≈ְְֱֲֶֶַַַָָָֹ

ּפני את פני ּד"ּבּקׁשּו ּבאֹופן ְְְִֶֶֶַָָָהיא

העבֹודה  ענין ׁשּכללּות לפי הּוא, אבּקׁש" ְְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָהוי'

 ֿ ּבעלי עבֹודת ענין ּכללּות הּוא אלּול ְְְֱֲֲִֵֶַַַָֹּדחדׁש

נאמר  זה ׁשעל את 16ּתׁשּובה, מּׁשם ּובּקׁשּתם ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָ

ּובכל  לבב ּבכל תדרׁשּנּו ּכי ּומצאת אלקי ְְְְְְֱֲִִֶֶָָָָָָָָֹהוי'

ּכתיב 17נפׁש ּדהּנה ּבזה, והענין .18יּתנ מי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

ׁשני  ׁשהם ּבחּוץ, אמצא אּמי ׁשדי יֹונק לי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָּכאח

עבֹודה  הּוא 19עניני ׁשּכללּותם עבֹודת , ענין ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָ

ּכיון  אמנם, ּבעליּֿתׁשּובה. ועבֹודת ְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָהּצּדיקים

צּדיקים" ּכּולם אּלּו20ׁש"עּמ עבֹודֹות ּב' יׁשנן , ְֲִִֵֵֶֶַַָָ

היא  ׁשעבֹודתֹו ּכפי מּיׂשראל, אחד ּבכל ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּגם

ותׁשרי  ּבאלּול היא ׁשעבֹודתֹו ּוכפי ,21ּבניסן, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶָָ

עבֹודת  ענין הּוא ּבגלּוי  העבֹודה ְְְֲֲִִֶַַָָָָׁשּבניסן

הּוא  ּבגלּוי העבֹודה ותׁשרי ּובאלּול ְְְֱֲִִִֵֶַַָָָהּצּדיקים,

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

הנוראים.13) ולימים ליו"ט מוסף ועוד.14)תפילת רלז. ע' ח"א תער"ב המשך פ"ב.15)ראה א"א) (שער יג שער חיים עץ

זו. שנה נצבים אתם ד"ה גם כט.16)וראה ד, (סה"מ 17)ואתחנן תש"ט סליחות דג' לדודי אני ד"ה ראה - לקמן בהבא

ואילך). 225 ע' א.18)תש"ט ח, ואילך.19)שה"ש סע"ב מד, שה"ש לקו"ת ואילך. ג עט, תרומה תו"א בארוכה ראה

חלק.20) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ועוד.21)ישעי' ג. ס"ע תרנ"ב שס. ע' ח"ב תרל"ו סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙eÎÏn‰ ÔÈÚ BLÈ dÏek ‰M‰ ÏÎaL Û‡c ֿ הקדושֿברוך של ¿«∆¿»«»»»∆¿ƒ¿«««¿

בעולם  fÓ‰,הוא ‰¯˙ÈÂ ,(E˙eÎÏÓ) של והמשכה הארה שיש רק לא «¿¿ƒ≈»ƒ∆
האלוקי  והאור הספירות מעשר האחרונה הספירה שהיא כפי המלכות ספירת

תמיד  אלא בצמצום, הוא דרכה הארה העובר מדריגת ‡eÏÈÙיש B·k„של ¬ƒ¿
È‡˜c ,E˙eÎÏÓ והכוונה¯˙k ÏÚ «¿¿¿»≈«∆∆

˙eÎÏÓ14,'עליון 'כתר בחינת «¿
גם  נקראת הספירות מעשר שלמעלה

כבוד  "גלה ובבקשה מלכות' 'כתר

להתגלות  בקשה נכללת מלכותך"

זו  נעלית ÈÁ·Ï˙מדריגה „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ«
˙eÎÏn‰,נעלית יותר עוד במדריגה ««¿

ÈÎ‰ dL¯La ‡È‰L BÓk¿∆ƒ¿»¿»¬ƒ
ÔBL‡¯,'מלכות מ'כתר גם שנעלה ƒ

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏkÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ¿»»ƒ¿»
,¯B˜Óe L¯Lc במדריגה ואפילו ¿…∆»

המושג  מכל למעלה גבוהה, יותר עוד

נעלית  דרגה (כלומר ומקור שורש של

כלל  בה ניכרת שלא כך כדי עד

כפי  המלכות לספירת שלה השייכות

בעולמות  ÈÁa˙שהיא eÈ‰c¿«¿¿ƒ«
˙ÈÁ·a ‡È‰L BÓk ˙eÎÏn‰««¿¿∆ƒƒ¿ƒ«

Ú„È˙‡ ‡Ïc ‡LÈ¯15, מבואר ≈»¿»ƒ¿»«
המלכות  שספירת וחסידות בקבלה

ספירת  (של העליון' ב'ראש מושרשת

דלא  "רישא שנקרא הכתר),

נודע  שלא הראש ("רדל"א"), אתידע"

מתגלה) BÈ˙¯,(שלא ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈
‡È‰L BÓk המלכות ספירת ¿∆ƒ

,C¯a˙È B˙eÓˆÚa ˙L¯LeÓ¿∆∆¿«¿ƒ¿»≈
מכל  שלמעלה האלוקות עצם

הפרטיות, ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהמדריגות
E˙eÎÏÓ „B·k ‰lb" ÌÈLw·Ó¿«¿ƒ«≈¿«¿¿
„B·k" ˙ÈÁaL ,"eÈÏÚ»≈∆¿ƒ«¿

"E˙eÎÏÓ עליונה הכי לדרגה עד «¿¿
מושרשת, המלכות ∆¿È‰zƒ‰שבה

„Á‡Â „Á‡ ÏÎa ÈeÏ‚a¿ƒ¿»∆»¿∆»
ÏÚBt ‰fL „ÚÂ ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿«∆∆≈

ÌÏBÚa B˜ÏÁa Ìb CLÓÂ מוטל בפרט שעליו בעולם חלק יש אחד לכל ¿ƒ¿»«¿∆¿»»
לקדושה ולהעלותו אותו ולזכך הארה ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰לברר התגלות ידי על ¿«¿≈∆

בעולם, ובחלקו באדם בגלוי הקדושֿברוךֿהוא של מלכותו את שתביא אלוקית

הקדושֿברוךֿהוא של מלכותו התגלות את BÏek.פועלים ÌÏBÚ‰ ÏÎa¿»»»
ÔÙB‡a ‡È‰ ÏeÏ‡ L„Ác ‰„B·Ú‰L CÎÏ ÌÚh‰ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈«««¿»∆»¬»¿…∆¡ƒ¿∆

"Lw·‡ 'ÈÂ‰ EÈt ˙‡ ÈÙ eLwa"c הלב פנימיות של  התחברות ¿«¿»»∆»∆¬»»¬«≈
לעיל, כמבואר האלוקות, פנימיות ÔÈÚעם ˙eÏÏkL ÈÙÏ ,‡e‰¿ƒ∆¿»ƒ¿«

‰„B·Ú‰ עבודת של הכללי התוכן »¬»
‡ÏeÏה' L„Ác עבודת שהיא ¿…∆¡

ÔÈÚהתשובה  ˙eÏÏk ‡e‰ התוכן ¿»ƒ¿«
של  ŒÈÏÚaהכללי ˙„B·Ú¬««¬≈

‰Ê ÏÚL ,‰·eLz ענין על ¿»∆«∆
Ó‡16ÌzLw·e¯התשובה  ∆¡«ƒ«¿∆

˙‡ˆÓe EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ ÌMÓƒ»∆¬»»¡…∆»»»
ÏÎ·e E··Ï ÏÎa epL¯„˙ Èkƒƒ¿¿∆¿»¿»¿¿»

ELÙ17 ופנימיות עומק על והכוונה «¿∆
להלן. שיתבאר כפי הלב,

·È˙k ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â18 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ
השירים' ÈÏב'שיר Á‡k EzÈ ÈÓƒƒ∆¿¿»ƒ

,ıeÁa E‡ˆÓ‡ Èn‡ È„L ˜BÈ≈¿≈ƒƒ∆¿»¬«
הפסוק  שאת בחסידות כך על ומבואר

הוא  ברוך לקדוש ישראל כנסת אומרת

‰„B·Ú ÈÈÚ ÈL Ì‰L19 ∆≈¿≈ƒ¿¿≈¬»
ÔÈÚשונים, ‡e‰ Ì˙eÏÏkL∆¿»»ƒ¿«

ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú שלהם שהיחס ¬«««ƒƒ
של  יחס הוא הקדושֿברוךֿהוא אל

לי", "כאח ŒÈÏÚaקירוב, ˙„B·ÚÂ«¬««¬≈
‰·eLz האלוקות עם שלהם שהקשר ¿»

בחוץ" "אמצאך הריחוק, מתוך הוא

של  ה' עבודת בין ההבדל (ועלֿדרך

"בעלי  של ה' לעבודת אוהל" "יושבי

עסק").

ÌÏek CnÚ"L ÔÂÈk ,ÌÓ‡»¿»≈»∆«≈»
"ÌÈ˜Ècˆ20, אחד כל ובעצם «ƒƒ

קירבה  של יחס לו יש מישראל

‡elלאלוקות, ˙B„B·Ú 'a ÔLÈ∆¿»¬≈
,Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏÎa Ìb והם «¿»∆»ƒƒ¿»≈

אחד  ‰È‡אופן B˙„B·ÚL ÈÙk¿ƒ∆¬»ƒ
ÔÒÈa והתקרבות הארה של זמן ¿ƒ»

למטה, מלמעלה ÈÙÎe¿ƒאלוקית
È¯L˙Â ÏeÏ‡a ‡È‰ B˙„B·ÚL21, להתקרב התעוררות של זמן ∆¬»ƒ∆¡¿ƒ¿≈
הריחוק, מתוך למעלה, מלמטה ‰e‡לאלוקות ÈeÏ‚a ‰„B·Ú‰ ÔÒÈaL∆¿ƒ»»¬»¿»

,ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ("לי ("כאח לאלוקות קירוב ÏeÏ‡·eמתוך ƒ¿«¬«««ƒƒ∆¡
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h"kyz'dח ,zegilqc 'b

נאמר  זה ׁשעל ּבעליּֿתׁשּובה, עבֹודת ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַַָענין

ּכי  ּומצאת אלקי הוי' את מּׁשם ְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָֹּובּקׁשּתם

.נפׁש ּובכל לבב ּבכל ְְְְְְְִֶֶַָָָתדרׁשּנּו

¯e‡·e את פני ּבּקׁשּו ּׁשּכתּוב מה ּדהּנה הענין, ≈ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

היא  זֹו ּבּקׁשה הּנה אבּקׁש, הוי' ֲֲִִֵֵֶַַָָָָָּפני

ּדיקא. מּׁשם גֹו', מּׁשם ּובּקׁשּתם ׁשּכתּוב ְְְִִִֶֶַָָָָָּכמֹו

אחר  ּבמקֹום ּכמבאר ּבזה, ּבארּוּכה,22והענין ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹ

ּגם  ּובמילא אלקּות, על לֹומר ׁשּי "זה" ְֱֵֶֶַַַַָָָֹׁשּלׁשֹון

ועלּֿדר] אלקּות עם הּקׁשּורים הענינים ּכל ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָֹעל

נתן' ּדרּבי ּב'אבֹות ז"ל רּבֹותינּו עׂשרה 23מאמר ְְֲֲִֵַַַַַָָָָָ

ׁשּנאמר  - הּקּב"ה חּיים, אלקים 24נקראים וה' ְֱֱִִִִֶֶַַַַָָָֹ

חּיים  נקראּו יׂשראל וכן חּיים, אלקים הּוא ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶַַָֹאמת

ׁשּנאמר  חּיים 25- אלקיכם ּבהוי' הּדבקים ואּתם ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

חּיים], אלקים נקרא ׁשהּקּב"ה ּכמֹו הּיֹום, ְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹּכּולכם

ּׁשּכתּוב  מה ׁשּלׁשֹון 26ׁשּזהּו זה, אלקינּו הּנה ֱִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

על  ּגם אּלא הוי', ׁשם על רק לא נאמר ֱֲֵֶֶֶַַַַַָָָֹ"זה"

לכל  ּבנֹוגע  ּוכמֹוֿכן וחּיּותנּו. ּכחנּו ְְְְֱֵֵֵֵֵַַָֹֹאלקינּו,

ׁשּנעׂשּו חּולין ואפילּו ּומצֹות, ּדתֹורה ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָהענינים

הּקדׁש טהרת ּבאֹופן 27על היא ׁשעׂשּיתם ּכיון , ְֲֳִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

ּדעהּו ּדרכי ּדּֿכל 28ּדּֿבכל ּבאֹופן ואפילּו , ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָ

ׁשמים  לׁשם לׁשֹון 29מעׂשי עליהם לֹומר ׁשּי , ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ועם  ׁשמים" "ׁשם עם קׁשּורים להיֹותם ְְְִִִִִֵֶַָָ"זה",

ׁשהרי  עצמם, ּומצֹות ּבתֹורה ּובפרט ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָ"ּדעהּו",

אחד  ּורצֹונֹו וחכמתֹו ׁשאר 30הּוא אמנם, . ְְְְְֶָָָָָָ

"ׁשם". נקראים ּבהּנ"ל, נכללים ׁשאינם ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָהענינים

ׁשּצרי ּכיון מּׁשם, ּובּקׁשּתם נאמר זה ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָועל

"ׁשם". ּבבחינת ׁשּנמצאּו הענינים את ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָלהפֹו

e‰ÊÂ,'וגֹו מּׁשם ּובּקׁשּתם ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם ¿∆ְְִִֵֶֶַַַָָ

"ׁשם", ּבבחינת לפעֹול ׁשּצריכים ְְְְִִִִִֵֶַָָּדכיון

הּצּדיקים, ׁשּבעבֹודת ּבזה, והענין ּדּֿובּקׁשּתם. ּבאֹופן העבֹודה להיֹות ְְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָצריכה
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,‰·eLzŒÈÏÚa ˙„B·Ú ÔÈÚ ‡e‰ ÈeÏ‚a ‰„B·Ú‰ È¯L˙Â¿ƒ¿≈»¬»¿»ƒ¿«¬««¬≈¿»

בחוץ") ("אמצאך הריחוק מתוך Ê‰התקרבות ÏÚL התשובה עבודת על ∆«∆
ÌMÓ ÌzLw·e ¯Ó‡ הרחוק Óeˆ‡˙מהמקום EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙‡ ∆¡«ƒ«¿∆ƒ»∆¬»»¡…∆»»»

.ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa epL¯„˙ Èkƒƒ¿¿∆¿»¿»¿¿»«¿∆
תוכנה  את יותר בפרטיות ומבאר והולך

התשובה: עבודת של וענינה

‰Ó ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e≈»ƒ¿»¿ƒ≈«
EÈt ˙‡ ÈÙ eLwa ·e˙kM∆»«¿»»∆»∆
BÊ ‰Lwa ‰p‰ ,Lw·‡ 'ÈÂ‰¬»»¬«≈ƒ≈«»»

‡È‰ זהה תוכן e˙kL·בעלת BÓk ƒ¿∆»
ÌMÓ ,'B‚ ÌMÓ ÌzLw·eƒ«¿∆ƒ»ƒ»

‡˜Èc"משם" ואומר מדייק הפסוק »¿»
לאלוקות  בהתקרבות שמדובר להורות

הריחוק. Êa‰,מתוך ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·Ók22 בתורת «¿…»¿»«≈

ÔBLlLהחסידות  ,‰ke¯‡a«¬»∆»
,˙e˜Ï‡ ÏÚ ¯ÓBÏ CiL "‰Ê"∆«»««¡…
ÌÈÈÚ‰ Ïk ÏÚ Ìb ‡ÏÈÓ·e¿≈»««»»ƒ¿»ƒ
ŒÏÚÂ] ˙e˜Ï‡ ÌÚ ÌÈ¯eLw‰«¿ƒƒ¡…¿«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ó C¯c∆∆«¬««≈«

'Ô˙ Èa¯c ˙B·‡'a23‰¯NÚ ¿»¿«ƒ»»¬»»
- ‰"aw‰ ,ÌÈiÁ ÌÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ«ƒ«»»

¯Ó‡pL24˙Ó‡ ÌÈ˜Ï‡ '‰Â ∆∆¡««¡…ƒ¡∆
ÔÎÂ ,ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡ ‡e‰¡…ƒ«ƒ¿≈
- ÌÈiÁ e‡¯˜ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿¿«ƒ

¯Ó‡pL25ÌÈ˜·c‰ Ìz‡Â ∆∆¡«¿«∆«¿≈ƒ
ÌÎÏek ÌÈiÁ ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰a«¬»»¡…≈∆«ƒ¿∆
‡¯˜ ‰"aw‰L BÓk ,ÌBi‰«¿∆«»»ƒ¿»

,ÌÈiÁ ÌÈ˜Ï‡ ישראל שבני וכשם ¡…ƒ«ƒ
נקראו  הקדושֿברוךֿהוא עם הקשורים

נקרא  שהקדושֿברוךֿהוא כשם "חיים"

שגם  "זה" הלשון לגבי גם כך "חיים",

נקראים  באלוקות הקשורים הדברים

e˙kM·"זה" ‰Ó e‰fL ,[26 ∆∆«∆»
˜Ï‡ ‰p‰ÔBLlL ,‰Ê eÈ ƒ≈¡…≈∆∆»

ÌL ÏÚ ˜¯ ‡Ï ¯Ó‡ "‰Ê"∆∆¡«…««≈
'ÈÂ‰ ֿ הקדוש אל שמתייחס השם ¬»»

האלוקות, עצם בעצמו, ברוךֿהוא

,eÈ˜Ï‡ ÏÚ Ìb ‡l‡ האלוקות ∆»««¡…≈
להיות  יורדת שהיא ≈…eÁkכפי

כוח) מלשון ≈»¿e˙eiÁÂ("אלוקים"

הנבראים. שלנו, החיות B˙c¯‰מקור ÌÈÈÚ‰ ÏÎÏ Ú‚Ba ÔÎŒBÓÎe¿≈¿≈«¿»»ƒ¿»ƒ¿»
ÔÈÏeÁ eÏÈÙ‡Â ,˙BˆÓe אבל קדושה שאינם ÏÚדברים eNÚpL ƒ¿«¬ƒƒ∆«¬«

L„w‰ ˙¯‰Ë27EÈÎ¯c ÏÎac ÔÙB‡a ‡È‰ Ì˙iNÚL ÔÂÈk , »√««…∆≈»∆¬ƒ»»ƒ¿∆¿¿»¿»∆
e‰Úc28, חול בדברי העיסוק כדי תוך אפילו באלקות והכרה ידיעה מתוך »≈

EÈNÚÓ Ïkc ÔÙB‡a eÏÈÙ‡Â«¬ƒ¿∆¿»«¬∆
ÌÈÓL ÌLÏ29, החולין שבענייני ¿≈»«ƒ

קדושה  של ומטרה כוונה יש עצמם

ÔBLÏ Ì‰ÈÏÚ ¯ÓBÏ CiL«»«¬≈∆»
,"‰Ê" ובעיקרו שבמקורו הלשון ∆

לאלוקות «¿Ì˙BÈ‰Ïƒמתייחס
"ÌÈÓL ÌL" ÌÚ ÌÈ¯eL¿̃ƒƒ≈»«ƒ
‰¯B˙a Ë¯Ù·e ,"e‰Úc" ÌÚÂ¿ƒ»≈ƒ¿»¿»

,ÌÓˆÚ ˙BˆÓe שייך בוודאי שבהם ƒ¿«¿»
"זה" ‰e‡לומר È¯‰L ֿ הקדוש ∆¬≈

בעצמו  ממנה B˙ÓÎÁÂברוךֿהוא ¿»¿»
התורה  באות BBˆ¯eבאה ממנו ¿

והמצוות Á‡30„המצוות  והתורה ∆»
ומאוחדים  «¿«‡ÌÓ,בו.קשורים

ÌÈÏÏÎ ÌÈ‡L ÌÈÈÚ‰ ¯‡L¿»»ƒ¿»ƒ∆≈»ƒ¿»ƒ
,Ï"p‰a של חולין העולם ענייני ¿««

עניני  עם וברור ישיר קשר להם שאין

"ÌL"קדושה  ÌÈ‡¯˜ ביטוי ƒ¿»ƒ»
דבר  על ל"זה"שמורה בניגוד רחוק,

קרוב. דבר על שמורה ביטוי שהוא

‰Ê ÏÚÂ דברים לאותם ביחס ¿«∆
"שם" ונקראים בריחוק שנמצאים

ÔÂÈk ,ÌMÓ ÌzLw·e ¯Ó‡∆¡«ƒ«¿∆ƒ»≈»
ÌÈÈÚ‰ ˙‡ CBÙ‰Ï CÈ¯vL∆»ƒ«¬∆»ƒ¿»ƒ
"ÌL" ˙ÈÁ·a e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ«»
לקדושה. ולהעלותם מהריחוק ולקרבם

·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»
ÔÂÈÎc ,'B‚Â ÌMÓ ÌzLw·eƒ«¿∆ƒ»¿¿≈»
˙ÈÁ·a ÏBÚÙÏ ÌÈÎÈ¯vL∆¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ«
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ,"ÌL"»¿ƒ»ƒ¿
ÌzLw·ec ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰»¬»¿∆¿ƒ«¿∆
שממשיך  כפי ומאמץ, יגיעה מתוך

B·ÚaL„˙ומבאר. ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«¬«
ÌÈ˜Ï‡‰L ÈÙk ,ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒ¿ƒ∆»¡…ƒ
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יׁשר  האדם את עׂשה ׁשהאלקים ׁשּלא 31ּכפי , ְֱִִֶֶֶָָָָָָָָֹֹ

לא  אפילּו ,הּדר את עבר ולא ּפגם ולא ְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחטא

 ֿ ועלֿאחת ליגיעה, צרי אין ּדדּקּות, ְְְִִִֵַַַַַָָּבדּקּות

אּלא  עצּומה, ליגיעה צרי ׁשאין ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּכּמהֿוכּמה

ּכׁשּׁשֹואל  ּומּיד ּבלבד, ׁשאלה אפילּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָמסּפיק

להפֹו ּגם ּכׁשּצרי אבל ּבּקׁשתֹו. את ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָממּלאים

להיֹות  צרי אזי "ׁשם", ּדבחינת הענינים ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָאת

יגיעה  ּגם) אּלא ּבלבד, ׁשאלה רק ְְְִִֵֶַַַָָָֹ(לא

ודוקא  (ּובּקׁשּתם), ּבּקׁשה ׁשל ּבאֹופן ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָוהׁשּתּדלּות

ׁשּמֹוסיף  ּוכפי "ּומצאת", יהיה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָעלֿידיֿזה

(דּו תדרׁשּנּו" "ּכי הּוא זה על ׁשהּטעם ְְִִֶֶֶַַַַַָּבּכתּוב

זּוכן). אים וועסט דּו אּון מאנען, אים ְְְִִֶֶֶָוועסט

ענין  ּגם אּלא ּובּקׁשה, ׁשאלה רק לא ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹהינּו,

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר ׁשּזהּו ודרׁשּת32הּדריׁשה, ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּופֹוסקים  ּבגמרא הּמּובא ּכהּדין 33וחקרּת, ְְְְְִִִַַַָָָָָ

וד  ׁשֹואל מן ׁשהּׁשֹופט ּדברים ּגם וחֹוקר ֹורׁש ְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

זה, לענין ׁשּיכּות להם אין ׁשּלכאֹורה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהּצד

והענין  ּומּצב הּמעמד לברּור ּבא ֿ זה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָועלֿידי

ׁשהּוא  ּכמֹו אּלא) ּבאמת, ׁשהּוא ּכמֹו רק ְְֱֶֶֶֶֶַָֹ(לא

ּבּדין, זּכאי יֹוצא ׁשאז לאמּתתֹו, ֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָּבאמת

העלמֹות  ׁשל הענינים ּכל לגמרי ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּומתּבּטלים

ּובחינת  "ּפני", ּבחינת אצלֹו ונעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָוהסּתרים,

תדרׁשּנּו) (ּכי ּבּכתּוב  ּומסּים ּבגּלּוי . הוי'" ּפני"ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

הּדריׁשה  ׁשענין הינּו, ,נפׁש ּובכל לבב ְְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָּבכל

לבב ּבכל עבֹודתֹו עֹובד ּכאׁשר להיֹות ְְְְֲֲִֵֶַָָָָיכֹול

הּכּונה  ּתכלית נׁשלמת ועלֿידיֿזה .נפׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּובכל

ּובאֹופן  ,אלקי הוי' את מּׁשם ְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָֹּדּֿובּקׁשּתם

ּדּיּוק  מּובן אינֹו ּדלכאֹורה "ּומצאת", ְְֲִִֵֶֶַָָָָָׁשּנעׂשה

ּבּגמרא  איתא ׁשהרי "ּומצאת", 34הּלׁשֹון ְֲִֵֶַַָָָָָָָ

זה  ׁשענין וכיון הּדעת, ּבהיסח ּבאה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמציאה

ענין  אּלא ּבעלמא ׁשאלה רק לא ּדהינּו מּׁשם, ּדּֿובּקׁשּתם העבֹודה לאחרי ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּבא

הּוא, הענין א הּדעת. ּדהיסח הענין היפ זה הרי ּדוקא, ּבּקׁשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשל
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¯LÈ Ì„‡‰ ˙‡ ‰NÚ31, מנת על מלכתחילה האדם את ברא שה' כפי »»∆»»»»»

הישר, בדרך ‰C¯cשילך ˙‡ ¯·Ú ‡ÏÂ Ì‚t ‡ÏÂ ‡ËÁ ‡lL∆…»»¿…»«¿…»«∆«∆∆
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‰ÚÈ‚ÈÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡L ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,‰ÚÈ‚ÈÏ CÈ¯»̂ƒƒƒ»¿««««»¿«»∆≈»ƒƒƒ»
,‰ÓeˆÚ מן יוצא גדול, מאמץ ¬»

‡eÏÈÙהכלל, ˜ÈtÒÓ ‡l‡∆»«¿ƒ¬ƒ
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Ï‡BMLk „iÓe בבקשה ƒ»¿∆≈
Ï·‡ .B˙Lwa ˙‡ ÌÈ‡lÓÓ¿«¿ƒ∆«»»¬»
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"ומצאת" יהיה "Èkאכן ‡e‰ƒ

"epL¯„˙ במשמעות (דרישה ƒ¿¿∆
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(עבודת  לאלקות להתקרב כדי האדם
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ט il icece icecl ip`

יׁשר  האדם את עׂשה ׁשהאלקים ׁשּלא 31ּכפי , ְֱִִֶֶֶָָָָָָָָֹֹ

לא  אפילּו ,הּדר את עבר ולא ּפגם ולא ְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹחטא

 ֿ ועלֿאחת ליגיעה, צרי אין ּדדּקּות, ְְְִִִֵַַַַַָָּבדּקּות

אּלא  עצּומה, ליגיעה צרי ׁשאין ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּכּמהֿוכּמה

ּכׁשּׁשֹואל  ּומּיד ּבלבד, ׁשאלה אפילּו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָמסּפיק

להפֹו ּגם ּכׁשּצרי אבל ּבּקׁשתֹו. את ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָממּלאים

להיֹות  צרי אזי "ׁשם", ּדבחינת הענינים ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָאת

יגיעה  ּגם) אּלא ּבלבד, ׁשאלה רק ְְְִִֵֶַַַָָָֹ(לא

ודוקא  (ּובּקׁשּתם), ּבּקׁשה ׁשל ּבאֹופן ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָוהׁשּתּדלּות

ׁשּמֹוסיף  ּוכפי "ּומצאת", יהיה ְְְִִִֵֶֶֶַָָָעלֿידיֿזה

(דּו תדרׁשּנּו" "ּכי הּוא זה על ׁשהּטעם ְְִִֶֶֶַַַַַָּבּכתּוב

זּוכן). אים וועסט דּו אּון מאנען, אים ְְְִִֶֶֶָוועסט

ענין  ּגם אּלא ּובּקׁשה, ׁשאלה רק לא ְְְִֵֶַַַַַָָָָֹהינּו,

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר ׁשּזהּו ודרׁשּת32הּדריׁשה, ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּופֹוסקים  ּבגמרא הּמּובא ּכהּדין 33וחקרּת, ְְְְְִִִַַַָָָָָ

וד  ׁשֹואל מן ׁשהּׁשֹופט ּדברים ּגם וחֹוקר ֹורׁש ְְְִִֵֵֵֵֶַַָ

זה, לענין ׁשּיכּות להם אין ׁשּלכאֹורה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהּצד

והענין  ּומּצב הּמעמד לברּור ּבא ֿ זה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָועלֿידי

ׁשהּוא  ּכמֹו אּלא) ּבאמת, ׁשהּוא ּכמֹו רק ְְֱֶֶֶֶֶַָֹ(לא

ּבּדין, זּכאי יֹוצא ׁשאז לאמּתתֹו, ֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָּבאמת

העלמֹות  ׁשל הענינים ּכל לגמרי ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּומתּבּטלים

ּובחינת  "ּפני", ּבחינת אצלֹו ונעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָוהסּתרים,

תדרׁשּנּו) (ּכי ּבּכתּוב  ּומסּים ּבגּלּוי . הוי'" ּפני"ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

הּדריׁשה  ׁשענין הינּו, ,נפׁש ּובכל לבב ְְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָּבכל

לבב ּבכל עבֹודתֹו עֹובד ּכאׁשר להיֹות ְְְְֲֲִֵֶַָָָָיכֹול

הּכּונה  ּתכלית נׁשלמת ועלֿידיֿזה .נפׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּובכל

ּובאֹופן  ,אלקי הוי' את מּׁשם ְְְֱֲִִֶֶֶֶַָָָֹּדּֿובּקׁשּתם

ּדּיּוק  מּובן אינֹו ּדלכאֹורה "ּומצאת", ְְֲִִֵֶֶַָָָָָׁשּנעׂשה

ּבּגמרא  איתא ׁשהרי "ּומצאת", 34הּלׁשֹון ְֲִֵֶַַָָָָָָָ

זה  ׁשענין וכיון הּדעת, ּבהיסח ּבאה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּמציאה

ענין  אּלא ּבעלמא ׁשאלה רק לא ּדהינּו מּׁשם, ּדּֿובּקׁשּתם העבֹודה לאחרי ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּבא

הּוא, הענין א הּדעת. ּדהיסח הענין היפ זה הרי ּדוקא, ּבּקׁשה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשל
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כט.31) ז, קהלת טו.32)ע"פ יג, ראה ואילך.33)פ' ה"ד פ"א עדות הל' רמב"ם ואילך. א מ, סנהדרין סנהדרין 34)ראה

א. צז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯LÈ Ì„‡‰ ˙‡ ‰NÚ31, מנת על מלכתחילה האדם את ברא שה' כפי »»∆»»»»»

הישר, בדרך ‰C¯cשילך ˙‡ ¯·Ú ‡ÏÂ Ì‚t ‡ÏÂ ‡ËÁ ‡lL∆…»»¿…»«¿…»«∆«∆∆
Ï‡הישרה, eÏÈÙ‡,ביותר קלים ופגימה ‡ÔÈחטא ,˙ew„c ˙ew„a ¬ƒ…¿«¿«≈

‰ÚÈ‚ÈÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡L ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,‰ÚÈ‚ÈÏ CÈ¯»̂ƒƒƒ»¿««««»¿«»∆≈»ƒƒƒ»
,‰ÓeˆÚ מן יוצא גדול, מאמץ ¬»

‡eÏÈÙהכלל, ˜ÈtÒÓ ‡l‡∆»«¿ƒ¬ƒ
‰Ï‡L,מועטת Ïa·„,בקשה ¿≈»ƒ¿«

Ï‡BMLk „iÓe בבקשה ƒ»¿∆≈
Ï·‡ .B˙Lwa ˙‡ ÌÈ‡lÓÓ¿«¿ƒ∆«»»¬»

CBÙ‰Ï Ìb CÈ¯vLk לקדושה ¿∆»ƒ««¬
,"ÌL" ˙ÈÁ·c ÌÈÈÚ‰ ˙‡∆»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«»

מאלקות  בריחוק ‡ÈÊהנמצאים ,¬«
‰Ï‡L ˜¯ ‡Ï) ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿…«¿≈»

מועטת Ìb)בקשה ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»«
ÏL ÔÙB‡a ˙eÏczL‰Â ‰ÚÈ‚È¿ƒ»¿ƒ¿«¿¿∆∆

‰Lwa הרבה להתחנן «»»
ŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â ,(ÌzLw·e)ƒ«¿∆¿«¿»«¿≈
ÈÙÎe ,"˙‡ˆÓe" ‰È‰È ‰Ê∆ƒ¿∆»»»¿ƒ
ÏÚ ÌÚh‰L ·e˙ka ÛÈÒBnL∆ƒ«»∆««««

‰Ê"ובקשתם" שבעקבות לכך הסיבה ∆
"ומצאת" יהיה "Èkאכן ‡e‰ƒ

"epL¯„˙ במשמעות (דרישה ƒ¿¿∆
ÔÚ‡Ó,כפולה  ÌÈ‡ ËÒÚÂÂ e„∆¿ƒ»∆

אותו  ותתבע תדרוש „eאתה Ôe‡
ÔÎeÊ ÌÈ‡ ËÒÚÂÂ תבקש ואתה ∆¿ƒ¿

אותו). ¯˜ותחפש ‡Ï ,eÈ‰«¿…«
‰Lw·e ‰Ï‡L,סתםÌb ‡l‡ ¿≈»«»»∆»«
‰LÈ¯c‰ ÔÈÚ,חיפוש של במובן ƒ¿««¿ƒ»

·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚ e‰fL32 ∆∆«∆∆«∆»
שהם  לוודא העדים חקירת לענין

בבית  הדברים ובירור אמת דוברים

ÔÈc‰kהדין ,z¯˜ÁÂ zL¯„Â¿»«¿»¿»«¿»¿«ƒ
ÌÈ˜ÒBÙe ‡¯Ó‚a ‡·en‰33 «»ƒ¿»»¿ƒ

L¯B„Â Ï‡BL ËÙBM‰L∆«≈≈¿≈
„v‰ ÔÓ ÌÈ¯·c Ìb ¯˜BÁÂ¿≈«¿»ƒƒ««

‡ÔÈצדדיים דברים  ‰¯B‡ÎlL∆ƒ¿»≈
‰Ê ÔÈÚÏ ˙eÎiL Ì‰Ï שבו »∆«»¿ƒ¿»∆

לחקור  רוצה הדין בית ואותו עוסקים

כתוצאה ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰ולברר, ¿«¿≈∆
והדרישה  «a‡("ובקשתם")מהחקירה

הדין  vÓe·בית „ÓÚn‰ ¯e¯·Ï¿≈««¬»«»
‡e‰L BÓk ˜¯ ‡Ï) ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»…«¿∆

˙Ó‡a,סתם,B˙zÓ‡Ï ˙Ó‡a ‡e‰L BÓk (‡l‡ במשמעות 'אמת' ∆¡∆∆»¿∆∆¡∆«¬ƒ»
ביותר מתבררתÊ‡Lהנעלית לאמיתה האמת הנידון BÈˆ‡כאשר האיש ∆»≈
,ÔÈca È‡kÊ של הדין בימי למעלה האדם של ומשפט הדין לענין גם וכך «««ƒ

משם", "ובקשתם של הרוחנית העבודה ידי שעל הכיפורים, ויום השנה ראש

בדין  זכאי יוצא האדם דבר של בסופו

Ïk È¯Ó‚Ï ÌÈÏha˙Óeƒ¿«¿ƒ¿«¿≈»
˙BÓÏÚ‰ ÏL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆«¿»

ÌÈ¯zÒ‰Â,האלקות גילוי על ¿∆¿≈ƒ
,"Èt" ˙ÈÁa BÏˆ‡ ‰NÚÂ¿«¬∆∆¿¿ƒ«»«
Èel‚a "'ÈÂ‰ EÈt" ˙ÈÁ·e¿ƒ«»∆¬»»¿ƒ

בגלו  בו מאיר האלוקי האור י.פנימיות

(epL¯„˙ Èk) ·e˙ka ÌiÒÓe¿«≈«»ƒƒ¿¿∆
של  והחיפוש והדרישה שהבקשה

(עבודת  לאלקות להתקרב כדי האדם

תהיה  ÏÎ·eהתשובה) E··Ï ÏÎa¿»¿»¿¿»
‰LÈ¯c‰ ÔÈÚL ,eÈ‰ ,ELÙ«¿∆«¿∆ƒ¿««¿ƒ»
שמביא  האלוקות אחרי והחיפוש

"פני" והתגלות «ÏBÎÈל"ומצאת"
B˙„B·Ú „·BÚ ¯L‡k ˙BÈ‰Ïƒ¿«¬∆≈¬»

ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa עבודה ¿»¿»¿¿»«¿∆
הלב. פנימיות ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰מתוך

‰ek‰ ˙ÈÏÎz ˙ÓÏL המטרה ƒ¿∆∆«¿ƒ««»»
‡˙הפנימית ÌMÓ ÌzLw·e-c¿ƒ«¿∆ƒ»∆

‰NÚpL ÔÙB‡·e ,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰¬»»¡…∆¿∆∆«¬∆
BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,"˙‡ˆÓe"»»»¿ƒ¿»≈

ÔBLl‰ ˜eic Ô·eÓ הפסוק של »ƒ«»
‡˙È‡ È¯‰L ,"˙‡ˆÓe" מובא »»»∆¬≈ƒ»

‡¯Óba34‰‡a ‰‡ÈˆnL «¿»»∆¿ƒ»»»
,˙Úc‰ ÁÒÈ‰a עלֿידי ולא ¿∆««««

האדם, מצד ומאמץ «≈¿ÔÂÈÎÂהשתדלות
‰Ê ÔÈÚL ההתקרבות "ומצאת", של ∆ƒ¿»∆

‰B·Ú„‰לאלוקות È¯Á‡Ï ‡a»¿«¬≈»¬»
‡Ï eÈ‰c ,ÌMÓ ÌzLw·e-c¿ƒ«¿∆ƒ»¿«¿…
ÔÈÚ ‡l‡ ‡ÓÏÚa ‰Ï‡L ˜«̄¿≈»¿»¿»∆»ƒ¿»
‰Ê È¯‰ ,‡˜Âc ‰Lwa ÏL∆«»»«¿»¬≈∆
˙Úc‰ ÁÒÈ‰c ÔÈÚ‰ CÙÈ‰≈∆»ƒ¿»¿∆««««
רבה  עבודה כאן יש אדרבה שהרי

נקרא  ולמה האדם, מצד גדול ומאמץ

"מציאה".? בשם ‰ÔÈÚהדבר C‡«»ƒ¿»
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h"kyz'dי ,zegilqc 'b

ׁשּלכן  הּבּקׁשה, ער לפי ׁשּלא היא ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשההמׁשכה

מציאה  ּבׁשם .35נקראת ְְְִִֵֵָ

ÌÓ‡'גֹו "ּובּקׁשּתם להיֹות ׁשּצרי אףֿעלּֿפי »¿»ְְִִִִֶֶַַַָ

,"נפׁש ּובכל לבב ּבכל תדרׁשּנּו ְְְְְְְִִֶֶַָָָּכי

וריּבּוי  זמן ריּבּוי זה על צרי אין ְְִִִִֵֶַַָָָמּכלֿמקֹום

איׁש אֹודֹות ׁשּמדּוּבר ּכיון ּכי ְְְִִִֵֶַָָההתּבֹוננּות,

הוי' ּדּבר ּבפנים ּד"ּפנים הענין ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָיׂשראל,

ּוכתיב  (ּכּנ"ל), ּכח36עּמכם" ,אלקי הוי' אנכי ְֱֲֲִִִֶֶַַָָָָֹֹֹ

חׁשיב  הּקּב"ה ׁשל ּדּבּורֹו הּנה ,ְִִִֵֶֶַַָָָוחּיּות

ואחד 37ּכמעׂשה  אחד ּבכל ּבפֹועל ּכן ׁשּנעׂשה , ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ׁשּיּומׁש אּלא אינּה ּבזה העבֹודה וכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמּיׂשראל,

מֹוׁשל  יהיה זה ׁשענין הּגלּוי, אל ההעלם ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָמן

ּבעֹולם. ּבחלקֹו ואפילּו עניניו ּבכל ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָוׁשֹולט

הּפסקּֿדין  מּיׂשראל,38וכּידּוע ואחד אחד ׁשּכל ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבפנימּיּותֹו הּנה ׁשהּוא, ּומּצב מעמד ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָּבאיזה

ּבפֹועל  רצֹונֹו ּולקים להקּב"ה, ׁשּי להיֹות ְְְְִֵֶַַַַָָָרֹוצה

וקּיּום  הּתֹורה ּבלימּוד  טפחים, מעׂשרה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָלמּטה

 ֿ הּיֹום ּבהנהגתֹו הענינים ּפרטי ּובכל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָהּמצֹות,

ִיֹומית.

ׁשהּוא p‰Â‰ד) אלּול ּדחדׁש העבֹודה ּכללּות ¿ƒ≈ְְֱֲֶֶָָָֹ

תדרׁשּנּו ּכי גֹו' מּׁשם ּובּקׁשּתם ְְְְִִִִִֶֶַַָענין

ּומֹוסיפין  ּד"ּגֹורעין הענין עם קׁשּור ְְְִִִִִָָָגֹו',

ּד'אלּול', העבֹודה ּבכללּות ּדהּנה, ְְְְֱֲִִִֵֶָָָודֹורׁשין".

"ּדֹודי  אחרּֿכ נעׂשה ׁשעלֿידיֿזה לדֹודי", ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָ"אני

עם  לדֹודי" ּד"אני החיּבּור להיֹות צרי ְְְֲִִִִִִִַָלי",

הּנסירה  ענין עלֿידי לי" ּבזה,39"ּדֹודי והענין . ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

הּמּגיד  להרב ּתֹורה' ּב'אֹור ּבארּוּכה 40ּכמבאר ְְְֲִַַַַַָָָָֹ
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ובכ"מ.35) .1165 ע' ח"ד לקו"ש גם ב.36)ראה כ, כב.37)יתרו פמ"ד, ב"ר ספ"ב.38)ראה גירושין הל' ראה 39)רמב"ם

.217 ע' תש"ט בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק בהערת ואילך.40)הנסמן ב עט,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÎLÓ‰‰L ,‡e‰"משם "ובקשתם ידי על שבאה האלוקית וההתגלות ∆««¿»»

כי  "ומצאת" נקראת ומכלֿמקום ויגיעה עבודה של תוצאה אכן È‰ƒ‡היא
‰‡ÈˆÓ ÌLa ˙‡¯˜ ÔÎlL ,‰Lwa‰ C¯Ú ÈÙÏ ‡lL35 כשם ∆…¿ƒ∆∆««»»∆»≈ƒ¿≈¿≈¿ƒ»
שלו. היגיעה ערך לפי שלא לקבל זוכה האדם שבמציאה

CÈ¯vL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ÌÓ‡»¿»««ƒ∆»ƒ
Èk 'B‚ ÌzLw·e" ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ«¿∆ƒ
ÏÎ·e E··Ï ÏÎa epL¯„ƒ̇¿¿∆¿»¿»¿¿»

,"ELÙ התשובה שעבודת וכדי «¿∆
התגל  של התוצאה את ות תפעל

בעבודה  צורך יש אכן האלקות פנימיות

ˆ¯CÈויגיעה, ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»ƒ
ÈeaÈ¯Â ÔÓÊ ÈeaÈ¯ ‰Ê ÏÚ«∆ƒ¿«¿ƒ
¯ae„nL ÔÂÈk Èk ,˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿ƒ≈»∆¿»

,Ï‡¯NÈ LÈ‡ ˙B„B‡,יהודי ƒƒ¿»≈
Ba LiLמהותו ‰ÔÈÚבעצם ∆≈»ƒ¿»

'ÈÂ‰ ¯ac ÌÈÙa ÌÈt"c¿»ƒ¿»ƒƒ∆¬»»
,(Ï"pk) "ÌÎnÚ שלו והפנימיות ƒ»∆««

האלוקות  בפנימיות מחוברת

·È˙Îe36,EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÎ‡ ¿ƒ»…ƒ¬»»¡…∆
הופך  האלוקות לעצם שקשור הוי' שם

E˙eiÁÂלהיות EÁk ומתלבש יורד …¬¿«∆
ובעולם, באדם B¯eacופועל ‰p‰ƒ≈ƒ

‰NÚÓk ·ÈLÁ ‰"aw‰ ÏL37 ∆«»»»ƒ¿«¬∆
ר' וגו'... נתתי "לזרעך המדרש, (כדברי

אף  רשב"ג בשם דוסתאי ור' הונא

מעשה  הקדושֿברוךֿהוא של מאמרו

הארץ  את אתן נתתי, לזרעך שנאמר

את  נתתי אלא כאן כתיב אין הזאת

בעניננו, וגם הזאת....), הארץ

עם  הקדושֿברוךֿהוא של ה"דיבור"

בפנים", "פנים של באופן ישראל בני

ÏÎaגורם ÏÚBÙa Ôk ‰NÚpL∆«¬∆≈¿«¿»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ובעצם ∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

מחוברת  יהודי כל של הפנימיות

 ֿ הקדוש של הפנימיות עם ומאוחדת

Êa‰ברוךֿהוא, ‰„B·Ú‰ ÏÎÂ¿»»¬»»∆
מצידו  ולעשות לפעול האדם שעל

CLÓeiL ‡l‡ dÈ‡ העניין ≈»∆»∆¿«
ויתגלה שכבר  ויצא Ê‰קיים, ÔÈÚL ,ÈeÏb‰ Ï‡ ÌÏÚ‰‰ ÔÓ של ƒ«∆¿≈∆«ƒ∆ƒ¿»∆

לאלוקות  שלו ÂÈÈÚהשייכות ÏÎa ËÏBLÂ ÏLBÓ ‰È‰È האדם של ƒ¿∆≈¿≈¿»ƒ¿»»
ÌÏBÚaעצמו B˜ÏÁa eÏÈÙ‡Â.לקדושה ולהעלות לברר עליו שמוטל «¬ƒ¿∆¿»»

ÔÈcŒ˜Òt‰ Úe„iÎÂ38 שבית לאשתו גט לתת החייב לגבי הרמב"ם של ¿«»««¿«ƒ

מרצון  ולא בכפיה שנעשה לדבר נחשב ולא כשר והגט כך על אותו כופין דין

כיון המגרש, ÓÚÓ„הבעל ‰ÊÈ‡a ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏkL∆»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¿≈∆«¬»
,‡e‰L ·vÓe הדין בית הוראת את לקיים ברצונו שאין מצהיר הוא אם גם «»∆

התורה, פי a˜‰Ï"‰,על CiL ˙BÈ‰Ï ‰ˆB¯ B˙eiÓÈÙa ‰p‰ƒ≈ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«»«»»
‰hÓÏ ÏÚBÙa BBˆ¯ ÌÈ˜Ïe¿«≈¿¿«¿«»

,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ בצורה כלומר ≈¬»»¿»ƒ
מעשית  ‰Bz¯‰מאד „eÓÈÏa¿ƒ«»

ÈË¯t ÏÎ·e ,˙Bˆn‰ Ìei˜Â¿ƒ«ƒ¿¿»¿»≈
ŒÌBi‰ B˙‚‰‰a ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ¿«¿»»«

.˙ÈÓBÈƒ
‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk ‰p‰Â („¿ƒ≈¿»»¬»
ÔÈÚ ‡e‰L ÏeÏ‡ L„Ác¿…∆¡∆ƒ¿«
Èk 'B‚ ÌMÓ ÌzLw·eƒ«¿∆ƒ»ƒ
ÔÈÚ‰ ÌÚ ¯eL˜ ,'B‚ epL¯„ƒ̇¿¿∆»ƒ»ƒ¿»
"ÔÈL¯B„Â ÔÈÙÈÒBÓe ÔÈÚ¯Bb"c¿¿ƒƒƒ¿¿ƒ
דורש  התלמוד שבהם האופנים אחד

(לוקחים  'גורעין' – התורה פסוקי את

מסוימת  ממילה אותיות ו'מפחיתים')

במקום  הללו האותיות את ו'מוסיפין'

לפי  הפסוק תוכן את ו'דורשין' אחר

בעקבות  שמתקבלת המשמעות

את  ומבאר והולך ו'מוסיפין', ה'גורעין'

ה'. בעבודת הדברים ≈p‰c¿ƒ‰,משמעות
,'ÏeÏ‡'c ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏÎaƒ¿»»¬»∆¡

,"È„B„Ï È‡" לאלוקות התקרבות ¬ƒ¿ƒ
למעלה, ∆≈¿»∆ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰מלמטה

,"ÈÏ È„Bc" CkŒ¯Á‡ ‰NÚ«¬∆««»ƒƒ
מלמעלה  האדם אל האלוקות התקרבות

‰eaÈÁ¯למטה  ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«ƒ
"ÈÏ È„Bc" ÌÚ "È„B„Ï È‡"c¿¬ƒ¿ƒƒƒƒ

‰¯ÈÒp‰ ÔÈÚ È„ÈŒÏÚ39 כמבואר «¿≈ƒ¿««¿ƒ»
חיבור  שלצורך וחסידות בקבלה

'נסירה' תחילה להיות צריכה ואיחוד

האשה  בבריאת שמצינו וכמו והפרדה

היה  היה שהדבר הראשון מאדם

וכך  האדם, מן צלע ו'חיתוך' 'ניסור'

הנקראת  המלכות ספירת של ה'בנין'

עלֿידי  נפעל השנה) (בראש 'נוקבא'

שממשיך  וכפי (המידות), אנפין' מ'זעיר המלכות בחינת של והפרדה 'נסירה'

אלול. חודש של ה' בעבודת הדברים משמעות את ומפרט

„Èbn‰ ·¯‰Ï '‰¯Bz ¯B‡'a ‰ke¯‡a ¯‡·Ók ,‰Êa ÔÈÚ‰Â40 ¿»ƒ¿»»∆«¿…»«¬»¿»¿»«««ƒ
‰¯ÈÒp‰ ÔÈÚ ÊÓe¯Ó ÔÎÈ‰ שלכאורה וההפר בחינות שתי בין דה ≈»¿»ƒ¿««¿ƒ»
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il icece icecl ip`

מה  עלּֿפי ּבּתֹורה, הּנסירה ענין מרּומז ְְְִִִֵַַַַַָָָָהיכן

ּבּגמרא  ּבהן 41ּׁשאמרּו ׁשּדֹורׁשין מהּמּדֹות אחת ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ודֹורׁשין". ּומֹוסיפין "ּגֹורעין היא הּתֹורה ְְְִִִִִֶַָאת

"ּכי  ּד'דֹורׁשין', להענין לבא ׁשּבכדי ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹוהינּו,

זה  הרי ,"נפׁש ּובכל לבב ּבכל ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָתדרׁשּנּו

ּוכפי  ּומֹוסיפין', ּד'גֹורעין העבֹודה ְְְְֲִִִִֵַָָעלֿידי

ּבענינים 42ׁשּמבאר  לגרֹוע הינּו ּד'גֹורעין' ׁשהענין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּב'סּור  יֹותר ּדּיּוק הינּו ּובכללּות רצּויים, ְְְְְִִִִִֵַַָהּבלּתי

ּבענינים  להֹוסיף הינּו ּד'מֹוסיפין' והענין ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָמרע',

ועלֿידיֿזה  טֹוב'. ּב'עׂשה להֹוסיף ְְְְְֲִִֵֵֶַָהרצּויים,

לבב ּבכל תדרׁשּנּו "ּכי ּד'דֹורׁשין', הענין ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָנעׂשה

"ּובּקׁשּתם  נעׂשה (ׁשעלֿידיֿזה "נפׁש ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָּובכל

ּכּנ"ל). ּומצאת", אלקי הוי' את ֱֲִֶֶַַָָָָָָֹמ ּׁשם

ֿ ‡ÌÓה) ּפסק יׁשנֹו ׁשהרי להבין, צרי עדין »¿»ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ

מּבלי  אׁשר הּפֹוסקים, לכל ּברּור ְְְֲִִִִֶַָָּדין

עלֿידי  הּנה הּקֹודם, ּומּצבֹו מעמדֹו על ְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָהּבט

ּגמּור  צּדיק נעׂשה ּתׁשּובה לכל 43הרהּור והרי , ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָ

ּכּמה  ּתׁשּובה הרהּורי יׁש מּיׂשראל ואחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאחד

ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  ויֹום, יֹום ּבכל ְְְְִַַַַַָָָָָּפעמים

ּבימי  ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה אלּול, ְְְֱִֵֶַַַַַָָֹּבחדׁש

חדׁש ׁשל והחֹותם הּסּיּום ׁשּלהיֹותם ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹהּסליחֹות,

החיּתּום  אחרי הֹול והּכל ּבוּדאי 44אלּול, הרי , ְְֱֲֲִֵֵֵַַַַַֹ

הּוא  הרי ואםּֿכן ּבתׁשּובה, עבֹודתֹו עיקר ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָׁשאז

הּזדֹונֹות  ׁשּגם ּכיון  ואדרּבה , ּגמּור, צּדיק ְְְְִֵֶַַַַַָָָָּכבר

ּכזכּיֹות  לֹו ּבער45נעׂשּו ׁשּלא זכּיֹות לֹו יׁש הרי , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַֹֻֻ

ּגמּור  צּדיק ּבכללּות 46לגּבי הּצֹור מהּו ואםּֿכן , ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

גֹו', תדרׁשּנּו ּכי גֹו' מּׁשם ּדּֿובּקׁשּתם ְְְְְִִִִִֶֶַָָָהענין

העבֹודה  הקּדמת להיֹות צריכה זה ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָׁשּבׁשביל

ּומֹוסיפין'. ְְִִִּד'גֹורעין

C‡"קלּוגינקער "ּדער הּנקרא הּיצרֿהרע ּדהּנה הּוא, לכל 47הענין ׁשּמתחּכם , «ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
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א.41) כה, ואילך).42)זבחים 220 ע' תש"ט (סה"מ תש"ט הסליחה עמך כי ד"ה גם אור 43)ראה ב. מט, קדושין ראה

פ"א. תניא וראה ב). (א, דברים ר"פ לקו"ת סקי"ב. א.44)זרוע יב, פ"ז.45)ברכות תניא ב. פו, דרמ"צ 46)יומא ראה

סע"א. 47.113)קצא, ע' תש"ז .119 ע' תר"ץ השיחות ספר .124 ע' תרפ"ט סה"מ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לזו  זו ושייכות Óba¯‡מחוברות e¯Ó‡M ‰Ó ÈtŒÏÚ ,‰¯Bza41 «»«ƒ«∆»¿«¿»»

‰¯Bz‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈL¯BcL ˙Bcn‰Ó ˙Á‡ באמצעותה ולומדים ««≈«ƒ∆¿ƒ»∆∆«»
בתורה  שבכתב הלכות התורה מפסוקי "ÔÈÚ¯Bbשבעלֿפה ‡È‰ƒ¿ƒ

,'ÔÈL¯B„'c ÔÈÚ‰Ï ‡·Ï È„ÎaL ,eÈ‰Â ."ÔÈL¯B„Â ÔÈÙÈÒBÓeƒƒ¿¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈»…¿»ƒ¿»¿¿ƒ
ÏÎ·e E··Ï ÏÎa epL¯„˙ Èk"ƒƒ¿¿∆¿»¿»¿¿»

,"ELÙ רצון מתוך ובקשה חיפוש «¿∆
לאלקות È„ÈŒÏÚלהתקרב ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈

,'ÔÈÙÈÒBÓe ÔÈÚ¯B‚'c ‰„B·Ú‰»¬»¿¿ƒƒƒ
¯‡·nL ÈÙÎe42ÔÈÚ‰L ¿ƒ∆¿»≈∆»ƒ¿»

ÚB¯‚Ï eÈ‰ 'ÔÈÚ¯B‚'c להפחית ¿¿ƒ«¿ƒ¿«
,ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa‰ ÌÈÈÚa»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ
¯˙BÈ ˜eic eÈ‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»«¿ƒ≈

רבה Ú¯Ó',וזהירות ¯eÒ'a¿≈»
eÈ‰ 'ÔÈÙÈÒBÓ'c ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒƒ«¿
,ÌÈÈeˆ¯‰ ÌÈÈÚa ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»ƒ¿»ƒ»¿ƒ
ŒÏÚÂ .'·BË ‰NÚ'a ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿¬≈¿«

‰ÊŒÈ„È'מרע ב'סור הזהירות בזכות ¿≈∆
טוב' ב'עשה ∆¬»NÚ‰וההוספה

Èk" ,'ÔÈL¯B„'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿¿ƒƒ
ÏÎ·e E··Ï ÏÎa epL¯„ƒ̇¿¿∆¿»¿»¿¿»
‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL) "ELÙ«¿∆∆«¿≈∆«¬∆
'ÈÂ‰ ˙‡ ÌMÓ ÌzLw·e"ƒ«¿∆ƒ»∆¬»»

Ï"pk ,"˙‡ˆÓe EÈ˜Ï‡ כמבואר ¡…∆»»»««
באריכות  ).לעיל

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡ (‰»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
צורך  יש מה העבודה לשם בכל

וכן  "ובקשתם" של "גורעין האמורה

גדולה  ויגיעה עבודה שהיא ומוסיפין"

עבודת  ידי על ל"ומצאת" להגיע כדי

ÔÈcŒ˜Òtהתשובה  BLÈ È¯‰L∆¬≈∆¿¿«ƒ
¯L‡ ,ÌÈ˜ÒBt‰ ÏÎÏ ¯e¯a»¿»«¿ƒ¬∆
B·vÓe B„ÓÚÓ ÏÚ Ëa‰ ÈÏaÓƒ¿ƒ«≈««¬»«»

Ì„Bw‰,האדם È„ÈŒÏÚשל ‰p‰ «≈ƒ≈«¿≈
‰·eLz ¯e‰¯‰ בלבד‰NÚ ƒ¿¿»«¬∆

¯eÓb ˜Ècˆ43, את המקדש ולכן «ƒ»
גם  גמור", צדיק שאני מנת "על האשה

במצב  היה עתה שעד לנו ידוע אם

או  מקודשת" זו "הרי לחלוטין, שונה

מקודשת" "ספק הפחות ≈¬»È¯‰Âלכל
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ יהיה ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

שיהיה eLz·‰מי È¯e‰¯‰ LÈ≈ƒ¿≈¿»

L„Áa ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt ‰nk«»¿»ƒ¿»»¿««««»¿«»¿…∆
,ÏeÏ‡,לתשובה במיוחד מסוגל זמן nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ‰שהוא ¡¿««««»¿«»

,˙BÁÈÏq‰ ÈÓÈa של האחרונים בימים 'סליחות' לומר הנוהגים לפי ƒ≈«¿ƒ
Ïk‰Âהחודש ,ÏeÏ‡ L„Á ÏL Ì˙BÁ‰Â Ìeiq‰ Ì˙BÈ‰lL∆ƒ¿»«ƒ¿«»∆…∆¡¿«…

ÌezÈÁ‰ È¯Á‡ CÏB‰44, ≈«¬≈«ƒ
ברכות  בדיני הלכתי מושג במקורו,

את  ופותח שהטועה הגמרא (כדברי

ערבית  של שמע קריאת ברכות

אבל  אור", "יוצר שחרית, של בפתיחה

ב"מעריב  כי חתם יצא, ערבים"

ענין, בכל וכך הקובעת, היא החתימה

וכן  במיוחד, חשוב והחותם הסיום

וחותם  שבסיום הסליחות בימי בעניננו,

התשובה  שעבודת בוודאי אלול חודש

שאת  ביתר Ê‡Lהיא È‡cÂa È¯‰¬≈¿««∆»
ŒÌ‡Â ,‰·eL˙a B˙„B·Ú ¯˜ÈÚƒ«¬»ƒ¿»¿ƒ
,¯eÓb ˜Ècˆ ¯·k ‡e‰ È¯‰ Ôk≈¬≈¿»«ƒ»
˙BB„f‰ ÌbL ÔÂÈk ,‰a¯„‡Â¿«¿«»≈»∆««¿

˙BiÎÊk BÏ eNÚ45, כדברי «¬ƒ¿À
גם  גבוהה בדרגה שבתשובה הגמרא

הופכות  במזיד שנעשו העבירות

BÏלזכויות, LÈ È¯‰ שחטא למי ¬≈≈
תשובה  C¯Úaועשה ‡lL ˙BiÎÊ¿À∆…¿∆∆

והשוואה  יחס כל ˆÈc˜ללא Èa‚Ï¿«≈«ƒ
¯eÓb46C¯Bv‰ e‰Ó ÔkŒÌ‡Â , »¿ƒ≈««∆

ÌzLw·e-c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎaƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ«¿∆
,'B‚ epL¯„˙ Èk 'B‚ ÌMÓƒ»ƒƒ¿¿∆
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰Ê ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ»ƒ¿
ÔÈÚ¯B‚'c ‰„B·Ú‰ ˙Óc˜‰«¿»«»¬»¿¿ƒ

'ÔÈÙÈÒBÓe בוודאי זאת ללא גם והרי ƒƒ
נעלה  במצב נמצא כבר אחד כל

ביותר?.

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡Œ¯ˆi‰ «»ƒ¿»¿ƒ≈«≈∆
¯Úc" ‡¯˜p‰ Ú¯‰»««ƒ¿»∆

"¯Ú˜È‚eÏ˜47,'ה'ערמומי ¿ƒ¿∆
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÌkÁ˙nL∆ƒ¿«≈¿»∆»¿∆»
:BÏ ¯ÈaÒÓe ‡a ,BÈÚ ÈÙÏ¿ƒƒ¿»»«¿ƒ
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יי il icece icecl ip`

מה  עלּֿפי ּבּתֹורה, הּנסירה ענין מרּומז ְְְִִִֵַַַַַָָָָהיכן

ּבּגמרא  ּבהן 41ּׁשאמרּו ׁשּדֹורׁשין מהּמּדֹות אחת ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ודֹורׁשין". ּומֹוסיפין "ּגֹורעין היא הּתֹורה ְְְִִִִִֶַָאת

"ּכי  ּד'דֹורׁשין', להענין לבא ׁשּבכדי ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹוהינּו,

זה  הרי ,"נפׁש ּובכל לבב ּבכל ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָתדרׁשּנּו

ּוכפי  ּומֹוסיפין', ּד'גֹורעין העבֹודה ְְְְֲִִִִֵַָָעלֿידי

ּבענינים 42ׁשּמבאר  לגרֹוע הינּו ּד'גֹורעין' ׁשהענין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּב'סּור  יֹותר ּדּיּוק הינּו ּובכללּות רצּויים, ְְְְְִִִִִֵַַָהּבלּתי

ּבענינים  להֹוסיף הינּו ּד'מֹוסיפין' והענין ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָָמרע',

ועלֿידיֿזה  טֹוב'. ּב'עׂשה להֹוסיף ְְְְְֲִִֵֵֶַָהרצּויים,

לבב ּבכל תדרׁשּנּו "ּכי ּד'דֹורׁשין', הענין ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָנעׂשה

"ּובּקׁשּתם  נעׂשה (ׁשעלֿידיֿזה "נפׁש ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָּובכל

ּכּנ"ל). ּומצאת", אלקי הוי' את ֱֲִֶֶַַָָָָָָֹמ ּׁשם

ֿ ‡ÌÓה) ּפסק יׁשנֹו ׁשהרי להבין, צרי עדין »¿»ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָ

מּבלי  אׁשר הּפֹוסקים, לכל ּברּור ְְְֲִִִִֶַָָּדין

עלֿידי  הּנה הּקֹודם, ּומּצבֹו מעמדֹו על ְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָהּבט

ּגמּור  צּדיק נעׂשה ּתׁשּובה לכל 43הרהּור והרי , ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָ

ּכּמה  ּתׁשּובה הרהּורי יׁש מּיׂשראל ואחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאחד

ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה  ויֹום, יֹום ּבכל ְְְְִַַַַַָָָָָּפעמים

ּבימי  ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה אלּול, ְְְֱִֵֶַַַַַָָֹּבחדׁש

חדׁש ׁשל והחֹותם הּסּיּום ׁשּלהיֹותם ְְְִִִֶֶֶַַַָָֹהּסליחֹות,

החיּתּום  אחרי הֹול והּכל ּבוּדאי 44אלּול, הרי , ְְֱֲֲִֵֵֵַַַַַֹ

הּוא  הרי ואםּֿכן ּבתׁשּובה, עבֹודתֹו עיקר ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָׁשאז

הּזדֹונֹות  ׁשּגם ּכיון  ואדרּבה , ּגמּור, צּדיק ְְְְִֵֶַַַַַָָָָּכבר

ּכזכּיֹות  לֹו ּבער45נעׂשּו ׁשּלא זכּיֹות לֹו יׁש הרי , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַֹֻֻ

ּגמּור  צּדיק ּבכללּות 46לגּבי הּצֹור מהּו ואםּֿכן , ְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

גֹו', תדרׁשּנּו ּכי גֹו' מּׁשם ּדּֿובּקׁשּתם ְְְְְִִִִִֶֶַָָָהענין

העבֹודה  הקּדמת להיֹות צריכה זה ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָׁשּבׁשביל

ּומֹוסיפין'. ְְִִִּד'גֹורעין

C‡"קלּוגינקער "ּדער הּנקרא הּיצרֿהרע ּדהּנה הּוא, לכל 47הענין ׁשּמתחּכם , «ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לזו  זו ושייכות Óba¯‡מחוברות e¯Ó‡M ‰Ó ÈtŒÏÚ ,‰¯Bza41 «»«ƒ«∆»¿«¿»»

‰¯Bz‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈL¯BcL ˙Bcn‰Ó ˙Á‡ באמצעותה ולומדים ««≈«ƒ∆¿ƒ»∆∆«»
בתורה  שבכתב הלכות התורה מפסוקי "ÔÈÚ¯Bbשבעלֿפה ‡È‰ƒ¿ƒ

,'ÔÈL¯B„'c ÔÈÚ‰Ï ‡·Ï È„ÎaL ,eÈ‰Â ."ÔÈL¯B„Â ÔÈÙÈÒBÓeƒƒ¿¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈»…¿»ƒ¿»¿¿ƒ
ÏÎ·e E··Ï ÏÎa epL¯„˙ Èk"ƒƒ¿¿∆¿»¿»¿¿»

,"ELÙ רצון מתוך ובקשה חיפוש «¿∆
לאלקות È„ÈŒÏÚלהתקרב ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿≈

,'ÔÈÙÈÒBÓe ÔÈÚ¯B‚'c ‰„B·Ú‰»¬»¿¿ƒƒƒ
¯‡·nL ÈÙÎe42ÔÈÚ‰L ¿ƒ∆¿»≈∆»ƒ¿»

ÚB¯‚Ï eÈ‰ 'ÔÈÚ¯B‚'c להפחית ¿¿ƒ«¿ƒ¿«
,ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa‰ ÌÈÈÚa»ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ
¯˙BÈ ˜eic eÈ‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»«¿ƒ≈

רבה Ú¯Ó',וזהירות ¯eÒ'a¿≈»
eÈ‰ 'ÔÈÙÈÒBÓ'c ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿ƒƒ«¿
,ÌÈÈeˆ¯‰ ÌÈÈÚa ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»ƒ¿»ƒ»¿ƒ
ŒÏÚÂ .'·BË ‰NÚ'a ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿¬≈¿«

‰ÊŒÈ„È'מרע ב'סור הזהירות בזכות ¿≈∆
טוב' ב'עשה ∆¬»NÚ‰וההוספה

Èk" ,'ÔÈL¯B„'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿¿ƒƒ
ÏÎ·e E··Ï ÏÎa epL¯„ƒ̇¿¿∆¿»¿»¿¿»
‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL) "ELÙ«¿∆∆«¿≈∆«¬∆
'ÈÂ‰ ˙‡ ÌMÓ ÌzLw·e"ƒ«¿∆ƒ»∆¬»»

Ï"pk ,"˙‡ˆÓe EÈ˜Ï‡ כמבואר ¡…∆»»»««
באריכות  ).לעיל

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡ (‰»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
צורך  יש מה העבודה לשם בכל

וכן  "ובקשתם" של "גורעין האמורה

גדולה  ויגיעה עבודה שהיא ומוסיפין"

עבודת  ידי על ל"ומצאת" להגיע כדי

ÔÈcŒ˜Òtהתשובה  BLÈ È¯‰L∆¬≈∆¿¿«ƒ
¯L‡ ,ÌÈ˜ÒBt‰ ÏÎÏ ¯e¯a»¿»«¿ƒ¬∆
B·vÓe B„ÓÚÓ ÏÚ Ëa‰ ÈÏaÓƒ¿ƒ«≈««¬»«»

Ì„Bw‰,האדם È„ÈŒÏÚשל ‰p‰ «≈ƒ≈«¿≈
‰·eLz ¯e‰¯‰ בלבד‰NÚ ƒ¿¿»«¬∆

¯eÓb ˜Ècˆ43, את המקדש ולכן «ƒ»
גם  גמור", צדיק שאני מנת "על האשה

במצב  היה עתה שעד לנו ידוע אם

או  מקודשת" זו "הרי לחלוטין, שונה

מקודשת" "ספק הפחות ≈¬»È¯‰Âלכל
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ יהיה ¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

שיהיה eLz·‰מי È¯e‰¯‰ LÈ≈ƒ¿≈¿»

L„Áa ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt ‰nk«»¿»ƒ¿»»¿««««»¿«»¿…∆
,ÏeÏ‡,לתשובה במיוחד מסוגל זמן nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ‰שהוא ¡¿««««»¿«»

,˙BÁÈÏq‰ ÈÓÈa של האחרונים בימים 'סליחות' לומר הנוהגים לפי ƒ≈«¿ƒ
Ïk‰Âהחודש ,ÏeÏ‡ L„Á ÏL Ì˙BÁ‰Â Ìeiq‰ Ì˙BÈ‰lL∆ƒ¿»«ƒ¿«»∆…∆¡¿«…

ÌezÈÁ‰ È¯Á‡ CÏB‰44, ≈«¬≈«ƒ
ברכות  בדיני הלכתי מושג במקורו,

את  ופותח שהטועה הגמרא (כדברי

ערבית  של שמע קריאת ברכות

אבל  אור", "יוצר שחרית, של בפתיחה

ב"מעריב  כי חתם יצא, ערבים"

ענין, בכל וכך הקובעת, היא החתימה

וכן  במיוחד, חשוב והחותם הסיום

וחותם  שבסיום הסליחות בימי בעניננו,

התשובה  שעבודת בוודאי אלול חודש

שאת  ביתר Ê‡Lהיא È‡cÂa È¯‰¬≈¿««∆»
ŒÌ‡Â ,‰·eL˙a B˙„B·Ú ¯˜ÈÚƒ«¬»ƒ¿»¿ƒ
,¯eÓb ˜Ècˆ ¯·k ‡e‰ È¯‰ Ôk≈¬≈¿»«ƒ»
˙BB„f‰ ÌbL ÔÂÈk ,‰a¯„‡Â¿«¿«»≈»∆««¿

˙BiÎÊk BÏ eNÚ45, כדברי «¬ƒ¿À
גם  גבוהה בדרגה שבתשובה הגמרא

הופכות  במזיד שנעשו העבירות

BÏלזכויות, LÈ È¯‰ שחטא למי ¬≈≈
תשובה  C¯Úaועשה ‡lL ˙BiÎÊ¿À∆…¿∆∆

והשוואה  יחס כל ˆÈc˜ללא Èa‚Ï¿«≈«ƒ
¯eÓb46C¯Bv‰ e‰Ó ÔkŒÌ‡Â , »¿ƒ≈««∆

ÌzLw·e-c ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎaƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ«¿∆
,'B‚ epL¯„˙ Èk 'B‚ ÌMÓƒ»ƒƒ¿¿∆
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰Ê ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ∆¿ƒ»ƒ¿
ÔÈÚ¯B‚'c ‰„B·Ú‰ ˙Óc˜‰«¿»«»¬»¿¿ƒ

'ÔÈÙÈÒBÓe בוודאי זאת ללא גם והרי ƒƒ
נעלה  במצב נמצא כבר אחד כל

ביותר?.

‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡Œ¯ˆi‰ «»ƒ¿»¿ƒ≈«≈∆
¯Úc" ‡¯˜p‰ Ú¯‰»««ƒ¿»∆

"¯Ú˜È‚eÏ˜47,'ה'ערמומי ¿ƒ¿∆
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÌkÁ˙nL∆ƒ¿«≈¿»∆»¿∆»
:BÏ ¯ÈaÒÓe ‡a ,BÈÚ ÈÙÏ¿ƒƒ¿»»«¿ƒ
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h"kyz'dיב ,zegilqc 'b

אמת  הן לֹו: ּומסּביר ּבא ענינֹו, לפי ואחד ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָאחד

 ֿ ׁשעל ּכּנ"ל ּכן, הּוא [והאמת ּגמּור צּדיק ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָׁשהּנ

ׁשּזהּו ּגמּור, צּדיק נעׂשה ּתׁשּובה הרהּור ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָידי

עם  ּגם ׁשּקׁשּור לקדּוׁשין, ּבנֹוגע למּטה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָּפסקּֿדין

עֹוסקים  ּבנים ּובני לבנים נֹוגע ׁשּזה ועד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָזּולתֹו,

מּזה, ויתרה  העֹולם], ּכל סֹוף עד ּומצֹות ְִִִֵֶַַָָָָָּבּתֹורה

מּצד  מּכלֿמקֹום ּבעלּֿתׁשּובה, ּגם ְְִִִֶַַַַָָָׁשהּנ

אני  מי להתּבֹונן: עלי ּבעבר, ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָהענינים

והלא  הוי', את לעבֹוד לגׁשת ׁשאּוכל אני ֲֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹּומה

ּברּוחנּיּות, [ועלּֿדרֿזה הׁשמים ּוׁשמי ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּׁשמים

ּדֿׁשמים  ּבאֹופן עבֹודתם היתה ימיהם ׁשּכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלּו

ל  ּומּכלֿמקֹום] הּׁשמים, ואף ּוׁשמי ,יכלּכלּו א ְְְְְִִֵַַַַָָָֹ

הּזה  הּבית אפׁשר 48ּכי ואי ׁשּבעבר 49, ׁשּלאחרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

וׁשכנּתי  ּבֹו יקּוים רצּויים, ּבלּתי ענינים אצלֹו ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָהיּו

מּיׂשראל 50ּבתֹוכם  ואחד אחד ּכל ּבתֹו ועד 51, , ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָ

ׁשענין  ,יתּבר לֹו ּדירה נעׂשה ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָּבאֹופן

ּכל  עם ּבּדירה הּדר נמצא ׁשּבּה הּוא ְִִִִֶַַַָָָָָָהּדירה

ּבגלּוי  הּוא ועצמּותֹו מהּותֹו ׁשּגם ועד ְְְְְִֶַַַַָָָעניניו,

ּובּקׁשּתם 52ּבּדירה  ּבּכתּוב הּוא לזה והּמענה . ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָ

ּבכל  תדרׁשּנּו ּכי ּומצאת אלקי הוי' את ְְְֱֲִִִֶֶֶָָָָָָָֹמּׁשם

הענינים  ּכל ׁשּלמרֹות הינּו, ,נפׁש ּובכל ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָלבב

ּגּופא  "מּׁשם" הּנה "ׁשם", ּבהיֹותֹו אצלֹו ְְִִִֵֶֶָָָָׁשהיּו

ּבהיֹותֹו ּגם ׁשהרי אלקּות, וימצא וידרֹוׁש ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָֹיבּקׁש

מּמׁש מּמעל אלקה חלק ּבֹו היה אׁשר 53"ׁשם" , ֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

יתּבר אּתֹו באמנה היתה החטא ּבׁשעת ,54ּגם ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

הרהּור  לידי ׁשּיבא ּפעל זה ׁשענין אּלא עֹוד ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹולא

מּׁשם  (ּובּקׁשּתם זֹו התּבֹוננּות ֿ ידי ועל ּגמּור. צּדיק  נעׂשה ֿ זה ׁשעלֿידי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּתׁשּובה

ּבּתניא  ּכמבאר ּדוקא, לבב וטּוב ׂשמחה מּתֹו ה' לעבֹודת יבא הּמׁשל 55גֹו'), ְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ודר  הּמתאכסן ּבׂשרֿודם למל ּבהתקרבּותֹו אנׁשים ּוׁשפל הדיֹוט ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָמּׂשמחת
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תתקצז. ע' בלק אוה"ת ואילך). תרעט ע' ח"ב שה"ש אוה"ת - וכו' הגהות (ועם תפט ע' ח"א תקס"ה הזקן אדמו"ר מאמרי

ג. ס"ע תרס"ו המשך שנג. ע' ריש ח"ב תרל"ה רפ"ב.53)סה"מ תניא ספכ"ד.54)ראה פל"ג.55)תניא
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יג il icece icecl ip`

מעמדֹו ׁשּלמרֹות הינּו, כּו', ּבביתֹו עּמֹו ְְְֲִִֵֶַַַָאּתֹו

לגבּורה  אּוׁשּפזיכן להיֹות זכה ּבעבר, ,56ּומּצבֹו ְְְְְִִִֶַָָָָָָ

הּמלכים  מלכי מל ודירת קרבת ענין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשהּוא

חּיים" מל ּפני "ּבאֹור והרי ּבעצמֹו, ,57הּקּב"ה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ

ּכי  ּדוקא, ׂשמחה מּתֹו הם הּמל עניני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּכל

ּגדר" ּפֹורץ ּגדר"58"מל ּפֹורץ ו"ׂשמחה ,59, ְְִֵֵֵֵֶֶָָָ

מּתֹו הּתׁשּובה עבֹודת להיֹות צריכה זה ְְְֲִִִִֶַַַָָּומּצד

יֹותר  ּגדֹולה לׂשמחה ועד ּדוקא, ְְְְְְִִֵַַָָָָׂשמחה

הּמצֹות. ׁשאר ּכל ׁשל ְְְִִֵֶַַָָָמהּׂשמחה

„BÚÂ,'גֹו מּׁשם ּובּקׁשּתם ּׁשּכתּוב ּבמה ענין ¿ְְְִִִֶֶַַָָָ

הּנמצאים  מאּלּו קלֿוחֹומר ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשּלמדים

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר רצֹונֹו60"ׁשם", לעֹוברי אם ְְְְֲִֵֵַַַַָ

והענין  עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה. רצֹונֹו לעֹוׁשי ,ְְְְְִֵַַַַַָָָָָּכ

ורֹואה  מּסביבֹו, ּבעֹולם ּבהּנעׂשה ׁשּמתּבֹונן ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבזה,

ּכבׂשה  הם ויׂשראל כּו', יׂשראל ׂשֹונאי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּיׁשנם

זאבים  ׁשבעים ּבין -61אחת האמת את ויֹודע , ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָ

לעֹולם  הוי' הּזה 62אמת ּבעֹולם ּגם ׁשהּוא ּכפי , ְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָ

מּצד  ּכלל מציאּות להם ׁשאין - והחמרי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָהּגׁשמי

ּכח  להם ׁשאין ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְֵֶֶַַַַַַַָָָָֹעצמם,

קטן, לרגע נּסיֹון אּלא זה ואין ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמּצדֿעצמם,

אתכם" אלקיכם הוי' ּגם 63ׁש"מנּסה "מנּסה" , ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ההרים" על "נס להגּביּה64מּלׁשֹון ּבכדי הינּו, , ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

מּכמֹו יֹותר עליֹונה ּומעלה לדרּגא יׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָאת

לפניֿזה  ּבדרּגא 65ׁשהיּו היּו לפניֿזה ׁשּגם ּדאף , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

למעלה  אֹותם מגּביהים מּכלֿמקֹום ְְְֲִִִֵַַַָָָָנעלית,

ּגם  למעלה  ההרים", על "נס ׁשּזהּו ְְִֵֵֶֶֶַַַָָיֹותר,

אףֿעלּֿפי  אמנם, הּגבֹוהים. הרים ְְְִִִִִַַַַָָָמּבחינת

קטן  לרגע לעתֿעּתה, הרי הּנּסיֹון, ענין ּבׁשביל אּלא אינּה יׁש66ׁשּמציאּותם , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשהרי לה  ההׁשּתלׁשלּות, סדר מּצד זה ׁשאין לֹומר ּובהכרח כּו', וכח מציאּות ם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

איֿאפׁשר  ּומּׁשם וחׁשּבֹון, ּדין עלּֿפי היא ההׁשּפעה הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבסדר

מּבחינה  להם ׁשּנמׁש לֹומר צרי ּכן ועל החּיּות, הׁשּפעת להם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּיּומׁש
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,BÓˆÚa ‰"aw‰ ÌÈÎÏn‰ האדם תשובה אצל "B‡a¯שעשה È¯‰Â «¿»ƒ«»»¿«¿«¬≈¿
CÏÓ Èt המלך כשנמצאים פני מול ¿≈∆∆

של  לשפע זוכים ,ÌÈiÁ57"אזי «ƒ
CBzÓ Ì‰ CÏn‰ ÈÈÚ ÏkL∆»ƒ¿¿≈«∆∆≈ƒ
ı¯Bt CÏÓ" Èk ,‡˜Âc ‰ÁÓNƒ¿»«¿»ƒ∆∆≈

"¯„b58,,הגבלות שום לפניו ואין »≈
"¯„b ı¯Bt ‰ÁÓN"Â59, וכפי ¿ƒ¿»≈»≈

בפועל  הוא שרואים האדם שכאשר

יוצא  הוא הרי מגדרו בשמחה

שלו  הרגילות Ê‰ומההגבלות „vÓeƒ«∆
˙„B·Ú ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¬«
,‡˜Âc ‰ÁÓN CBzÓ ‰·eLz‰«¿»ƒƒ¿»«¿»
¯˙BÈ ‰ÏB„b ‰ÁÓNÏ „ÚÂ¿«¿ƒ¿»¿»≈
¯‡L Ïk ÏL ‰ÁÓO‰Ó≈«ƒ¿»∆»¿»

˙Bˆn‰ ֿ שעל לאלוקות הקירוב כי «ƒ¿
שאת. ביתר הוא זו עבודה ידי

ÔÈÚ „BÚÂ המיוחדת ה' בעבודת ¿ƒ¿»
התשובה, עבודת אלול, »¿Óa‰לחודש

,'B‚ ÌMÓ ÌzLw·e ·e˙kM∆»ƒ«¿∆ƒ»
el‡Ó ¯ÓBÁÂŒÏ˜ ÌÈ„ÓlL∆¿≈ƒ««∆≈≈

,"ÌL" ÌÈ‡ˆÓp‰ בריחוק «ƒ¿»ƒ»
¯eÈ˙Baמאלוקות, ¯Ó‡Ók¿«¬««≈

Ï"Ê60 בגמראÈ¯·BÚÏ Ì‡ «ƒ¿¿≈
ŒÏÚ BBˆ¯ ÈLBÚÏ ,Ck BBˆ¿̄»¿≈¿«

‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ ֿ הקדוש אם «««»¿«»
לעוברים  טובה רוב משפיע ברוךֿהוא

רוב  שישפיע קלֿוחומר רצונו, על

בענייננו  גם וכך רצונו, לעושי טובה

בעבודת  הוראה ללמוד וצריך שאפשר

מאלה  וקלֿוחומר בכלֿשכן ה',

כפי  מאלוקות, בריחוק "שם" הנמצאים

ומבאר. שממשיך

ÔBa˙nL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆ƒ¿≈
,B·È·qÓ ÌÏBÚa ‰NÚp‰a¿««¬∆»»ƒ¿ƒ
Ï‡¯NÈ È‡BN ÌLiL ‰‡B¯Â¿∆∆∆¿»¿≈ƒ¿»≈
˙Á‡ ‰N·k Ì‰ Ï‡¯NÈÂ ,'eÎ¿ƒ¿»≈≈ƒ¿»««

ÌÈ·‡Ê ÌÈÚ·L ÔÈa61Ú„BÈÂ , ≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿≈«
˙Ó‡‰ הכתוב ‡˙ כלשון –˙Ó‡ ∆»¡∆¡∆

ÌÏBÚÏ 'ÈÂ‰62, בעולם גם בעצם קיימת הקדושֿברוךֿהוא של האמת ¬»»¿»
È¯ÓÁ‰Â ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa Ìb ‡e‰L ÈÙk שנראה ולמרות – ¿ƒ∆«»»«∆««¿ƒ¿«»¿ƒ

היא  האמת חלשים, ישראל ובני חזקים ישראל ששונאי Ì‰Ïלכאורה ÔÈ‡L∆≈»∆
ÔÈ‡L ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,ÌÓˆÚ „vÓ ÏÏk ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿»ƒ««¿»¿««««»¿«»∆≈
ÔÈ‡Â ,ÌÓˆÚŒ„vÓ Ák Ì‰Ï»∆…«ƒ««¿»¿≈
,ÔË˜ Ú‚¯Ï ÔBÈq ‡l‡ ‰Ê∆∆»ƒ»¿∆«»»
ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ‰qÓ"L∆¿«∆¬»»¡…≈∆

"ÌÎ˙‡63Ìb "‰qÓ" , ∆¿∆¿«∆«
Ò" ÔBLlÓ גבוה ÏÚדגל ƒ»≈«

"ÌÈ¯‰‰64,eÈ‰ הנחות , שמצבם ∆»ƒ«¿
הוא  ישראל בני של ניסיון לכאורה

והמטר  היא שהכוונה שלו ≈¿È„Îaƒה
‡b¯„Ï Ï‡¯NÈ ˙‡ dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«∆ƒ¿»≈¿«¿»
BÓkÓ ¯˙BÈ ‰BÈÏÚ ‰ÏÚÓe«¬»∆¿»≈ƒ¿

‰ÊŒÈÙÏ eÈ‰L65, הירידה קודם ∆»ƒ¿≈∆
ÊŒÈÙÏ‰והניסיון, ÌbL Û‡c¿«∆«ƒ¿≈∆

ŒÏkÓ ,˙ÈÏÚ ‡b¯„a eÈ‰»¿«¿»«¬≈ƒ»
‰ÏÚÓÏ Ì˙B‡ ÌÈ‰Èa‚Ó ÌB˜Ó»«¿ƒƒ»¿«¿»

e‰fL ,¯˙BÈ הלשון ÏÚדיוק Ò" ≈∆∆≈«
˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ ,"ÌÈ¯‰‰∆»ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ«
ŒÛ‡ ,ÌÓ‡ .ÌÈ‰B·b‰ ÌÈ¯‰»ƒ«¿ƒ»¿»«

Ì˙e‡ÈˆnL ÈtŒÏÚ שונאי של «ƒ∆¿ƒ»
ÔÈÚישראל ÏÈ·La ‡l‡ dÈ‡≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿«

Ú‚¯Ï ,‰zÚŒ˙ÚÏ È¯‰ ,ÔBÈqp‰«ƒ»¬≈¿≈«»¿∆«
ÔË˜66,הניסיון מתרחש LÈשבו »»≈

,'eÎ ÁÎÂ ˙e‡ÈˆÓ Ì‰Ï»∆¿ƒ¿…«
„vÓ ‰Ê ÔÈ‡L ¯ÓBÏ Á¯Î‰·e¿∆¿≈««∆≈∆ƒ«

,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò הרגיל הסדר ≈∆«ƒ¿«¿¿
האלוקי  האור וירידת המשכת של

למדריגה ממדריגה ≈¬∆È¯‰Lלעולם
˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa ירידת של ¿≈∆ƒ¿«¿¿

והדרגתי  מסודר באופן האור והמשכת

ÔÈc ÈtŒÏÚ ‡È‰ ‰ÚtL‰‰««¿»»ƒ«ƒƒ
¯LÙ‡ŒÈ‡ ÌMÓe ,ÔBaLÁÂ לא ¿∆¿ƒ»ƒ∆¿»

‰ÚtL˙ייתכן  Ì‰Ï CLÓeiL∆¿«»∆«¿»«
,˙eiÁ‰ לאלוקות מנגדים הם שהרי ««
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h"kyz'dיד ,zegilqc 'b

הּלׁשֹון  ּוכדּיּוק הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָׁשּלמעלה

סדר  על העברה ׁשל ענין ׁשּזהּו רצֹונֹו", ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָ"עֹוברי

ׁשּנמׁש הרצֹון, ׁשעלּֿפי  ְְְְִִִֶֶַַַָָָההׁשּתלׁשלּות

הׁשּתלׁשלּות  מּסדר ׁשּלמעלה מּבחינה ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָונׁשּתלׁשל

אחר  ּבמקֹום ּכמבאר כּו', נפילה ּבארּוּכה.67ּדר ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּבתר  ּדׁשדי ּכמאן רק הּוא זה ׁשענין ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָאּלא,

להגּביּה68ּכתפֹוי  ּכדי אּלא אינֹו ּגּופא זה וגם , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

ולכן, ּכּנ"ל. יֹותר, עליֹונה למעלה יׂשראל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָאת

(זי (מ'כאּפט ּכׁשּמתעֹוררים קטן, ּברגע ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָמּיד

מתהּל אלקי הוי' אזי אלקינּו, הוי' אל ְֱֱֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּופֹונים

לפני אֹויבי ולתת להּציל מחני .69ּבקרב ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָ

אין  ּכאׁשר ׁשּגם הרּוחנית, ּבעבֹודה הּוא ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָּוכמֹוֿכן

צּו וואס ניטא (ס'איז לּטענה מקֹום ְְְִִִַַָָָָָנתינת

אלּול, ּבחדׁש יׂשראל ּבני על (זי ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָֹצּוטׁשעּפען

ּדֿמי  ההסּברה מּלבד הּסליחֹות, ּבימי ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּובפרט

אצלֹו ׁשהיּו הענינים מּצד כּו', אני ּומה ְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָאני

גֹו', מּׁשם ּובּקׁשּתם אּדרּבה, הּנה (ּכּנ"ל), ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבעבר

רצֹונֹו" לעֹוברי "אם אׁשר הּוא יֹודע ּגּופא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָׁשּמּזה

הּנה  הׁשּתלׁשלּות, מּסדר מּלמעלה היא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָההמׁשכה

הרצֹון, את ׁשּפֹועלים אּלּו רצֹונֹו", ְְֲִֵֵֶֶָָ"לעֹוׁשי

מקֹום  ׁשל רצֹונֹו הרצֹון 70עֹוׂשין את להמׁשי , ְְְִִֶֶַָָָ

עניניהם  ּבכל ׁשּנמצאים ּכיון ּומקֹורֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָמּׁשרׁשֹו

 ֿ עלֿאחתּֿכּמה – הׁשּתלׁשלּות מּסדר ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָלמעלה

ּולמעלה  ּבּטבע עניניהם ּבכל להם ׁשּנׁשּפע ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוכּמה

מהׁשּתלׁשלּות,מהּטבע, ּולמעלה ּבהׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָ

והרחבה  הּקדֹוׁשה הּפתּוחה המלאה ,71מּידֹו ְְְְְִֵַַַָָָָָָָ

הּפרט  ּבעניני הן יחד, ּגם ּוברּוחנּיּות ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָּבגׁשמּיּות

והּכלל. הּצּבּור ּבעניני והן ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָוהּיחיד
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ג.67) יט, ראה פ' לקו"ת ב).68)ראה (כז, פכ"ב טו.69)תניא כג, ובכ"מ.70)תצא ג. צט, ברכה לקו"ת ברכה 71)ראה

המזון. דברכת שלישית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שיקבלו  ייתכן מאלוקות ואיך CLÓpLהשפעה ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ôk ÏÚÂ¿«≈»ƒ«∆ƒ¿»

,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÈÁaÓ Ì‰Ï אין שלגביה בחינה »∆ƒ¿ƒ»∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿
כאורה" "כחשיכה ושם ¯ˆBB",הבדלים È¯·BÚ" ÔBLl‰ ˜ei„Îe¿ƒ«»¿≈¿

‰¯·Ú‰ ÏL ÔÈÚ e‰fL דילוגÈtŒÏÚL ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏÚ ∆∆ƒ¿»∆»¬»»«≈∆«ƒ¿«¿¿∆«ƒ
ÔBˆ¯‰ אינם אכן זו בחינה ומצד »»

אלא  וחיות, שפע לקבל יכולים

ÁaÓ ÏLÏzLÂ CLÓpL‰È ∆ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ»
˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆ƒ¿«¿¿

‰ÏÈÙ C¯c השפעה בדרך ולא ∆∆¿ƒ»
מסודר  באופן Ók·‡¯ישירה ,'eÎ«¿…»
¯Á‡ ÌB˜Óa67‰ke¯‡a ¿»«≈«¬»

הזקן, לרבנו תורה' ב'לקוטי (וכמבואר

שהניסיונות  "והטעם ראה: פרשת

הנה  כי דעת לידי האדם את מביאים

פנים  בהסתר שירדו הגם הניסיונות

וקדושתו  ה' חיות על מסתירים להיות

אלוקי  חיות בהם מוסתר הנה יתברך

וכמאמר  כו' קלל לו אמר ה' כעניין

עמהם  שכינה לבבל גלו ז"ל רבותינו

בשר  ומתלבשת המסתתרת היא שהיא

ולהיות  המושל הוא להיות בבל של

החיות  והנה תחתיו. נתונים ישראל

והסתר  בהעלם מטה מטה שירד אלוקי

גבוה  ממקום קדש בהררי יסודתו פנים

דקדושה  עליונות ממדרגות נעלה מאד

אלא  כו' החומה נפילת ממשל כנודע

המדרגות  בסתר מטה מטה וירד שנפל

נגד  ומתגבר בניסיון האדם וכשעומד

המסכים  כל קורע אזי מונע כל

ה' וחיות אור ומעלימים המסתירים

אל  מהעלם ה' וחיות אור שיוצא ונמצא

להמשיך  בנפשו זה גילוי ונמשך הגילוי

אלוקותו  והתגלות דעת בחינת לה

Ê‰יתברך") ÔÈÚL ,‡l‡ השפעת ∆»∆ƒ¿»∆
הקדושה  היפך של לצד והחיות השפע

השתלשלות  מסדר שלמעלה ממקור

¯˙a È„Lc Ô‡Ók ˜¯ ‡e‰«¿«¿»≈»«
ÈBÙ˙k68, מאחורי שמשליך כמי «¿

מבחינת  בלבד חיצונית (השפעה כתפו

Ùeb‡"אחוריים") ‰Ê Ì‚Â עצמה זו dÈa‚‰Ïהשפעה È„k ‡l‡ BÈ‡ ¿«∆»≈∆»¿≈¿«¿ƒ«
Ú‚¯a „iÓ ,ÔÎÏÂ .Ï"pk ,¯˙BÈ ‰BÈÏÚ ‰ÏÚÓÏ Ï‡¯NÈ ˙‡∆ƒ¿»≈¿«¬»∆¿»≈««¿»≈ƒ»¿∆«

CÈÊ Ët‡Î'Ó) ÌÈ¯¯BÚ˙nLk ,ÔË˜ לב שמים ÌÈBÙeתופסים, ( »»¿∆ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒƒ
EÈÁÓ ·¯˜a Cl‰˙Ó EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ÈÊ‡ ,eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡∆¬»»¡…≈¬«¬»»¡…∆ƒ¿«≈¿∆∆«¬∆

EÈÙÏ EÈ·ÈB‡ ˙˙ÏÂ EÏÈv‰Ï69. ¿«ƒ¿¿»≈¿∆¿»∆
ÔÎŒBÓÎe עומדים שכאשר השונאים מיד ישראל בני להצלת בנוגע הוא כשם ¿≈

זוכים  כן בניסיון ‰e‡להצלה,
ÌbL ,˙ÈÁe¯‰ ‰„B·Úa»¬»»»ƒ∆«
ÌB˜Ó ˙È˙ ÔÈ‡ ¯L‡k«¬∆≈¿ƒ«»
eˆ Ò‡ÂÂ ‡ËÈ ÊÈ‡'Ò) ‰ÚhÏ«¿»»¿ƒƒ»»

CÈÊ ÔÚtÚLËeˆ במה אין ¿∆∆ƒ
ו'להיטפל' Èa'להיתפס' ÏÚ («¿≈

Ë¯Ù·e ,ÏeÏ‡ L„Áa Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿…∆¡ƒ¿»
,˙BÁÈÏq‰ ÈÓÈa עשו כבר כי ƒ≈«¿ƒ

הכול  על ‰‰aÒ¯‰תשובה „·lÓƒ¿«««¿»»
היצר  ‡Èוטענת ‰Óe È‡ ÈÓc¿ƒ¬ƒ»¬ƒ

eÈ‰L ÌÈÈÚ‰ „vÓ ,'eÎƒ«»ƒ¿»ƒ∆»
‰p‰ ,(Ï"pk) ¯·Úa BÏˆ‡∆¿∆»»««ƒ≈
,'B‚ ÌMÓ ÌzLw·e ,‰a¯c‡«¿«»ƒ«¿∆ƒ»

האמור  בקלֿוחומר ∆fnL∆ƒ‰ומתבוננים
‡Ùeb אחרת טענה שאין עצמו מזה »

אני  "מי אני"מלבד ‰e‡ומה Ú„BÈ≈«
"BBˆ¯ È¯·BÚÏ Ì‡" ¯L‡¬∆ƒ¿¿≈¿
‰ÏÚÓlÓ ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒƒ¿«¿»
‰p‰ ,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓƒ≈∆ƒ¿«¿¿ƒ≈
el‡ ,"BBˆ¯ ÈLBÚÏ"¿≈¿≈
ÔÈNBÚ ,ÔBˆ¯‰ ˙‡ ÌÈÏÚBtL∆¬ƒ∆»»ƒ

את  ופועלים ÏLמעוררים BBˆ¿̄∆
ÌB˜Ó70, פועלת ועבודתם »

BL¯MÓ ÔBˆ¯‰ ˙‡ CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒ∆»»ƒ»¿
ÏÎa ÌÈ‡ˆÓpL ÔÂÈk ,B¯B˜Óe¿≈»∆ƒ¿»ƒ¿»
¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ÈÈÚƒ¿¿≈∆¿«¿»ƒ≈∆
Œ˙Á‡ŒÏÚ Y ˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿«««
Ì‰Ï ÚtLpL ‰nÎÂŒ‰nk«»¿«»∆ƒ¿»»∆

Ú·haמלמעלה  Ì‰ÈÈÚ ÏÎa¿»ƒ¿¿≈∆«∆«
,Ú·h‰Ó ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈«∆«
‰ÏÚÓÏe ˙eÏLÏzL‰a¿ƒ¿«¿¿¿«¿»
‰‡ÏÓ‰ B„iÓ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿ƒ»«¿≈»
‰·Á¯‰Â ‰LB„w‰ ‰Áe˙t‰71 «¿»«¿»¿»¿»»

בעצמו, הקדושֿברוךֿהוא של

היא  eiÓL‚a¿«¿ƒ˙וההשפעה
ÈÈÚa Ô‰Â „ÈÁi‰Â Ë¯t‰ ÈÈÚa Ô‰ ,„ÁÈ Ìb ˙eiÁe¯·e¿»ƒ«»«≈¿ƒ¿¿≈«¿»¿«»ƒ¿≈¿ƒ¿¿≈

.ÏÏk‰Â ¯eav‰«ƒ¿«¿»
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טו il icece icecl ip`

ׁשּכדי p‰Â‰ו) ד) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר ּבמה ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָ

(ּובּקׁשּתם  ּד'דֹורׁשין' הענין ְְְְְִִִִֶֶֶַָָׁשּיהיה

ּתחלה  להיֹות צרי גֹו') תדרׁשּנּו ּכי גֹו' ְְְְִִִִִִֶָָָמּׁשם

מבאר  ּומֹוסיפין', ּד'גֹורעין העבֹודה ְְְֲִִִֵֵֶָָָסדר

ּדוקא 72ּבהּמאמר  הּוא הּסדר לּמה להבין ּדצרי , ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּתחלה  להיֹות ׁשּצרי ּומֹוסיפין', ּד'גֹורעין ְְְְְִִִִִִֶֶָָּבאֹופן

'ּגֹורעין  הרי 'מֹוסיפין', ואחרּֿכ ְְְֲִִִִֵַַָ'ּגֹורעין'

מּדברי  (ּכּנ"ל הּתֹורה מּמּדֹות הּוא ְִִִִִִֵַַַָּומֹוסיפין'

עׂשה  האלקים הלא הּתֹורה ועלּֿפי הּמּגיד), ְֱֲִִִַַַַַָָָָָֹֹהרב

סדר  להיֹות צרי ואםּֿכן יׁשר, האדם ְְִִִֵֵֶֶָָָָָָאת

ּתהיה  ׁשּתחלה למּטה, מּלמעלה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָהעבֹודה

ועלֿידיֿזה  ּבּתֹורה, הֹוספה ּד'מֹוסיפין', ְְְֲִִֵֶַַָָָָָהעבֹודה

לגמרי  ׁשּיּפטרּו ּבאֹופן ּד'גֹורעין' הענין ּגם ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָיהיה

ּבזה, הּבאּור ּונקּודת רצּויים. הּבלּתי ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָמהענינים

ּבפנימּיּות  ּתפעל ּד'מֹוסיפין' ׁשהעבֹודה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָׁשּכדי

ּבאֹופן  העבֹודה סדר להיֹות צרי עניניו, ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָּובכל

אמנם, מֹוסיפין. ואחרּֿכ ּתחילה ְְְְְִִִִַַָָָָּד'גֹורעין'

ּבזה  מֹוסיף הּתׁשּובה,73אחרּֿכ ּבענין לא אם : ְְְִִִֶַַַַָָָֹ

זה  הרי האלקית, מהּנפׁש יתרה התּגּלּות ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּזהּו

כּו'. ּבתֹוקף היא הּבהמית ּכׁשהּנפׁש ּגם ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַּפֹועל

ּכאׁשר  הּוא ּומֹוסיפין' ּד'גֹורעין ׁשהּסדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַוהינּו,

מּלמעלה  הּתֹורה, סדר עלּֿפי היא ְְֲִִִֵֶַַַָָָָהעבֹודה

יׁשר, האדם את עׂשה ׁשהאלקים ּכפי ְְֱִִֶֶַָָָָָָָָָֹלמּטה,

ּדבעליּֿתׁשּובה, ּבאֹופן היא העבֹודה ּכאׁשר ְְְֲֲֲֲִֵֶֶַַָָָָאבל

ּדמׁשיחא  ּבעקבתא העבֹודה ּכללּות ,74ׁשּזֹוהי ְְְְְֲִִִִֶָָָָָ

 ֿ ועלֿאחת אלּול, ּבחדׁש ְְְְֱֶַַַַַַַַָָֹועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה

נפקאֿמינּהּכּמהֿו  אין אזי הּסליחֹות, ּבימי כּמה ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

חדא  ׁשּבׁשעּתא ואדרּבה, עבֹודתֹו, יתחיל ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָּכיצד

חדא  ּד'מֹוסיפין',75ּוברגעא ּבענין להתחיל יכֹול ְְְְְְֲִִִִִַָָָָָ

ּדֹוחה  אֹור מעט אפילּו הרי ואז טֹוב, ְְְֲֲִִֵֶַָּבריּבּוי

חׁש אֹור.76הרּבה הרּבה ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה , ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָֹ

הכנה  ּגם הּוא אלּול ׁשחדׁש ּכיון מּכלֿמקֹום, ֱֲִֵֶֶַַָָָָָֹא
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚ‰ ‰È‰iL È„kL („ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ‰Óa ‰p‰Â (Â¿ƒ≈¿«∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ∆¿≈∆ƒ¿∆»ƒ¿»

('B‚ epL¯„˙ Èk 'B‚ ÌMÓ ÌzLw·e) 'ÔÈL¯B„'c במובן 'דרישה' ¿¿ƒƒ«¿∆ƒ»ƒƒ¿¿∆
לאלוקות  להתקרב ובקשה חיפוש ÏÁz‰של ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ¯„Ò »ƒƒ¿¿ƒ»≈∆
,'ÔÈÙÈÒBÓe ÔÈÚ¯B‚'c ‰„B·Ú‰ טוב ועשה (גורעין) מרע בסור חיזוק »¬»¿¿ƒƒƒ

Ó‡n‰a¯(ומוסיפין) ¯‡·Ó72, ¿»≈¿««¬»
תש"ט  משנת הריי"צ הרבי של

¯„q‰ ‰nÏ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆc¿»ƒ¿»ƒ»»«≈∆
ÔÈÚ¯B‚'c ÔÙB‡a ‡˜Âc ‡e‰«¿»¿∆¿¿ƒ
˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ,'ÔÈÙÈÒBÓeƒƒ∆»ƒƒ¿

'ÔÈÚ¯Bb' ‰ÏÁz של העבודה ¿ƒ»¿ƒ
מעניינים  רצויים התרחקות בלתי

,'ÔÈÙÈÒBÓ' CkŒ¯Á‡Â העבודה ¿««»ƒƒ
רצויים בעניינים הוספה ≈¬‰¯Èשל

‡e‰ 'ÔÈÙÈÒBÓe ÔÈÚ¯Bb'¿ƒƒƒ
‰¯Bz‰ ˙BcnÓ שבהם המידות ƒƒ«»

בתורה  ונלמדת נדרשת שבכתב התורה

‰¯·שבעלֿפה È¯·cÓ Ï"pk)««ƒƒ¿≈»«
‡Ï‰ ‰¯Bz‰ ÈtŒÏÚÂ ,(„Èbn‰««ƒ¿«ƒ«»¬…
Ì„‡‰ ˙‡ ‰NÚ ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ»»∆»»»

,¯LÈ ומסודרת ישרה בדרך ללכת »»
¯„Ò ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈»ƒƒ¿≈∆
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰„B·Ú‰»¬»ƒ¿«¿»¿«»

‰„B·Ú‰ ‰È‰z ‰ÏÁzL הנעלית ∆¿ƒ»ƒ¿∆»¬»
‰ÙÒB‰יותר  ,'ÔÈÙÈÒBÓ'c¿ƒƒ»»

‰È‰È ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰¯Bza«»¿«¿≈∆ƒ¿∆
ÔÈÚ¯B‚'c'ממילא  ÔÈÚ‰ Ìb«»ƒ¿»¿¿ƒ

מוחלט  לביטול עד ∆¿ÔÙB‡aהפחתה
ÌÈÈÚ‰Ó È¯Ó‚Ï e¯ËtiL∆ƒ»¿¿«¿≈≈»ƒ¿»ƒ

ÌÈÈeˆ¯ ÈzÏa‰ זאת בכל ולמה «ƒ¿ƒ¿ƒ
שתחילה  הוא בפועל העבודה סדר

'מוסיפין'? אחרֿכך ורק 'גורעין'

È„kL ,‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜e¿««≈»∆∆¿≈
ÏÚÙz 'ÔÈÙÈÒBÓ'c ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿ƒƒƒ¿«

,ÂÈÈÚ ÏÎ·e ˙eiÓÈÙa וענייני ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿»»
בו  יחדרו המצוות וקיום התורה לימוד

Ò„¯בפנימיות, ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈∆
'ÔÈÚ¯B‚'c ÔÙB‡a ‰„B·Ú‰»¬»¿∆¿¿ƒ

‰ÏÈÁz כל את ויבטל שיפחית ¿ƒ»
רצויים  הבלתי «»»¿CkŒ¯Á‡Âהעניינים

CkŒ¯Á‡ ,ÌÓ‡ .ÔÈÙÈÒBÓƒƒ»¿»««»
‰Êa ÛÈÒBÓ73:הנזכר ‡Ìבמאמר ƒ»∆ƒ

e‰fL ,‰·eLz‰ ÔÈÚa ‡Ï…¿ƒ¿««¿»∆∆
היא התשובה »¿elb˙‰ƒ˙עבודת

,˙È˜Ï‡‰ LÙp‰Ó ‰¯˙È נמצ וקיום שלא התורה לימוד של בעבודה את ¿≈»≈«∆∆»¡…ƒ
הרגיל, דרך על ‰È‡המצוות ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰Lk Ìb ÏÚBt ‰Ê È¯‰¬≈∆≈«¿∆«∆∆««¬ƒƒ

'eÎ Û˜B˙a הדברים ביטול "גורעין", של העבודה נשלמה לא ועדיין ¿∆
רצויים. ‰e‡הבלתי 'ÔÈÙÈÒBÓe ÔÈÚ¯B‚'c ¯„q‰L ,eÈ‰Â הסדר ¿«¿∆«≈∆¿¿ƒƒƒ

והרצוי  ‰B·Ú„‰הרגיל ¯L‡k«¬∆»¬»
,‰¯Bz‰ ¯„Ò ÈtŒÏÚ ‡È‰ƒ«ƒ≈∆«»
ÈÙk ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿ƒ
Ì„‡‰ ˙‡ ‰NÚ ÌÈ˜Ï‡‰L∆»¡…ƒ»»∆»»»

,¯LÈ של וההכנה ההקדמה ידי על כי »»
בעומק  היא ה'מוסיפין' פעולת 'גורעין'

לעיל, כמבואר יותר, «¬‡·Ïובפנימיות
ÔÙB‡a ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ¯L‡k«¬∆»¬»ƒ¿∆
˙eÏÏk È‰BfL ,‰·eLzŒÈÏÚ·c¿«¬≈¿»∆ƒ¿»
‡˙·˜Úa ‰„B·Ú‰»¬»¿ƒ¿¿»

‡ÁÈLÓc74, הדורות ירידת בגלל ƒ¿ƒ»
זו «»»»»¿Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂבתקופה

ŒÏÚÂ ,ÏeÏ‡ L„Áa ‰nÎÂ¿«»¿…∆¡¿«
ÈÓÈa ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»ƒ≈

,˙BÁÈÏq‰ עיקר בוודאי שבהם «¿ƒ
התשובה, עבודת היא »¬‡ÈÊהעבודה

ÏÈÁ˙È „ˆÈk dÈÓŒ‡˜Ù ÔÈ‡≈»¿»ƒ»≈««¿ƒ
B˙„B·Ú היא ההתחלה אם וגם ¬»

של  בסופו ב'גורעין', ולא ב'מוסיפין'

והחיוביים  הטובים המעשים דבר

פעולתם, בעבודת a¯„‡Â‰,יפעלו ¿«¿«»
להתחיל  ורצוי אפשר התשובה

Á„‡ב'מוסיפין' ‡zÚLaL∆¿«¿»¬»
‡„Á ‡Ú‚¯·e75 אחת בשעה ¿ƒ¿»¬»

גדולה, במהירות היינו אחד, וברגע

ÔÈÚa ÏÈÁ˙‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ»ƒ¿»
,·BË ÈeaÈ¯a ,'ÔÈÙÈÒBÓ'c של ¿ƒƒ¿ƒ

של  באופן המצוות וקיום התורה לימוד

טוב' ËÚÓ'עשה eÏÈÙ‡ È¯‰ Ê‡Â¿»¬≈¬ƒ¿«
CLÁ ‰a¯‰ ‰ÁBc ¯B‡76, ∆«¿≈…∆

‰a¯‰ ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»«¿≈
.¯B‡

על  התשובה עבודת שמצד אף אמנם,

להתחיל  ועדיף אפשר אכן העבר

אור, וריבוי טוב ריבוי של ב'מוסיפין'

L„ÁL ÔÂÈk ,ÌB˜ÓŒÏkÓ C‡«ƒ»»≈»∆…∆
‡e‰ ÏeÏ‡ החשבון חודש רק לא ¡

אלא  העבר על ‰Î‰והתשובה Ìb«¬»»
eÈÏÚ ‰‡a‰ ‰M‰ Ïk ÏÚ«»«»»«»»»≈
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h"kyz'dטז ,zegilqc 'b

ׁשאז  (ּכּנ"ל), לטֹובה עלינּו הּבאה הּׁשנה ּכל ְֵֶַַַַַָָָָָָָָעל

צרי לכן מסּודרת, עבֹודה להיֹות ְְְֲִִִֵֶֶָָָָצריכה

ׁשהּסדר  מסּודר, ּבאֹופן העבֹודה לעיקר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָלהתּכֹונן

'מֹוסיפין', ואחרּֿכ ּתחילה ׁש'ּגֹורעין' הּוא ְְְִִִִֶֶַַָָָּבזה

תדרׁשּנּו ּכי ּד'דֹורׁשין', הענין נעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָּולאחריֿזה

.נפׁש ּובכל לבב ְְְְְֶַָָָּבכל

ּבלבד p‰Â‰ז) זֹו ׁשּלא היא העבֹודה ׁשלמּות ¿ƒ≈ְְֲִִֵֶַָָֹ

ּגמּור, צּדיק יהיה ּולהּבא ְְִִִֶֶַַָָָׁשּמּכאן

אּלא  לזכּיֹות, לֹו נעׂשים ׁשּזדֹונֹות מּזה ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָֻויתרה

יתּבר לפניו וחביב מרּוצה ׁשּיהיה זאת, ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹעֹוד

לפניֿזה  ׁשהיה מּכמֹו צרי77יֹותר זה ועל . ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

היא  הּסליחה ּבּקׁשת ּגם ּדכאׁשר הּסליחה, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָלענין

מרּוצה  נעׂשה אזי ,"נפׁש ּובכל לבב ְְְְְְֲֲֶֶֶַַַָָָ"ּבכל

ׁשּנאמר  מּיד, ונענה ׁשּצֹועק ועד כּו', ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָוחביב

אענה  ואני יקראּו טרם הרמּב"ם 78והיה ּכפסק ,79 ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּדבעלּֿתׁשּובה. העבֹודה עלֿידי נעׂשה זה ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשענין

הּׁשנה  ראׁש ׁשּבין ימים ּבעׂשרה אֹומרים זה ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹועל

ּבימי  היא לזה (וההכנה הּכּפּורים ְְְֲִִִִֵֶַַָָליֹום

עּמ ּכי  ג ֹו', מּמעמ ּקים הּמעלֹות ׁשיר ְְֲֲִִִִִִַַַַַהּסליחֹות)

ּתּורא  למען צֹור(ּומּכלֿמ 80הּסליחה אין קֹום ְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

הּׁשנה  ראׁש ׁשּבין ימים לעׂשרה עד ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹלהמּתין

עֹוד  זאת לפעֹול יכֹולים אּלא הּכּפּורים, ְְְִִִִֶַָֹליֹום

הּסליחֹות). ְִִֵַּבימי

ÔÈÚ‰Â רּבנּו81ּבזה ׁשאמר הּמׁשל ּכּידּוע , ¿»ƒ¿»ֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּגדֹול  ס חיב ׁשהּוא מאדם ֵֵֶַַַָָָָָהּזקן,

החֹוב, מחצית רק לׁשּלם מּׂשגת ידֹו ואין ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָועצּום,

קמעא  קמעא ּכיֿאם אחת, ּבפעם לׁשּלם לֹו ּבאפׁשרי אינֹו ּגםּֿכן זֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָּומחצית

אזי  ּכזה, ּבאֹופן לֹו ׁשּיׁשּלם מסּכים לֹו ׁשחּיב האיׁש ּכאׁשר הּנה ׁשנים, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבריּבּוי

יחיא' 'אּבן ׁשּפירׁש וזהּו חֹובֹו. ּכל ּגם ׁשּיׁשּלם ועד ּבזה, יׁשּתּדל החּיב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהאדם

ּוכמֹו כּו', הּסליחה מּדת להיֹות ראּוי ועּמ לסלֹוח, חיב אּתה זה: ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָּפסּוק

ּבּמדרׁש ּכל 82ׁשּכתּוב מבּטל זה ׁשענין ּדיקא, אצל ,אצל מּופקדת הּסליחה ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
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‰ˆe¯Ó ‰È‰iL ,˙‡Ê „BÚ…∆ƒ¿∆¿∆
¯˙BÈ C¯a˙È ÂÈÙÏ ·È·ÁÂ¿»ƒ¿»»ƒ¿»≈≈

‰ÊŒÈÙÏ ‰È‰L BÓkÓ77 קודם ƒ¿∆»»ƒ¿≈∆
ÔÈÚÏשחטא. CÈ¯ˆ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆»ƒ¿ƒ¿«

¯L‡Îc ,‰ÁÈÏq‰ לכללות בנוסף «¿ƒ»¿«¬∆
מחדש  לאלוקות וההתקרבות התשובה

‡È‰ ‰ÁÈÏq‰ ˙Lwa Ìb««»««¿ƒ»ƒ
,"ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa"¿»¿»¿¿»«¿∆

והפנימיות, העומק  NÚ‰מתוך  ÈÊ‡¬««¬∆
„ÚÂ ,'eÎ ·È·ÁÂ ‰ˆe¯Ó¿∆¿»ƒ¿«
¯Ó‡pL ,„iÓ ‰ÚÂ ˜ÚBvL∆≈¿«¬∆ƒ»∆∆¡«
È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë ‰È‰Â¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ

‰Ú‡78Ì"aÓ¯‰ ˜ÒÙk ,79 ∆¡∆ƒ¿«»«¿«
היה  לכן שקודם התשובה מעלת אודות

שחזר  עכשיו ואילו בריחוק האדם

מיד ונתקרב  נשמעת «¿ÔÈÚL∆ƒבקשתו
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰Ê∆«¬∆«¿≈»¬»

.‰·eLzŒÏÚ·c¿««¿»
‰Ê ÏÚÂ הסליחה ענין את לפעול כדי ¿«∆

לפני  וחביב מרוצה ולהיות והמחילה

לעיל, כמבואר ÌÈ¯ÓB‡¿ƒה',
L‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ ‰¯NÚa«¬»»»ƒ∆≈…
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ‰M‰«»»¿«ƒƒ
ÈÓÈa ‡È‰ ‰ÊÏ ‰Î‰‰Â)¿«¬»»¿∆ƒƒ≈
˙BÏÚn‰ ¯ÈL (˙BÁÈÏq‰«¿ƒƒ««¬

,'B‚ ÌÈwÓÚnÓ אומרים זה ובפרק ƒ«¬«ƒ

הפסוק  ez¯‡את ÔÚÓÏ ‰ÁÈÏq‰ EnÚ Èk80(יפחדו) שייראו כדי ƒƒ¿«¿ƒ»¿««ƒ»≈
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להשתדל  הלווה את מעורר המלווה

עצם  ה', בעבודת גם וכך ולהתאמץ.

ונותן  האדם את מעורר הסליחה עניין

תשובה. לעשות כוח לו

'‡ÈÁÈ Ôa‡' L¯ÈtL e‰ÊÂ¿∆∆≈≈ƒ¿ƒ¿≈
‰Ê ˜eÒt:"הסליחה עמך ‡z‰"כי »∆«»

Èe‡¯ EnÚÂ ,ÁBÏÒÏ ·ÈÁ«»ƒ¿«¿ƒ¿»
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יז il icece icecl ip`

לפי  והינּו, הּסליחה, על ועיּכּובים מניעֹות ְְְְְְִִִִִִֵַַַָמיני

ּכאׁשר  ׁשּגם ּבׂשרֿודם, למל ּדֹומה זה ְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאין

מּצד  מניעֹות עניני ּכּמה יׁש לסלֹוח, חפץ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמל

הּקּב"ה, מהּֿׁשאיןּֿכן כּו', הּמדינה וסדרי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָנימּוסי

ּבלבד, עּמ ,אצל מּופקדת ׁשהּסליחה ּכיון ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּנה

ּבזה, והענין לסלֹוח. מֹונע ׁשּום ל אין ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָהרי

אחד  ׁשּכל ה) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר ֿ ּפי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּדאףֿעל

ּבעלּֿתׁשּובה, וגם ּגמּור, צּדיק הּוא ְְְִִִֵַַַַָָָמּיׂשראל

ּבחדׁש ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה הּׁשנה, ּכל ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבמׁש

הּסליחֹות, ּבימי ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְֱִִֵַַַַַַָָאלּול,

וחּוקי  ּדנימּוסי ההגּבלה ּכׁשּיׁשנּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָמּכלֿמקֹום

ּבעבֹודה  ׁשהם ּכפי ,הּמל ׁשּקבע הּמדינה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָודיני

זֹו אין הּסליחה, ענין ׁשּיׁשנֹו אף הּנה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָהרּוחנית,

ּומקּבל  יׂשראל איׁש רֹוצה ׁשּבּה הּסליחה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמעלת

ׁשּזֹוהי  הּסליחה", עּמ "ּכי ענין ׁשּזהּו ְְְִִִִִֶֶֶַַָָאֹותּה,

ּדוקא. 'אצל' ׁשּמּופקדת ְְְְְִֶֶֶֶַַָָהּסליחה

CÈLÓÓe ולכאֹורה ּתּורא". "למען ּבּכתּוב «¿ƒְְְִִֵַַַָָָ

ּבאּור עיקר ּדרּוׁש ׁשהרי ּבזה, ֲִֵֵֶֶַָָ

ּכמאמר  אהבה, מּצד היא לית 83העבֹודה ְֲֲֲִִֵַַַַָָָ

אין  ולכאֹורה ּדרחימּותא, ּכפּולחנא ְְְְְְִִִֵָָָָָָּפּולחנא

אהבה, ׁשּמּצד מהעבֹודה יֹותר נעלית ֲֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָעבֹודה

הּׁשלמּות  ׁשּתכלית ּתּורא", "למען אֹומרֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָּומהּו

הרי  "מּמעמּקים", העבֹודה עלֿידי לזה ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבאים

ּדוקא. (ּתּורא) הּיראה ענין (למען) ּבׁשביל ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָזה

מּובן  ּתּורא, למען ׁשּכתּוב ּדמּמה הּוא, הענין ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָא

ׁשּיׁש ּביראה, נעלה הּיֹותר להאֹופן היא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּכּונה

והּבאּור  ׁשּבאהבה. העליֹונה הּדרּגא לגּבי אפילּו אהבה, לגּבי מעלה ְְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָּבזה

(ׁשּמּצד 84ּבזה  האֹוהב קר ּוב ער ּולפי הּנאהב, אל מהאֹוהב ּבאה ׁשהאהבה , ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

אבל  האהבה, ּגֹודל ּתהיה ּכן הּנאהב) ּבמעלת ּומתּבֹונן הּוא מערי ְְְֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּקרּוב

ּדרּגתֹו מּצד ׁשהיא הרֹוממּות, יראת ענין והּוא ּבעצמֹו, הּנֹורא מן היא ְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַָָָָהּיראה

ּתכלית  ׁשּזהּו ּתּורא, למען נאמר זה ועל הּירא. ער ּכפי ׁשּלא הּנֹורא, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשל

ּבׁשם  ּגם ולכן ׁשּבאהבה. נעלים הּיֹותר מהענינים אפילּו למעלה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּׁשלמּות,
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ג.83) מב, שלח לקו"ת א. רסז, ח"ג ב. נה, זח"ב 230).84)ראה ע' שם (סה"מ תש"ט לדודי אני סד"ה ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÓBc ‰Ê ÔÈ‡L ÈÙÏ ,eÈ‰Â ,‰ÁÈÏq‰ ÏÚ ÌÈ·ekÈÚÂ ˙BÚÈÓ¿ƒ¿ƒƒ««¿ƒ»¿«¿¿ƒ∆≈∆∆
‰nk LÈ ,ÁBÏÒÏ ıÙÁ CÏn‰ ¯L‡k ÌbL ,Ì„ÂŒ¯Na CÏÓÏ¿∆∆»»»»∆««¬∆«∆∆»≈ƒ¿«≈«»

,'eÎ ‰È„n‰ È¯„ÒÂ ÈÒeÓÈ „vÓ ˙BÚÈÓ ÈÈÚ המלך ולא תמיד ƒ¿¿≈¿ƒƒ«ƒ≈¿ƒ¿≈«¿ƒ»
המלך  אם גם המבוקשת החנינה את לתת בכך,יכול ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמעוניין

‰ÁÈÏq‰L ÔÂÈk ‰p‰ ,‰"aw‰«»»ƒ≈≈»∆«¿ƒ»
,„·Ïa EnÚ ,EÏˆ‡ ˙„˜ÙeÓ¿∆∆∆¿¿ƒ¿ƒ¿«
ÚBÓ ÌeL EÏ ÔÈ‡ È¯‰¬≈≈¿≈«
ŒÛ‡c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .ÁBÏÒÏƒ¿«¿»ƒ¿»»∆¿«
ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL ÈtŒÏÚ«ƒ∆ƒ¿»≈¿≈¿ƒ
‡e‰ Ï‡¯NiÓ „Á‡ ÏkL (‰∆»∆»ƒƒ¿»≈
ŒÏÚa Ì‚Â ,¯eÓb ˜Èc«̂ƒ»¿«««
,‰M‰ Ïk CLÓa ,‰·eLz¿»¿∆∆»«»»
L„Áa ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»¿…∆
‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,ÏeÏ‡¡¿««««»¿«»

,˙BÁÈÏq‰ ÈÓÈa לכאורה כן ואם ƒ≈«¿ƒ
אחד  לכל לסלוח ונכון שראוי בוודאי

מיוחדת  בבקשה צורך יש ולמה ואחד

עניין  את לפעול כדי מיוחדת ובעבודה

המענה, בא כך על «ŒÏkÓƒהסליחה,
‰Ïa‚‰‰ dLiLk ÌB˜Ó»¿∆∆¿»««¿»»
‰È„n‰ ÈÈ„Â È˜eÁÂ ÈÒeÓÈc¿ƒ≈¿≈¿ƒ≈«¿ƒ»

CÏn‰ Ú·wL עצמוÌ‰L ÈÙk , ∆»««∆∆¿ƒ∆≈
,˙ÈÁe¯‰ ‰„B·Úa יש בה שגם »¬»»»ƒ
קבועים, וסדרים ‡Ûכללים ‰p‰ƒ≈«

‰ÁÈÏq‰ ÔÈÚ BLiL כפי גם ∆∆¿ƒ¿««¿ƒ»
והסדרים  הכללים במסגרת שהוא

‰ÁÈÏq‰הרגילים, ˙ÏÚÓ BÊ ÔÈ‡≈«¬««¿ƒ»
Ï‡¯NÈ LÈ‡ ‰ˆB¯ daL יהודי ∆»∆ƒƒ¿»≈

,d˙B‡ Ïa˜Óe הנעלית והסליחה ¿«≈»
ומקבלים  מבקשים שאותה יותר

תשובה, ימי ובעשרת אלול בחודש

הכללים, פי על שלא הסליחה היא

fLEnÚ Èk" ÔÈÚ e‰ ∆∆ƒ¿«ƒƒ¿
‰ÁÈÏq‰ È‰BfL ,"‰ÁÈÏq‰«¿ƒ»∆ƒ«¿ƒ»
,‡˜Âc 'EÏˆ‡' ˙„˜ÙenL∆¿∆∆∆¿¿«¿»

לעיל. כמבואר

·e˙ka CÈLÓÓe עמך "כי שעניין «¿ƒ«»
הוא ez¯‡"הסליחה" ÔÚÓÏ" כדי ¿««ƒ»≈

ממך. (יפחדו) «¿B‡ÎÏÂ¿ƒ¯‰שיראו
¯˜ÈÚ È¯‰L ,‰Êa ¯e‡a Le¯c»≈»∆∆¬≈ƒ«
,‰·‰‡ „vÓ ‡È‰ ‰„B·Ú‰»¬»ƒƒ««¬»

¯Ó‡Ók83 הזוהר‡ÁÏet ˙ÈÏ ¿«¬«≈¿»»
,‡˙eÓÈÁ¯c ‡ÁÏeÙk אין ¿¿»»ƒ¿ƒ»

האהבה  כעבודת ונעלית) (חשובה ÈÏÚ˙עבודה ‰„B·Ú ÔÈ‡ ‰¯B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈¬»«¬≈
,"‡¯ez ÔÚÓÏ" B¯ÓB‡ e‰Óe ,‰·‰‡ „vnL ‰„B·Ú‰Ó ¯˙BÈ≈≈»¬»∆ƒ««¬»«¿¿««ƒ»≈
‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚ ‰ÊÏ ÌÈ‡aL ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎzL∆«¿ƒ«¿≈∆»ƒ¿∆«¿≈»¬»

,"ÌÈwÓÚnÓ" הסליחה את הפועלת העבודה והיא והפנימיות, מהעומק ƒ«¬«ƒ
ÔÈÚ (ÔÚÓÏ) ÏÈ·La ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿ƒ¿««ƒ¿«

?‡˜Âc (‡¯ez) ‰‡¯i‰«ƒ¿»ƒ»≈«¿»
‰nÓc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ«
Ô·eÓ ,‡¯ez ÔÚÓÏ ·e˙kL∆»¿««ƒ»≈»
¯˙Bi‰ ÔÙB‡‰Ï ‡È‰ ‰ek‰L∆««»»ƒ¿»∆«≈

,‰‡¯Èa ‰ÏÚ בדרגה ה' יראת «¬∆¿ƒ¿»
ביותר, ÏÚÓ‰הנעלית ‰Êa LiL∆≈»∆«¬»

Èa‚Ï eÏÈÙ‡ ,‰·‰‡ Èa‚Ï¿«≈«¬»¬ƒ¿«≈
,‰·‰‡aL ‰BÈÏÚ‰ ‡b¯c‰««¿»»∆¿»∆»«¬»
היראה  ועל ומבאר, שממשיך כפי

עלֿידי  אליה שבאים נאמר הזו הנעלית

"ממעמקים". העבודה

‰Êa ¯e‡a‰Â84‰·‰‡‰L , ¿«≈»∆∆»«¬»
·‰‡p‰ Ï‡ ·‰B‡‰Ó ‰‡a»»≈»≈∆«∆¡»

‰‡B‰·האהוב, ·e¯˜ C¯Ú ÈÙÏe¿ƒ∆∆≈»≈
האהוב  ‰e¯w·כלפי „vnL)∆ƒ««≈

˙ÏÚÓa ÔBa˙Óe ‡e‰ CÈ¯ÚÓ«¬ƒƒ¿≈¿«¬«
Ï„Bb ‰È‰z Ôk (·‰‡p‰«∆¡»≈ƒ¿∆∆

מוגבל ‰‡‰·‰, הקירוב ואם »«¬»
מוגבלת, ‰i¯‡‰האהבה Ï·‡¬»«ƒ¿»

‡e‰Â ,BÓˆÚa ‡¯Bp‰ ÔÓ ‡È‰ƒƒ«»¿«¿¿
‡È‰L ,˙eÓÓB¯‰ ˙‡¯È ÔÈÚƒ¿«ƒ¿«»¿∆ƒ
‡lL ,‡¯Bp‰ ÏL B˙b¯c „vÓƒ««¿»∆«»∆…

‡¯i‰ C¯Ú ÈÙk זו,ו בדרגא היראה ¿ƒ∆∆«»≈
לא  עצמו, הנורא של הרוממות מפני

כלפי  הירא של היחס במידת מוגבלת

ÔÚÓÏהנורא. ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«¿««
˙ÈÏÎz e‰fL ,‡¯ezƒ»≈∆∆«¿ƒ
eÏÈÙ‡ ‰ÏÚÓÏ ,˙eÓÏM‰«¿≈¿«¿»¬ƒ
ÌÈÏÚ ¯˙Bi‰ ÌÈÈÚ‰Ó≈»ƒ¿»ƒ«≈«¬ƒ
ÌLa Ìb ÔÎÏÂ .‰·‰‡aL∆»«¬»¿»≈«¿≈
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h"kyz'dיח ,zegilqc 'b

לאחריֿזה  ורק הוי', ּדׁשם הּיּו"ד זה הרי ְְְֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָהוי',

רּבה  אהבה ענין ׁשהּוא ה', אֹות ועל 85ּבאה . ְְֲִֶַַַַָָָָ

מּלפניו  ׁשּיראּו עׂשה האלקים נאמר זֹו ,86יראה ְְְֱֱִִִִֶֶַָָָָָָֹ

.יתּבר ּומהּותֹו ּדעצמּותֹו הרצֹון הּוא ְְְִֵֶֶַַָָָָׁשּבזה

ראׁשיּֿתבֹות e‰ÊÂח) לי" ודֹודי לדֹודי "אני ¿∆ְְֲִִִִֵֵָ

ׁשהם  יּודי"ן, ד' וסֹופיּֿתבֹות ְֱִֵֵֵֶאלּול,

יֹום  עד אלּול ׁשּמראׁשֿחדׁש יֹום ְֱִֵֶֶַַָָֹֹהארּבעים

ּובפרט  ּגּופא, אלּול ׁשּבחדׁש והינּו, ְְְְֱִִִֶֶַַָָֹהּכּפּורים,

ּדחדׁש והחֹותם הּסּיּום ׁשהם הּסליחֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹּבימי

הח  אחר הֹול והּכל ּכבר אלּול, יׁשנֹו יּתּום, ְְְֱִֵֶַַַַָֹ

ימים  ּבעׂשרה  יֹותר ּבפרטּיּות ׁשּנעׂשה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָהענין

הענין  ּוכללּות הּכּפּורים. ליֹום הּׁשנה ראׁש ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹׁשּבין

ּובּקׁשּתם  ּפני", ּד"ּבּקׁשּו העבֹודה ׁשעלֿידי ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָּבזה,

ּבכל  תדרׁשּנּו ּכי ּומצאת אלקי הוי' את ְְְֱֲִִִֶֶֶָָָָָָָֹמּׁשם

אבּקׁש", הוי' ּפני "את אזי ,נפׁש ּובכל ְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָלבב

אצלֹו ּתהיה הוי'" ּפני" ׁשּבחינת ׁשרצֹונֹו ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָהינּו,

 ֿ ּבעל ּבבחינת ׁשהּוא וכיון ּגלּוי, ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָּבאֹופן

יקראּו ׁש"טרם הּפסקּֿדין עלּֿפי הרי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּתׁשּובה,

את  הּקּב"ה ממּלא ז), סעיף (ּכּנ"ל אענה" ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָואני

הוי' ּפני ׁשּבחינת ׁשּקֹורא, טרם עֹוד ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּקׁשתֹו

לי"). "ּדֹודי ענין (ׁשּזהּו אצלֹו ּבגלּוי ְְְִִִִֶֶֶַהּוא

ּובכל  ּבעֹולם ּבחלקֹו ּגם זה ענין נמׁש ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָואחרּֿכ

ּדימים  ּבתפּלֹות ׁשּמבּקׁשים ּכמֹו ּכּולֹו, ְְְְְִִִִֶַָָָהעֹולם

על  מלֹו עלינּו, מלכּות ּכבֹוד ּגּלה ְְְְִֵֵַַַָָנֹוראים,

הּמלכּות  ּבחינת על ּדקאי ,ּבכבֹוד ּכּולֹו ְְְְִִֵֶַַַַָָָהעֹולם

ּובחינה  (ּכּנ"ל), נעלית הכי ּבּדרּגא ׁשהיא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָּכמֹו

ּו"באֹור  ׂשמחה, ׁשל ּבאֹופן נעׂשה זה וכל ּגלּוי. ׁשל ּובאֹופן למּטה נמׁשכת ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָזֹו

אבּקׁש", הוי' ּפני ּד"את ּבאֹופן היא ׁשעבֹודתֹו ּכיון חּיים", מל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּפני

 ֿ ועלֿאחת אלּול, חדׁש ּכל ּבמׁש) אצלֹו נעׂשה ועלֿידיֿזה ּבּקׁשתֹו, ְְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּוממּלאים

עלינּו הּבאה הּׁשנה ּבתחלת ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה הּסליחֹות, ּבימי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָּכּמהֿוכּמה

ּולבּקר  הוי' ּבנֹועם לחזֹות גֹו' הוי' ּבבית ּדֿׁשבּתי ּומּצב מעמד ְְְְְְֲֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָלטֹובה)
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ובכ"מ.85) א. מו, שה"ש לקו"ת ואילך.86)ראה סע"א סז, שובה לשבת דרושים לקו"ת וראה יד. ג, קהלת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê È¯‰ ,'ÈÂ‰ הזו מדריגת הנעלית Â¯˜היראה ,'ÈÂ‰ ÌLc „"ei‰ ¬»»¬≈∆«¿≈¬»»¿«

,'‰ ˙B‡ ‰‡a ‰ÊŒÈ¯Á‡Ï'הוי שם של ÔÈÚהראשונה ‡e‰L ¿«¬≈∆»»∆ƒ¿«
‰a¯ האמורה 85‡‰·‰ היראה אבל נעלית, בדרגה ה' אהבת אכן שהיא «¬»«»
יותר  עוד e‡¯iLממנה.נעלית ‰NÚ ÌÈ˜Ï‡‰ ¯Ó‡ BÊ ‰‡¯È ÏÚÂ¿«ƒ¿»∆¡«»¡…ƒ»»∆ƒ¿

ÂÈÙlÓ86‰ÊaL זו , נעלית ביראה ƒ¿»»∆»∆
B˙e‰Óe B˙eÓˆÚc ÔBˆ¯‰ ‡e‰»»¿«¿«

C¯a˙È עולמות ויצר 'עשה' כך ולשם ƒ¿»≈
ונבראים.

È„B„Â È„B„Ï È‡" e‰ÊÂ (Á¿∆¬ƒ¿ƒ¿ƒ
,ÏeÏ‡ ˙B·zŒÈL‡¯ "ÈÏƒ»≈≈¡
Ì‰L ,Ô"È„eÈ '„ ˙B·zŒÈÙBÒÂ¿≈≈ƒ∆≈
L„ÁŒL‡¯nL ÌBÈ ÌÈÚa¯‡‰»«¿»ƒ∆≈……∆

,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ „Ú ÏeÏ‡ כמובא ¡««ƒƒ
הימים  עשרת כי שאף המאמר בתחילת

בחודש  הם הימים מארבעים האחרונים

בראשיֿתיבות  נרמזים הם גם תשרי,

"אלול" L„ÁaLשל ,eÈ‰Â¿«¿∆¿…∆
‡Ùeb ÏeÏ‡ עצמוÈÓÈa Ë¯Ù·e , ¡»ƒ¿»ƒ≈

Ìeiq‰ Ì‰L ˙BÁÈÏq‰«¿ƒ∆≈«ƒ
Ïk‰Â ,ÏeÏ‡ L„Ác Ì˙BÁ‰Â¿«»¿…∆¡¿«…
BLÈ ,ÌezÈÁ‰ ¯Á‡ CÏB‰≈«««ƒ∆¿
˙eiË¯Ùa ‰NÚpL ÔÈÚ‰ ¯·k¿»»ƒ¿»∆«¬∆ƒ¿»ƒ
ÔÈaL ÌÈÓÈ ‰¯NÚa ¯˙BÈ≈«¬»»»ƒ∆≈
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ‰M‰ L‡…̄«»»¿«ƒƒ
לדודי" "אני רק לא יש אלה ובימים

לי" "ודודי גם אלא למעלה מלמטה

ומבאר. שממשיך כפי למטה, מלמעלה

È„ÈŒÏÚL ,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆∆«¿≈
,"Èt eLwa"c ‰„B·Ú‰»¬»¿«¿»»
האדם  ופנימיות עומק התעוררות

'ÈÂ‰ ˙‡ ÌMÓ ÌzLw·eƒ«¿∆ƒ»∆¬»»
‡ˆÓe EÈ˜Ï‡epL¯„˙ Èk ˙ ¡…∆»»»ƒƒ¿¿∆

ÈÊ‡ ,ELÙ ÏÎ·e E··Ï ÏÎa¿»¿»¿¿»«¿∆¬«
,"Lw·‡ 'ÈÂ‰ EÈt ˙‡"∆»∆¬»»¬«≈

BBˆ¯L ,eÈ‰'ה את המבקש של «¿∆¿
‰ÈÂ'"הוא EÈt" ˙ÈÁaL∆¿ƒ«»∆¬»»

,ÈeÏb ÏL ÔÙB‡a BÏˆ‡ ‰È‰zƒ¿∆∆¿¿∆∆ƒ
ŒÏÚa ˙ÈÁ·a ‡e‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿ƒ«««
Œ˜Òt‰ ÈtŒÏÚ È¯‰ ,‰·eLz¿»¬≈«ƒ«¿«

ÔÈc ֿ שהבעל הרמב"ם של האמור ƒ
באופן  מיד, ונענה צועק תשובה

"‰Ú‡ È‡Â e‡¯˜È Ì¯Ë"L∆∆∆ƒ¿»«¬ƒ∆¡∆

Ì¯Ë „BÚ B˙Lwa ˙‡ ‰"aw‰ ‡lÓÓ ,(Ê ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ¿«≈«»»∆«»»∆∆
,‡¯BwL"ובקשתם" לפני ÈeÏ‚aאפילו ‡e‰ 'ÈÂ‰ EÈt ˙ÈÁaL ∆≈∆¿ƒ«»∆¬»»¿ƒ

("ÈÏ È„Bc" ÔÈÚ e‰fL) BÏˆ‡.התשובה בעבודת העוסק האדם אצל ∆¿∆∆ƒ¿«ƒƒ
ÌÏBÚa B˜ÏÁa Ìb ‰Ê ÔÈÚ CLÓ CkŒ¯Á‡Â,לברר עליו המוטל ¿««»ƒ¿»ƒ¿»∆«¿∆¿»»

בעולם  וחלקו ומהאדם ולהעלות, לזכך

גם  ומאיר נמשך «¿ÏÎ·eהדבר
ÌÈLw·nL BÓk ,BÏek ÌÏBÚ‰»»¿∆¿«¿ƒ
‰lb ,ÌÈ‡¯B ÌÈÓÈc ˙BlÙ˙aƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒ«≈
CBÏÓ ,eÈÏÚ E˙eÎÏÓ „B·k¿«¿¿»≈¿
,E„B·Îa BÏek ÌÏBÚ‰ ÏÚ«»»ƒ¿∆

È‡˜cהיא ÈÁa˙שהכוונה ÏÚ ¿»≈«¿ƒ«
‡b¯ca ‡È‰L BÓk ˙eÎÏn‰««¿¿∆ƒ««¿»

Ï"pk) ˙ÈÏÚ ÈÎ‰ לעיל כמבואר ¬ƒ«¬≈««
על  אפילו היא שהבקשה בפרטיות

מושרשת  שהוא כפי המלכות התגלות

ומהותו' BÊב'עצמותו ‰ÈÁ·e ,(¿ƒ»
ÏL ÔÙB‡·e ‰hÓÏ ˙ÎLÓƒ¿∆∆¿«»¿∆∆

.ÈeÏbƒ
ÏL ÔÙB‡a ‰NÚ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«¬∆¿∆∆
CÏÓ Èt ¯B‡·"e ,‰ÁÓNƒ¿»¿¿≈∆∆

,"ÌÈiÁ לאלוקות מתקרבים שהרי «ƒ
המקור  המלך, פני מול ועומדים

וחיות, שמחה «≈ÔÂÈkלהשפעת
˙‡"c ÔÙB‡a ‡È‰ B˙„B·ÚL∆¬»ƒ¿∆¿∆
ÌÈ‡lÓÓe ,"Lw·‡ 'ÈÂ‰ EÈt»∆¬»»¬«≈¿«¿ƒ

B˙Lwa של לבקשה נענים מלמעלה «»»
'פניך', של הארה שתהיה האדם

האלוקות, ∆≈¿»¿ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰פנימיות
הוי'", "פניך להארת ∆¬»NÚ‰שזוכה

,ÏeÏ‡ L„Á Ïk CLÓa) BÏˆ‡∆¿¿∆∆»…∆¡
ÈÓÈa ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»ƒ≈
Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,˙BÁÈÏq‰«¿ƒ¿««««»
‰‡a‰ ‰M‰ ˙ÏÁ˙a ‰nÎÂ¿«»ƒ¿ƒ««»»«»»
vÓe „ÓÚÓ (‰·BËÏ eÈÏÚ· »≈¿»«¬»«»

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

il icece icecl ip`

ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה 87ּבהיכלֹו ויֹום, יֹום ּבכל , ְְְְֵַַַַַָָָָָ

וקּיּום  הּתֹורה לימּוד הּתפלה, עבֹודת ְְְֲִִִִַַַַָָּבׁשעת

הּנה  חּיים", מל ּפני ׁש"ּבאֹור וכיון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָהּמצֹות.

מּתֹו הענינים ּכל ונמׁשכים ּגדר", ּפֹורץ מל"ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָ

המלאה  מּידֹו ּגדר, ּפֹורצת ׁשּׂשמחה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׂשמחה,

ממּלא  והּקּב"ה והרחבה, הּקדֹוׁשה ְְְְְְֵַַַַָָָָָָָהּפתּוחה

ּכלל  ּבתֹוככי מּיׂשראל, ואחת אחד ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבּקׁשת

טֹובה  לׁשנה טֹובה וחתימה ּכתיבה ליּתן ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָיׂשראל,

ּגם  ּומקּים והּנגלה, הּנראה ּבטֹוב ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָּומתּוקה

מּיׂשרא  ואחת אחד ּכל נּדחנּוּתפילת לקּבץ ל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבחסד  ּכּולם, את ּומביא הארץ, ּכנפֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמארּבע

ּבניהם  עם והּנגלה, הּנראה ּבטֹוב ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַּוברחמים,

אּתם  ּוזהבם וכסּפם ׁש"לא 88ּובנֹותיהם, עד , ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ

ּפרסה" ׁשל 89תּׁשאר ּובאֹופן טֹוב ּבאֹופן , ְְְִֵֶֶֶַָָ

צדקנּו, מׁשיח עלֿידי מּמׁש, ּבקרֹוב ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָהצלחה,

ּכמֹו זאת, עֹוׂשה עצמֹו ׁשהּקּב"ה ּבאֹופן ְְְֲֶֶֶַַָָָֹאבל

הּתֹורה  על ּבפרּוׁשֹו רׁש"י חמׁש90ׁשּכתב (ל"ּבן ְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּבכתב  ּבּתֹורה ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה ּבפרּוׁשּה, ּתֹורה ללמֹוד ׁשּמתחיל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלמקרא"

מּמקֹומֹו, איׁש איׁש ּבידיו אֹוחז להיֹות צרי עצמֹו (הקּב"ה) ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּגּופא),

ׁשּנאמר  אֹותֹו91ּכענין ּומביא הּגלּות, מן ּומֹוציאֹו אחד, לאחד ּתלּוקטּו ואּתם ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכאן  הּוא העצמי ׁשּמרחב ּוכפי העצמי, לּמרחב עד הּמרחב, אל הּמיצר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמן

אמּתית, וחרּות אמּתית ּגאּולה ּכפׁשּוטּה, ּבּגאּולה טפחים, מעׂשרה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָלמּטה

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ְְְְִִִֵַַַָָּבביאת
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ד.87) כז, ט.88)תהלים ס, כו.89)ישעי' י, בא - ביצי"מ ג.90)כמ"ש ל, יב.91)נצבים כז, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÏÎÈ‰a ¯w·Ïe 'ÈÂ‰ ÌÚBa ˙BÊÁÏ 'B‚ 'ÈÂ‰ ˙È·a Èz·Lc87, ¿ƒ¿ƒ¿≈¬»»«¬¿«¬»»¿«≈¿≈»

תמיד לאלוקות בקירוב nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ‰להיות ,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»¿««««»¿«»
ÔÂÈÎÂ .˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „eÓÈÏ ,‰ÏÙz‰ ˙„B·Ú ˙ÚLaƒ¿«¬««¿ƒ»ƒ«»¿ƒ«ƒ¿¿≈»
ÌÈÎLÓÂ ,"¯„b ı¯Bt CÏÓ" ‰p‰ ,"ÌÈiÁ CÏÓ Èt ¯B‡a"L∆¿¿≈∆∆«ƒƒ≈∆∆≈»≈¿ƒ¿»ƒ

,‰ÁÓN CBzÓ ÌÈÈÚ‰ Ïk»»ƒ¿»ƒƒƒ¿»
,¯„b ˙ˆ¯Bt ‰ÁÓOL וההמשכה ∆ƒ¿»∆∆»≈

מהגדרים  למעלה היא וההשפעה

‰Áe˙t‰ ‰‡ÏÓ‰ B„iÓƒ»«¿≈»«¿»
‰·Á¯‰Â ‰LB„w‰ הקדוש של «¿»¿»¿»»

בעצמו,ברוך  lÓÓ‡הוא ‰"aw‰Â¿«»»¿«≈
˙Á‡Â „Á‡ Ïk ˙Lwa«»«»∆»¿««

Ï‡¯NiÓ,בפרטÏÏk ÈÎÎB˙a ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿»
Ï‡¯NÈ,בכלל‰·È˙k ÔzÈÏ ƒ¿»≈ƒ≈¿ƒ»

‰·BË ‰LÏ ‰·BË ‰ÓÈ˙ÁÂ«¬ƒ»»¿»»»
‰Ï‚p‰Â ‰‡¯p‰ ·BËa ‰˜e˙Óe¿»¿«ƒ¿∆¿«ƒ¿∆
האדם, של במושגים גם גלוי טוב

„Á‡ Ïk ˙ÏÈÙz Ìb Ìi˜Óe¿«≈«¿ƒ«»∆»
eÁc ıa˜Ï Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â¿««ƒƒ¿»≈¿«≈ƒ»≈
‡È·Óe ,ı¯‡‰ ˙BÙk Úa¯‡Ó≈«¿««¿»»∆≈ƒ

,ÌÏek ישראל ‡˙ בני כל את ∆»
גם  כולל הארץ, כנפות בארבע הפזורים

ה'נידחים' ÌÈÓÁ¯·e,את „ÒÁa¿∆∆¿«¬ƒ
ÌÚ ,‰Ï‚p‰Â ‰‡¯p‰ ·BËa¿«ƒ¿∆¿«ƒ¿∆ƒ
ÌtÒÎÂ ,Ì‰È˙B·e Ì‰Èa¿≈∆¿≈∆¿«¿»

Ìz‡ Ì·‰Êe88‡Ï"L „Ú , ¿»»ƒ»«∆…
"‰Ò¯t ¯‡M˙89 שנאמר כשם ƒ»≈«¿»

תהיה  שהיציאה מצרים ביציאת

שאפילו  עד המקנה גם כולל מושלמת

תישאר  לא אחת בהמה של פרסה

העתידה  הגאולה תהיה וכך במצרים,

הרכוש, שלימות BË·עם ÔÙB‡a¿∆
·B¯˜a ,‰ÁÏˆ‰ ÏL ÔÙB‡·e¿∆∆«¿»»¿»

Ï·‡ ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ,LnÓ עלֿידי היא שהגאולה זאת עם «»«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¬»
זה  הרי צדקנו, משיח Ê‡˙,שליח, ‰NBÚ BÓˆÚ ‰"aw‰L ÔÙB‡a¿∆∆«»»«¿∆…

Ú BLe¯Ùa È"L¯ ·˙kL BÓk‰¯Bz‰ Ï90 על (המדבר הפסוק על ¿∆»««ƒ¿≈««»
העמים  מכל וקבצך ושב ורחמך, שבותך את אלקיך ה' "ושב השלימה) הגאולה

שמה" אלקיך ה' הפיצך ופירוש (אשר

מיועד  LÓÁרש"י Ôa"Ï¿∆»≈
„BÓÏÏ ÏÈÁ˙nL "‡¯˜ÓÏ¿ƒ¿»∆«¿ƒƒ¿
ŒÏÚaL ‰¯Bz ,dLe¯Ùa ‰¯Bz»¿≈»»∆¿«
‡Ùeb ·˙ÎaL ‰¯Bza ‰t∆«»∆ƒ¿»»

BÓˆÚעצמה  (‰"a˜‰) ‡e‰L ,(∆«»»«¿
LÈ‡ ÂÈ„Èa ÊÁB‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈¿»»ƒ
ÔÈÚk ,BÓB˜nÓ LÈ‡ƒƒ¿¿ƒ¿»

¯Ó‡pL91eË˜eÏz Ìz‡Â ∆∆¡«¿«∆¿¿
ÔÓ B‡ÈˆBÓe ,„Á‡ „Á‡Ï¿∆»∆»ƒƒ
ÔÓ B˙B‡ ‡È·Óe ,˙eÏb‰«»≈ƒƒ
„Ú ,·Á¯n‰ Ï‡ ¯ˆÈn‰«≈«∆«∆¿»«

,ÈÓˆÚ‰ ·Á¯nÏ לא בעצם, מרחב «∆¿»»«¿ƒ
למצר  יחסית Á¯nL·רק ÈÙÎe¿ƒ∆∆¿»

‰hÓÏ Ô‡k ‡e‰ ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ»¿«»
,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ מציאות בתוך ≈¬»»¿»ƒ

dËeLÙk,העולם  ‰Ïe‡ba«¿»ƒ¿»
,˙ÈzÓ‡ ˙e¯ÁÂ ˙ÈzÓ‡ ‰Ïe‡b¿»¬ƒƒ¿≈¬ƒƒ
·B¯˜a e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»
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ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה 87ּבהיכלֹו ויֹום, יֹום ּבכל , ְְְְֵַַַַַָָָָָ

וקּיּום  הּתֹורה לימּוד הּתפלה, עבֹודת ְְְֲִִִִַַַַָָּבׁשעת

הּנה  חּיים", מל ּפני ׁש"ּבאֹור וכיון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָהּמצֹות.

מּתֹו הענינים ּכל ונמׁשכים ּגדר", ּפֹורץ מל"ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָ

המלאה  מּידֹו ּגדר, ּפֹורצת ׁשּׂשמחה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׂשמחה,

ממּלא  והּקּב"ה והרחבה, הּקדֹוׁשה ְְְְְְֵַַַַָָָָָָָהּפתּוחה

ּכלל  ּבתֹוככי מּיׂשראל, ואחת אחד ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבּקׁשת

טֹובה  לׁשנה טֹובה וחתימה ּכתיבה ליּתן ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָיׂשראל,

ּגם  ּומקּים והּנגלה, הּנראה ּבטֹוב ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָּומתּוקה

מּיׂשרא  ואחת אחד ּכל נּדחנּוּתפילת לקּבץ ל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבחסד  ּכּולם, את ּומביא הארץ, ּכנפֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמארּבע

ּבניהם  עם והּנגלה, הּנראה ּבטֹוב ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַּוברחמים,

אּתם  ּוזהבם וכסּפם ׁש"לא 88ּובנֹותיהם, עד , ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ

ּפרסה" ׁשל 89תּׁשאר ּובאֹופן טֹוב ּבאֹופן , ְְְִֵֶֶֶַָָ

צדקנּו, מׁשיח עלֿידי מּמׁש, ּבקרֹוב ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָהצלחה,

ּכמֹו זאת, עֹוׂשה עצמֹו ׁשהּקּב"ה ּבאֹופן ְְְֲֶֶֶַַָָָֹאבל

הּתֹורה  על ּבפרּוׁשֹו רׁש"י חמׁש90ׁשּכתב (ל"ּבן ְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּבכתב  ּבּתֹורה ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה ּבפרּוׁשּה, ּתֹורה ללמֹוד ׁשּמתחיל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלמקרא"

מּמקֹומֹו, איׁש איׁש ּבידיו אֹוחז להיֹות צרי עצמֹו (הקּב"ה) ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּגּופא),

ׁשּנאמר  אֹותֹו91ּכענין ּומביא הּגלּות, מן ּומֹוציאֹו אחד, לאחד ּתלּוקטּו ואּתם ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכאן  הּוא העצמי ׁשּמרחב ּוכפי העצמי, לּמרחב עד הּמרחב, אל הּמיצר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמן

אמּתית, וחרּות אמּתית ּגאּולה ּכפׁשּוטּה, ּבּגאּולה טפחים, מעׂשרה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָלמּטה

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ְְְְִִִֵַַַָָּבביאת
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÏÎÈ‰a ¯w·Ïe 'ÈÂ‰ ÌÚBa ˙BÊÁÏ 'B‚ 'ÈÂ‰ ˙È·a Èz·Lc87, ¿ƒ¿ƒ¿≈¬»»«¬¿«¬»»¿«≈¿≈»

תמיד לאלוקות בקירוב nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ‰להיות ,ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»¿««««»¿«»
ÔÂÈÎÂ .˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰¯Bz‰ „eÓÈÏ ,‰ÏÙz‰ ˙„B·Ú ˙ÚLaƒ¿«¬««¿ƒ»ƒ«»¿ƒ«ƒ¿¿≈»
ÌÈÎLÓÂ ,"¯„b ı¯Bt CÏÓ" ‰p‰ ,"ÌÈiÁ CÏÓ Èt ¯B‡a"L∆¿¿≈∆∆«ƒƒ≈∆∆≈»≈¿ƒ¿»ƒ

,‰ÁÓN CBzÓ ÌÈÈÚ‰ Ïk»»ƒ¿»ƒƒƒ¿»
,¯„b ˙ˆ¯Bt ‰ÁÓOL וההמשכה ∆ƒ¿»∆∆»≈

מהגדרים  למעלה היא וההשפעה

‰Áe˙t‰ ‰‡ÏÓ‰ B„iÓƒ»«¿≈»«¿»
‰·Á¯‰Â ‰LB„w‰ הקדוש של «¿»¿»¿»»

בעצמו,ברוך  lÓÓ‡הוא ‰"aw‰Â¿«»»¿«≈
˙Á‡Â „Á‡ Ïk ˙Lwa«»«»∆»¿««

Ï‡¯NiÓ,בפרטÏÏk ÈÎÎB˙a ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿»
Ï‡¯NÈ,בכלל‰·È˙k ÔzÈÏ ƒ¿»≈ƒ≈¿ƒ»

‰·BË ‰LÏ ‰·BË ‰ÓÈ˙ÁÂ«¬ƒ»»¿»»»
‰Ï‚p‰Â ‰‡¯p‰ ·BËa ‰˜e˙Óe¿»¿«ƒ¿∆¿«ƒ¿∆
האדם, של במושגים גם גלוי טוב

„Á‡ Ïk ˙ÏÈÙz Ìb Ìi˜Óe¿«≈«¿ƒ«»∆»
eÁc ıa˜Ï Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â¿««ƒƒ¿»≈¿«≈ƒ»≈
‡È·Óe ,ı¯‡‰ ˙BÙk Úa¯‡Ó≈«¿««¿»»∆≈ƒ

,ÌÏek ישראל ‡˙ בני כל את ∆»
גם  כולל הארץ, כנפות בארבע הפזורים

ה'נידחים' ÌÈÓÁ¯·e,את „ÒÁa¿∆∆¿«¬ƒ
ÌÚ ,‰Ï‚p‰Â ‰‡¯p‰ ·BËa¿«ƒ¿∆¿«ƒ¿∆ƒ
ÌtÒÎÂ ,Ì‰È˙B·e Ì‰Èa¿≈∆¿≈∆¿«¿»

Ìz‡ Ì·‰Êe88‡Ï"L „Ú , ¿»»ƒ»«∆…
"‰Ò¯t ¯‡M˙89 שנאמר כשם ƒ»≈«¿»

תהיה  שהיציאה מצרים ביציאת

שאפילו  עד המקנה גם כולל מושלמת

תישאר  לא אחת בהמה של פרסה

העתידה  הגאולה תהיה וכך במצרים,

הרכוש, שלימות BË·עם ÔÙB‡a¿∆
·B¯˜a ,‰ÁÏˆ‰ ÏL ÔÙB‡·e¿∆∆«¿»»¿»

Ï·‡ ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ,LnÓ עלֿידי היא שהגאולה זאת עם «»«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¬»
זה  הרי צדקנו, משיח Ê‡˙,שליח, ‰NBÚ BÓˆÚ ‰"aw‰L ÔÙB‡a¿∆∆«»»«¿∆…

Ú BLe¯Ùa È"L¯ ·˙kL BÓk‰¯Bz‰ Ï90 על (המדבר הפסוק על ¿∆»««ƒ¿≈««»
העמים  מכל וקבצך ושב ורחמך, שבותך את אלקיך ה' "ושב השלימה) הגאולה

שמה" אלקיך ה' הפיצך ופירוש (אשר

מיועד  LÓÁרש"י Ôa"Ï¿∆»≈
„BÓÏÏ ÏÈÁ˙nL "‡¯˜ÓÏ¿ƒ¿»∆«¿ƒƒ¿
ŒÏÚaL ‰¯Bz ,dLe¯Ùa ‰¯Bz»¿≈»»∆¿«
‡Ùeb ·˙ÎaL ‰¯Bza ‰t∆«»∆ƒ¿»»

BÓˆÚעצמה  (‰"a˜‰) ‡e‰L ,(∆«»»«¿
LÈ‡ ÂÈ„Èa ÊÁB‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈¿»»ƒ
ÔÈÚk ,BÓB˜nÓ LÈ‡ƒƒ¿¿ƒ¿»

¯Ó‡pL91eË˜eÏz Ìz‡Â ∆∆¡«¿«∆¿¿
ÔÓ B‡ÈˆBÓe ,„Á‡ „Á‡Ï¿∆»∆»ƒƒ
ÔÓ B˙B‡ ‡È·Óe ,˙eÏb‰«»≈ƒƒ
„Ú ,·Á¯n‰ Ï‡ ¯ˆÈn‰«≈«∆«∆¿»«

,ÈÓˆÚ‰ ·Á¯nÏ לא בעצם, מרחב «∆¿»»«¿ƒ
למצר  יחסית Á¯nL·רק ÈÙÎe¿ƒ∆∆¿»

‰hÓÏ Ô‡k ‡e‰ ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ»¿«»
,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ מציאות בתוך ≈¬»»¿»ƒ

dËeLÙk,העולם  ‰Ïe‡ba«¿»ƒ¿»
,˙ÈzÓ‡ ˙e¯ÁÂ ˙ÈzÓ‡ ‰Ïe‡b¿»¬ƒƒ¿≈¬ƒƒ
·B¯˜a e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»
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ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה 87ּבהיכלֹו ויֹום, יֹום ּבכל , ְְְְֵַַַַַָָָָָ

וקּיּום  הּתֹורה לימּוד הּתפלה, עבֹודת ְְְֲִִִִַַַַָָּבׁשעת

הּנה  חּיים", מל ּפני ׁש"ּבאֹור וכיון ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָהּמצֹות.

מּתֹו הענינים ּכל ונמׁשכים ּגדר", ּפֹורץ מל"ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָ

המלאה  מּידֹו ּגדר, ּפֹורצת ׁשּׂשמחה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׂשמחה,

ממּלא  והּקּב"ה והרחבה, הּקדֹוׁשה ְְְְְְֵַַַַָָָָָָָהּפתּוחה

ּכלל  ּבתֹוככי מּיׂשראל, ואחת אחד ּכל ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבּקׁשת

טֹובה  לׁשנה טֹובה וחתימה ּכתיבה ליּתן ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָיׂשראל,

ּגם  ּומקּים והּנגלה, הּנראה ּבטֹוב ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָּומתּוקה

מּיׂשרא  ואחת אחד ּכל נּדחנּוּתפילת לקּבץ ל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבחסד  ּכּולם, את ּומביא הארץ, ּכנפֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמארּבע

ּבניהם  עם והּנגלה, הּנראה ּבטֹוב ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַּוברחמים,

אּתם  ּוזהבם וכסּפם ׁש"לא 88ּובנֹותיהם, עד , ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹ

ּפרסה" ׁשל 89תּׁשאר ּובאֹופן טֹוב ּבאֹופן , ְְְִֵֶֶֶַָָ

צדקנּו, מׁשיח עלֿידי מּמׁש, ּבקרֹוב ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָהצלחה,

ּכמֹו זאת, עֹוׂשה עצמֹו ׁשהּקּב"ה ּבאֹופן ְְְֲֶֶֶַַָָָֹאבל

הּתֹורה  על ּבפרּוׁשֹו רׁש"י חמׁש90ׁשּכתב (ל"ּבן ְְִֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּבכתב  ּבּתֹורה ׁשּבעלּֿפה ּתֹורה ּבפרּוׁשּה, ּתֹורה ללמֹוד ׁשּמתחיל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלמקרא"

מּמקֹומֹו, איׁש איׁש ּבידיו אֹוחז להיֹות צרי עצמֹו (הקּב"ה) ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָּגּופא),

ׁשּנאמר  אֹותֹו91ּכענין ּומביא הּגלּות, מן ּומֹוציאֹו אחד, לאחד ּתלּוקטּו ואּתם ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכאן  הּוא העצמי ׁשּמרחב ּוכפי העצמי, לּמרחב עד הּמרחב, אל הּמיצר ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמן

אמּתית, וחרּות אמּתית ּגאּולה ּכפׁשּוטּה, ּבּגאּולה טפחים, מעׂשרה ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָלמּטה

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ְְְְִִִֵַַַָָּבביאת
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,‰ÁÓN CBzÓ ÌÈÈÚ‰ Ïk»»ƒ¿»ƒƒƒ¿»
,¯„b ˙ˆ¯Bt ‰ÁÓOL וההמשכה ∆ƒ¿»∆∆»≈

מהגדרים  למעלה היא וההשפעה

‰Áe˙t‰ ‰‡ÏÓ‰ B„iÓƒ»«¿≈»«¿»
‰·Á¯‰Â ‰LB„w‰ הקדוש של «¿»¿»¿»»

בעצמו,ברוך  lÓÓ‡הוא ‰"aw‰Â¿«»»¿«≈
˙Á‡Â „Á‡ Ïk ˙Lwa«»«»∆»¿««

Ï‡¯NiÓ,בפרטÏÏk ÈÎÎB˙a ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿»
Ï‡¯NÈ,בכלל‰·È˙k ÔzÈÏ ƒ¿»≈ƒ≈¿ƒ»

‰·BË ‰LÏ ‰·BË ‰ÓÈ˙ÁÂ«¬ƒ»»¿»»»
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האדם, של במושגים גם גלוי טוב

„Á‡ Ïk ˙ÏÈÙz Ìb Ìi˜Óe¿«≈«¿ƒ«»∆»
eÁc ıa˜Ï Ï‡¯NiÓ ˙Á‡Â¿««ƒƒ¿»≈¿«≈ƒ»≈
‡È·Óe ,ı¯‡‰ ˙BÙk Úa¯‡Ó≈«¿««¿»»∆≈ƒ

,ÌÏek ישראל ‡˙ בני כל את ∆»
גם  כולל הארץ, כנפות בארבע הפזורים

ה'נידחים' ÌÈÓÁ¯·e,את „ÒÁa¿∆∆¿«¬ƒ
ÌÚ ,‰Ï‚p‰Â ‰‡¯p‰ ·BËa¿«ƒ¿∆¿«ƒ¿∆ƒ
ÌtÒÎÂ ,Ì‰È˙B·e Ì‰Èa¿≈∆¿≈∆¿«¿»

Ìz‡ Ì·‰Êe88‡Ï"L „Ú , ¿»»ƒ»«∆…
"‰Ò¯t ¯‡M˙89 שנאמר כשם ƒ»≈«¿»

תהיה  שהיציאה מצרים ביציאת

שאפילו  עד המקנה גם כולל מושלמת

תישאר  לא אחת בהמה של פרסה

העתידה  הגאולה תהיה וכך במצרים,

הרכוש, שלימות BË·עם ÔÙB‡a¿∆
·B¯˜a ,‰ÁÏˆ‰ ÏL ÔÙB‡·e¿∆∆«¿»»¿»

Ï·‡ ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ,LnÓ עלֿידי היא שהגאולה זאת עם «»«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈¬»
זה  הרי צדקנו, משיח Ê‡˙,שליח, ‰NBÚ BÓˆÚ ‰"aw‰L ÔÙB‡a¿∆∆«»»«¿∆…

Ú BLe¯Ùa È"L¯ ·˙kL BÓk‰¯Bz‰ Ï90 על (המדבר הפסוק על ¿∆»««ƒ¿≈««»
העמים  מכל וקבצך ושב ורחמך, שבותך את אלקיך ה' "ושב השלימה) הגאולה

שמה" אלקיך ה' הפיצך ופירוש (אשר

מיועד  LÓÁרש"י Ôa"Ï¿∆»≈
„BÓÏÏ ÏÈÁ˙nL "‡¯˜ÓÏ¿ƒ¿»∆«¿ƒƒ¿
ŒÏÚaL ‰¯Bz ,dLe¯Ùa ‰¯Bz»¿≈»»∆¿«
‡Ùeb ·˙ÎaL ‰¯Bza ‰t∆«»∆ƒ¿»»

BÓˆÚעצמה  (‰"a˜‰) ‡e‰L ,(∆«»»«¿
LÈ‡ ÂÈ„Èa ÊÁB‡ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈¿»»ƒ
ÔÈÚk ,BÓB˜nÓ LÈ‡ƒƒ¿¿ƒ¿»

¯Ó‡pL91eË˜eÏz Ìz‡Â ∆∆¡«¿«∆¿¿
ÔÓ B‡ÈˆBÓe ,„Á‡ „Á‡Ï¿∆»∆»ƒƒ
ÔÓ B˙B‡ ‡È·Óe ,˙eÏb‰«»≈ƒƒ
„Ú ,·Á¯n‰ Ï‡ ¯ˆÈn‰«≈«∆«∆¿»«

,ÈÓˆÚ‰ ·Á¯nÏ לא בעצם, מרחב «∆¿»»«¿ƒ
למצר  יחסית Á¯nL·רק ÈÙÎe¿ƒ∆∆¿»

‰hÓÏ Ô‡k ‡e‰ ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ»¿«»
,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ מציאות בתוך ≈¬»»¿»ƒ

dËeLÙk,העולם  ‰Ïe‡ba«¿»ƒ¿»
,˙ÈzÓ‡ ˙e¯ÁÂ ˙ÈzÓ‡ ‰Ïe‡b¿»¬ƒƒ¿≈¬ƒƒ
·B¯˜a e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈¿»
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אגרות קודש

]ה'תשל"א[

מאשר הנני קבלת מכתב מר והמצו"ב – שמוחזר כאן.

ויהי רצון אשר מכאן ולהבא הרי, בסגנון מכתבו, יאסוף ובהתלהבות מצוות תורתנו, וילמוד 

בהתלהבות תורתם של חכמינו ז"ל מנהיגי' האמיתיים של האומה – ברוחניות וגשמיות גם יחד. ואין 

לך דבר העומד בפני הרצון. ועי"ז הרי גם יתרום חלקו לקיום איחוליו להרמת קרנה של הדת.
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.c"kyz'd ,lel` `"k ,`eazÎik zyxt zay *zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

וגו'",‡. בה וישבת וירשתה וגו' הארץ אל כיֿתבוא "והיה הפרשה: בתחילת שכתוב מה אודות דובר
הוראה  מלשון היא תורה [שהרי נצחית הוראה בו נצחית 1שיש היא שהתורה וכיון ההוראה 2, גם הרי ,

הזקן  רבינו וכדברי נצחית], היא הזמן.3שבה עם לחיות שצריכים

הידועה  הבעלֿשםֿטוב תורת ישנה זה לפסוק שבנוגע גם ,4ודובר

ואדמו"ר  הבעלֿשםֿטוב הגדולים: המאורות שני הולדת יום אלול, ח"י שלאחרי השבת יום זה והרי -
הקדושה" זו נפש כניסת "תחילת הוא שענינו הבריתֿמילה, יום ולפני (יום 5הזקן, אלו שענינים ומובן, ,

בנשמת  שנכללים ישראל, נשמות לכללות שייכים הזקן) ואדמו"ר הבעלֿשםֿטוב של הברית ויום ההולדת
- הזקן ואדמו"ר הבעלֿשםֿטוב

והמשכת  בהתיישבות, שיומשך ד"וישבת", באופן להיות צריכה שהעבודה הדברים) (בין שמבאר
שם" שמו לשכן גו' המקום אל "והלכת ועד בטנא", ושמת גו' "ולקחת ענין שזהו בכלים, ,6האורות

אותו  מוליכים אלא בעצמו, הולך אינו אחר, למקום אחד ממקום הולך שכאשר לדעת צריך שיהודי
הענין  כללות שזהו נמצא, שבו במקום אלקות לפרסם שם", שמו "לשכן - היא בזה והכוונה מלמעלה,

בתחתונים  דירה יתברך לו להיות הימנו, למטה תחתון שאין התחתון הזה בעולם לפעול .7שצריכים

למקום ·. אחד ממקום ("כיֿתבוא") שבאים - לאורחים בנוגע במיוחד שייך זה שענין גם ונתבאר
כו'. התיישבות של ענין אצלם להיות וצריך אחר,

ללימוד ובלילה ביום פנוי רגע כל לנצל צריכים שהאורחים דובר  כו'כן .8התורה

פנים  להם ולהראות יפות פנים בסבר האורחים את לקבל שצריכים - המקום תושבי אודות דובר וכן
הזקן  רבינו של הנפלא כלשון .9שוחקות,

שנקרא ‚. ביתֿהמקדש על דקאי - שם" שמו לשכן אלקיך ה' יבחר אשר "המקום בענין דובר כן
שנקראים  וביתֿמדרש, ביתֿכנסת על קאי זה הרי - קיים אינו שביתֿהמקדש הזה ובזמן הבחירה", "בית

מעט" .10"מקדש

דעות  ג' בזה שיש ביתֿהכנסת, קדושת בענין מצוה,11ונתבאר תשמישי כדין כבוד, של קדושה (א) :
בשלח  בפרשת בזהר שכתוב כמו – התורה מן קדושה (ג) מדרבנן, קדושה למבני 12(ב) (יט) "פקודא :

מוכח, ומזה כו'", בגוויה ולצלאה דלעילא.. מקדשא דבי כגוונא כנישתא") ("בי לתתא מקדשא
מקדש" לי "ועשו בשאלותֿותשובות 13שהמצותֿעשה צדק' שה'צמח [אף ביתֿכנסת בנין מצות גם כוללת

אורחֿחיים  חיים"14חלק אלקים דברי ואלו "אלו והרי  הדעות], ב' רק .15הביא

מו"ח  כ"ק של לביתֿהכנסת בנוגע ובמיוחד ביתֿהכנסת, קדושת אודות בארוכה דובר לזה ובהמשך
הנקיון, על ולשמור להקפיד צריך שלכן - ישראל נשיא אדמו"ר,

שהתנה  כפי התוועדויות, בו שעורכים את 16ואף שרכש בשעה אדמו"ר מו"ח כ"ק מלכתחילה
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(המו"ל). בלבד וראשיֿפרקים קיצור (*
(בשם 1) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).
ובכ"מ.2) רפי"ז. תניא
חשון).3) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
ב"היום 4) (נעתק וש"נ ס"ג. בהוספות תשנ"ט) (הוצאת כש"ט

דאשתקד  אלול ח"י תבוא, ש"פ שיחת גם וראה אלול). חי יום"
וש"נ. .(237 ע' חל"ז מנחם (תורת ס"י

סוס"ד.5) (מהדו"ב) או"ח אדה"ז שו"ע
ב.6) שם,
במדב"ר 7) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,

וש"נ.8) .343 ע' ח"מ מנחם תורת גם ראה
ב.9) לב, ראה פ' לקו"ת

א.10) כט, מגילה וראה טז. יא, יחזקאל
קצד).11) (ע' ביהכנ"ס ערך ג) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ.
ב.12) נט, ח"ב
ח.13) כה, תרומה
ד).14) (לב, ס"א ס"כ
וש"נ.15) ב. יג, עירובין
אג"ק 16) גם וראה וש"נ. קצה. ע' שם תלמודית אנציק' ראה

רב. ע' ח"ה מוהרש"ב אדמו"ר
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כו' התוועדויות בו שיערכו לעוותי"16ביתֿהכנסת ולא שדרתיך "לתיקוני הרי לאחרי 17- מיד ולכן, ,
מכובדת  בצורה המקום שיהיה ולהבטיח וכו', השולחנות את לנקות צריך האפשרי, בהקדם ההתוועדות,

כזה...). במצב להתפלל מותר אם לשקלאֿוטריא מקום שיש באופן לא (ובוודאי לביתֿהכנסת כראוי

י  הישיבה, לתלמידי בנוגע -וכן הזה בביתֿהכנסת שלומדים כו', והמשפיעים המשגיחים עם חד
וכו'. קדוש מקום שזהו לזכור שצריכים

שליט"א:)„. אדמו"ר כ"ק ואמר וכו', משם שיצאו רוסיא יהודי עבור ברכה ביקש האורחים (אחד

לולי  כי דידן", "בעגלא תרגום) (בלשון או בימינו", "במהרה זה שיהיה ולהדגיש להוסיף צריכים
ש"אלף  החשבון לפי להיות יכול זה  הרי אתמול"18זאת, כיום בעיניך .19שנים

לתפילות  בנוגע ערוך' ב'שולחן שמצינו כפי בדיבור, הדברים את לפרט צריכים - ברורה שהכוונה ואף
כו' השנה ראש .20של

הם  המרחב, אל הברזל) מסך מאחורי העולם: (ובלשון המיצר מן יצאו ממש שבקרוב - והעיקר
ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו להם, אשר וכל ובנותיהם ובניהם וזהבם 21ונשיהם ו"כספם ,

והנגלה.22אתם" הנראה בטוב ,

***

ישנה ‰. אני דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין .23מאמר

***

.Â בבאֿבתרא במסכת בגמרא רחמן,24איתא (שהקב"ה בשרֿודם מדת הקב"ה כמדת שלא וראה "בוא :
ושתים  בעשרים ישראל את ברך הקב"ה מברכתו), מרובה קללתו אדם, אבל מקללתו. מרובה וברכתו

מ"אם  ושתים, בעשרים ברכן בשמונה. וקללן עד 25(אותיות), שבֿאם, (מאל"ף "קוממיות" עד בחקותי"
מ"ואם  בשמונה, וקללן שבֿקוממיות), ואילו 26תי"ו נפשם". געלה חקותי "ואת עד תמאסו" בחקותי

מ"והיה  בשמונה, ברכן ושתים. בעשרים וקללן בשמונה, ברכן רבינו, (בפרשת משה תשמע" שמוע אם
כיֿתבוא  מ"והיה 27והיה ושתים, בעשרים וקללן "לעבדם". ועד (חשוב 26) קונה" "ואין עד תשמע" לא אם

אותיות). ועשרים שתים דהיינו בית"א, האלפ"א כל ה"א עד מוי"ו

היה" ישראל ש"אוהב רבינו, שמשה יתכן כיצד - המפרשים כקושיית - להבין את 28וצריך יברך ,
בלבד?! אותיות בשמונה ישראל

מובן: אינו דלכאורה - בשרֿודם" מדת הקב"ה כמדת שלא וראה "בוא ההקדמה ביאור בהקדם ויובן
בשרֿודם", כ"מדת היא שלנו ההנהגה הרי בשרֿודם, כמדת אינה הקב"ה של שמדתו לדעת לנו נוגע מה

הקב"ה"? כ"מדת ולא

ו"מדת  הקב"ה" ד"מדת הענינים שני ישנם מישראל ואחד אחד שבכל נתבאר, השיחה בהמשך
שמצד  - העבודה לענין בנוגע שביניהם והחילוק הבהמית, ונפש האלקית נפש ענין שזהו בשרֿודם",
היא  העבודה עיקר הבהמית נפש ומצד הברכות), (ענין טוב" ב"עשה היא העבודה עיקר האלקית נפש
הוא  בשרֿודם") מדת הקב"ה כמדת שלא וראה ("בוא הגמרא דברי ותוכן הקללות), (ענין מרע" ב"סור
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וש"נ.17) א. פה, כתובות
ד.18) צ, תהלים
(19.61 הערה 23 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
וש"נ.20) ס"ז. סתקפ"ב או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ט.21) יו"ד, בא
ט.22) ס, ישעי'
לע"ע*.23) לידינו הגיע לא המאמר
(ובפירש"י).24) ואילך סע"ב פח,

בחוקותי.25) ר"פ
ואילך.26) טו שם,
ואילך.27) א כח,

בקונטרס  דבר" ה"פתח לשון - והוספות)" שינויים (באיזה
(המאמר  ה'תשכ"ד אלול בכ"ה שי"ל לאדה"ז, ישנה אני ד"ה
וראה  ואילך). קנו ע' ח"ב כתובים אדה"ז במאמרי לאח"ז נדפס

וש"נ. .40 ע' ריש חמ"א מנחם תורת גם
ואילך.28) סע"א סה, מנחות

df xn`n xn`l `"hily x"enc` w"k li`ed ef dpy `az 't w"yc zecreezdd zra" (*
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שנתבאר  כמו התועות, הנשמות אודות הסיפור כמו יהיה (שלא העבודה אופני שני את לערבב שלא -
תמוז  די"ב ).29בהתוועדות

הסיפור  נתבאר בליאזנא 30וכן הזקן רבינו היה לא אחת שפעם שבתוכחה, הקללות קריאת אודות
מרבינו  (ולא מאחר הקריאה שמע ברֿמצוה, קודם נער אז שהיה האמצעי ואדמו"ר כיֿתבוא, פרשת בשבת
שרבינו  עד לב, לכאב הביאתו שבתוכחה מהקללות והעגמתֿנפש בתורה), הקורא בעצמו שהיה הזקן,
קוראים  שנה בכל הרי האמצעי: אדמו"ר את וכששאלו הכיפורים, ביום להתענות יוכל אם נסתפק הזקן
בתורה  הקריאה שעלֿידי גם, (ונתבאר קללות" קיין ניט זיך "הערט - קורא כשאבא ענה: זו, פרשה
הענין  עלֿדרך לעבר, בנוגע גם ההמשכה פועלת קורא, הרבי שכאשר אלא בעולם, ההמשכה פועלים

כזכיות" לו נעשו לעתיד).31ש"זדונות בנוגע רק פועל זה הרי אחר, כשקורא מהֿשאיןֿכן ,
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ואילך).29) 204 ע' ח"מ מנחם (תורת ואילך ס"י
(נעתק 30) וש"נ שלח. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה

אלול). יז יום" ב"היום
ב.31) פו, יומא
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שנתבאר  כמו התועות, הנשמות אודות הסיפור כמו יהיה (שלא העבודה אופני שני את לערבב שלא -
תמוז  די"ב ).29בהתוועדות

הסיפור  נתבאר בליאזנא 30וכן הזקן רבינו היה לא אחת שפעם שבתוכחה, הקללות קריאת אודות
מרבינו  (ולא מאחר הקריאה שמע ברֿמצוה, קודם נער אז שהיה האמצעי ואדמו"ר כיֿתבוא, פרשת בשבת
שרבינו  עד לב, לכאב הביאתו שבתוכחה מהקללות והעגמתֿנפש בתורה), הקורא בעצמו שהיה הזקן,
קוראים  שנה בכל הרי האמצעי: אדמו"ר את וכששאלו הכיפורים, ביום להתענות יוכל אם נסתפק הזקן
בתורה  הקריאה שעלֿידי גם, (ונתבאר קללות" קיין ניט זיך "הערט - קורא כשאבא ענה: זו, פרשה
הענין  עלֿדרך לעבר, בנוגע גם ההמשכה פועלת קורא, הרבי שכאשר אלא בעולם, ההמשכה פועלים

כזכיות" לו נעשו לעתיד).31ש"זדונות בנוגע רק פועל זה הרי אחר, כשקורא מהֿשאיןֿכן ,
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אלול). יז יום" ב"היום
ב.31) פו, יומא

מקודם  הי'  ורבקה,  דביצחק  דומה,  אינו  ומ"מ 
ההתעוררות מצד הדכורא, יצחק, כמ"ש ויעתר יצחק כו', 
וגם כתוב ויעתר לו ה', ודרז"ל11 לו ולא לה, שתפלתו דוקא 
נתקבל. ובגזרת המן הוא בהיפך שהי' מקודם ההתעוררות 
בית המלך,  נכח  כו'  ותעמד  הנוקבא, אסתר, כמ"ש  מצד 
פתח  נכח  המלכות  בבית  כו'  יושב  והמלך  כתיב  ואח"כ 

הבית, הרי שהי' מקודם ההתעוררות מצדה.
כי  והיינו  התם.  כמו  שוה  שבכאן  י"ל  פשוט12  ועפ"י 
שהיא  מבחי'  ההתעוררות  להיות  צריך  שמקודם  מובן 
מלעו"ז  שהיתה  מבחי'  ולא  דקדושה,  מסטרא  מעיקרא 

וחזרה לסטרא דקדושה.
הוא  כי  דקדושה,  מסטרא  מעיקרא  הוא  יצחק  והנה 
נולדה  כי  דקדושה,  מסטרא  היא  אסתר  וכן  אברהם,  בן 
ישראלית, ובפרט שהיא משבט13 בנימין שהוא כולו טוב, 

כי לא השתחווה14 לעשו, בן ימין.

11( ראה יבמות סד. פרש"י עה"פ "ויעתר לו" לו ולא לה, שאין דומה 
תפלת צדיק בן רשע לתפלת צדיק בן צדיק, לפיכך לו ולא לה.

12( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק ביאורים עפ"י קבלה.
13( אסתר ב, ה. טו. ראה מגילה יג, ב.

למי  מרדכי  להם  אמר  מה  וז"ל:  ח  ז,  פרשה  רבה  אסתר  ראה   )14
שאומר לו מדוע אתה עובר את מצות המלך, ר' לוי אמר אמר להם 
אשר  האיש  ארור  כז(  )דברים  בתורה  לנו  הזהיר  רבינו  משה  מרדכי 
וישעיהו  כוכבים.  עבודת  עצמו  עושה  זה  ורשע  ומסכה,  פסל  יעשה 
הנביא הזהירנו )ישעי' ב( חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי 
במה נחשב הוא, ולא עוד אלא שאני איסגנטירין של הקדוש ברוך הוא 
נולד בארץ ישראל, אמרון  וזקני  נולדו בחוצה לארץ  שכל השבטים 
לי' ונימר לי', מיד ויגידו להמן וגו' אמר לון המן, אמרון לי' זקנו הלא 
וגו' ואחר  השתחוה לזקני. הדא ה"ד )בראשית לז( ותגשן השפחות 
לי'  אמרין  בנימין  נולד  לא  ועדיין  היתיב  וישתחוו,  ורחל  יוסף  נגש 

אך  ביותר,  גמורה  צדקת  שהיתה  אם  רבקה  משא"כ 
לבן,  ואחות  בתואל,  בת  היא  כי  בלעו"ז,  היתה  מתחלה 
ומפדן ארם, וכמ"ש והנה רבקה יוצאת15 שיצאה מגילולי 
ומכ"ש  דלעו"ז.  בסטרא  מתחלה  שהיתה  הרי  אבי',  בית 

אחשורוש שהוא מאומות העולם.
יצחק  מצד  התם  ההתעוררות  מקודם  צ"ל  ולכן 
מקודם  צ"ל  כאן  וכן  דקדושה,  מסטרא  מעיקרא  שהוא 
ההתעוררות מצד אסתר שהיא מעיקרא מסטרא דקדושה.
לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד פה

הה"ד ויגידו להמן.
]פירוש יפה ענף: מה אמר להם מרדכי, כי בוודאי לא עבר על מצות 
המלך אחשורוש בלי טעם ומביא את הכתוב ארור האיש אשר יעשה 
פסל ומסכה ודריש אשר יעשה עצמו לפסל ומסכה, וכן מה שמביא 
בפ"ק  ומדריש  באפו  נשמה  אשר  האדם  מן  לכם  חדלו  הכתוב  את 
דסוטה על מי שיש בו גסות הרוח וגם המן התגאה ברב עשרו אשר 
חשב כי זהו כחו לאלוהו. אמרון לי' ונימרין לי', זה מדריש מדכתיב 
הרשה  מרדכי  כי  משמע  מרדכי  דברי  היעמדו  לראות  להמן  ויגידו 
להם להגיד לו את טעמו מדוע לא ישתחוה והמה יראו הימצא המן 
תשובה לדברי מרדכי, או דבריו יעמדו נכונים וקיימים. היתיב ועדיין 
לא נולד בנימין, פי' כי מה שהשתחוה זקני יעקב אין ראי' כי הוא הי' 
צריך לפייס את עשו אחיו בשביל הברכות והשתחוה לו מדרך מוסר 
אחים שנפרדו זה מזה ימים רבים ולשכך את חמתו אבל אשתו ובניו 
שהשתחוו לא לצורך הי' רק להראות לו הכנעתם וכיון שרחל ויוסף 
השתחוו בקש המן כן גם מיוצאי ירך בנימין, על זה השיב לו מרדכי 
כי בנימין עדיין לא נולד, ומביא ע"ז את הכתוב כי הגיד להם אשר 
הוא יהודי ודרשינן* לעיל יהודי יחידי, ופי' שהוא עושה מעשה יחידי 

ואינו עושה כאחיו.[
]פירוש חדושי הרד"ל: שאני אסגנטרין של מלך, בילקוט שהוא סגיון 

של מלך, פי' דגל המלך.[
15( בראשית כד, טו.

*( ראה לעיל סימן קלא, הערה 2.

המשך מעמוד טכ
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הקודש  ללשון מתורגם
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כי  "והיה המלים את רש"י מצטט הפרשה בתחילת

שלא 1תבוא... "מגיד ומפרש: בה", וישבת וירשתה

וחלקוה" הארץ את שכבשו עד בביכורים .2נתחייבו

בקצרה  אומר שאינו ומזה "מגיד...", רש"י :3מדברי

ותחלקוה", הארץ את שתכבשו – בה וישבת "וירשתה
אתoi`yניכר, לפרש המלים zernyndבכוונתו של

וחלוקתה, הארץ כיבוש שזהו בה", וישבת "וירשתה

את לציין מתכוון רש"י אלו:yecigdאלא שבמלים
."...cibn"

המפרשים  שמסבירים כבר4וכפי :ok iptl בפרשת ,
או 5שלח  תבוא" "כי שנאמר מקום שבכל רש"י, אמר ,

ואם  וישיבה". ירושה "לאחר היא הכוונה תבאו" "כי

תבוא" כי "והיה נאמר שכבר כיון קשה: מה 6כך לשם ,
רש"י  אומר כך על בה"? וישבת "וירשתה נאמר

"cibn"7 נתחייבו "שלא לחדש באות אלו שמלים ,
וחלקוה"? הארץ את שכבשו עד בביכורים

היא  תבוא" "כי של שהמשמעות כיון להבין: וצריך

היא  וישיבה" "ירושה והרי וישיבה", ירושה "לאחר
המלים  את רש"י שמפרש כפי וחלוקתה, הארץ כיבוש

תבוא" שב"כי מכך, יוצא – בה" וישבת "וירשתה
ומנין  וחלקוה". הארץ את שכבשו "לאחרי היא הכוונה

כיבוש  לפני בביכורים שחייבים האפשרות תתעורר

וישבת  "וירשתה לומר יש כך משום אשר וחלוקה,
כדי "cibn"בה", ± ycgl?"...נתחייבו "שלא –

"ירושה  אפשרית כללי שבאופן לומר, הכרחי
"כי iptlוישיבה" רק נאמר אילו ולכן וחלוקה, כיבוש

" שמשמעותו עדיין xg`lתבוא", וישיבה", ירושה
כיבוש  לפני אף חלה ביכורים שחובת להסיק היה ניתן
וישבת  "וירשתה להוסיף צריך ולכן הארץ. וחלוקת

דוקא כי מפניjknבה", ,xezid8,אלו מלים של
הארץ  את שכבשו עד בביכורים נתחייבו "שלא לומדים

וחלקוה".

היא וישיבה" "ירושה להבין: יש הכניסה xg`lאך
ש"בבואכם" שלח, בפרשת רש"י שמפרש כפי לארץ,
"כי  של והמשמעות בה", "משנכנסו היא הכוונה
ואם  וישיבה". ירושה לאחר אלא "אינה היא תבוא"
הכיבוש  לבין הכניסה בין ישנה תקופה איזו כך,

וישיבה"? "ירושה של הזמן שזהו והחלוקה,

.·
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להבין: צריך גם לכך, בנוסף

וישבת  "וירשתה המלים על רש"י של חידושו א)
וישיבה  ירושה של המשמעות עצם לגבי רק הוא בה"

אלו מלים אך o`k(שמשמעות וחלוקה), כיבוש היא
וישבת דגושה) (ה"א היא da"שב"וירשתה הכוונה

דבר  זהו – בפסוק כן לפני המוזכרת הארץ...", "אל
"עד  לומר רש"י היה צריך ולפיכך לכאורה. ברור,
את  שכבשו "עד אומר הוא ומדוע וחלקוה", שכבשוה

ux`d?"...

תבוא... "כי המלים משמעות את להבין כדי ב)
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וראה 1) הדפוסים. ברוב כ"ה אבל "וגו'". תיבת אין דפוסים בכמה
.16 הערה לקמן

ועתה2) יו"ד) (כו, עה"פ בספרי ומש"כ ב. לז, מקידושין cinוהוא
מביאין  שהרי (וצע"ג הפרי כשנגמר מיד – היל"ש) (על רענן בזית פי' –
ובפי' בצפע"נ פי' עוד וראה מ"י. פ"א ביכורים – החג עד מעצרת
בתחלת  בספרי ש"ו) ויניציאה, בדפוס (וכ"ה י"ג א). (כו, המלבי"ם
לארץ*. הביאה על קאי זה אבל – מיד אלא והי' אין כו' והי' הפרשה:

(3.6 הערה לקמן וראה וגו'". תבא כי "והי' שמעתיק ממה וגם
כאן.4) רא"ם גם וראה כאן. ש"ח
יח.5) טו,
כי 6) "והי' התיבות גם הכתוב מן מעתיק שרש"י מה מובן ועפ"ז

כו' "מגיד שבפירושו אף – הארץeyakyתבא" רק dewlgeאת מפרש "

כי – בה" וישבת "וירשתה `elהתיבות zeaiz הפירוש את מכריחות
.8 הערה לקמן וראה כו'". "מגיד

רש"י 7) הוזקק שלא מה רש"י) מפרשי (ראה בפשטות מובן ועפ"ז
(יז, שלפנ"ז שופטים שבפרשת בה" וישבת וירשתה גו' תבא "כי לפרש
תבא  מ"כי הוא וישיבה ירושה לאחר הוא תבא" ש"כי המקור כי – יד)

(בפעם הכתוב פרט ששם שופטים, שבפ' וישבת dpey`xdוגו'" וירשתה ,(
בה".

לא8) ירושה oeyldnאבל הלשון שהרי – בה" וישבת "וירשתה
גם נופל יותר mcewוישיבה יומתק ועפ"ז וחלקוה". הארץ את "שכבשו

כי  – תבא" כי "והי' התיבות גם מעתיק שרש"י לזה,מה iyewdy`[נוסף
שפירוש  לומדים מהם הנה] ,6 הערה כנ"ל אלו תיבות מצד היא שבכתוב

וחלקוה". הארץ את "שכבשו הוא בה" וישבת "וירשתה

.jli`e 145 'r cl wlg .dxrda 603 'r h"ig y"ewl d`xe (*
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שכ  בה", וישבת עד וירשתה נתחייבו "שלא וונתן
חשיבות  לכאורה, אין, וחלקוה", הארץ את שכבשו

רש"י ednלציין מדגיש מדוע מדובר. שבו הציווי
נתחייבו שלא "מגיד ..."?mixekiaaבפירושו

.‚
‰·È˘ÈÂ ‰˘Â¯È ¯Á‡Ï Y ÌÈ¯ÂÎÈ· ˙·ÂÁ

ירושה  של שהמשמעות המפרשים, מסבירים
היא mewnוישיבה lka רומז ורש"י וחלוקה. כיבוש

נתחייבו שלא "מגיד לסיבה mixekiaaבהדגשתו "...
"וירשתה  המלים את להוסיף צריכה שהתורה לכך
המלים  של המשמעות זה, שלפי למרות בה", וישבת
הארץ  את שכבשו "לאחרי היא בלבד תבוא" "כי

וחלקוה":

היא  ביכורים על 9הבאת לקדושֿברוךֿהוא הודיה
מפירותיה  ההנאה ועל ישראל לארץ וכיון 10הכניסה .

כנאמר  והחלוקה, הכיבוש לפני אף קיימת זו שהנאה
מקום 11בגמרא  יש – מיד) (נהנה לאלתר" מתהני "קא

עם  מיד חל ביכורים, חובת תבוא", "כי שהציווי לומר,
ישראל, לארץ וישיבה,iptlהכניסה dpeyaירושה

ולכן  אחרים. במקומות תבוא" "כי המלים ממשמעות
שגם  – בה" וישבת "וירשתה במפורש פה להדגיש יש

וישיבה.mixekiaמצות ירושה לאחר חלה

.„
‰Ê ¯·Ò‰ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘‰

ביותר: קשה זה פירוש אך

רק מפרש רש"י לעיל, האמור לפי צריך recnא)
הוא  אין אך בה", וישבת "וירשתה המלים את להוסיף
היה  צריך כך, ואם עצמן. המלים משמעות לגבי מחדש

ש  "מגיד לומר לאחרי רש"י עד בביכורים נתחייבו לא
הפסוק  כלשון וישיבה", אומר 12ירושה הוא ומדוע .

וחלקוה"? הארץ את שכבשו "עד

לחובת  הסיבה שמפני סובר, רש"י היה אילו ב)
mixekia"תבא "כי המלים שמשמעות להסביר, צריך ,

mewnממשמעותןdpeyכאן lka וירשתה" המלים (ללא
לפחות, או, במפורש, זאת אומר היה הוא בה"), וישבת

נתחייבו  "שלא בדבריו מסתפק היה ולא לכך, רומז
בביכורים".

שיש  שמפני לומר, מקום אין הפשט דרך לפי ג)
כיבוש  לפני אף תחול ביכורים שחובת אפשרות
"כי  המלים משמעות את להסביר צריך לכן וחלוקה,

שונה באופן כאן בפסוק mewnתבא" lkan.

מתהני  ש"קא הדעה קיימת חלה מצות לגבי גם ד)
שלח 13לאלתר" בפרשת רש"י אומר זאת ולמרות .5,

(ולא  תבאו" "כי חלה במצות נאמר היה שאילו
וישיבה". ירושה "לאחר הכוונה היתה "בבואכם")

.‰
ÏÎ ˘Â·ÈÎ ¯Á‡Ï ˜¯ ÈÂÂÈˆ‰ ÏÁ „ÈÁÈ‰ ÏÚ Ì‚

ı¯‡‰
הוא: זה לכל ההסבר

עשרה  ארבע נמשך וחלוקתה ישראל ארץ כיבוש
חלוקה  שנות ושבע כיבוש שנות שבע .14שנה:

חלקים  וחלקו כבשו כאשר שמיד מובן, כך אם
וחלוקת כיבוש לפני אף ישראל, ארץ של lkמסויימים

של  במונחים אלו חלקים על לדבר מתאים הארץ,
בארץ  מסויים חלק כיבוש עם מיד וישיבה: ירושה
חלוקת  עם ומיד אותו, וירשו בעלות, עליו קבלו ישראל
שאנשים  כיון הרי מסויימים, לאנשים מסויימים חלקים

בחלקים התיישבו כך `elאלו על חלה כבר בקביעות,
בה". "וישבת ההגדרה

יחיד  כל על החלות מצוות שלגבי יוצא, זה לפי
יהודי כל חייב שבה ביכורים, כמצות cigikבנפרד,

מפירותיו ישראל,elyלהביא כלל על חלות (ואינן
גם  היא תבוא" "כי של המשמעות מלך), מינוי כמצות

iptlישראל ארץ וחלוקת זה dlekכיבוש שאדם כיון :
הרי ישראל, בארץ בחלקו והתיישב ירש `elvכבר

הירושה  התבצעה וכבר תבוא", "כי התקיים כבר
.elyוהישיבה

וישבת  "וירשתה המלים את להוסיף צריך ולכן
חובת  חלה היתה תבוא", "כי רק נאמר אילו בה":

גם ישראל iptlהביכורים ארץ של והחלוקה הכיבוש
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ו'.9) סעיף לקמן וראה הפרשה. מהמשך כדמוכח
מעוה"ז 10) ליהנות שאסור הנהנין, ברכת לדין זה מדמה כאן בש"ח

ביכורים  הפריש לא באם שהרי צ"ע, ולכאורה א). לה, (ברכות ברכה בלא
מ"ע) על שעבר ד"ה `oi(אף ב מז, גטין (רש"י באכילה אסורים הפירות

מקום  בשום רמז מצינו ולא א) פא, ב"ב – ההוא תוד"ה מדאורייתא.
עכ"פ הם ועושה oirnדביכורים א) סח, (מנחות הלחם ושתי דעומר מתיר

מ"ד). פ"ב (ביכורים ביכורים שדהו כל אדם

ב.11) לז, קידושין
באורייתא 12) דכתיב .. סניא מי א): ע, (שם יהודה רב קושיית בדוגמת

כו'.
(שהרי 13) העיסה אכילת מתרת החלה הפרשת שבחלה, וביותר

שם), פרישה וראה שכג. ר"ס יו"ד טושו"ע ראה – טבל היא לפנ"ז
בביכורים. משא"כ

ח.14) יב, ראה כד. לב, מטות רש"י ראה
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dlek(דגושה (ה"א "וירשתה התורה מוסיפה ולפיכך .
לפני da"וישבת (כמוזכר הארץ" "אל היא שהכוונה –

והישיבה הירושה רק לא – בפסוק) של elyכן אלא ,
ux`d lk.

נתחייבו שלא "מגיד רש"י אומר כך mixekiaaועל
"וירשת  שהמלים וחלקוה": הארץ את שכבשו dעד

אותנו,daוישבת מלמדות הארץ", ל"אל המוסבות ,"
שבהן  היתור חובת15מפני שגם ,mixekia רק חלה

כל כיבוש מצוה dוחלוקת ux`dלאחר שזוהי למרות ,
היחיד  .16של

.Â
Ï‡¯˘È ÏÎ ˙·È˘È ¯Á‡Ï ˜¯ Y ‰È„Â‰‰ ˙ÂÓÈÏ˘
מביעה, ביכורים הבאת להבין: יש עדיין אך
הכניסה  על לקדושֿברוךֿהוא הודיה ג', בסעיף כדלעיל
כדברי  אשר, עד מפירותיה, ההנאה ועל ישראל לארץ

ואי"ז 17רש"י  טובה. מכפיות ההיפך את מבטאת היא ,
ארץ  כל וחלוקת כיבוש לפני שאף כיון כלל: מובן
ישראל  מבני יחידים אצל התבצעה כבר ישראל,

לכאורה, זכו, כבר אלו ויחידים והישיבה, `fהירושה
אין  מדוע ישראל. ארץ של המושלמת ובהנאה בטובה
לקדושֿברוךֿהוא  ולהודות ביכורים להביא חייבים הם

נתן אשר הטוב איֿהבאת mdlעל כאשר ובמיוחד ,
היא daehביכורים zeitk?

לכך  ההסבר רש"י, שבפירוש תורה" של "יינה לפי
הוא:

יהודי  נותר עוד וכל ביניהם. קשורים ישראל כל
מוגדר  חלק קיבל לא אשר שיהיה, מי יהיה אחד,

שאר 18בארץ  כל של וההנאה הטובה פגומה עדיין ,
שלימה. והנאתם שמחתם אין – ישראל

על  דוקא היא הביכורים בהבאת שההודיה וכיון
zenily מהמינים רק ביכורים מביאים לכן אשר הטוב,

dgazypy ישראל ארץ "19בהם ובמיוחד ,`xwn
שמחה" "בזמן רק הנאמר הנאה 20ביכורים", מתוך

ולא  בשנה אחת "פעם נאמר הוא ולפיכך הלב, ושמחת
פעמים" שנה 21שתי באותה פעמיים שנשנה דבר כי ,

מושלמת  שמחה מתוך ,22אינו

הארץ  את שכבשו "עד אפשרית היא אין לכן
כי עדיין וחלקוה", ישראל כל של והטובה השמחה

לא  עדיין אחד יהודי אצל כאשר מושלמת אינה
כדלעיל. והישיבה, הירושה התקיימה

.Ê
Ï‡¯˘È ˙·‰‡ Y ÏÂÏ‡ È"Á

לח"י  גם קשור זה תבוא ענין כי פרשת אשר אלול,
יום  – לו הסמוכה בשבת או אלול ח"י ביום נקראת

הגדולים" המאורות "שני של הבעלֿשםֿטוב 23ההולדת ,
הזקן: ואדמו"ר

מיוחד  באופן עסקו שבו העיקריים הענינים אחד
ישראל  אהבת – הוא הזקן ואדמו"ר .24הבעלֿשםֿטוב

ענין כדלעיל.dfוהרי הפרשה, בתחילת מרומז

.Á
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"‡·˙
ומזה  לחלוטין. מדוייקים בתורה הענינים כל
עד  בביכורים נתחייבו "שלא הדין את שלומדים
"וירשתה  מהמלים דוקא וחלקוה" הארץ את שכבשו

בה", מכך le`וישבת שני: ומצד תבוא". כי מ"והיה
מצד  זה דין מביעות בה" וישבת "וירשתה שהמלים
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מיותר 15) אי"ז ששם אף – מלך מינוי במצות אבל .8 הערה כנ"ל
ששייכת מכיון – (7 הערה ש"וירשתה llkl(כנ"ל פשוט הרי ישראל,

של וישיבה ירושה – פירוש בה" ישראל.lkוישבת
בהעתקתו 16) הארץ" "אל התיבות גם מרמז שרש"י מה מובן ועפ"ז

"בה". תיבת גם שמעתיק מה וכן "וגו'", תיבת
ג.17) כו,
(מסעי 18) לירדן" מעבר נחלתם "לקחו כבר הרי – כו' ראובן ובני

ורא  טו). מעבר לד, ביכורים מביאים האם ובכ"מ) מ"י (פ"א ביכורים ה
מדאורייתא. החיוב ואם הירדן

ב.19) כו, רש"י
יא.20) כו, רש"י
ג.21) כו, רש"י
(22znbecae בפרי דוקא שהוא חדש, פרי על שהחיינו ברכת

ואכ"מ). שם. רמ"א וראה ס"ו. ס"ג. סרכ"ה (או"ח לשנה משנה המתחדש
(23.(141 ע' תש"ג (סה"ש נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק לשון
תורת 24) של העיקריים היסודות אחד היא ישראל שאהבת כידוע

שבספר  ולהעיר, מקומות). ובכו"כ ואילך. ב שפה, ח"ג (לקו"ד החסידות
דאהבת  הענין בו שמדובר הפרק – חב"ד חסידות של תושב"כ  – התניא
תורת  של הלב הוא ישראל" "אהבת כי – "לב" פרק הוא ישראל

לומר: יש – בזה והביאור החסידות.
לכאו"א  השייכות המצות בקיום תלוי' מהאברים כאו"א שלימות

היא ישראל אהבת שמצות ומכיון וש"נ). ג. מה, נצבים (לקו"ת ,alaמהם
aldה"ה ze`ivnשישנם ש"זהו dnk[ואף מכיון – בלב התלויות מצות

הלבבות  דחובות המצות גם כולל א) לא, (שבת כולה" התורה כל
מאהבת  גדולה ישראל שאהבת מט) ע' יום (היום אדה"ז ממאמר (ולהעיר

ה"ה גם zellkה'), היא הרי שבאדם, הלב שהיא ומכיון הלב]. מציאות
זאת  עה"פ – פ"ו תש"א משכני ובד"ה ב) (כט, זח"ג (ראה דתורה הלב
משנ"ת  ע"פ ביותר ויומתק התורה. (ונשמת) ודפנימיות אדם) התורה

בני בלב ישראל אהבת שע"י – סל"א המבואר l`xyiבאגה"ק באופן
שבתניא לב לב(dxez)בפרק ,d"aewc בתכלית בריא כביכול שכינתא) –)

עיי"ש. כו',
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לכאורה  מיותרות, נאמר25היותן כבר כי ,ok iptl והיה"
משמעותן, עצם מצד ולא תבוא...", כי

לכך  הסיבה שהיא ישראל, כל שאחדות מובן,
הארץ  את שכבשו עד בביכורים נתחייבו ש"לא

– "מגיד" – מתבטאת ו'), בסעיף (כדלעיל וחלקוה"

הבאה  בה", וישבת "וירשתה של העבודה עלֿידי
תבוא...". כי "והיה של בעבודה ההכנה לאחר

ענין להלן.dfוגם שיוסבר כפי אלול, לח"י קשור

.Ë
"ÂÈ˜Ï‡ ¯ÈÚ· ...ÏÂ„‚"

וחמי מורי אדמו"ר כ"ק שנולד שביום אמר, אדמו"ר

 ֿ לבעלֿשם מלאו כאשר קה"ת, שנת אלול  ח"י – הזקן
פ  הבעלֿשםֿטוב אמר שנים, ושבע ארבעים מ"ח טוב רק

במלים 26בתהלים  המתחיל מאד 27, ומהולל הוי' "גדול
אלקינו". בעיר

עלֿידי  יובן הזקן לאדמו"ר זה פסוק של הקשר

חז"ל  מאמר גדול,28הסבר הוא "אימתי – הפסוק על
אלקינו": בעיר כשהוא

הגדולה  (מדת מאין יש משם 29התהוות נובעת (
מלשון  הוא 30הוי', הוי' ששם כיון אך "מהווה".

רבים  הם והנבראים העולמות ואילו פשוטה, אחדות

לכן  ביותר, יכולה 31ונחלקים בפועל ההתהוות אין
לאחר  רק אלא כשלעצמו, הוי' משם כביכול, לנבוע,

בלשון  – אלקים בשם ומצטמצם "מתלבש" 32שהוא

.33רבים 

ירידה  היא אלקים בשם הוי' שם התלבשות אמנם,

רק  "מתלבשת" אלקים שבשם עד רב, כה וצמצום

dx`d32יש אך הוי', בכמה dlrnמשם בהתלבשות,
ענינים:

שעלֿידיֿזה גםdlbznא) הוי' .mi`xapa34שם

ומהווה  אלקים בשם מתלבש הוי' ששם שעל ֿידי ב)
כוח נמשך גשמי, את ezenvr"יש" מהווה אשר ית', ,

.35ה"יש"

את  "מאחדים" אשר ישראל בני עבודת עלֿידי ג)
הוא  לשבתו ומכון ל"משכן אותם והופכים הנבראים,

יתברך" הוי',36יחודו שבאחדות העומק מתגלה ,
כלל  הגבלות ללא היא הוא שאחדותו "ריבוי" שגם עד ,

"אחד".

כשהוא  גדול, הוא "אימתי של המשמעות וזוהי
אלקינו": בעיר

אלקינו" "עיר שעלֿידי כי xkipא) הוי'". ש"גדול
בראשית" מעשה זו "מהווה"37"הגדולה מלשון הוי' של

ולכן  כדלעיל. אלקים, שם עלֿידי בפועל ביטוי לידי באה
" דוקא עלxirנאמר המצביע מושג ieaixאלקינו",

zewlgzde אבנים הוא בית וכל רבים, בתים היא עיר כי ,
.32רבות 

הגדולה  נעשית אלקינו" "עיר שעלֿידי ב)
מ"ולגדולתו 38האמיתית  אף הנעלית עצמית, גדולה ,
חקר" עצמו 39אין מצד הוי' שם של .40הגדולה

ישראל  שבני אלקינו" "עיר של העבודה ֿ ידי על ג)
מכון  מ"אלקינו", המתהווים הנבראים, מריבוי עושים

ecegil,רבים ומבתים מאבנים נבנית שעיר כשם יתברך,
– כדלעיל מוגבלת, הבלתי האחדות מתבטאת ובכך

המראה  האמיתי, ה"גדול" נעשה "בלי 41עלֿידיֿזה על
אמיתי. גבול"
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(25.8 ובהערה א' סעיף כנ"ל
הבעש"ט,26) מורנו רבו בשם מרבו אדה"ז.. שקיבל המנהג כידוע

כשנמלאו  (פירושו שנותיו למספר המתאים תהלים (פרק) הקאּפיטל ַלאמר
אמירת  קודם שחרית תפלת אחר יד), קאּפיטל מתחיל שנה יג לדוגמא, ַלו,
ובהערה  214 ע' לתהלים מכתבים (קובץ כנהוג יום דכל תהלים השיעור

נג). ע' ח"י מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות שם.
וסוף 27) רע"א לא, ר"ה וראה הקדמה. מעין הוא שלפנ"ז, הפסוק כי

כו'. הוי' גדול אומרים היו בשני תמיד: מס'
בשינוי 28) – א) (מד, תשא זו"ח א. ה, זח"ג וראה מקומות. בכמה כ"ה

לשון.
פ"ד.29) שעהיוה"א וראה מע"ב. זו הגדולה א: נח, ברכות ראה
שם.30) שעהיוה"א
אלקים,31) שם ע"י הוא בפועל שההתהוות שמה שם, בשעהיוה"א

בכדי החיות xizqdlהוא את
בסוף  שם ממ"ש אבל עצמו". בפני דבר  הוא הנברא גוף "וכאילו

גבורות ה' .. "והכלים zecixtneהפרק zewlgnd שמה מוכח כו'", ההבל
בהתחלקות, שיבא בכדי גם הוא אלקים, שם ע"י צ"ל בפועל שההתהוות

ג"כ היא ההתחלקות (והרי שהואxzqdכבפנים הוי' `cgשם 'ied.(
גם32) ז.i"yxראה לה, וישלח יג. כ, וירא
לי"ד 33) אור תרס"א. מלכותך כבוד ד"ה ואילך. א נו, תו"א ראה

ש"ת.
ש"ת.34) המאריך כל ד"ה גם וראה הקודמת. שבהערה מקומות ראה

תש"ו. היום זה
ואילך).)35 סע"א (קל, ס"כ אגה"ק

פל"ד.36) בתניא אדה"ז לשון
שם.37) ברכות
(38.. הוי' גדול אומרים היו בשני שם: מר"ה מעשיו wligyלהעיר

jlneעליהןdlrzpe.'כו
אין 39) ש"ולגדולתו ,33 שבהערה מקומות וראה ג. קמה, תהלים

שנתצמצם  (טרם עצמו מצד שהוא כמו הוי' גדולת בחי' הוא חקר"
אלקים). בשם ונתלבש

לתחלתו).40) (קרוב תרס"א לכם ולקחתם ד"ה
ותכלית.41) קץ לאין .. הגדול שם: שעהיוה"א ראה
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È.
Ì„‡‰ ÏÎ˘· ˙Â„ÈÒÁ ˙·‰

אלקינו" בעיר הוי'... "גדול הפסוק של הקשר זהו
חב"ד: חסידות מייסד הזקן, לאדמו"ר

החסידות  את הוריד הזקן שאדמו"ר עלֿידיֿזה א)
עד ודעת, בינה בחכמה קליטתה של lkyלאפשרות

cg`יוכלoiadl הבעלֿשםֿטוב תורת התגלתה זאת,
לכולם. שכלי בגילוי

בתו  שלימות נוספה עלֿידיֿזה ֿ ב) הבעלֿשם רת
כידוע  בהכרה 42טוב. החסידות התלבשות שעלֿידי ,

נמשכת התורה.mvrשכלית, פנימיות

השכל  בכוחות גם הוי' אחדות הסברת עלֿידי ג)
עוד  "אין של האמיתית האחדות התגלתה האדם, של

וכו' נפרד אינו האדם שכל שגם – .43מלבדו"

.‡È
·ÂËŒÌ˘ŒÏÚ·‰ ˙¯Â˙ ÈÙŒÏÚ ˙È˙ÈÓ‡ ˙Â„Á‡

אחדות שהדברים `zizinאמנם, עלֿידי נוצרת
של  שמהותו כיון אך כדלעיל, בשכל, גם מתבארים
להיפך  ולכאן, לכאן דעות מציאת היא השכל
החסידות  גילוי התחלת היתה צריכה לכן מהאחדות,

באופן על epi`yלהיות שנתגלתה כפי בשכל, מלובש
היתה  היא מכן, לאחר ודוקא הבעלֿשםֿטוב. ידי

ב  להתגלות מגיעים c"agיכולה שעלֿידיֿזה ,
כדלעיל. לשלימות,

(בבחינת  שמלכתחילה בכלל, בבריאה גם וכך
אחד" "במאמר הנבראים כל נבראו ומשום 44"יכולת") ,

התחלק  האחד" ה"מאמר כאשר – מכן לאחר גם כך,
עשרה dxyrל" של שהאותיות עד מאמרות",

נברא  לכל ושינויים חילופים עלֿידי ירדו המאמרות
מהם 45כשלעצמו  ליצור ישראל של בכוחם יש –

אחדות.

'שער  בתחילת שמיד לכך בפנימיות ההסבר זהו

 ֿ הבעל פירוש את הזקן אדמו"ר מביא והאמונה' היחוד
הפסוק  על נצב 46שםֿטוב דברך הוי' "לעולם

בשמים":

ועל  ממעל "בשמים עוד", "אין את "להמשיך " כדי
מתחת" שהיאjeza–47הארץ כפי zwlgpהבריאה,

מתחת"לפ  הארץ "על ועד ממעל" מ"שמים רבים, רטים
" של ובאופן –zrcie"48 תחילה להביא צריך – חב"ד –

כפי  הוי' אחדות (את הבעלֿשםֿטוב, של פירושו את
עלֿידי מתגלית גילוי aehÎmyÎlradשהיא של באופן

הפסוק  על – בשכל) להתלבשות מעל מלמעלה, אור
יחיד, בלשון "דברך" – בשמים" נצב דברך הוי' "לעולם

אחד. מאמר בבחינת

נחלקים  כשהם הנבראים אל אחרֿכך יורד זה וענין
זאת שיבינו גם mlkyaורבים, נקלט הדבר אשר עד ,

"הבדל  של הענין שמיעת לפני אשר אלו של בשכלם
שמים  למעשה ותחבולותיו אנוש מעשה שבין הגדול
ומופתי  ובאותות פרטית בהשגחה "כופרים היו וארץ",

גילוי 49התורה  מצד רק (ולא עצמה הבריאה מצד שגם ,
עוד". ש"אין "וידעת" לידי מגיעים מלמעלה) האור

מתגלית שגם zn`dועלֿידיֿזה עוד", "אין של
"אין  הם בעצמם מתחת" הארץ ועל ממעל ה"שמים

עוד".

È.·
˙ÈË¯Ù‰ ˙Â‡ÈˆÓ·Â ˙Â‰Ó· Y Ï‡¯˘È ˙Â„Á‡

תחילה  להיות צריכה בעולם, אחדות ליצור כדי
בישראל  שהוזכרו 50אחדות הענינים לשני בדומה .

לגבי  גם כך בבריאה, האחדות המשכת לגבי לעיל
בישראל: האחדות

ככל  הרי מתאחדים, יותר, או אנשים, שני כאשר
מוחלטת, אחדות זו אין עדיין גדולה, אחדותם שתהא

דבר היא ואילוsqepaכי אנשים mvramzednלהם, הם
micxtp.
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לקו"ש 42) בארוכה וראה עט). (ע' תרפ"ח בשלום פדה ד"ה
ואילך. 116 ע' ח"ד [המתורגם]

שאמונת 43) במאד נוגע זה שמטעם בהערה, 152 ע' שם לקו"ש ראה
רק  נשאר כשהוא ענין, שכל לזה, [נוסף כי – בהשגה גם תבא היחוד

האדם אין הרי בהשגה, בא ולא –cgeinבאמונה בו שמאמין הדבר עם
איזה  נשאר כאשר כי] ביותר. זה נוגע מלבדו" עוד ד"אין להענין בנוגע

" לענין ומנגד היפך ה"ז היחוד, בו נרגש שאין וענין cerכח oi`."מלבדו
להבראות".44) יכול אחד במאמר "והלא רפ"ה) (אבות כמרז"ל

רנ"ט. פדה ד"ה פ"ו. המלכים ש' ע"ח וראה
פי"ב.45) פ"ז. ספ"א. שעהיוה"א ראה
פט.46) קיט, תהלים

לט.47) ד, ואתחנן
אין 48) גו' ד"וידעת המעלה שזוהי – למעלה מלמטה האדם ידיעת

מצד  באה עוד" ד"אין שהידיעה שלהיות גו'", הראת "אתה על עוד"
.43 הערה הנ"ל (ע"ד היחוד ענין אמיתית יותר מתבטא בזה הרי המטה,

.(6 ובהערה 1335 ע' ח"ד לקו"ש בארוכה וראה
רפ"ב.49) שעהיוה"א ראה
שתחלה 50) ועוד) ד. יג, במדבר א. כו, אחרי (לקו"ת הידוע ע"ד

"אלקינו" פל"ו,k"g`eצ"ל (ויק"ר ממחז"ל ג"כ ולהעיר העולם". "מלך
בראשית  ד): פ"א, ב"ר גם וראה בראשית. ר"פ ורמב"ן רש"י ד.

ראשית. שנקראו ישראל בשביל הבריאה) כל על (שהכוונה
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אחדות  שהיא ישראל, של שאחדותם מובן, מזה
zizin` לרעך ב"ואהבת מתבטאת שהיא כך כדי עד ,

jenk כאהבת ממש היא האחר ליהודי שהאהבה – "

שורש  מצד ישראל, שכל מכך נובעת – 51עצמו

מהות הם .zg`52הנשמות,

של  האחדות אמיתות מתבטאת זאת בכל אך
שבה  הפרטית, מציאותם מצד גם כאשר דוקא ישראל

דבר הם מזה, זה שונים לכאורה, .cg`53הם,

ישראל  ולאהבת לאחדות יגיע שיהודי כדי אמנם,

מ"מציאותו  "להתפשט" לכאורה, צריך, הוא אמיתית,

ממציאותו  ואפילו הפרטית, מהגדרתו ולצאת העצמית"
מכלל ,50הרוחנית  חלק היותו היא מהותו שכל עד

המצוה  את באמת לקיים יכול הוא אז ודוקא ישראל,

לרעך ישראל,jenk"ואהבת מכלל חלק בהיותו כי ,"
אחד, דבר הם עצמו" ו"הוא ה"זולת" הרי

הפרטית, "צורתם" גם ישראל שאצל כיון אך
עצם  את בפנימיותה מבטאת גשמיותם, ואפילו

מציאותם  מצד גם מוחלטת באחדות הם לכן הנשמה,
הפרטית.

אילו ישראל l`ואדרבה: של אחדותם היתה

הוכחה  זאת היתה הרי הפרטית, למציאותם גם קשורה
נמצא  ה"עצם" כי מהותם, בעצם אינה שאחדותם לכך

lka 54הפרטים.

.‚È
ÈÎ" Ï˘ ‰Î‰ ¯Á‡Ï ‡˜Â„ - Ï‡¯˘È ˙Â„Á‡

"‡Â·˙
בביכורים  נתחייבו "שלא שהדין לכך ההסבר זהו
אחדות  על המראה וחלקוה" הארץ את שכבשו עד

בה", וישבת "וירשתה של בענין דוקא מופיע ישראל,
תבוא...": כי "והיה של ההכנה לאחר אך

נו  אלקיך הוי' אשר זהו "ארץ – נחלה" לך תן
יכול  שאינו ודעת, מטעם שלמעלה הפשוט הרצון
של  בדרך אלא האדם, עבודת עלֿידי מושג להיות

– מלמעלה jl"מתנה ozep jiwl` 'ied"55,

– האדם עבודת נדרשת זו דרגה לגבי גם [אמנם
העבודה אך – תבוא" את carlליצור,`dpi"כי

רק אלא כלומר,qpkidlה"ארץ", שהיא, כפי אליה
אדם, ידי מעורבות בה ואין בפשטותה, נשארת שהארץ
ומכך  אליה. הנכנס האדם של מציאותו לא ואפילו
כאשר  דוקא היא הארץ" אל תבא "כי שההוראה מובן,

הפרטית]."hytzn"האדם ממציאותו

– בה" וישבת "וירשתה הדרגות `dzואילו אלה –
עלֿידי עבודתו, עלֿידי האדם יורש edy`שמשיג
שונות  דרגות קיימות ובכך בה, .56ומתיישב

של  גילוי עלֿידי היא ישראל שאחדות וכיון
עצמה  בכך 57הנשמה דוקא מתגלית אמיתיותה אך ,

ישראל  מאוחדים הפרטית במציאותם שגם

(שיהודי  האחדות – "מגיד" – מתבטאת לכן –
חלק  אחר ליהודי אין עוד כל בשמחה להיות יכול אינו
דוקא  אך בה", וישבת "וירשתה של בענין בארץ) ברור

תבוא...". כי "והיה של ההכנה לאחר

כי  ל"והיה זוכים ישראל באהבת התנהגות ועלֿידי
הארץ..." אל עלֿידי 58תבוא ישראל לארץ לכניסה ,

בקרוב  והשלימה האמיתית בגאולה צדקנו, משיח
.59ממש 

(f"kyze d"kyz `az t"y zgiyn)

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

(51.20 ובהערה 41 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש ראה
ע'52) ח"ב [המתורגם] לקו"ש – ובארוכה פל"ב. תניא בכ"ז ראה

.137
לקו"ש 53) בארוכה (ראה "כאחד" על שב"לאחדים" המעלה שזוהי

ואילך). 121 ע' ח"ד [המתורגם]
(54.135 ע' ח"ח [המתורגם] לקו"ש עד"ז ראה
תורת 55) גם וראה לסופו. קרוב ותער"ב תרס"ו תבא כי והי' ד"ה

אלול). ח"י – יום (היום עה"פ הבעש"ט
(56– דנה"ב הבירור הו"ע ש"וירשתה" שם, תבא כי והי' ד"ה ראה

פ"ב. תש"י לגני באתי ד"ה (ראה בכולם שוה אינו דנה"ב הבירור והרי
" ומכ"ש בחי'zayieובכ"מ); – שם.zeayiizdבה" הבעש"ט (תורת

אחר. באופן הוא שבכ"א – שם) תער"ב
כי 57) ביכורים, במצות נרמז האחדות שענין מה הטעם גם שזהו וי"ל,

החי  שמ"מ אלא פרשתנו) ריש (אוה"ת הנשמה לשרש מורה הוא ביכורים וב
כיבוש הציור,weligeלאחרי בבחי' הנשמה שרש וגילוי  המשכת על שמורה ,

כבפנים.
בענין 58) האמורה מצוה עשה פרשתנו): ריש (ספרי ממרז"ל להעיר

לארץ. תכנס שבשכרה הקודמת) הערה וראה (ביכורים.
אל 59) תבוא כי והי' בסופה): 2 הערה ראה שם. (בספרי וכמרז"ל

ראה  – ובכ"מ ג. פמ"ב, (ב"ר ממרז"ל ולהעיר מיד. אלא והי' אין הארץ
שמחה. והי' כו' שנאמר מקום בכל כאן): אוה"ח ד. ל, ראה לקו"ת



כט

קצה

רמז דיצחק התפלל על בנים, דב"מזלא" תליא )מו"ק 
כח.(, וזהו שמרומז כאן ב' פעמים "מזלא", א( "נכח" בגי' 

"מזלא", ב( "ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו" ר"ת בגי' 
"מזלא" )ע"ה( – בנים הם רמז ל"יעקב" ותולדתו "יוסף"

לנכח  לה'  יצחק  ויעתר  כמ"ש  בני  על  התפלל  יצחק 
שזהו  ונקה2,  חסד  נצר  המזלות1  מב'  שהמשיך  אשתו, 
ב'  נכ"ח,  כמספר  מפורש  א'  מזלא,  פעמים  ב'  שם  שיש 
הר"ת3 דויעתר כו' אשתו, כמ"ש בלקוטי תורה להאריז"ל 
פרשת תולדות ע"ש. והוא שהמשיך בני מהמזלות, והבני 

תורה  בלקוטי  כאן(  שמציין  מה  )עפ"י  מבואר  הענין  פירוש:   )1
חיי  דבני  כח.(  קטן  )מועד  מארז"ל  דידוע  תולדות,  פ'  להאריז"ל 
א'  מזלא,  פעמים  ב'  יש  כאן  ובפסוק  מילתא,  תליא  במזלא  ומזונא 
מזלא שהוא בגי' נכ"ח, וזהו "לנכח אשתו", וכן הר"ת "ויעתר יצחק 

לה' לנכח אשתו" גי' "מזלא". )ע"ה(.
הסדר  הם  איך  מבואר  ד',  פרק  הסליחות  שער  חיים  עץ  בפרי  והנה 
ד"יג" מדות הרחמים, והם: ]שמות לד, ו[. א( "אל", ב( "רחום", ג( 
"וחנון", ד( "ארך", ה( "אפים", ו( "ורב חסד", ז( "ואמת", ח( "נצר 
"וחטאה",  יב(  "ופשע",  יא(  עון",  "נושא  י(  "לאלפים",  ט(  חסד", 

יג( "ונקה".
הנקראים  חלקים,  י"ג  יש   – הדיקנא   – הזקן  דבשערות  שם  ומבאר 
י"ג תיקוני דיקנא, והם כנגד הי"ג מדות הרחמים, וחלק הזקן מהפה 
והם  למטה(  הנמשך  הזקן  ועיקר  הזקן  עובי  כללות  )דהוא  ולמטה 
שערות על גבי שערות עבה מאוד, הנה החלק הנראה בחוץ – חלק 
המגולה – הוא תיקון "נצר חסד", והחלק המכוסה שהוא נגד הגרון 

)החלק היותר בפנים לצד הגרון( הוא תיקון "ונקה".
והם כנגד דכר ונוקבא – אב ואם.

החלק המגולה "אבא" הוא מזל "נוצר חסד".
והחלק המכוסה "אמא" הוא מזל "ונקה".

ושניהם נקראו "מזלא", ומהם נמשך ילדים הנולדים מ"אב" ו"אם", 
וזהו מ"ש במאחז"ל ד"בני" – ב"מזלא תליא".

והנה מזל "נצר חסד" – שכולו חסד – הוא מזל הח', ומזל "ונקה" 
הוא הי"ג, וזהו שמרומז כאן,

ב' פעמים מזל, כנגד ב' בנים יעקב ויוסף, )דהעיקר מיצחק הוא יעקב, 
והעיקר מיעקב הוא יוסף כמ"ש )בראשית לז, ב( ואלה תולדות יעקב 
יוסף וד"ל(, ומרומז בשמם הב' מזלות, ד"יצחק" הוא בגי' ח' פעמים 
הוי' כנגד מזל ה"ח" "נצר חסד", ו"יעקב יוסף" בגי' – ביחד – "יג" 

פעמים הוי' כנגד מזל ה"יג" "ונקה".
יצחק בגי' 208, וכן ח' פעמים שם הוי' )8 × 26( = 208.

 )26 × 13( י"ג פעמים הוי'  וכן   .338 = )156( יוסף   + )182( יעקב 
.338 =

י"ג תיקוני דיקנא,  כללות  ויוסף – מרומז על  יעקב  י"ג –  וכן מספר 
דמשם הוא ה"בנים".

2( ראה עץ חיים שער טז, פרק ו. ספר המאמרים תרע"ח עמוד שצ. 
אשתו" בגי' 77, מספר "מזלא" עם  לנכח  לה'  יצחק  3( ר"ת "ויעתר 

הכולל.

יצחק(  כל5  ולא  ביצחק  כי  )כמ"ש4  יעקב  הוא  שהמשיך 
ותולדותו יוסף, שזהו מה שיצחק מספרו ח' פעמים הוי', 

ויעקב ז' פעמים, ויוסף ו' פעמים.
על  לרמז  הוי'  פעמים  י"ג  הוא מספר  יוסף  יעקב  הנה 
יצחק  זה  והמשיך  הבני,  הוא  שמשם  דיקנא  תיקוני  י"ג 

שמספרו ח' פעמים הוי' מהדיקנא.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד תיח

קצו

רמז במאחז"ל )מו"ק כח.( "בני חיי ומזונא במזלא תליא 
מילתא", דיצחק ורבקה התפללו על "בני", ואסתר באה 

לבקש מאחשורוש על "חיי"

מילתא.  תליא  במזלא  ומזונא  חיי  בני  רז"ל6  אמרו 
ומבאר בלקוטי תורה להאריז"ל פ' תולדות7 ויעתר יצחק 
לה' לנכח אשתו ר"ת בגימטריא מז"ל, וכן תיבת נכ"ח בגי' 

מזל"א.
ונקה,  חסד,  נוצר  המזלות8  ב'  היינו  מזלא  פעמים  וב' 
שהם כוללים כל הי"ג מדות )הי"ג תיקוני דיקנא( כמ"ש 

בעץ חיים שער9 הולדות או"א וזו"ן פ"ו ע"ש.
וכמו כן מצינו באסתר המלכה, שכתוב10 ותעמוד אסתר 
כו' נכח בית המלך, והמלך יושב כו' נכח פתח הבית, כתיב 
כאן ב' פעמים נכח שנכח בגימטריא מזל"א, וב' פעמים 
נכח הוא ב' פעמים מזלא והיינו ב' המזלות נצר ונקה וכו'.
הבקשה  הי'  ובאסתר  בני,  על  התפללו  ורבקה  ביצחק 
על חיי, דהיינו שישארו בחיים, שתתבטל גזירת המן וכו' 

ובשניהם הי' ב' פעמים מזל"א.

4( בראשית כא, יב. "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה כי ביצחק 
יקרא לך זרע".

5( )ירושלמי נדרים פ"ג ה"ח( וז"ל: ביצחק יקרא לך זרע, ואין עשו 
יודן בר שלום ביצחק במקצת יצחק. ר' הונא  בכלל זרע יצחק. א"ר 
אמר בי"ת תרי בן שהוא עתיד לנחול שני עולמות העולם הזה והעולם 

הבא.
]קרבן העדה: ביצחק, ולא כל יצחק למעט עשו שאין בכלל זרעו של 
על הבן שהוא עתיד  לרמוזי  ביצחק אתי  ב' של  תרי,  בי"ת  אברהם. 
לירש שני עולמות הוא הנקרא זרעו והיינו זרעו של יעקב שנחלתו שני 

עולמות בימי דוד ושלמה וכן לעתיד.[
ראה גם סנהדרין נט, ב.

6( מועד קטן כח.
7( ראה לעיל סימן קצה הערה 1.

8( ראה לעיל שם.
9( שער טז.

10( אסתר ה, א. "ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד 
כסא  על  יושב  והמלך  המלך  בית  נכח  הפנימית  המלך  בית  בחצר 

מלכותו בבית המלכות נכח פתח הבית".

ילקוט לוי יצחק על התורה

המשך כעמוד טכ



ל

יא, כח-ו – ברוך אתה בבואך וברוך אתה 
בצאתך

א. ראיתי בענין זה בספר תהלה דויד פירוש על תהלים 
לגאון אחד ספרדי הביא שם דבר נחמד וזה לשונו, ראיתי 
בס' כתב יד ישן נושן כתוב על קלף מרבינו יהודה החסיד 
זצ"ל שכתב וזה לשונו משה רבינו ע"ה אמר בתחלה ברוך 
אתה בבואך לפי שהיו ישראל מוכנים להכנס לארץ תחילה, 
וכיון שידע שילכו אחר כך בגלות אמר אחר כך וברוך אתה 
והוא  לארץ  נכנסו  דכבר  להיפוך  אמר  דוד  אבל  בצאתך. 
צאתך  ישמור  ה'  אמר  בתחילה  ולכן  בירושלים,  מלך  הי' 
כשתצא מארץ ישראל ותלך בגלות, ואחר כך אמר ובואך 
טעמא  דהיינו  ואפשר  עכ"ל.  ישראל  לארץ  כשתחזור 
דמסיים ואמר מעתה ועד עולם ור"ל דביאה הזאת לארץ 
אמן  בימינו  במהרה  הגאולה  בזמן  להיות  העתידה  ישראל 
לכן  כלל,  גלות  אחרי'  עוד  יהי'  שלא  עולמית  גאולה  יהי' 

כתיב אחר בואך מעתה ועד עולם.
גן רוה

כח, יב – יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את 
השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל 
מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה

ב. והלוית גוים רבים וגו'. נראה ענינו מפני שאמרו חז"ל 
)תענית י.( שארץ ישראל מקבלת ע"י הש"י ושאר ארצות 
כדכתיב  ישראל  בשביל  יורדת  שהשפע  והיינו  שליח,  ע"י 
כתיב  וכן  במתנה,  שהוא  דהיינו  בעתו  ארצך  מטר  לתת 
)לעיל יא, יד( ונתתי מטר ארצכם וכתיב )תהלים פה, יג( גם 
ה' יתן הטוב וארצנו תתן יבולה, אבל שאר ארצות בהלואה, 
מקבל  שאתה  תלוה  לא  ואתה  רבים  גוים  והלוית  וז"ש 
במתנה אבל שאר ארצות בהלואה, ועמ"ש שם עוד מ"ש 
ישעי' )נה, י-יא( כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ונתן 
אשר  עשה  כ"א  וגו'  דברי  יהי'  כן  לאוכל  ולחם  לזורע  זרע 
כי  לנמשל  דומה  המשל  כי  והצליח אשר שלחתיו  חפצתי 
המטר יורד בארץ ישראל מן הש"י עצמו ושאר ארצות ע"י 
הש"י  ע"י  לפעמים  לישראל  המיועדת  הטובה  כן  השליח, 
וכן הי' ביציאת מצרים דכתיב  עצמו ופעמים ע"י השליח, 
יט, ד(  ולא השליח אבל אחר שיצאו כתיב )שמות  ה'  אני 

ואשא אתכם על כנפי נשרים ע"י עננים שהם שלוחים וכן 
יהי' לעתיד, והיינו דכתיב כי בשמחה תצאו היינו ע"י הש"י 

עצמו ובשלום תובלון היינו ע"י השליח.
פנים יפות

עליכם  ה'  שש  כאשר  והיה   – סג  כח, 
ישיש  כן  אתכם  ולהרבות  אתכם  להיטיב 
אתכם  ולהשמיד  אתכם  להאביד  עליכם  ה' 
שמה  בא  אתה  אשר  האדמה  מעל  ונסחתם 

לרשתה

ג. כן ישיש וגו'. בסנהדרין דף ל"ט אמר ר' שמואל בר 
נחמני מה דכתיב ולא קרב זה אל זה וכו' שאין הקב"ה שמח 
במפלתן של רשעים וכו', הוא אינו שש אבל אחרים משיש 
מדכתיב ישיש. נראה מזה להבין מה דכתיב בפרשת נצבים 
מאבותיך,  והרבך  והטיבך  וגו'  אלקיך  ה'  והביאך  ה(  )ל, 
ה' לשוש עליך לטוב כאשר שש  ישוב  כי  ובתר הכי כתיב 
ישראל  בהיות  כי  ענינו  מיותר,  לשוש  מלת  אבותיך  על 
על אדמתן ושלום להם מכל צד הי' עיקר הברכה והשפע 
כמ"ש  אומות,  שאר  שותין  היו  ומתמציתם  ישראל  בארץ 
לעיל בפסוק והלוית גוים רבים אבל לעתיד בשעת הגאולה 
כל  ה' אלקיך את  ונתן  אויביו, כתב שם  נקמת  ה'  שינקום 
האלות האלה על אויביך ועל שונאיך, לכך כתב לשוש עליך 
ולא על מפלתן של  לטוב פירוש שישוש על הטובה שלך 
וכן  רשעים,  אומות כמ"ש שאין הש"י שמח במפלתן של 
תחתיהן  נכנעין  האומות  שהיו  להם  שלום  שהי'  באבותיך 

שש הש"י עצמו.
בהיות  כי  בזה  וההפרש  אבותיך,  על  שש  כאשר  וז"ש 
האומות בשלום והם נותנין הברכה לאומות כמ"ש והותירך 
בשעת  אבל  לאומות,  התמצית  נותנים  שהרי  אלקיך  ה' 
ממילא  האויבים  על  האלה  האלות  כל  ה'  שיתן  הגאולה 
השפע הרב לישראל יהי' די והותר, והיינו דכתיב והותירך ה' 
אלקיך לטובה, והטעם מה שלא אמרו שירה בבקיעת הים 
על ישועת ישראל, כי שם הישועה ע"י מפלה אבל בגאולה 
העתידה אין הגאולה ע"י מפלת האומות אלא שיתן הש"י 
את האלות האלה על אויביך לנקום נקמתו מהם, א"כ אין 

זה לזה.
פנים יפות

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת כי תבוא

אגרות קודש

]תשי"ח-ט?[

... במה ששאלוהו, שלפעמים כתוב אשר מחדו"מ הם לבושי הנפש, ולפעמים שהם בדוגמת 

חב"ד חג"ת ונהי"ם או חב"ד ז"א ומלכות.

אין בזה סתירה, כי המחשבה היא לבוש השכל, דבור לבוש המדות )ז"א(, ומעשה גילוי לבוש 

בנפש  הגילוי  וכח  בדבור,  )בעיקרם(  המדות  במחשבה,  מתגלה  השכל  אחרות,  במלות  או  המלכות. 

בעיקרו מתגלה במעשה והרי הלבוש והמלובש מתאחדים, וק"ל.
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i"yx£da z·LÈÂ dzL¯ÈÂ 'B‚Â ‡B·˙ŒÈk ‰È‰Â∑(לו את (קידושין ׁשּכבׁשּו עד ּבבּכּורים נתחּיבּו ׁשּלא מּגיד ¿»»ƒ»¿ƒƒ¿»¿»«¿»»ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹ
וחּלקּוה  .הארץ ְְִֶָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(lel` h"i ,mei meid)

'ארץ' ּגֹו'". הארץ אל תבֹוא ּכי "והיה ׁשּבת: קּבלת אחר תרנ"ב אלּול ח "י ּתבֹוא ּפרׁשת ּבׁשּבת הּבעל־ׁשם־טֹוב ּתֹורת ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּתכן
צריכה  מּיׂשראל, אחד ּבכל ּובירּוׁשה מּלמעלה מּתנה ׁשהּוא ה'רצֹון ' אל ּכׁשּתּגיע ּבּמדרׁש. ּכדאיתא רצֹון, ּולׁשֹון מרּוצה ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָלׁשֹון
הּמקֹום  אל "והלכּת ּבּכלים, אֹורֹות להמׁשי בּטנא", וׂשמּת ּגֹו' "ולקחּת מיּׁשב, לעׂשֹותֹו ל"הֹורידֹו", 'ויׁשבּת' להיֹות ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻהעבֹודה
היא  והּכּונה מּלמעלה, אֹותֹו מֹובילים אּלא יזמתֹו אינּה למקֹום מּמקֹום ׁשהליכתֹו לדעת יהּודי על ,"אלקי ה' יבחר ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹאׁשר

ּבֹו. ׁשּנמצא ּבּמקֹום אלקּות לפרסם ׁשם", ׁשמֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹ"לׁשּכן
על־ידי  זה הרי כּו', לרצֹון ׁשּתּגיע על־מנת ּגֹו'", תבֹוא ּכי "והיה והֹוסיף: הּקֹודמת, ּתֹורה עֹוד־הּפעם חזר ערבית, ּתפּלת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָאחר
ּבברכה  אלקּות? מפרסמים ּבּמה אלקּות. ׁשם לפרסם ּכדי הּנפׁש את ּתמסר - ׁשם" ׁשמֹו לׁשּכן ּגֹו' הּמקֹום אל ְְְְְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹׁש"והלכּת

ּתהּלים. ְִִָּופסּוק

ã ycew zegiyn zecewp ã(390 cenr a jxk zegiyÎihewl .356 cenr h jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dHnl dnWPd zcixi zilkY©§¦§¦©©§¨¨§©¨

וגווגווגווגו'''' האדמההאדמההאדמההאדמה ּכּכּכּכלללל־־־־ּפּפּפּפרירירירי |||| מראמראמראמראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית ולקחולקחולקחולקחּתּתּתּת .... .... לללל נתןנתןנתןנתן אלהיאלהיאלהיאלהי יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אלאלאלאל־־־־הארץהארץהארץהארץ ּכּכּכּכיייי־־־־תבתבתבתבֹוֹוֹוֹואאאא א)והיהוהיהוהיהוהיה (כו, ְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
מאגרא  הּנׁשמה ירידת היא הארץ" אל תבֹוא ו"ּכי והחמרית, הּגׁשמית הּלזֹו הארץ על מֹורה "ארץ" – הארץ" אל תבֹוא ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ"ּכי

הּבהמית. ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש עּמיקּתא, לבירא ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָרמה
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eaz`לב zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"h oey`x meil inei xeriy
וה"אדמה" ה"ארץ" ׁשּבעניני (ראׁשית) והּמבחר הּטֹוב את לקחת היא הּירידה ּתכלית – האדמה" ּפרי ּכל מראׁשית ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻ"ולקחּת

לקדּׁשה. ְְֲִַָָֻּולהעלֹותם
ּומבּטל  ׂשֹורף ׁשאינֹו ּדהינּו הּמזּבח, על ּכליל עֹולים ואינם ׁשאֹוכלם, לּכהן נֹותנים זאת ּכל את – "מּיד הּטנא הּכהן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ"ולקח

לה'. קדׁש יהיּו א ּבמציאּותם, ׁשּיּׁשארּו קדּׁשה. ּבהם ממׁשי אּלא העֹולם, עניני ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻאת
(ּומהם  ּפרֹות נׁשארים הּיׂשראל ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשּגם והינּו "ראׁשית", ּכל ולא "מראׁשית" רק לּכהן ׁשּנֹותן מדּגׁש, מּזֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻויתרה

לה'. ּבּכּורים נלקחּו ׁשּמהם ועליהם, ּבהם ׁשּנּכר אּלא מבחרים), ּפרֹות ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּגם
ּבמּׂשא  העסק ּבׁשעת ּגם אּלא ותלמּוד־ּתֹורה, הּתפּלה ּבׁשעת רק אינּה ה' ׁשעבֹודת החסידּות, ּתֹורת מיסֹודֹות זה ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָוהרי

ּוׁשתּיה, אכילה ּובׁשעת ּבאמּונה, לקדּׁשה.ּומּתן ועֹולה ׁשמים, לׁשם נעׂשה זה ׁשּכל ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 cenr c"l jxk zegiyÎihewl itÎlr)

mFi lkAW mixEMA¦¦¤§¨

וגווגווגווגו'''' האדמההאדמההאדמההאדמה ּכּכּכּכלללל־־־־ּפּפּפּפרירירירי |||| מראמראמראמראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית ולקחולקחולקחולקחּתּתּתּת .... .... אלאלאלאל־־־־הארץהארץהארץהארץ ּכּכּכּכיייי־־־־תבתבתבתבֹוֹוֹוֹואאאא א־ב)והיהוהיהוהיהוהיה (כו, ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
מּיד  ּבבּכּורים ונתחּיבּו מּיד" אּלא והיה "אין אם ּבּכּורים, מצות חלה אימתי ז"ל, רּבֹותינּו ּבדברי מחלקת מצינּו ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּנה

לארץ כאן)ּכׁשּנכנסּו הפסוק על ויׁשיבה(ספרי ירּוׁשה לאחר עד זֹו ּבמצוה נתחּיבּו ׁשּלא אֹו ב), לז, .(קדושין ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
הּכלל ב)ועל־ּפי יג, לקֹונֹו.(ערובין האדם ּבעבֹודת הּדעֹות מּׁשּתי ההֹוראה את לבאר יׁש חּיים", אלקים ּדברי ואּלּו "אּלּו ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּכל  "ראׁשית את מביא ׁשּלכן אבֹותינּו, ועם עּמנּו ׁשעׂשה הּנּסים על להּׁשם־יתּבר ההֹודיה הּוא ּבּכּורים מצות ּתכן ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּדהּנה
הּקּב"ה. לנּו ׁשעׂשה הּטֹוב" "ּכל את ּומסּפר האדמה", ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָּפרי

הּׁשחר: ּובתפּלת מּׁשנתֹו ּכׁשנעֹור יֹום, ׁשּבכל לה' ּבהֹודיה אֹופּנים ׁשני הם ּבּכּורים, חּיּוב ּבזמן הּדעֹות ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָּוׁשּתי
ּכׁשּנעֹור" ּד"מּיד – מּיד" אּלא והיה "אין הרב)א) על (סידור להּׁשם־יתּבר ההֹודיה ׁשהיא כּו', "לפני אני "מֹודה אֹומר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

הּוא  ׁשהּקּב"ה ּבלּבֹו הּנטּועה הּפׁשּוטה מהאמּונה אּלא ׂשכלית, מהתּבֹוננּות ּבאה אינּה זֹו ׁשהּכרה נׁשמתי", ּבי ְְְְְְְְֱֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ"ׁשהחזרּת
יֹום. ּבכל ּומחּיהּו נׁשמתֹו לֹו ְְְֲִִֵַַַָָהּמחזיר

הּׁשבח  ּבתכלית ׁשהם ּבּפרֹות היא ההֹודיה ׁשאז ּבּה, ונתיּׁשבּו הארץ את ׁשּכבׁשּו לאחר רק נתחּיבּו ׁשּבבּכּורים ּכמֹו ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָב)
ה  ׁשּבתפּלת ההֹודיה היא ּכ ׁשּקדם והּיפי, האדם" ּובׁשפלּות יתעּלה הא־ל ּב"רֹוממּות מההתּבֹוננּות ּכתֹוצאה ׁשּבאה ּׁשחר, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

א)הּתפּלה סעיף צח סימן באורח־חיים עמּוקה (רמ"א ּבהּכרה היא ההֹודיה ׁשעל־ידי־זה הּתפּלה, ּבעניני הּדעת ּומהעמקת , ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
הּׁשלמּות. ְְְִֵַַּובתכלית

(á)úéLàøî zç÷ìå|àéáz øLà äîãàä éøt-ìk §¨«©§º̈¥«¥¦´¨§¦´¨«£¨À̈£¤̧¨¦¯
éäìà ýåýé øLà Eöøàîàðhá zîNå Cì ïúð E ¥«©§§²£¤̧§Ÿ̈¯¡Ÿ¤²Ÿ¥¬−̈§©§¨´©¤®¤

éäìà ýåýé øçáé øLà íB÷nä-ìà zëìäåì EïkL §¨«©§¨Æ¤©¨½£¤³¦§©Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§©¥¬
:íL BîL§−¨«

i"yx£˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי ב. פ"ד ּבלבד,(מנחות המינין ׁשבעת אּלא ּבבּכּורים חּיבין הּפרֹות ּכל ׁשאין ראׁשית, ּכל ולא ≈≈ƒְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
להּלן: ונאמר "ארץ", ּכאן ח)נאמר ׁשּנׁשּתּבחה (לעיל הּמינים מׁשבעת ּלהּלן מה וגֹו'", ּוׂשעֹורה חּטה "ארץ ְְְְְְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

מינין  מׁשבעה ׁשהם יׂשראל, ארץ ׁשבח ּכאן אף יׂשראל, ארץ ÔÓL.ּבהם ˙ÈÊ∑ אגּור ׁשּׁשמנֹו אגּורי, זית ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ≈∆∆ְֲִִֶַַָ

˙ÏÚב  Èc ‡Ú¯‡„ ‡a‡ Ïk LÈ¯Ó ·q˙Â¿ƒ«≈≈»ƒ»¿«¿»ƒ»≈
‡lÒ· ÈÂL˙e CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈ È„ CÚ¯‡Ó≈«¿»ƒ¿»¡»»»≈»¿«≈¿«»
‰‡¯L‡Ï C‰Ï‡ ÈÈ ÈÚ¯zÈ Èc ‡¯˙‡Ï C‰˙e¿«¿«¿»ƒƒƒ¿≈¿»¡»»¿«¿»»

:Ônz dzÎL¿ƒ¿≈«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

a)(úéLàøî,"úéLàø" ìk àìå Y ¥¥¦§Ÿ¨¥¦
íéøekáa ïéáiç úBøtä ìk ïéàL¤¥¨©¥©¨¦§¦¦

ãáìa ïéðénä úòáL àlà¯mB d`x ¤¨¦§©©¦¦¦§©§¥©
lM `le ziW`xn" :a ,ct zFgpn i"Wx©¦§¨¥¥¦§Ÿ¨
opi`W zFxiR x`W ihFrnl ± ziW`x¥¦§©¥§¨¥¤¥¨
,bk zFnW i"WxA oke ."oipiOd zraXn¦¦§©©¦¦§¥§©¦§
oipiOd zraXn `N` mixEMA oi`e" :hi§¥¦¦¤¨¦¦§©©¦¦
dxFrUE dHg ux` `xwOA oixEn`d̈£¦©¦§¨¤¤¦¨§¨
i"Wx d`xE .xE`iAA mW d`xE ."'ebe§¥¨©¥§¥©¦

Lznc` ixEMA ziW`x" :ek ,cl zFnW§¥¦¦¥©§¨§
gaWA mixEn`d oipiOd zraXn ±¦¦§©©¦¦¨£¦§¤©

.xE`iAA mW d`xE ."Lvx ©̀§§§¥¨©¥
"õøà" ïàk øîàð¯`iaY xW`" ¤¡©¨¤¤£¤¨¦

"Lvx`n)my i"yx(. ¥©§§
ïläì øîàðå¯.g ,g lirl §¤¡©§©¨§¥

ïläl äî ,"'Bâå äøòNe ähç õøà"¤¤¦¨§Ÿ̈§©§©¨
úòáMî¯:xnFl Kixv dxF`kl ¦¦§©¦§¨¨¦©

.ciÎiazM dOkA `Ed oke ,zraW¦§©§¥§©¨¦§¥¨

ìàøNé õøà ïäa äçazLpL íéðénä©¦¦¤¦§©§¨¨¤¤¤¦§¨¥
¯zFxiR x`Xn migAEWn EN` zFxiRW¤¥¥§¨¦¦§¨¥
)my zegpn i"yx(.

ìàøNé õøà çáL ïàk óà Y¯ ©¨¤©¤¤¦§¨¥
xAcn o`M xEn`d "Lvx`n" ,xnFlM§©¥©§§¨¨¨§©¥

.zFxiRd gaWA `le ,ux`d gaWA§¤©¨¨¤§Ÿ§¤©©¥
ïéðénä úòáL ïäL¯xTr ,xnFlM ¤¥¦§©©¦¦§©¦©

xEn`d "Lvx`n"W `id 'deW dxfB'd©§¥¨¨¨¦¤¥©§§¨¨
oMW ,l`xUi ux` gaWA xAcn o`M̈§©¥§¤©¤¤¦§¨¥¤¥



לג `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"h oey`x meil inei xeriy
ּתמרים ∑L·„e.ּבתֹוכֹו ּדבׁש ספרי)∑ÈL‡¯Ó˙.הּוא פ"ג. בכורים לט. ּתאנה (ברכות ורֹואה ׂשדהּו לתֹו יֹורד אדם ְ¿»ְְִַָ≈≈ƒְְְֵֵֵֶָָָָ

ּבּכּורים' זה 'הרי ואֹומר: לסימן, ּגמי עליה ּכֹור .ׁשּבּכרה, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr hk jxk zegiy ihewl)

בבבבּטּטּטּטנאנאנאנא ב)ווווׂשׂשׂשׂשממממּתּתּתּת ללללּכּכּכּכהניםהניםהניםהנים(כו, והוהוהוהּסּסּסּסּלּלּלּליםיםיםים ההההּבּבּבּבּכּכּכּכּוּוּוּוריםריםריםרים .... .... ערבהערבהערבהערבה ּבּבּבּבכליכליכליכלי ז)הביאםהביאםהביאםהביאם ג, ביכורים הרמב"ם,(רמב"ם ּבדעת לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְֲֲֲֲִִִִֵַַַָֹֹ
הּכלי  חֹוזר מּתכת, ּבכלי הביאם אם (מה־ּׁשאין־ּכן הּמצוה קּיּום ׁשלמּות וזֹוהי הּבּכּורים, ׁשל 'חלק' נעׂשים הּללּו ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשהּכלים
מּמּנּו, למּטה ּתחּתֹון ׁשאין הּזה, לעֹולם יֹורדת הּנׁשמה לּנׁשמה. רֹומזים ׁשּבּכּורים ּבחסידּות, מבאר והּנה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹלּבעלים).
לׁשלמּותּה מּגיעה היא זה ועל־ ידי – ּגּופא) הּזה ׁשּבעֹולם (ה'ּתחּתֹון' ּדוקא מעׂשּיֹות מצוֹות  מקּימת ּב'ּכלי', ּבּגּוף, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָמתלּבׁשת
(אין  ּופחּות ּפׁשּוט ּדבר – ּגּופא ּובכלי ּדוקא, ּבכלי אֹותם מביאים ּכאׁשר היא הּמצוה ׁשלמּות :ּכ ּבּבּכּורים ואף ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָהאמּתית.

ערבה. ּכלי מּמּנּו), למּטה ְְְֲִִֶַַָָָּתחּתֹון

(â)íää íéîia äéäé øLà ïäkä-ìà úàáe¨¨Æ¤©Ÿ¥½£¤¬¦«§¤−©¨¦´¨¥®
éäìà ýåýéì íBiä ézãbä åéìà zøîàåéúàá-ék E §¨«©§¨´¥À̈¦©³§¦©Æ©«Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦¨̧¦Æ

Lð øLà õøàä-ìà:eðì úúì eðéúáàì ýåýé òa ¤¨½̈¤£¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¥−¨¬¤¨«
i"yx£Ì‰‰ ÌÈÓia ‰È‰È ¯L‡∑(ספרי ב. כה השנה ׁשהּוא (ראש ּכמֹו ,ׁשּבימי ּכהן אּלא ל ‡ÂÈÏ.אין z¯Ó‡Â∑ ¬∆ƒ¿∆«»ƒ»≈ְְְֵֵֶֶֶֶָָֹ¿»«¿»≈»

טֹובה ׁשאינ(ספרי) ‰ÌBi.ּכפּוי Èz„b‰∑(שם) ּבּׁשנה אחת ּפעמים ּפעם ׁשּתי .ולא ְְֵֶָƒ«¿ƒ«ְְְִֵַַַַַָָָֹ

‰‡Ôepג  ‡iÓBÈa È‰È Èc ‡‰k ˙ÂÏ È˙È˙Â¿≈≈¿««¬»ƒ¿≈¿«»»ƒ
C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„ ‡ÓBÈ È˙ÈeÁ dÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«≈«≈ƒ»≈√»¿»¡»»
‡˙‰·‡Ï ÈÈ ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ˙ÈlÚ È¯‡¬≈«ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿»«¬»»»»

:‡Ï ÔzÓÏ¿ƒ«»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,"ux`" "ux`"n `id 'deW dxfB'd©§¥¨¨¨¦¥¤¤¤¤
`iadl WIW dGn micnFl `liOnE¦¥¨§¦¦¤¤¥§¨¦
i"Wx mB d`x .mipiOd zraW zFxiRn¦¥¦§©©¦¦§¥©©¦
,Lvx` o`M xn`p" :` ,bp migqR§¨¦¤¡©¨©§§
,'ebe dxFrUE dHg ux` oNdl xn`pe§¤¡©§©¨¤¤¦¨§¨
DgaWA `dC ,ux` gaW oNdN dn©§©¨¤©¤¤§¨§¦§¨
,ux` gaW o`M s` ,xAcn aEzMd©¨§©¥©¨¤©¤¤
`N` oi`ian oi`C DPin opitlie§¨§¦©¦¨§¥§¦¦¤¨
oi`e ,mW oixEn`d oipiOd zraXn¦¦§©©¦¦¨£¦¨§¥

."gAEWn mFwOn `N` oi`ian§¦¦¤¨¦¨§¨
"ïîL úéæ"¯.mW lirl xEn`d ¥¤¤¨¨§¥¨

BëBúa øeâà BðîML ,éøeâà úéæ Y¯ ©¦£¦¤©§¨§
ixRA rlap Fpi`W ,EPOn z`vl oOEfn§¨¨¥¦¤¤¥¦§¨©§¦
xEb` `N` ,mizEze migERz dwWnM§©§¥©¦§¦¤¨¨

miapr dwWnM)` ,hl zekxa i"yx(,xnFlM . §©§¥£¨¦§©
`N` ,onW `ivFOW zif mzq df oi ¥̀¤§¨©¦¤¦¤¤¤¨

miziGd x`Xn gAEWn zif `Edokle , ©¦§¨¦§¨©¥¦§¨¥
mi`ianE ,l`xUi ux` FA dgAYWp¦§©§¨¤¤¦§¨¥§¦¦
i"Wx mW lirl la` .mixEMA EPOn¦¤¦¦£¨§¥¨©¦
miUFrd mizif" ,"onW zif" WxiR¥©¥¤¤¥¦¨¦
,"ixEb` zif" EdGW WxiR `le ,"onW¤¤§Ÿ¥©¤¤©¦£¦
WExiR z` wx Wxtn mXW ipRn¦§¥¤¨§¨¥©¤¥
ipW EN` oi`W ,"onW zif" zFaiYd©¥¥¤¤¤¥¥§¥
Wxtn o`M la` ,cg` oin `N` mipin¦¦¤¨¦¤¨£¨¨§¨¥
gaW FA Wi ok` mW xMfPd ziGdW¤©©¦©¦§¨¨¨¥¥¤©

l`xUi ux`)`wp xnr(. ¤¤¦§¨¥
"Láãe"¯.g ,g lirl §¨§¥

íéøîz Lác àeä Y¯WaC `le §©§¨¦§Ÿ§©
mixFaC)hw 'iq i"yx xeciq(oi`W ipRn . §¦¦§¥¤¥

mpi` ixdW ,l`xUi ux` gaW mdÄ¤¤©¤¤¦§¨¥¤£¥¥¨
ux`d zFxiRn)m"`x(i"Wx zpEke . ¦¥¨¨¤§©¨©©¦

mipiOd zraXn md mixnYdW ,xnFl©¤©§¨¦¥¦¦§©©¦¦
)my migqt i"yx d`x(zFnW i"Wx mB d`xE .§¥©©¦§

.ek ,cl
úéLàøîeäãN CBúì ãøBé íãà Y ¥¥¦¨¨¥§¨¥

äøkaL äðàz äàBøå¯lM dlWAW §¤§¥¨¤¦§¨¤¨§¨¨
DMxv)a ,cq zegpn i"yx zernyn(K` . ¨§¨©

`l ENit` dpEMdW azM m"`xd̈§¥¨©¤©©¨¨£¦Ÿ
WExiR Edfe .FMxv lM lXAzd¦§©¥¨¨§§¤¥
oFW`xd ixRd `idW ,"ziW`x"¥¦¤¦©§¦¨¦
zcnFrW m"`xd WExitlE ,lWAW¤¨©§¥¨§¥¤¤¤

.lXAzdl§¦§©¥
ïîéñì éîb äéìò CøBk¯dxMA `idW ¥¨¤¨¤¦§¦¨¤¦¦§¨

.dpFW`x¦¨
íéøeka Bæ éøä :øîBàå¯mB d`x §¥£¥¦¦§¥©

:mWe ,hi ,bk zFnW i"Wx©¦§§¨
.DWiCwnEb dxez ©§¦¨

b)(äé øLàíää íéîia äéEì ïéà Y £¤¦§¤©¨¦¨¥¥§
éîéaL ïäk àlàE¯,oM `l m` iM ¤¨Ÿ¥¤§¨¤¦¦Ÿ¥

oYi ike ?"mdd minIA didi xW`" Edn©£¤¦§¤©¨¦¨¥§¦¦¥
einiA Fpi`W odkl)ixtq t"r(mB d`xE . §Ÿ¥¤¥§¨¨§¥©

.fi ,hi .h ,fi lirl i"Wx©¦§¥
àeäL Bîk¯aEWg Fpi` m` s` §¤©¦¥¨

EdGW d`xpe ,hEWR odM `N` KMÎlM̈¨¤¨Ÿ¥¨§¦§¤¤¤
.didIW dfi` ,"didi xW`" WExiR¥£¤¦§¤¥¤¤¦§¤
:mc`d xn`i `NW ,xnFl i"Wx zpEke§©¨©©¦©¤ŸŸ©¨¨¨
md `N` ,oAxw mpi` mixEMAde zFid¡§©¦¦¥¨¨§¨¤¨¥
zFlrl gxh` dOl ,odMd cFakl¦§©Ÿ¥¨¨¤§©©£

mixEMAd z` `iadl milWExil¦¨©¦§¨¦¤©¦¦
FnM ,il` `Ed `FaIW ,dfM odM liaWA¦§¦Ÿ¥¨¤¤¨¥©§
mipdMdW dPEdMd zFpYn lM x`WA¦§¨¨©§©§¨¤©Ÿ£¦
oM lre .milrAd ixg` mixGgnd md¥©§©§¦©£¥©§¨¦§©¥
zFlrl eilrW ,aEzMd xnF`¥©¨¤¨¨©£
lkl mixEMAd z` `iadlE milWExil¦¨©¦§¨¦¤©¦¦§¨

einiA didIW odM)cecl likyn(. Ÿ¥¤¦§¤§¨¨
åéìà zøîàåðéàL YäáBè éeôk E §¨©§¨¥¨¤¥§§¨

¯ixaC zpEkA Exn`p miWExiR dAxd©§¥¥¦¤¤§§©¨©¦§¥
d`xp xzFId WExiRde ,EN` i"Wx©¦¥§©¥©¥¦§¤
x`al i"Wx zpEMW ,`Ed iYrC zEIprl©£¦©§¦¤©¨©©¦§¨¥

` :dfA(l` ,"eil` Yxn`e" xn`p dOl ¨¤¨¨¤¡©§¨©§¨¥¨¤
l` mipEkn mixaCd `lde ,odMd©Ÿ¥©£Ÿ©§¨¦§ª¨¦¤

a ?`EdÎKExAÎWFcTd(lkA KxFS dn ©¨¨©¤§¨
eixacA WCgn Fpi` ixd ,z`Gd dcBdd©©¨¨©Ÿ£¥¥§©¥¦§¨¨
dxin`dW ,i"Wx azFM oM lre ?mElM§§©¥¥©¦¤¨£¦¨
okle ,daFh iEtM Fpi`W `id odMl©Ÿ¥¦¤¥§¨§¨¥
mdW s`) FOr 'd icqg z` hxtn§¨¥¤©§¥¦©¤¥

mirEci(zFxiR `ian `Ed okle , §¦§¨¥¥¦¥
iz`ad dPd dYre" xEn`M ,mixEMiA¦¦¨¨§©¨¦¥¥¥¦
df lMW ,"'ebe dnc`d ixR ziW`x z ¤̀¥¦§¦¨£¨¨¤¨¤
'd iptl daFh iEtM Fpi`W zF`xdl `Ä§©§¤¥§¨¦§¥

)dcya x`a t"r(KixSW xaCd mrhaE .§©©©¨¨¤¨¦
zEItM lW oiprW s` ,odMl z`f xnFl©Ÿ©Ÿ¥©¤¦§©¤§¦
oial FpiA `Ed daFh zEItM i` F` daFh¨¦§¦¨¥§¥
mixEMAd z`adW ipRn Edf ,`xFAd©¥¤¦§¥¤£¨©©¦¦
z`adW ,dxdvdd mB okle ,odMl `id¦©Ÿ¥§¨¥©©©§¨¨¤£¨©
,daFh iEtM Fpi`W itl `id mixEMAd©¦¦¦§¦¤¥§¨

.odMl dxn`p¤¤§¨©Ÿ¥



eaz`לד zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` e"h oey`x meil inei xeriy

(ã)çaæî éðôì Bçépäå Eãiî àðhä ïäkä ç÷ìå§¨©¯©Ÿ¥²©¤−¤¦¨¤®§¦̧¦½¦§¥¾¦§©−
éäìà ýåýé:E §Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

i"yx£E„iÓ ‡h‰ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ∑ ּתחת ידֹו מּניח ּכהן אֹותֹו. ּומניף להניף הּבעלים מז)יד סוכה .(ספרי. ¿»««…≈«∆∆ƒ»∆ְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹ

(ä)éðôì zøîàå úéðòå|éäìà ýåýéãáà énøà E §¨¦̧¨§¨«©§¹̈¦§¥´§Ÿ̈´¡Ÿ¤À£©¦ÆŸ¥´
íL-éäéå èòî éúîa íL øâiå äîéøöî ãøiå éáà̈¦½©¥¤́¦§©½§¨©¨¬̈−̈¦§¥´§¨®©«§¦¾̈

:áøå íeöò ìBãb éBâì§¬¨−¨¬¨¨«
i"yx£˙ÈÚÂ∑ קֹול לׁשֹון ע"ב)הרמת לב דף סוטה ‡·È.(עיין „·‡ Èn¯‡∑:הּמקֹום חסדי אבי",מזּכיר אבד "ארּמי ¿»ƒ»ְֲַָ¬«ƒ…≈»ƒְְֲִִִֵֵַַַַָָֹ

לעׂשֹות ׁשחׁשב ּובׁשביל יעקב, אחר ּכׁשרדף הּכל את לעקר ּבּקׁש עׂשה,,(ליעקב)לבן ּכאּלּו הּמקֹום לֹו ח ׁשב ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ
ּכמעׂשה  מחׁשבה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא להם חֹוׁשב עֹובדיּֿכֹוכבים, ÓÈ¯ˆÓ‰.ׁשאּומֹות „¯iÂ∑ אחרים ועֹוד ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ«≈∆ƒ¿«¿»ְֲִֵ

למצרים  יעקב ירד זאת, ׁשאחרי לכּלֹותנּו, עלינּו ËÚÓ.ּבאּו È˙Óa∑נפׁש .ּבׁשבעים ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹƒ¿≈¿»ְְִִֶֶ

˜„Ìד  dÚˆÈÂ C„ÈÓ ‡lÒ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ»¿«¿¿ƒ≈√»
:C‰Ï‡ ÈÈc ‡Áa„Ó«¿¿»«¿»¡»»

‡¯n‡‰ה  Ô·Ï C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â ·È˙˙Â¿»≈¿≈«√»¿»¡»»»»¬«»»
¯„Â ÌÈ¯ˆÓÏ ˙Áe ‡a‡ ˙È ‡„·B‡Ï ‡Úa»»¿»»»«»¿«¿ƒ¿«ƒ¿»
ÛÈwz ·¯ ÌÚÏ Ôn˙ ‰Â‰Â ¯ÚÊ ÌÚa Ônz«»¿«¿≈«¬»«»¿«««ƒ

:ÈbÒÂ¿«ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

íBiä ézãbääðMa úçà íòt Y¯ ¦©§¦©©©©©©¨¨
.ciBn `Ed©¦

íéîòt ézL àìå¯`iad m` :WExiR §Ÿ§¥§¨¦¥¦¥¦
xfge ,`xwe mipiOd on cg`n mixEMA¦¦¥¤¨¦©¦¦§¨¨§¨©
`xFw Fpi` ,xg` oiOn mixEMA `iade§¥¦¦¦¦¦©¥¥¥
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ההההּזּזּזּזהההה אלאלאלאל־־־־ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם ויבאנויבאנויבאנויבאנּוּוּוּו גוגוגוגו'''' ׁשׁשׁשׁשםםםם ווווּיּיּיּיגרגרגרגר מצרימהמצרימהמצרימהמצרימה ווווּיּיּיּירדרדרדרד אביאביאביאבי אבדאבדאבדאבד ארארארארּמּמּמּמיייי גוגוגוגו'''' ואמרואמרואמרואמרּתּתּתּת ה־ט)ועניתועניתועניתוענית (כו, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
להֹודיה  ּבמעׂשה ּבּטּוי היא הּבּכּורים הבאת ּכי הּוא, לאבֹותינּו הּקּב"ה ׁשעׂשה הּנּסים מזּכירים ּבּכּורים ׁשּבהבאת ְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָהּטעם

ּודבׁש". חלב זבת "ארץ אל ׁשהביאם עד ּומּמצרים מּלבן אבֹותינּו את ׁשהּציל זה על ְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָלּקּב"ה
ׁשעׂשה  והחסדים הּנּסים ׁשאר את ולא ּומּמצרים, מּלבן ההּצלה את רק הּבּכּורים ּבהבאת מזּכירים מּדּוע לעּין יׁש ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹא

ּבזה? וּכּיֹוצא עמלק מלחמת ים־סּוף, קריעת מעׂשו, ההּצלה ּכמֹו לארץ, ׁשהביאם קדם יׂשראל ּבני עם ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהּקּב"ה
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

על  להּקּב"ה הֹודיה ּגם היא ּבּכּורים ּדהבאת ונמצא, ּבּה. והתיּׁשבּו ּוכבׁשּוה לארץ ׁשּבאּו אחרי רק הּוא ּבּכּורים מצות ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָחּיּוב
מּטּובּה. ולׂשּבע ּבּה לאכֹול – ּבקביעּות ּבּה לׁשבת הארץ את לנּו ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּנתן

להם  הּגיע לא זמן, ּולמׁש ּבקביעּות יׂשראל ּבני נתיּׁשבּו ּבהן מקֹומֹות ׁשהיּו ׁשאף מזּכירים עלינּו, זה חסד להדּגיׁש ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּוכדי
ּולהאב  לכּלֹותם עליהם עמדּו ּבֹו – ואדרּבה ההּוא, ּבּמקֹום טּוב ּובמצרים ּכל ׁשנה, עׂשרים יׂשראל ּבני ּגרּו בארם ּכי ידם. ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשנה. ָָרד"ו
עראי. ּדר ׁשם ׁשּׁשהּו ּבמקֹום אֹו ּבּדר היּו ּכי הּנּסים, ׁשאר הביא ׁשּלא זה ּבפׁשטּות ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּומּובן
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i"yx£BzÁp‰Â∑הּנפת אחר ׁשּנֹוטלֹו הּנחת)מּגיד אחרים: ּומניף הּכה (ספרים וחֹוזר קֹורא, ּכׁשהּוא ּבידֹו ואֹוחז (ספרי.ן, ¿ƒ«¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹ
פ"ג) .בכורים

(àé)éäìà ýåýé Eì-ïúð øLà áBhä-ìëá zçîNåE §¨«©§¨´§¨©À£¤¯¨«©§²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−
ñ :Eaø÷a øLà øbäå éåläå äzà Eúéáìe§¥¤®©¨Æ§©¥¦½§©¥−£¤¬§¦§¤«

i"yx£·Bh‰ŒÏÎa zÁÓNÂ∑(שם הינּו(בכורים ׂשמחה: ּבזמן אּלא ּבּכּורים מקרא קֹורין אין אמרּו: מעצרת מּכאן ¿»«¿»¿»«ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
קֹורא  ואינֹו מביא ,ואיל מהחג אבל וׁשמנֹו, ויינֹו ּופרֹותיו ּתבּואתֹו מלּקט ׁשאדם החג, ÈÂl‰Â.ועד ‰z‡∑ ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ«»¿«≈ƒ

ּבתֹו נטעּו אם ּבבּכּורים, חּיב הּלוי Ea¯˜a.עריהם אף ¯L‡ ¯b‰Â∑(יט מכות ׁשאינֹו(שם. קֹורא, ואינֹו מביא ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ¿«≈¬∆¿ƒ¿∆ְִֵֵֵֵֶ
"לאבֹותינּו לֹומר: ."יכל ֲֵַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 953 'nr h jxk zegiy ihewl t"r)

cFr axwl EMfIW `Ed micEdi aExwl xkVd©¨¨§¥§¦¤¦§§¨¥

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זֹו מּמצוה ההֹוראה לבאר ויׁש ּביּכּורים. מצות אֹודֹות מדּוּבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָּבפרׁשתנּו
ה'" "ּכרם נקרא יׂשראל ז)עם ה, ּופיר (ישעי' ענפים ׁשרׁשים, יׁשנם הּכרם ּובאילני הם . הענפים האבֹות, הם הּׁשרׁשים ֹות. ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָ

ּבאילנֹות. ּוגדלים הּנֹולדים הּכרם ּפירֹות ּבדּוגמת הּנֹוער, הם והּפירֹות הּמּטֹות, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָראׁשי
לגיל  ׁשּנכנסּו ילדה אֹו ילד - ׁשּבּכרה ּפרי ורֹואה ּכּלה", אחֹותי לגּני "ּבאתי ׁשּכתּוב ּוכמֹו יׂשראל, עם לכרם נכנס ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָוהּקּב"ה

ׁשֹונֹות. סיּבֹות מּפני עד־עּתה עליהם ידע ׁשּלא ּומצוֹותיה הּתֹורה מעניני ׁשּנתוּדע מּיׂשראל אחד אֹו ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמצוֹות,
ׁשּיתחילּו ּבזה ּדי לא אמנם, ּומצוֹות. ּתֹורה לעניני אֹותֹו ׁשּיחּנכּו הינּו, לביּכּורים. זה" "ּפרי ׁשּיביאּו ואֹומר הּקּב"ה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹמצּוה
ּגמֹור", לֹו אֹומרים ּבמצוה "הּמתחיל אּלא אחר, למיׁשהּו חינּוכֹו את ׁשּימסרּו אֹו לנפׁשֹו, אֹותֹו יעזבּו ואחר־ּכ ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָלחּנכֹו

הּׁשלמּות. לתכלית עד חינּוכֹו את לגמֹור הינּו הּמקּדׁש, לבית עד הּביּכּורים את להביא ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּצריכים
הּבאה" לׁשנה ּתׁשנה הּיֹום, ּביּכּורים "הבאת היא העבֹודה לאחרי ׁשּמברכים ׁשהּברכה עד זֹו, עבֹודה מעלת ּגדלה ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָוכל־ּכ

טז) כו, הּבאה.(פרש"י לׁשנה ּפעם עֹוד זֹו עבֹודה לעבֹוד ׁשּיזּכה הּוא  ּדהׂשכר ,ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָ
לקרב  יזּכה הּבאה לׁשנה ּכי הּוא ׂשכרֹו ה', לבית הּנֹוער ּפירֹות והביא זכה ׁשאם זֹו, עבֹודה ּגדלה ּכּמה עד נראה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּמּזה

ּבקרֹוב. ּבבנינֹו הּמקּדׁש לבית ּכפׁשּוטֹו, ּביּכּורים להביא ׁשּנזּכה עד הּמקּדׁש, לבית ולהביאם יהּודים ועֹוד יהּודים ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעֹוד

‡C‰Ïיא  ÈÈ CÏ ·‰È Èc ‡˙·Ë ÏÎ· È„Á˙Â¿∆¡≈¿»«¿»ƒ¿«»¿»¡»»
:CÈ· Èc ‡¯Bi‚Â È‡ÂÏÂ z‡ C˙Èa L‡ÏÂ¿∆¡«≈»«¿¿≈»≈¿ƒ»ƒ≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

i)(Bzçpäåøçà BìèBpL ãébî Y §¦©§©¦¤§©©
àeäLk Bãéa Bæçàå ïäkä úçpä©¨©©Ÿ¥§Ÿ£§¨§¤

àøB÷¯zrWA xnF` `Ed ixdW ¥¤£¥¥¦§©
z` iz`ad dPd dYre" :d`ixTd©§¦¨§©¨¦¥¥¥¦¤
`nzQnE ,"'ebe dnc`d ixR ziW`x¥¦§¦¨£¨¨¦§¨¨
.EN` mixaC zxin` zrWA FciA FfgF`£§¨¦§©£¦©§¨¦¥

éðîe øæBçåó¯:xn`p dWxRd W`xaC §¥¥¦¦§Ÿ©¨¨¨¤¡©
iptl FgiPde LcIn `pHd odMd gwle"§¨©©Ÿ¥©¤¤¦¨¤§¦¦¦§¥
aEW xn`p o`ke ,"'ebe 'd gAfn¦§©§¨¤¡©
dOle ,FlhpE xfgW llMn ,"FYgPde"§¦©§¦§¨¤¨©§¨§¨¨

dtEpzl ± ?Flhp)a ,fn dkeq i"yx(la` . §¨¦§¨£¨
:miptA xnF` i"Wx ixdW oEIr Kixv̈¦¦¤£¥©¦¥¦§¦
,"`xFw `EdWM FciA FfgF`e .. FlhFPW"¤§§£§¨§¤¥
zrWA dfig` mWl `id dlihPd m`e§¦©§¦¨¦§¥£¦¨¦§©
FlhFPW dgkFdd okidn ,d`ixTd©§¦¨¥¥¨©¨¨¤§
,xnFl i"Wx zpEM ilE`e ?sipdl liaWA¦§¦§¨¦§©©¨©©¦©
d`ixTd zrWA dfig`de dlihPd lMW¤¨©§¦¨§¨£¦¨¦§©©§¦¨
`lEle ,dtEpYd liaWA dpkd wx `id¦©£¨¨¦§¦©§¨§¥
zrWA FciA FlhFp did `l dtEpYd©§¨Ÿ¨¨§§¨¦§©
ixw" :a ,gi zFMn i"Wx d`xE .d`ixTd©§¦¨§¥©¦©§¥

FzF` dgpn `EdW .. FYgPde DiA¥§¦©§¤©§¤
dlrnE ,zFgEx rAx`l§©§©©£¤

."cixFnE`i dxez ¦
`i)(áBhä ìëá zçîNåïàkî Y §¨©§¨§¨©¦¨

eøîà¯.a ,el migqR ¨§§¨¦
ïîæa àlà íéøeka àø÷î ïéøB÷ ïéà¥¦¦§¨¦¦¤¨¦§©

äçîN¯mc`W ,dhiwlE dxivw onfA ¦§¨¦§©§¦¨§¦¨¤¨¨
Fkixvd ,gnU FAle Fz`EaY hwFl¥§¨§¦¨¥©¦§¦

"ia` caF` iOx`"C dIxw aEzMd)i"yx ©¨§¦¨©£©¦¥¨¦
a ,el migqt(.
úøöòî¯onf ligzn f`W .zFrEaXn ¥£¤¤¦¨¤¨©§¦§©

fh ,bk zFnW d`x ,mixEMA z`ad£¨©¦¦§¥§
.mW i"WxaE§©¦¨

âçä ãòå¯.e .zFMq §©¤¨ª
Bðééå åéúBøôe Búàeáz èwìî íãàL¤¨¨§©¥§¨¥¨§¥

BðîLå¯eiUrnA gnUe)my migqt i"yx(. §©§§¨¥©§©£¨
âçäî ìáà¯bgd xg`l),gi zekn i"yx £¨¥¤¨§©©¤¨

a(.
àøB÷ Bðéàå àéáî Cìéàå¯d`xE §¥¨¥¦§¥¥§¥

Fpi` ± dMEpg cre bgdn" :mW i"Wx©¦¨¥¤¨§©£¨¥

dMEpgnE ,`xFw Fpi`e ,dgnU onf§©¦§¨§¥¥¥£¨
`ipzC ,d`ad onf Fpi` ± Kli`e§¥¨¥§©£¨¨§©§¨
onf lM ± Lvx`n `iaY xW` :'ixtQ'A©¦§¥£¤¨¦¥©§§¨§©
dIgl ElM `NW ,Lvx` ipR lr oiiEvOW¤§¦©§¥©§§¤Ÿ¨©©¨
oFWNOW ,oEIr Kixv K` ."dcVd on¦©¨¤©¨¦¦¤¦§
Kli`e bgdnW rnWn miptA i"Wx©¦¦§¦©§©¤¥¤¨§¥¨

.onf zlAbd `lA `iadl lFkï§¨¦§Ÿ©§¨©§©
éåläå äzàáiç éålä óà Y ©¨§©¥¦©©¥¦©¨

íäéøò CBúa eòèð íà ,íéøekáa¯ §¦¦¦¨§§¨¥¤
Wxbn ixr dpFnWE mirAx` KFzA§©§¨¦§¤¨¥¦§¨
ieNdW "cecl liMUn"A azke .mdNW¤¨¤§¨©§©§¦§¨¦¤©¥¦
dGn mB rnWn oM dxF`kle .`xFw mB©¥§¦§¨¥©§©©¦¤
o`ke ,`xFw Fpi`W azM xBd lv`W¤¥¤©¥¨©¤¥¥§¨

.WxiR `le eixaC mzq̈©§¨¨§Ÿ¥©
Eaø÷a øLà øbäåBðéàå àéáî Y §©¥£¤§¦§¤¥¦§¥

àøB÷¯iM ,Fnvr iptA xBd xMfp okle ¥§¨¥¦§©©¥¦§¥©§¦
l`xUi lXn cgEin oiC Fl Wi)likyn ¥¦§¨¦¤¦§¨¥

cecl(.
"eðéúBáàì" øîBì ìBëé BðéàL¯ ¤¥¨©©£¥

.b wEqtA xEn`dai dxez ¨¨§¨
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ß lel` f"h ipy mei ß

(áé)äðMa Eúàeáz øNòî-ìk-úà øNòì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯§¨«§²©¨¨¬
íBúiì øbì éålì äzúðå øNònä úðL úLéìMä©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´©¥¦À©¥Æ©¨´

éøòLá eìëàå äðîìàìå:eòáNå E §¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−§¨¥«
i"yx£˙ÈLÈÏM‰ ‰Ma E˙‡e·z ¯NÚÓŒÏkŒ˙‡ ¯NÚÏ ‰lÎ˙ Èk∑ ּׁשנה ׁשל מעׂשרֹות להפריׁש ּכׁשּתגמר ƒ¿«∆«¿≈∆»«¿«¿»¿«»»«¿ƒƒְְְְְִִֶֶַַַָָֹ

ה הּׁשליׁשית, זמן ׁשּנאמר:קבע הרביעית, ׁשנה ׁשל הּפסח ּבערב והּוּדּוי יד)ּבעּור ׁשנים (דברים ׁשלׁש "מקצה ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ּכאן  אף רגל, ּלהּלן מה הקהל. לענין ׁשנים", ׁשבע "מּקץ להּלן: ונאמר "מּקץ", ּכאן נאמר וגֹו'", ְְְְְְְֱֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָּתֹוציא
ׁשנה  ׁשל מעׂשרֹות לעׂשר", תכּלה "ּכי לֹומר: ּתלמּוד הּסּכֹות? חג ּכאן אף הּסּכֹות, חג ּלהּלן מה אי ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָֻֻרגל.
מעׂשרֹות  נמצאּו הּסּכֹות, אחר ׁשּנלקטין יׁש אילנֹות ׁשהרּבה ּפסח, וזהּו ּבֹו ּכלין ׁשהּמעׂשרֹות רגל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֻהּׁשליׁשית,

הּבית  מן לבערֹו הּכתּוב הצריכֹו מעׂשרֹותיו, ׁשּׁשהה מי וכל רביעית, ׁשל ּבפסח ּכלין ׁשליׁשית L˙.ׁשל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ¿«
¯NÚn‰∑ ׁשּׁשנה ׁשּלפניה, ׁשנים ּבׁשּתי ׁשּנהגּו מעׂשרֹות מּׁשני אחד מעׂשר אּלא ּבּה נֹוהג ׁשאין ׁשנה ««¬≈ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

ׁשּנאמר: ּכמֹו ראׁשֹון, מעׂשר ּבהן נֹוהג ׁשמיטה ׁשל ּוׁשנּיה יט)ראׁשֹונה את (במדבר יׂשראל ּבני מאת תקחּו "ּכי ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשנאמר: ׁשני, ּומעׂשר יד)הּמעׂשר", ׁשּתי (לעיל הרי ,"ויצהר ּתירֹוׁש ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני "ואכלּת ְְְְְְְְְֱֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

זה  זה ? ואי האחד, אּלא מעׂשר ֹות ׁשּתי מאֹותן נֹוהג ׁשאין הּׁשליׁשית ּבּׁשנה ּכאן ולּמד ּובא ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָמעׂשרֹות,

CzÏÏÚיב  ¯NÚÓ Ïk ˙È ‡¯OÚÏ ÈˆL˙ È¯‡¬≈¿≈≈¿«»»»»«¿«¬«¿»
È‡ÂÏÏ Ôz˙Â ‡¯NÚÓ ˙L ‰‡˙ÈÏ˙ ‡zLa¿«»¿ƒ»»¿««¿¿»¿ƒ≈¿≈»≈
CÈÂ¯˜a ÔeÏÎÈÂ ‡ÏÓ¯‡Ïe ‡nzÈÏ ‡¯Bi‚Ï¿ƒ»¿ƒ«»¿«¿¿»¿≈¿¿ƒ¿»

:ÔeÚaNÈÂ¿ƒ¿¿

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ai)(øNòî ìk úà øNòì älëú ék¦§©¤©§¥¤¨©§©
úLéìMä äðMa EúàeázY §¨§©¨¨©§¦¦

øîâzLk¯,"dNkz iM" WExiR Edf §¤¦§Ÿ¤¥¦§©¤
xFnbY xW`M)` ,b d"x i"yx d`x(. ©£¤¦§

Léøôäì¯."xUrl" WExiRd df §©§¦¤©¥©§¥
úBøNòî¯xUrn lM z`" WExiRd df ©©§¤©¥¤¨©§©
."Lz`EaY§¨§

"úéLéìMä äðL" ìL¯dpXA" Wxtn ¤¨¨©§¦¦§¨¥©¨¨
dpXA xW`" xn`p EN`M "ziWilXd©§¦¦§¦¤¡©£¤©¨¨
Wixtdl dNkOW `le ,"ziWilXd©§¦¦§Ÿ¤§©¤§©§¦
dpXA dIpXd dpW lW zFxUrn©©§¤¨¨©§¦¨©¨¨

ziWilXd)m"`x(zFxUrOA oiCd `Ede . ©§¦¦§©¦©©©§
ziXXd dpXd lW)a ,cp oiyeciw i"yx(. ¤©¨¨©¦¦

,WExitA o`M xiMfd `NW oEIr Kixve§¨¦¦¤Ÿ¦§¦¨§¥
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eaz`לח zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h ipy meil inei xeriy
מעׂשר  הרי לֹו, אׁשר את לּלוי" "ונתּתה ּכאן: ׁשּנאמר עני, מעׂשר יּתן ׁשני מעׂשר ותחת ראׁשֹון, ְְֱֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָמעׂשר

ÓÏ‡ÏÂ‰.ראׁשֹון  ÌB˙iÏ ¯bÏ∑ עני מעׂשר eÚ·NÂ.זה EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â∑,ׂשבען ּכדי להם ספרי)ּתן (פאה. ִ«≈«»¿»«¿»»ֲִֶַַָ¿»¿ƒ¿»∆¿»≈ְְֵֵֶָָָ
ּפחֹות  ּבּגרן לעני ּפֹוחתין 'אין אמרּו: וכּו'מּכאן חּטים קב .מחצי ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

(âé)éäìà ýåýé éðôì zøîàå-ïî Lãwä ézøòa E §¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦©´Ÿ¤¦
-ìëk äðîìàìå íBúiì øbìå éålì åézúð íâå úéaä©©À¦§©̧§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈§¨

éúåönî ézøáò-àì éðúéeö øLà Eúåöîàìå E ¦§¨«§−£¤´¦¦¨®¦«Ÿ¨©¬§¦¦¦§Ÿ¤−§¬Ÿ
:ézçëL̈¨«§¦

i"yx£EÈ‰Ï‡ '‰ ÈÙÏ z¯Ó‡Â∑(לב מעׂשרֹותיהתוּדה (סוטה Èa‰ŒÔÓ˙.ׁשּנתּת L„w‰ Èz¯Úa∑(ספרי) זה ¿»«¿»ƒ¿≈¡…∆ְְִֵֶֶַַַַָָƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒֶ
רבעי, ונטע ׁשני ׁשנים מעׂשר ׁשּתי ׁשל מעׂשרֹותיו ׁשיהה ׁשאם ולּמדׁשּצרי לירּוׁשלים, העלם ולא ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

עכׁשו  ÈÂlÏ.להעלֹותם ÂÈz˙ Ì‚Â∑(שם) ּובּכּורים ּתרּומה לרּבֹות 'וגם', ראׁשֹון, מעׂשר ÌB˙iÏ.זה ¯bÏÂ ְְֲַַָָ¿«¿«ƒ«≈ƒְְְֲִִִֵֶַַַָ¿«≈«»
‰ÓÏ‡ÏÂ∑ עני מעׂשר מעׂשר ∑E˙ÂˆÓŒÏÎk.זה ולא לבּכּורים, ּתרּומה הקּדמּתי ולא ּכסדרן, נתּתים ¿»«¿»»ֲִֶַַָ¿»ƒ¿»¿ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָֹֹ

NÚÓ¯‡יג  L„˜ È˙lt C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ¯ÓÈ˙Â¿≈«√»¿»¡»»«≈ƒ…∆«¿¿»
‡¯Bi‚Ïe È‡ÂÏÏ dz·‰È Û‡Â ‡˙Èa ÔÓƒ≈»¿«¿»ƒ≈¿≈»≈¿ƒ»
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לט `eaz zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h ipy meil inei xeriy
ּוכתיב: ּדגן, מּׁשּנעׂשה ראׁשֹונה ׁשהיא 'ראׁשית', קרּויה ׁשהּתרּומה לראׁשֹון, ׁשני ולא כב)לתרּומה, (שמות ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

הּסדר  את ּתׁשּנה לא תאחר", לא ודמע מלאת".EÈ˙ÂˆnÓ Èz¯·ÚŒ‡Ï∑ׁשאינֹו על מּמין הפרׁשּתי לא ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ…»«¿ƒƒƒ¿…∆ְְִִִִֵֶַַֹ
הּיׁשן, על החדׁש ּומן הּתלּוׁש)מינֹו, על הּמחּבר מן ולא הּמחּבר, על הּתלּוׁש מן ÈzÁÎL.(ולא ‡ÏÂ∑הפרׁשת מּלברכ על ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻ¿…»»¿ƒְְְִֶַַַָָ

.מעׂשרֹות  ְַַ

(ãé)àîèa epnî ézøòá-àìå epnî éðàá ézìëà-àì«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½
éäìà ýåýé ìB÷a ézòîL úîì epnî ézúð-àìå§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®¨©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

:éðúéeö øLà ìëk éúéNò̈¦¾¦§−Ÿ£¤¬¦¦¨«¦
i"yx£epnÓ È‡· ÈzÏÎ‡Œ‡Ï∑ לאֹונן ׁשאסּור ÓËa‡.מּכאן epnÓ Èz¯Ú·Œ‡ÏÂ∑,טהֹור והּוא טמא ׁשאני ּבין …»«¿ƒ¿…ƒƒ∆ְִֵֶָָ¿…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈ְֲִֵֵֶָָ

הז  והיכן טמא. והּוא טהֹור ׁשאני ּכ?ּבין על יב)הר ּבׁשערי",(לעיל לאכל תּוכל י)"לא מכות עד. אכילת (יבמות זֹו ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
הּמקּדׁשים: ּבפסּולי ׁשּנאמר ּכמֹו טו)טמאה, ּתּוכל (לעיל לא זה אבל וגֹו'", והּטהֹור הּטמא ּתאכלּנּו ּבׁשערי" ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֻֻ
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Èc ÏÎk ˙È„·Ú È‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»«¬»ƒ¿…ƒ
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eaz`מ zyxt - ek - mebxz cg`e `xwn mipye lel` f"h ipy meil inei xeriy
אחר  ּבמקֹום האמּור ׁשערי אכילת ּדר ÓÏ˙.לאכל epnÓ Èz˙Œ‡ÏÂ∑(ספרי)לֹו ותכריכין לעׂשֹות .ארֹון ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ¿…»«ƒƒ∆¿≈ְְֲִִַַָ

È‰Ï‡ '‰ ÏB˜a ÈzÚÓL∑(פ"ה שני הּבחירה (מעשר לבית ˆÈ˙Èe.הביאֹותיו ¯L‡ ÏÎk È˙ÈNÚ∑ וׂשּמחּתי ׂשמחּתי »«¿ƒ¿¡…»ְְֲִִִֵַָ»ƒƒ¿…¬∆ƒƒ»ƒְְְִִִַַָ
.ּבֹו
ã ycew zegiyn zecewp ã(678 'nr p"yz zegiyd xtq)

ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו באניבאניבאניבאני אכלאכלאכלאכלּתּתּתּתיייי יד)לאלאלאלא ימים (כו, י"ב התחלת הּוא זה ׁשּיֹום ידּוע והּנה לפרׁשתנּו. ּבסמיכּות לעֹולם חל אלּול ח"י ֹֹ ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ
חדׁשי  י"ב ּכל על מיחד נפׁש חׁשּבֹון לער יׁש ּובהם לחדׁש, יֹום הּׁשנה, חדׁשי י"ב ּכנגד ׁשהם אלּול, חדׁש ׁשל ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻהאחרֹונים
ּובּפסּוק  וגו'. מּמּנּו באני אכלּתי לא . . הּבית מן הּקדׁש ּבערּתי צדק: חׁשּבֹון על־ּדר הּוא מעׂשרֹות  ׁשּוּדּוי לֹומר, ויׁש ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֹהּׁשנה.

רז"ל  ואמרּו ,קדׁש מּמעֹון הׁשקיפה נאמר מעלת הּבא על ׁשרֹומז לֹומר ׁשּיׁש ּברכה, לׁשֹון  וזה ארּורה ׁשּבּתֹורה הׁשקפה ּכל ְְְְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
הּתׁשּובה. עבֹודת על־ידי לנהֹורא חׁשֹוכא ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָאתהּפכא

(åè)-úà Cøáe íéîMä-ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦¨¥³¤
eðì äzúð øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà Enò©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬¨©−¨¨®
ñ :Láãe áìç úáæ õøà eðéúáàì zòaLð øLàk©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬¨−̈§¨«

i"yx£EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰∑(ספרי)ׁשאמרּת לעׂשֹות, ּׁשעלי מה אּתה עׂשה עלינּו, ּׁשּגזרּת מה (ויקרא עׂשינּו «¿ƒ»ƒ¿»¿¿ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
ּבעּתם"כו) ּגׁשמיכם ונתּתי ּתלכּו, ּבחּקתי "אם :.eÈ˙·‡Ï zÚaL ¯L‡k eÏ ‰z˙ ¯L‡∑,לנּו לתת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻ¬∆»«»»«¬∆ƒ¿«¿»«¬…≈ֵָָ

ּודבׁש חלב זבת "ארץ ."וקּימּת, ְְְִֶֶַַָָָָָ

È˙טו  C¯·e ‡iÓL ÔÓ CL„˜ ¯B„nÓ ÈÎzÒ‡ƒ¿¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿«»»≈»
‡Ï z·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ ˙È CnÚ«»»ƒ¿»≈¿»«¿»ƒ¿«¿¿»»
·ÏÁ ‡„·Ú Ú¯‡ ‡˙‰·‡Ï ‡zÓi˜ È„ ‡Ók¿»ƒ«∆¿»«¬»»»»¬«»¿»¬«

:L·„e¿»
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`N` oYip `lC ,xFdhA oMWÎlke§¨¤¥§¨§Ÿ¦©¤¨
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dUr` ip` s` ,mkilrX dn mziUr ±£¦¤©¤£¥¤©£¦¤¡¤

.bk ,`i mW oke ."ilrX dn©¤¨©§¥¨
zøîàL¯.cÎb ,ek `xwIe ¤¨©§¨©¦§¨

íëéîLâ ézúðå .. eëìz éúwça íà"¦§ªŸ©¥¥§¨©¦¦§¥¤
"ízòa¯zFkxAd lkl dpEMdW d`xp §¦¨¦§¤¤©©¨¨§¨©§¨

zNgY xiMfdW `N` ,mW zFxEn`d̈£¨¤¨¤¦§¦§¦©
Kixv did df itNW `N` ,zFkxAd©§¨¤¨¤§¦¤¨¨¨¦
Ff dkxA hwPW d`xp okle ."'ebe" xnFl©§¨¥¦§¤¤¨©§¨¨
KxaE" :dkxAA o`M xn`W ipRn ,`weC©§¨¦§¥¤¨©¨©§¨¨¨¥
ziW`xA i"Wx d`xE ."dnc`d z`e ..§¤¨£¨¨§¥©¦§¥¦
,drxl `xwOAW dtwWd lM" :fh ,gi¨©§¨¨¤©¦§¨§¨¨
lFcBW ,LWcw oFrOn dtiwWdn uEg¥©§¦¨¦§¨§§¤¨
fbx zCn KtFdW miIpr zFpYn gMŸ©©§£¦¦¤¥¦©Ÿ¤

."mingxl§©£¦
zòaLð øLàk eðì äzúð øLà£¤¨©¨¨©£¤¦§©§¨

eðéúáàìeðì úúì Y¯rAWp `l iM ©£Ÿ¥¨¥¨¦Ÿ¦§©
EpizFa`lEpl ozPWitM dnc`d z` ©£¥¤¨©¨¤¨£¨¨§¦

rAWp `N` ,aEzMd oFWNn rnWOW¤©§©¦§©¨¤¨¦§©
"zzl"Epl)m"`x(Wxtl oi` mbe . ¨¥¨§©¥§¨¥

"EpizFa`l YrAWp"W wEqRd zpEMW¤©¨©©¨¤¦§©§¨©£¥
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ß lel` f"i iyily mei ß

(æè)éäìà ýåýé äfä íBiä-úà úBNòì Eeöî E ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²¤
úéNòå zøîLå íéètLnä-úàå älàä íéwçä©«ª¦¬¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³§¨¦̧¨Æ

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa íúBà½̈§¨§¨«§−§¨©§¤«
i"yx£EeˆÓ EÈ‰Ï‡ '‰ ‰f‰ ÌBi‰∑ עליהם נצטּוית ּבּיֹום ּבֹו ּכאּלּו חדׁשים, ּבעיני יהיּו יֹום z¯ÓLÂ.ּבכל ««∆¡…∆¿«¿ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ¿»«¿»

Ì˙B‡ ˙ÈNÚÂ∑:מברכּתֹו ּתׁשנה ּבתֿקֹול הּיֹום, ּבּכּורים הּבאה''הבאת .לּׁשנה ¿»ƒ»»ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(6 'nr hl zegiy ihewl)

חדחדחדחדׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ּבּבּבּבעיניעיניעיניעיני יהייהייהייהיּוּוּוּו ייייֹוֹוֹוֹוםםםם טז)ּבּבּבּבכלכלכלכל כו, והתחּדׁשּות.(רש"י ּתמידיּות הפּוכֹות: ּתנּועֹות ׁשּתי חּבּור על מֹורה "הּיֹום" ׁשּתבת הרי ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
יׁש תמיד, הּמׁשּתּנה ּבּירח, הּתמידיּות. מעלת יׁש ׁשּנּויים, ּבֹו ׁשאין ּבּׁשמׁש, ּומּירח. מּׁשמׁש ּומּלילה, מּיֹום מרּכב יֹום ְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֻוהּנה,

יחד. הּמעלֹות ׁשּתי את הּללּו, המנּגדֹות הּתנּועֹות ׁשּתי את מחּבר ויֹום ההתחּדׁשּות. ְְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָֻמעלת

(æé)íéäìàì Eì úBéäì íBiä zøîàä ýåýé-úà¤§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹
ìå åéëøãa úëììååéètLîe åéúåöîe åéwç øîL §¨¤¤́¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈

ìå:Bì÷a òîL §¦§¬Ÿ©§Ÿ«
i"yx£E¯ÈÓ‡‰Â z¯Ó‡‰∑:והבּדלה הפרׁשה לׁשֹון ׁשהּוא נראה ולי ּבּמקרא, מֹוכיח עד להם הבּדלּתי אין ∆¡«¿»¿∆¡ƒ¿ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

סגּלה. לעם לֹו להיֹות הארץ מעּמי אליו הפריׁש והּוא לאלהים, ל להיֹות עֹובדיּֿכֹוכבים מאלהי ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹֹֻל
ּכמֹו: 'ּתפארת', לׁשֹון והּוא עד, להם צד)(ּומצאתי און (תהלים ּפֹועלי ּכל .")"יתאּמרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

È˙טז  „aÚÓÏ C„wÙÓ C‰Ï‡ ÈÈ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¿»¡»»¿«¿»¿∆¿«»
ÔB‰˙È „aÚ˙Â ¯h˙Â ‡iÈc ˙ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iÓÈ¿̃»«»»ƒ≈¿»ƒ«»¿ƒ«¿«¿≈»¿

:CLÙ ÏÎ·e CaÏ ÏÎa¿»ƒ»¿»«¿»

dÏ‡Ïיז  CÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ z·ËÁ ÈÈ ˙È»¿»¬«¿»»≈¿≈¡≈»∆¡»
¯hÓÏe È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a C‰ÓÏÂ¿ƒ¿«¿»¿»¿»¿»√»ƒ¿ƒ«
‡Ïa˜Ïe È‰BÈ„Â È‰B„BwÙe È‰BÓÈ¿̃»ƒƒƒ¿ƒƒ¿«»»

:d¯ÓÈÓ·¿≈¿≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,dnc`d z`e l`xUi LOr z` Kxal§¨¥¤©§¦§¨¥§¤¨£¨¨
mlFrn dzid `l z`f drEaXW)xtq t"r ¤§¨ŸŸ¨§¨¥¨

oexkfd(.
zîi÷å¯Epl dYzp xW`" WExiR Edfe §¦©§¨§¤¥£¤¨©¨¨

z` YnITW ,"EpizFa`l YrAWp xW`M©£¤¦§©§¨©£¥¤¦©§¨¤
Epl zzl EpizFa`l YrAWPW drEaXd©§¨¤¦§©§¨©£¥¨¥¨

"dnc`d z`")oexkfd xtq t"r(. ¤¨£¨¨
"Láãe áìç úáæ õøà"¯dnc`dW ¤¤¨©¨¨§¨¤¨£¨¨

Yzpe Epl zzl EpizFa`l YrAWPW¤¦§©§¨©£¥¨¥¨§¨©¨
"WacE alg zaf ux`" `id ,Epl)xtq t"r ¨¦¤¤¨©¨¨§©

oexkfd(.fh dxez

fh)(éäìà 'ä äfä íBiäEeöî EY ©©¤¡Ÿ¤§©§
íBé ìëa¯."dGd mFId" WExiR Edf §¨¤¥©©¤

éðéòa eéäéE¯"LipirA" aFYkl wIcn ¦§§¥¤§©¥¦§§¥¤
WECigd oiprW mEXn ,"Llv`" `le§Ÿ¤§§¦¤¦§©©¦
zxFz"aE .mipird zI`xA xTirA WBcnª§¨§¦¨¦§¦©¨¥©¦§©
oi` mipird zI`xAW ,azM "mgpn§©¥¨©¤¦§¦©¨¥©¦¥
mIEqn xaC zI`x oiA KMÎlM lCad¤§¥¨¨¥§¦©¨¨§¨
,minrR dOM FzI`xl dpFW`xd mrRA©©©¨¦¨¦§¦¨©¨§¨¦
zElrRzd icil mc`d `Fai cinYW¤¨¦¨¨¨¨¦¥¦§©£
,dpFW`xd mrRA z`f d`Fx `Ed EN`M§¦¤Ÿ©©©¨¦¨

."LipirA" i"Wx hwp okle§¨¥¨©©¦§¥¤
íéLãç¯rnWn i"Wx oFWl KWndn £¨¦¥¤§¥§©¦©§©

.mixEMA z`ad zevn lr xAcOW¤§©¥©¦§©£¨©¦¦
íäéìò úéeèöð íBiá Ba elàk¯ §¦©¦§©¥¨£¥¤

,dGd mFIA" :` ,hi zFnW i"Wx mB d`x§¥©©¦§©©¤
EN`M Lilr miWcg dxFz ixaC EidIW¤¦§¦§¥¨£¨¦¨¤§¦
ikp` xW`" :e ,e lirl ."EpYp mFId©¦§§¥£¤¨Ÿ¦
LipirA Eidi `l ± mFId LEvn§©§©Ÿ¦§§¥¤
,DptFq mc` oi`W dpWi `nbhFicM¦§©§¨§¨¨¤¥¨¨§¨
."Dz`xwl oivx lMdW dWcgM `N ¤̀¨©£¨¨¤©Ÿ¨¦¦§¨¨
± mFId mkz` dEvn" :bi ,`i lirl§¥§©¤¤§¤©
mYrnW EN`M ,miWcg mkilr EidIW¤¦§£¥¤£¨¦§¦§©§¤

."mFIA FA©
íúBà úéNòå zøîLåìB÷ úa Y¯ §¨©§¨§¨¦¨¨©

xnFl Wi ,`weC "lFw zA" hwPX dn©¤¨©©©§¨¥©
mc`dW oeiM ,dCn cbpM dCn EdGW¤¤¦¨§¤¤¦¨¥¨¤¨¨¨
FlFw z` mixn did mixEMA `iaOd©¥¦¦¦¨¨¥¦¤

lirl xEn`M ,d`ixTd zrWA)d weqt(: ¦§©©§¦¨¨¨§¥
:mW i"Wx WxitE ,"Yxn`e zipre"§¨¦¨§¨©§¨¥©©¦¨
lr xkVd mB okl ,"lFw znxd oFWl"§£¨©¨¥©©¨¨©

zA" :`Ed dflFw."FYkxan ¤©§¨©§
Bzëøáî¯`N` iEEiv df oi` ,xnFlM §¨©§§©¥¤¦¤¨

LEvn" xn` xaM ixdW ,dkxA oFWl§§¨¨¤£¥§¨¨©§©§
"zFUrl)cecl likyn(oM cnFNW F` . ©£¤¥¥

"ziUre YxnWe" oFWNd ltMn)i"gp(. ¦¤¤©¨§¨©§¨§¨¦¨

"íBiä" íéøeka úàáä¯oFWlM hwp ¥¥¨¦¦©¨©¦§
.wEqRd zNgzA aEzMd©¨¦§¦©©¨

äðLz¯.dMfY :oFW`x qEtcA ¦§¤¦§¦¦§¤
äàaä äðMì¯WxtOW d`xp §¨¨©¨¨¦§¤¤§¨¥

z` xnW eia`e" oFWNn ,"YxnWe"§¨©§¨¦§§¨¦¨©¤
dRvIW ,dpYnde dIRv oFWNn ,"xaCd©¨¨¦§¦¦¨§©§¨¨¤§©¤

mixEMA `iadl d`Ad dpWl)x`a t"r §¨¨©¨¨§¨¦¦¦
dcya(dCn cbpM dCn `Ed df xkUe .§¨¨¤¦¨§¤¤¦¨

`Ed mixEMA z`ad zevn mEITW FnM)§¤¦¦§©£¨©¦¦
daFh iEtM Fpi`W ,dCn cbpM dCn¦¨§¤¤¦¨¤¥§¨
i"Wx oFWlM ,`EdÎKExAÎWFcTd iRlM§©¥©¨¨¦§©¦
alg zaf ux` Fl ozp 'dW oeike ,lirl§¥§¥¨¤¨©¤¤¨©¨¨
ziW`xn" `ian `Ed mB okl ,WacE§©¨¥©¥¦¥¥¦

"dnc`d ixR(oFWlA i"Wx hwp okle . §¦¨£¨¨§¨¥¨©©¦¦§
,dpXd Ff devn ziUrW oeiM ,"dpWY"¦§¤¥¨¤¨¦¨¦§¨©¨¨
xFfgY devn DzF`W `Ed xkVdW ixd£¥¤©¨¨¤¨¦§¨©£

d`Ad dpXl dUrze)iaxd t"r(.fi dxez §¥¨¤©¨¨©¨¨
gi±fi)(zøîàä..àäEøéîïéà Y ¤¡©§¨¤¡¦§¥

çéëBî ãò íäì¯xExA cr ,xnFlM ¨¤¥¦©§©¥¨
iYn`d FWExiR gikFIW)cecl likyn(. ¤¦©¥¨£¦¦
äàøð éìå .àø÷na¯zErnWOn ©¦§¨§¦¦§¤¦©§¨

aEzMd)cecl likyn(. ©¨
ì àeäL,äìcáäå äLøôä ïBL ¤§©§¨¨§©§¨¨
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(çé)älâñ íòì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä ýåýéå©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´§ª½̈
ìå Cì-øac øLàk-ìk øîL:åéúåöî ©«£¤−¦¤¨®§¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«

i"yx£CÏŒ¯ac ¯L‡k∑(יט סגּלה (שמות לי .""והייתם «¬∆ƒ∆»ְְִִִֶָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 261 'nr ck jxk zegiy ihewl t"r)

d"ATd lW FxvF` - l`xUi¦§¨¥¨¤©¨¨

סגּולה" לעם לֹו "להיֹות יׂשראל לעם ּבנֹוגע ּכתּוב יח)ּבפרׁשתנּו רׁש"י(כו, ּכתב "סגּולה" ּתיבת ּובפרּוׁש ד"ה . ה יט, (יתרו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָ
ּכמֹווהייתם) חביב, "אֹוצר ב): לי (קהלת ּתהיּו אּתם ּכ אֹותם, ּגֹונזים ׁשהּמלכים טֹובֹות ואבנים יקר, ּכלי מלכים ּוסגּולת ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

אּומֹות". מּׁשאר ְְִָָסגּולה
החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

את  ּוליּפֹות להּדר מלכּותֹו ּבכתר ׁשּקֹובען אבנים יׁשנן אמנם, ּומרּגלּיֹות. טֹובֹות אבנים הרּבה נמצאים הּמלך ׁשל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּברׁשּותֹו
ּבהן  מׁשּתּמׁש הּוא אין ,הּמל ּבאֹוצר הּגנּוזֹות האבנים א ּבזה, וכּיֹוצא המדינה לצרכי ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁש אבנים יׁשנן ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָהּכתר,

מסּוים. ּתפקיד ממּלאֹות ׁשאין אף אּתן, ּומתעּנג מׁשּתעׁשע הּוא אּלא ,צֹור לאף ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּכלל
עד  הּוא נעלה ּדבר ּבעֹולם, יתּבר מלכּותֹו ּומגּלים ּומצוֹות ּתֹורה מקּימים יׂשראל ׁשּבני ּדזה יׂשראל, ּבבני הּוא כן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּוכמֹו
,הּמל אֹוצר ּכמֹו הם יׂשראל ּכי ּתפקידם. למילּוי קׁשר ּבלי עצמם יׂשראל ּבבני אף ּומׁשּתעׁשע מתעּנג הּקּב"ה א ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹמאד,
חיּבתם  ּגֹודל את מגּלה ורק ּתפקידם, מּמילּוי חס־וׁשלֹום אֹותם ּפֹוטר זה ׁשאין (אּלא ׁשהם ּכמֹו ּבהם מׁשּתעׁשע ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשהּמל

.(יתּבר ְְִֵָָָלפניו

(èé)äNò øLà íéBbä-ìk ìò ïBéìò Ezúìe§¦§´¤§À©³¨©¦Æ£¤´¨½̈
ìe äläúìLã÷-íò Eúéäìå úøàôúìe íL ¦§¦−̈§¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©¨²

éäìà ýåýéìô :øac øLàk E ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¤¬¦¥«
i"yx£k 'B‚Â L„˜ŒÌÚ E˙È‰ÏÂ¯ac ¯L‡∑(כ קדֹוׁשים (ויקרא לי .""והייתם ¿ƒ¿…¿«»…¿«¬∆ƒ≈ְְִִִִֶ

ÈaÁ·יח  ÌÚÏ dÏ ÈÂ‰ÓÏ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C·ËÁ ÈÈÂ«»»¿»»≈¿∆¡≈≈¿««ƒ
:È‰B„Bwt Ïk ¯hÓÏe CÏ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ»¿ƒ«»ƒƒ

Ú·„יט  Èc ‡iÓÓÚ Ïk ÏÚ ‰‡lÚ CzÓÏe¿ƒ¿»ƒ»»«»«¿«»ƒ¬«
LÈc˜ ÌÚ CÂ‰ÓÏe e·¯ÏÂ ÌeLÏe ‡ÁaL˙Ï¿À¿»»¿¿ƒ¿¿≈¡»««ƒ

:ÏÈlÓ È„ ‡Ók C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»¿»ƒ«ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

úBéäì" øëpä éäìàî Eì Bzìcáä¦§©§§¥¡Ÿ¥©¥¨¦§
"íéäìàì Eì¯,fp oiHiB i"Wx mB d`x §¥Ÿ¦§¥©©¦¦¦

."Ycgi ± Yxn`d" :`¤¡©§¨¦©§¨
õøàä énòî åéìà ELéøôä àeäå§¦§¦§¥¨¥©¥¨¨¤

"älâñ íòì Bì úBéäì"¯xirdl Wi ¦§§©§ª¨¥§¨¦
oFWNn i"Wx WxiR "Yxn`d" z`W¤¤¤¡©§¨¥©©¦¦§

dlCadoFWNn "Lxin`d" z`e , ©§¨¨§¤¤¡¦§¦§
dWxtdFWExiR zNgzA hwp okle , ©§¨¨§¨¥¨©¦§¦©¥

."dlCade dWxtd" :miiEHiAd ipWA¦§¥©¦¦©§¨¨§©§¨¨
ilCadn raFp oFWNd iEPiXW xnFl Wie§¥©¤¦©¨¥©¥¤§§¥
` :miiEHiAd ipW oiA zErnWn( ©§¨¥§¥©¦¦
ipW oiA dcxtdl zqgizn "dlCad"©§¨¨¦§©¤¤§©§¨¨¥§¥
mipFW Eid ikdÎe`lA mBW mixac§¨¦¤©§¨¨¦¨¦
dn xaC didW `N` ,dGn df micxtpe§¦§¨¦¤¦¤¤¨¤¨¨§©©
"dWxtd" EN`e ,mdipiA xAgX¤¦¥¥¥¤§¦©§¨¨
`l dcxtdd iptNW aSOl zqgizn¦§©¤¤©©¨¤¦§¥©©§¨¨Ÿ
a .miwlgd ipW oiA dpgad lM dzid( ¨§¨¨©§¨¨¥§¥©£¨¦
lW FzEIcEgi z` dWiBcn "dlCad"©§¨¨©§¦¨¤¦¦¤
gxkdA qgizdl ilAn ,lCaOd hxRd©§¨©ª§¨¦§¦§¦§©¥§¤§¥©
EN`e ,x`WPd xaCd lW aSOl©©¨¤©¨¨©¦§¨§¦
z` zaIgn DzxCbd mvrn "dWxtd"©§¨¨¥¤¤©§¨¨¨§©¤¤¤
xg`l mB miwlgd ipW lW mnEIw¦¨¤§¥©£¨¦©§©©

EN` milCad lWA .mdipiA dcxtdd©©§¨¨¥¥¤§¤¤§¥¦¥
cFre)(ÎKExAÎWFcTdl qgiA i"Wx hwp §¨©©¦§©©§©¨¨

` :iM ,"dlCad" oFWlA `Ed(iptl mB ¦§©§¨¨¦©¦§¥
ÎWFcTd oiA oFince daxw oi` dlCadd©©§¨¨¥¦§¨§¦§¥©¨
itNW `N` ,"xkPd idl`"l `EdÎKExÄ¤¡Ÿ¥©¥¨¤¨¤§¦
milil`d icaFr lW zirhEOd mzpad£¨¨¨©§¥¤§¥¨¡¦¦
mYrc itl oMW ,mdipiA mIqn xWw Wi¥¤¤§ª¨¥¥¤¤¥§¦©§¨
,mdilil`l znIqn dhilWE gM Wi¥Ÿ©§¦¨§ª¤¤¤¡¦¥¤
,miwYpn l`xUi ipA dGd xWTd z`e§¤©¤¤©¤§¥¦§¨¥§©§¦
`EdÎKExAÎWFcTd z` miliCan KkaE§¨©§¦¦¤©¨¨

a ."xkPd idl`"n(ipA lW dlCadd ¥¡Ÿ¥©¥¨©©§¨¨¤§¥
idl`"l `EdÎKExAÎWFcTd oiA l`xUi¦§¨¥¥©¨¨¤¡Ÿ¥
lW mzE`ivn z` lilM zlHan "xkPd©¥¨§©¤¤¨¦¤§¦¨¤
hwp l`xUi ipA lv` la` .mipFxg`d̈©£¦£¨¥¤§¥¦§¨¥¨©

` :iM ,"dWxtd" oFWlA i"Wx(ipA ©¦¦§©§¨¨¦§¥
ux`d iOr oiA miaxFrn Eid l`xUi¦§¨¥¨§¨¦¥©¥¨¨¤
ÎKExAÎWFcTd iciÎlr EWxtEdW iptl¦§¥¤§§©§¥©¨¨

,`Eda(`EdÎKExAÎWFcTd zxigA§¦©©¨¨
mnEIw z` zlHan Dpi` l`xUi ipaA¦§¥¦§¨¥¥¨§©¤¤¤¦¨

mlFrd zFOE` lW)iaxd(. ¤¨¨
ãò íäì éúàöîe¯cr" df oi` K` ¨¨¦¨¤¥©¥¤¥

gikFn[d`Ad dxrdA oOwlcM] ")likyn ¦©§¦§©¨©¤¨¨©¨¨

cecl(.
ì àeäåúøàôz ïBL¯Yx`R dY` §§¦§¤¤©¨¥©§¨

.LzF` gAWe x`R 'de ,'d z` YgAWe§¦©§¨¤©¥¥§¦¥©§
` :oeiM ,ipW WExitM wx i"Wx F`iade( ¤¡¦©¦©§¥¥¦¥¨
"Yxn`d" FnM lirtd oFWlA Fpi`W¤¥¦§¦§¦§¤¡©§¨

a ,"Lxin`d"e(Fpi` aEzMd oipr §¤¡¦§¦§©©¨¥
df WExiR itl dti x`Azn)cecl likyn(. ¦§¨¥¨¤§¦¥¤

"ïåà éìòt ìk eønàúé" Bîk¯ §¦§©§¨Ÿ£¥¨¤
"Yxn`d" FnM ,EgAYWi .c ,cv miNdY§¦¦¦§©§§¤¡©§¨

"Lxin`d"e)my i"yx(i"Wx mB d`xE . §¤¡¦§§¥©©¦
zEaiWg oFWl ± Yxn`d" :` ,e zFkxA§¨¤¡©§¨§£¦
,oe` ilrFR lM ExO`zi FnM ,gaWE§¨§¦§©§¨£¥¨¤
:` ,b dbibg i"WxaE ."EgAYWi¦§©§§©¦£¦¨
lM ExO`zi FnM ,YgAW ± Yxn`d"¤¡©§¨¦©§¨§¦§©§¨
oMxCW EgAYWi ,oe` ilrFR£¥¨¤¦§©§¤©§¨

."dglvgi dxez ¨§¨
gi)(Cì øac øLàkéì íúééäå" Y ©£¤¦¤¨¦§¦¤¦

"älâñ¯aiag xvF` .d ,hi zFnW)i"yx §ª¨§¨¨¦
my(.hi dxez

hi)(øac øLàk .. Lã÷ íò Eúéäìå§¦§Ÿ§©¨Ÿ©£¤¦¥
"íéLã÷ éì íúééäå" Y¯.ek ,k `xwIe ¦§¦¤¦§Ÿ¦©¦§¨

wEqRd `iad `l dOl oiadl Kixve§¨¦§¨¦¨¨Ÿ¥¦©¨



מג `eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"i iriax meil inei xeriy

ß lel` g"i iriax mei ß

æë(à)øîàì íòä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈¥®Ÿ
íëúà äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà øîL̈ŸÆ¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬¤§¤−

:íBiä©«
i"yx£‰Âˆn‰ŒÏkŒ˙‡ ¯ÓL∑,הוה ּבלע"זלׁשֹון .(בעאבאכטענד)גרדנ"ט »…∆»«ƒ¿»ְְֶַַֹ

(á)à eøáòz øLà íBia äéäåõøàä-ìà ïcøiä-ú §¨À̈©»£¤´©«©§´¤©©§¥¼¤¨¾̈¤
éäìà ýåýé-øLàíéðáà Eì úî÷äå Cì ïúð E £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´

:ãéOa íúà zãNå úBìãb§Ÿ½§©§¨¬Ÿ−̈©¦«
i"yx£EÏ ˙Ó˜‰Â∑ אּתה נמצאת עיבל. ּבהר מזּבח מהן ותבנּו אחרֹות מּׁשם ּתֹוציאּו ואחרּֿכ ּבּירּדן, «¬≈…»¿ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ

היּו: אבנים מיני ׁשלׁשה ּבמּסכת אֹומר: ּכדאיתא עיבל, ּבהר ּוכנגּדן ּבּגלּגל ּוכנגּדן ּבּירּדן, עׂשרה ׁשּתים ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
לה)סֹוטה  .(דף ָ

ÓÈÓÏ¯א  ‡nÚ ˙È Ï‡¯NÈ È·ÒÂ ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆¿»≈ƒ¿»≈»«»¿≈»
ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ‡z„˜Ùz Ïk ˙È ¯Ë«»»«¿∆¿»ƒ¬»¿«≈»¿

:ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈

Ú¯‡Ï‡ב  ‡c¯È ˙È Ôe¯aÚ˙ Èc ‡ÓBÈa È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ«¿¿»«¿¿»¿«¿»
ÔÈ·¯·¯ ÔÈ·‡ CÏ ÌÈ˜˙e CÏ ·‰È C‰Ï‡ ÈÈc«¿»¡»»»≈»¿ƒ»«¿ƒ«¿¿ƒ

:‡„ÈÒa ÔB‰˙È „eÒ˙e¿»¿¿ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Fxzi zWxtA `aEOd) xzFi mCwOd),hi ©ª§¨¥©¨§¨¨©¦§
e("dNbq il mziide"l KWndA cIn(: ¦©§¤§¥§¦§¦¤¦§ª¨

mipdM zklnn il EidY mY`e"iFbe §©¤¦§¦©§¤¤Ÿ£¦§
WFcwmr" oiprNW mEXn xnFl Wie ?" ¨§¥©¦¤§¦§©©

xAC xW`M" :aEzMd o`M xnF` "dNbq§ª¨¥¨©¨©£¤¦¤
KlLilr xAC :FWExiRW ,")i"yx d`x ¨¤¥¦¥¨¤

cere .eh ,gk ziy`xa(i"Wx WxiR okle ,§¨¥¥©©¦
`EdÎKExAÎWFcTd zghadl dpEMdW¤©©¨¨§©§¨©©¨¨
,"dNbq mr" Fl EidIW l`xUi ipA lr©§¥¦§¨¥¤¦§©§ª¨
o`M xn`p "WFcw mr" oipr EN`e§¦¦§©©¨¤¡©¨
zaiY zhnWdA) "xAC xW`M" oFWlA¦§©£¤¦¥§©§¨©¥©

"Kl"(xAC 'dW mixaCl dpEMde , ¨§©©¨¨©§¨¦¤¦¤
`le iEEiv xFzA ,l`xUi ipal zFxiWi§¦¦§¥¦§¨¥§¦§Ÿ
:wEqRd `iad `l okle ,dghad xFzA§©§¨¨§¨¥Ÿ¥¦©¨
iFbe mipdM zklnn il EidY mY`e"§©¤¦§¦©§¤¤Ÿ£¦§
`N` ,dghad oFWlA `EdW ,"WFcẅ¤¦§©§¨¨¤¨
,"miWFcw il mziide" :wEqRd z ¤̀©¨¦§¦¤¦§¦
`weC xgAX dnE .iEEiv oFWlA `EdW¤¦§¦©¤¨©©§¨
miwEqR x`W `le df wEqR `iadl§¨¦¨¤§Ÿ§¨§¦
,miWFcw zFidl iEEv mdA WIW¤¥¨¤¦¦§§¦
miWFcw" FnM ,df wEqR iptl Exn`PW¤¤¤§¦§¥¨¤§§¦
miWFcw zWxR Wix) "EidY(, ¦§¥¨¨©§¦

"miWFcw mziide mYWCwzde"),`i ipiny §¦§©¦§¤¦§¦¤§¦
cn(mr LzFidle" wEqRAW mEXn ,¦¤©¨§¦§§©

l`xUi mr zXEcwl dpEMd ,"WFcẅ©©¨¨¦§©©¦§¨¥
l`xUIn cigi lM zXEcwl `le ,mrM§¨§Ÿ¦§©¨¨¦¦¦§¨¥
"miWFcw il mziide" wEqRde ,hxtM¦§¨§©¨¦§¦¤¦§¦
,mrM l`xUi mr zXEcw lr xAcn§©¥©§©©¦§¨¥§¨
liCa`e" :aEzMd KWndA mW xEn`M̈¨¨§¤§¥©¨¨©§¦

on mkz`miOrd"il zFidl ¤§¤¦¨©¦¦§¦
)iaxd(.` dxez

`)(äåönä ìk úà øîLì YïBL ¨Ÿ¤¨©¦§¨§
äåä¯dpEMd i"Wx lv` deFd oFWl lM Ÿ¤¨§¤¥¤©¦©©¨¨

dedl `le ,icinY F` KXnzn oiprl§¦§¨¦§©¥§¦¦§Ÿ©Ÿ¤
xnFW did :FWExitE ,irbxd)ipiirn t"r ¨¦§¦¥¡¥¥

mb`(Fpi` xnFlM) iEEv oFWl Fpi`e .§¥§¦§©¥
s` ,iEESd lW ziwEcwCd dxESd©¨©¦§¦¤©¦©

iEEv ok` `EdW(Fl did ,oM m`W , ¤¨¥¦¤¦¥¨¨
lkA iEEiv oFWl `EdW ,xFnW xnFl©§¤§¦§¨
,oM m`C ,xFwn oFWl Fpi` mbe .mFwn̈§©¥§¨§¦¥

"xFnWY xFnW" :xnFl Fl did)m"`x(. ¨¨©¨¦§
è"ðãøâ¯gardant.æòìa,xnFW did §©©¤¥¥

xFnWe KFld F`)mb` ipiirn(.a dxez ¨§¨
a)(Eì úî÷äåïcøia Y¯xEn`M ©£¥Ÿ¨§©©§¥¨¨

mipa` dxUr miYWE" :h ,c rWFdiA¦ª©§¥¤§¥£¨¦
"oCxId KFzA rWFdi miwd)m"`x(mde . ¥¦§ª©§©©§¥§¥

ilbx aSn" zgY EniwdW mipa`d̈£¨¦¤¥¦©©©©©§¥
mipAl oniq zFidl oFxMfl ,"mipdMd©Ÿ£¦§¦¨¦§¦¨©¨¦

oCxId z` zFa` ExarW)` ,cl dheq i"yx(. ¤¨§¨¤©©§¥
xn`X dOn `Ed cEOiNdW d`xpe§¦§¤¤©¦¦©¤¨©

znwde" :o`MLlEN` mipa` znwdW ," ¨©£¥Ÿ¨§¤£¨©£¨¦¥
oFxMflE zF`l dzidl`xUil)x`a ¨§¨§§¦¨§¦§¨¥

dcya(.
,úBøçà íMî eàéöBz Ck-øçàå§©©¨¦¦¨£¥

î eðáúå"ìáéò øäa" çaæî ïä¯ §¦§¥¤¦§¥©§©¥¨
xEn`d `Ede .dÎc miwEqR oOwlcM§¦§©¨§¦§¨¨
dxUr miYW .. mkl E`U" :b ,c rWFdiA¦ª©§¨¤§¥¤§¥
,"mkOr mzF` mYxarde mipa £̀¨¦§©£©§¤¨¦¨¤

mdl zFpal dWn zevnM" :mW i"WxaE§©¦¨§¦§©¤¦§¨¤
z` mdilr aFYkle ,lair xdA gAfn¦§¥©§©¥¨§¦§£¥¤¤

."dxFYd ixaC¦§¥©¨
ìL :øîBà úàöîðíéðáà éðéî äL ¦§¥¨¥§Ÿ¨¦¥£¨¦

ìbìba ïcâðëe ,ïcøia øNò íéðL ,eéä̈§¥¨¨©©§¥§¤§¨©¦§¨
¯miYW z`e" :k ,c rWFdiA xEn`M̈¨¦ª©§¤§¥

on Egwl xW` dN`d mipa`d dxUr¤§¥¨£¨¦¨¥¤£¤¨§¦
."lBlBA rWFdi miwd oCxId©©§¥¥¦§ª©©¦§¨

ìáéò øäa ïcâðëe¯z`W rnWn §¤§¨§©¥¨©§©¤¤
xg`l Eniwd lair xdA gAfOd©¦§¥©§©¥¨¥¦§©©
rnWn oke ,lBlBA mipa` EniwdW¤¥¦£¨¦©¦§¨§¥©§©
,rWFdiA miaEzMd xcQn zEhWtA§©§¦¥¤©§¦¦ª©
dpai f`" :xn`p l wEqR g wxtA wxW¤©§¤¤¨¤¡©¨¦§¤
xdA l`xUi iwl` 'dl gAfn rWFdi§ª©¦§¥©©¡Ÿ¥¦§¨¥§©
lBlBA mipa`d znwd EN`e ,"lair¥¨§¦£¨©¨£¨¦©¦§¨
:i"Wx azFM mXW s`e .c wxtA dxn`p¤¤§¨§¤¤§©¤¨¥©¦
,xgE`nE mCwEn daEzM Ff dWxR"¨¨¨§¨§¨§¨
,"oM dUr oCxId z` ExarW mFIOW¤¦¤¨§¤©©§¥¨¨¥
,mW FWExiR itl EdGW xnFl Kixv̈¦©¤¤§¦¥¨
,al dhFq dpWOA `aEOd iRÎlr `EdW¤©¦©¨©¦§¨¨
xdA gAfn EUrW mipa`d mzF`OW ,`¤¥¨¨£¨¦¤¨¦§¥©§©
oFWlke ,lBlBA mipa` Eniwd lair¥¨¥¦£¨¦©¦§¨§¦§
odn EpAW xg`l" :a ,dl dhFqA i"Wx©¦§¨§©©¤¨¥¤
mE`iade mElRw ,lair xdA gAfOd©¦§¥©§©¥¨¦§¤¡¦
lW FhEWR itl K` ."mW mErawE lBlBl©¦§¨§¨¨©§¦§¤
`N` ,oM Wxtl gxkd oi` `xwn¦§¨¥¤§¥©§¨¥¥¤¨
,zFxg` mipa`n mwEd gAfOd©¦§¥©©¥£¨¦£¥

.d`Ad dxrdA oOwlckE§¦§©¨©¤¨¨©¨¨



eaz`מד zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` g"i iriax meil inei xeriy

(â)úàfä äøBzä éøác-ìk-úà ïäéìò záúëå§¨«©§¨´£¥¤À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ
ýåýé-øLà õøàä-ìà àáz øLà ïòîì Eøáòa§¨§¤®§©¿©£¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬

éäìàE|øac øLàk Láãe áìç úáæ õøà Eì ïúð ¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬¦¤²
éúáà-éäìà ýåýé:Cì E §Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«

(ã)íéðáàä-úà eîé÷z ïcøiä-úà íëøáòa äéäå§¨¨»§¨§§¤´¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´
ìáéò øäa íBiä íëúà äeöî éëðà øLà älàä̈¥À¤£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®

:ãéOa íúBà zãNå§©§¨¬−̈©¦«

(ä)éäìà ýåýéì çaæî íM úéðáeíéðáà çaæî E ¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦§©´£¨¦½
éðú-àì:ìæøa íäéìò ó «Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«

(å)éäìà ýåýé çaæî-úà äðáz úBîìL íéðáàE £¨¦³§¥Æ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®
éäìà ýåýéì úìBò åéìò úéìòäå:E §©«£¦³¨¨¨Æ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«

(æ)ýåýé éðôì zçîNå íM zìëàå íéîìL zçáæå§¨«©§¨¬§¨¦−§¨©´§¨¨®§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬
éäìà:E ¡Ÿ¤«

(ç)äøBzä éøác-ìk-úà íéðáàä-ìò záúëå§¨©§¨´©¨«£¨¦À¤¨¦§¥²©¨¬
ñ :áèéä øàa úàfä©−Ÿ©¥¬¥¥«

i"yx£·ËÈ‰ ¯‡a∑(שם) לׁשֹון .ּבׁשבעים «≈≈≈ְְִִָ

‡È¯B˙‡ג  ÈÓb˙t Ïk ˙È ÔB‰ÈÏÚ ·BzÎ˙Â¿ƒ¿¬≈»»ƒ¿»≈«¿»
ÈÈ„ ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ˙ Èc ÏÈ„a C¯aÚÓa ‡„‰»»¿∆¿¿»¿ƒƒ≈¿«¿»«¿»
L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú ‡Ú¯‡ CÏ ·‰È C‰Ï‡¡»»»≈»«¿»»¿»¬«¿«

:CÏ C˙‰·‡„ ‡‰Ï‡ ÈÈ ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»¡»»«¬»»»»

È˙ד  ÔeÓÈ˜z ‡c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈¬»¿»«¿¿»¿ƒ»
‡ÓBÈ ÔBÎ˙È „wÙÓ ‡‡ Èc ÔÈl‡‰ ‡i·‡«¿«»»ƒ≈ƒ¬»¿«≈»¿»
:‡„ÈÒa ÔB‰˙È „eÒ˙e Ï·ÈÚ„ ‡¯eËa ÔÈ„≈¿»¿≈»¿»¿¿ƒ»

Áa„Óה  C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ È·˙Â¿ƒ¿≈«»«¿¿»√»¿»¡»»«¿«
:‡ÏÊ¯t ÔB‰ÈÏÚ ÌÈ¯˙ ‡Ï ÔÈ·‡«¿ƒ»¿ƒ¬≈«¿¿»

‡C‰Ïו  ÈÈc ‡Áa„Ó ˙È È·z ÔÈÓÏL ÔÈ·‡«¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»«¿¿»«¿»¡»»
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÂÏÚ È‰BÏÚ ˜q˙Â¿«≈¬ƒ¬»»√»¿»¡»»

È„Á˙Âז  Ônz ÏeÎÈ˙Â ÔÈL„e˜ ˙ÒÎ ÒBk˙Â¿ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«»¿∆¡≈
:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„√̃»¿»¡»»

‡È¯B˙‡ח  ÈÓb˙t Ïk ˙È ‡i·‡ ÏÚ ·BzÎ˙Â¿ƒ¿««¿«»»»ƒ¿»≈«¿»
:˙e‡È L¯t ‡„‰»»»«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

äèBñ úëqîa àúéàãk¯mW d`x ¦§¦¨§©¤¤¨§¥¨
`ziixAaE ,` cEOr sFq ,al dpWOA©¦§¨©©¨©§¨
wx `Ed dhFql oEISdW d`xp .` ,dl¦§¤¤©¦§¨©
EnwEdW mipa`d ipin dWlW oiprl§¦§©§¨¦¥¨£¨¦¤§
oMW ,maEXig otF` oiprl `l K` ,mẄ©Ÿ§¦§©¤¦¨¤¥
dY` z`vnp" :`aEn mW dhFqA§¨¨¨¦§¥¨©¨
cg` ,Eid mipa` ipin dWlW ,xnF`¥§¨¦¥£¨¦¨¤¨
cg`e .. a`Fn ux`A dWn miwdW¤¥¦¤§¤¤¨§¤¨
cg`e .. oCxId KFzA rWFdi miwdW¤¥¦§ª©§©©§¥§¤¨
z` mkFzA dpn `le ."lBlBA miwdW¤¥¦©¦§¨§Ÿ¨¨§¨¤
mrHde ,lair xdA mipa`d znwd£¨©¨£¨¦§©¥¨§©©©
dpWOd zrcNW ipRn ,`Ed Kkl§¨¦§¥¤§©©©¦§¨
EniwdW mipa`d mW `ziixAde§©¨©§¨¨¨£¨¦¤¥¦
odA EniwdW mipa`d ozF` md lBlBA©¦§¨¥¨¨£¨¦¤¥¦¨¤
:mW dpWOd ixackE ,lair xdA gAfn¦§¥©§©¥¨§¦§¥©¦§¨¨

Eple E`aE mipa`d z` Elhpe"§¨§¤¨£¨¦¨§¨
z` Exzq" :mW i"WxaE ,"onFwnA¦§¨§©¦¨¨§¤
zFlFrd ElrdW xg`l gAfOd©¦§¥©§©©¤¤¡¨
mpFln ziaA ,onFwnA Eple .. minlXde§©§¨¦§¨¦§¨§¥§¨
K` ."mipa`d z` Eniwd mWe ,lBlBA©¦§¨§¨¥¦¤¨£¨¦©
oi` ,dxFYd lr FWExitA i"Wx zrcl§©©©¦§¥©©¨¥
xdAW mipa`d ozF`OW gxkd mEW¤§¥©¤¥¨¨£¨¦¤§©
dAxC`e ,lBlBA mipa` Eniwd lair¥¨¥¦£¨¦©¦§¨§©§©¨
z` mipa`d lr Yazke" :xn`PW dGn¦¤¤¤¡©§¨©§¨©¨£¨¦¤
oaEn ,"z`Gd dxFYd ixaC lM̈¦§¥©¨©Ÿ¨
Îlr mW mzF` EazM `NW zEhWtA§©§¤Ÿ¨§¨¨©
mdl Egwl `N` ,KMÎxg` mxzql zpn§¨§¨§¨©©¨¤¨¨§¨¤
ozF` miwdl icM zFxg` mipa £̀¨¦£¥§¥§¨¦¨

.lBlBAb dxez ©¦§¨
g)(áèéä øàaì íéòáLa YïBL¯ ©¥¥¥§¦§¦¨

WxFtn ,"ahid x`A" WExiR EdGW¤¤¥©¥¥¥§¨
azM m"`xde .zFpFWNd lkA§¨©§§¨§¥¨©
lW zFIzF`d sExiSn oM micnFNW¤§¦¥¦¥¨¦¤
,a"hid h"id i"d 'd ,"ahid" zaiY¥©¥¥

e .miraW `IxhnibA dlFrWx`A"d ¤¤§¦©§¦¨¦§¦§©§¥
,oM xnFl gxkdAW azM "dcVA©¨¤¨©¤§¤§¥©©¥
z` aFYkIW xnFl okYi `l ixdW¤£¥Ÿ¦¨¥©¤¦§¤
mixaC oMW ,azkAW dxFYd WExiR¥©¨¤¦§¨¤¥§¨¦
i"Wx d`xE .mazkl xEq` dRÎlrAW¤§©¤¨§¨§¨§¥©¦
Dazkl EEhvp `l" :a ,dl dhFq mẄ¨Ÿ¦§©§¨§¨
lM DcnllE `al `N` oFWl miraWA§¦§¦¨¤¨¨Ÿ§¨§¨¨
ozF`l dR oFgzR `di `NW ,dvFxd̈¤¤Ÿ§¥¦§¤§¨
okidn Epl did `l :xnFl zFOE`d̈©Ÿ¨¨¨¥¥¨

."Dcnllh dxez §¨§¨



מה `eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i iying meil inei xeriy

(è)ìàøNé-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨¦§¨¥−
úkñä øîàì|úééäð äfä íBiä ìàøNé òîLe ¥®Ÿ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ¦«§¥´¨

éäìà ýåýéì íòì:E §½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«
i"yx£˙kÒ‰∑ּכתרּגּומֹו.˙ÈÈ‰ ‰f‰ ÌBi‰∑ּבעיני יהיּו יֹום ּבברית ּבכל עּמֹו ּבאת הּיֹום .ּכאּלּו «¿≈ְְַ««∆ƒ¿≈»ְְְְְִִִִִֵֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(282 'nr hk jxk zegiy ihewl)

לעםלעםלעםלעם נהייתנהייתנהייתנהיית ההההּזּזּזּזהההה ט)ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם הּזקן,(כז, ואדמו"ר הּבעל־ׁשם־טֹוב הּגדֹולים, הּמאֹורֹות ׁשני ׁשל ההּלדת יֹום הּוא אלּול ח"י ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
זה. ּבפסּוק רמּוזים הּׁשם"ההההּבּבּבּבעלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשםםםם־־־־טטטטֹוֹוֹוֹובבבבּוׁשניהם ּברּו" לֹומר להם ולגרם יׂשראל ּבני ׁשל ּובּמֹוׁשבֹות ּבעירֹות לחזר נהג ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ

לעם". "נהיית ׁשל הּתכן  ׁשּזהּו הּיהדּות, נקּדת את ּבהם ועֹורר ׁשּגּלה הינּו ּבזה, ההההּזּזּזּזקןקןקןקןוכּיֹוצא מבאר אדמואדמואדמואדמו""""רררר אאמו"ר  - ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
יצחק) לוי ּדגדלּות(ּבלּקּוטי המֹוחין ג' ׁשהם ,(78) הוי' ּפעמים ׁשלׁש ּבגימטרּיא הז"ה ----ׁשהיו"ם הּזקן חבחבחבחב""""דדדד אדמו"ר והרי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

חב"ד. חסידּות ּתֹורת מיּסד ְֲִֵַַהּוא

(é)éäìà ýåýé ìB÷a zòîLååúåöî-úà úéNòå E §¨´©§½̈§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ
ñ :íBiä Eeöî éëðà øLà åéwç-úàå§¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©«

ß lel` h"i iying mei ß

(àé):øîàì àeää íBia íòä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿ

(áé)íéføb øä-ìò íòä-úà Cøáì eãîòé älàÂ¥¤©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½
øëùOéå äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà íëøáòa§¨§§¤−¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈§¦¨−̈

:ïîéðáe óñBéå§¥¬¦§¨¦«
i"yx£ÌÚ‰Œ˙‡ C¯·Ï∑:סֹוטה ּבמּסכת לו)ּכדאיתא לראׁש(דף וׁשּׁשה ּגרּזים, הר לראׁש עלּו ׁשבטים 'ׁשּׁשה ¿»≈∆»»ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ

ּבברכה: ּופתחּו ּגרּזים הר ּכלּפי ּפניהם לוּים הפכּו ּבאמצע. למּטה, והארֹון והלוּים והּכהנים עיבל, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹהר
עיבל  הר ּכלּפי ּפניהם והפכּו חזרּו אמן, עֹונין ואּלּו ואּלּו וגֹו'", ּומּסכה ּפסל יעׂשה לא אׁשר האיׁש ּברּו"ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

יקים  לא אׁשר "ארּור עד ּכּלם וכן וגֹו'"', פסל יעׂשה אׁשר האיׁש "ארּור ואֹומרים: ּבקללה, ."ּופתחּו ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ

Ï‡¯NÈט  ÏÎÏ È‡ÂÏ ‡i‰ÎÂ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆¿»¬«»≈»≈¿»ƒ¿»≈
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ï‡¯NÈ ÚÓLe ˙Èˆ‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈«¬≈¿«ƒ¿»≈»»≈

:C‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ‡nÚÏ ‡˙ÈÂ‰¬≈»¿«»√»¿»¡»»

È˙י  „aÚ˙Â C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙e¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»¿«¿≈»
‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc È‰BÓÈ˜ ˙ÈÂ È‰B„Bwtƒƒ¿»¿»ƒƒ¬»¿«¿»»

:ÔÈ„≈

‰‰e‡יא  ‡ÓBÈa ‡nÚ ˙È ‰LÓ „ÈwÙe«ƒ…∆»«»¿»«
:¯ÓÈÓÏ¿≈»

eË¯‡יב  ÏÚ ‡nÚ ˙È ‡Î¯·Ï ÔeÓe˜È ÔÈl‡ƒ≈¿¿»»»»«»«»
ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ‡c¯È ˙È ÔBÎ¯·ÚÓa ÌÈÊ¯‚„ƒ¿ƒƒ¿≈¬»¿»«¿¿»ƒ¿¿≈ƒ

:ÔÓÈ·e ÛÒBÈÂ ¯Î˘OÈÂ ‰„e‰ÈÂƒ»¿ƒ»»¿≈ƒ¿»ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

h)(úkñäBîebøúk Y¯,"ziS`" ©§¥§©§©¥
.aWwd©§¥

íòì úééäð äfä íBiäíBé ìëa Y ©©¤¦§¥¨§¨§¨
éðéòa eéäéBnò úàa "íBiä" elàk E ¦§§¥¤§¦©¨¨¦

úéøáa¯`A dn ,oM `l m` iM ¦§¦¦¦Ÿ¥©¨
?"dGd mFId" :Fxn`A EprinWdl)`"eb(. §©§¦¥§¨§©©¤

ziidp" :xn`X dOn `Ed cEOiNdW F`¤©¦¦©¤¨©¦§¥¨
ixdW ,"mrl didY" :xn` `le ,"mrl§¨§Ÿ¨©¦§¤§¨¤£¥
zixAd ixaC z` mdl xn` `l oicr£©¦Ÿ¨©¨¤¤¦§¥©§¦

)m"`x(ixg`NW aEzMd zpEM `N` .¤¨©¨©©¨¤§©£¥
,"drEaWaE dl`A" zixAl EqpMIW¤¦¨§©§¦§¨¨¦§¨
lkA if` ,mW i"WxaE hq ,gk oOwlcM§¦§©¨§©¦¨£©§¨
mFi FzF`AW EN`M mdipirA didi mFi¦§¤§¥¥¤§¦¤§
xzFi ExdGi `liOnE ,zixAl Eqpkp¦§§©§¦¦¥¨¦¨£¥
WExiR d`xE .dxFYd ixaC mEIwA§¦¦§¥©¨§¥¥

hk oOwl i"WxA df wEqtA sqFp:b , ¨§¨¤§©¦§©¨
miwaC mY`W iYpad dGd mFId"©©¤¥©§¦¤©¤§¥¦

.mW oIr ,"mFwOA mivtgei dxez ©£¥¦©¨©¥¨
ai)(íòä úà Cøáìàúéàãk Y §¨¥¤¨¨¦§¦¨

äèBñ úëqîa¯.` ,al §©¤¤¨
íéføb øä Làøì eìò íéèáL äML¯ ¦¨§¨¦¨§Ÿ©§¦¦

sqFie xkyVie dcEdie iele oFrnW¦§§¥¦¦¨§¦¨¨§¥
oinipaE)df weqt(. ¦§¨¦

ìáéò øä Làøì äMLå¯cB oaE`x §¦¨§Ÿ©¥¨§¥¨
ilYtpe oC oElEafE xW`e)bi weqt(. §¨¥§¨§©§¨¦

ähîì ïBøàäå íiåìäå íéðäkäå¯ §©Ÿ£¦§©§¦¦§¨¨§©¨
aizkcM)bl ,g ryedi(l`xUi lke" : §¦§¦§¨¦§¨¥

cbp oFx`l dGnE dGn micnFr eipwfE§¥¨§¦¦¤¦¤¨¨¤¤
mIelE mipdM `nl` ,"mIelde mipdMd©Ÿ£¦§©§¦¦©§¨Ÿ£¦§¦¦

Eid dHnl)` ,fl dheq i"yx(s`e . §©¨¨§©

,miGixB xd lr Ecnr miIeldW¤©§¦¦¨§©©§¦¦
lr EvxiY xaM ,wEqRA o`M WxFtnM©§¨¨©¨§¨¥§©
oA xfril` iAx" :mW `ziixaA KM̈§¨©§¨¨©¦¡¦¤¤¤
dIelE dPEdk ipwf .. xnF` awri©£Ÿ¥¦§¥§¨§¦¨
dIW`i iAx ,dlrnl x`Xde ,dHnl§©¨§©§¨§©§¨©¦Ÿ¦¨
z` z`Ul] zxWl iE`xd lM :xnF`¥¨¨¨§¨¥¨¥¤
oA cre miWlW oAn EpidC ,oFx`d̈¨§©§¦¤§¦§©¤
,[oFx`d lv`] dHnl ± [miXng£¦¦§©¨¥¤¨¨

."dlrnl x`Xde§©§¨§©§¨
òöîàa¯mixdd ipW oiA)dheq i"yx ¨¤§©¥§¥¤¨¦

my(g rWFdi d`xE ..bl , §¥§ª©
íéføb øä étìk íäéðt íiåì eëôä̈§§¦¦§¥¤§©¥©§¦¦

eçúôe¯Epre" :ci wEqtA xEn`M ¨§¨¨§¨§¨
lFw l`xUi Wi` lM l` Exn`e mIeld©§¦¦§¨§¤¨¦¦§¨¥
,"Kxal Ecnri dN`" :aizkC `de ."mẍ§¨¦§¦¥¤©©§§¨¥



eaz`מו zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i iying meil inei xeriy

(âé)ãb ïáeàø ìáéò øäa äììwä-ìò eãîòé älàå§¥²¤©«©§¬©©§¨−̈§©´¥¨®§¥Æ¨´
:éìzôðå ïc ïìeáæe øLàå§¨¥½§ª−¨¬§©§¨¦«

(ãé)ìB÷ ìàøNé Léà-ìk-ìà eøîàå íiåìä eðòå§¨´©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬¦§¨¥−¬
ñ :íø̈«

(åè)úáòBz äëqîe ìñô äNòé øLà Léàä øeøà̈´¨¦¿£¤´©«£¤Á¤̧¤©¥¹̈«£©´
íòä-ìë eðòå øúqa íNå Løç éãé äNòî ýåýé§Ÿ̈À©«£¥²§¥¬¨−̈§¨´©¨®¤§¨¯¨¨¨²

ñ :ïîà eøîàå§¨«§−¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(184 'nr hi jxk mgpn zxez - f"iyz mixet zgiy)

ּבּבּבּבּסּסּסּסתרתרתרתר ווווׂשׂשׂשׂשםםםם חרחרחרחרׁשׁשׁשׁש ידיידיידיידי מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשהההה .... .... ּוּוּוּוממממּסּסּסּסכהכהכהכה ּפּפּפּפסלסלסלסל יעיעיעיעׂשׂשׂשׂשהההה טו)אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ׁשּכאׁשר (כז, הּזהר, ּבׁשם ּפעם, אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק ְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
"ּבּסתר" ׁשּבּתֹורה הּנסּתר ּבחלק ּומּסכה" "ּפסל מכניס הּוא – מּדיליּה איׁשית, מּסברא הּתֹורה ּבפנימּיּות חּדּוׁש מחּדׁש ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאדם

א) אות שם אורות ניצוצי ב. קכז, זח"ג .(ראה
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd dxez zgny mei zgiy)

וחמי  מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ּפעם ּכ על אמר - מדיליּה איׁשית סברא ּבה ׁשמֹוסיף דהינּו - הּתֹורה ּבפנימיּות מחדׁש ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָּכׁשאדם
הּתֹורה, ּבפנימיּות מׁשלֹו סברֹות להכניס אסּור ולכן, ּבּסתר"! וׂשם גֹו' פסל יעׂשה ד"אׁשר ענין ׁשזהּו הזֹוהר, ּבׁשם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאדמֹו"ר

הרב". "דברי את ללמֹוד אם ְְִִִִֵֶַָּכי
ּבׁשלמא  הרּבי: את אז ׁשאלּתי "לענינגראד"), ּבׁשם עּתה הנקראת  ּבּפעטערּבּורג, (ּבהיֹותֹו זה ענין אֹודֹות דיּבר ּכׁשהרּבי -ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
היׁשנים, ּבהמאמרים יעׂשה מה אבל הענין; לפירּוׁש המאמר ּבעל אצל לׁשאֹול הּוא יכֹול ּבעצמֹו, ׁשמע ׁשאדם ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָמאמר
("קאלט  רּוח ּבקֹור הרּבי לי ענה - המאמר? ּבעל את לׁשאֹול צריכים אז ׁשגם ונמצא דין, ּבעלמא איננּו ּכבר המאמר ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשּבעל

- וואס")?... ("איז ּבכך ּומה נּו, ְְִִַָָּבלּוטיק"):

„Ï·ÈÚיג  ‡¯eËa ‡iËÂÏ ÏÚ ÔeÓe˜È ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«¿»«»¿»¿≈»
:ÈÏzÙÂ Ôc ÔÏe·Êe ¯L‡Â „b Ô·e‡¿̄≈»¿»≈¿À»¿«¿»ƒ

Ï‡¯NÈיד  L‡ ÏÎÏ Ôe¯ÓÈÈÂ È‡ÂÏ Ôe·È˙ÈÂƒƒ≈»≈¿≈¿¿»¡«ƒ¿»≈
:‡Ó¯ ‡Ï»̃»»»

Á¯Ó˜‡טו  ‡ÎzÓe ÌÏˆ „aÚÈ Èc ‡¯·b ËÈÏƒ«¿»ƒ«¿≈∆∆«¿»¿»»»
Ôe·È˙ÈÂ ‡¯˙Ò· ÈeLÓe ÔÓ‡ È„È „·Ú ÈÈ Ì„√̃»¿»…«¿≈√»¿«ƒ¿ƒ¿»ƒƒ

:ÔÓ‡ Ôe¯ÓÈÈÂ ‡nÚ Ïk»«»¿≈¿»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

,oillwnE oikxan mihaXd EidW `lŸ¤¨©§¨¦§¨§¦§©§¦
,mixdd ipW oiA micnFrd mIeld `N ¤̀¨©§¦¦¨§¦¥§¥¤¨¦
dkxaA miGixB xdl mdipR oiktFd§¦§¥¤§©§¦¦¦§¨¨

dllwA lair xdlE)my i"yx(,oM m`e . §©¥¨¦§¨¨§¦¥
z` Kxal Ecnri dN`" WExiR didi¦§¤¥¥¤©©§§¨¥¤
:xn` EN`M ,"miGixB xd lr mrd̈¨©©§¦¦§¦¨©
"Kxal" ,"miGixB xd lr .. Ecnri dN`"¥¤©©§©©§¦¦§¨¥
dN`e" WExitE ."mrd z`" mIeld©§¦¦¤¨¨¥§¥¤
dN`e" ± "lair xdA dllTd lr Ecnri©©§©©§¨¨§©¥¨§¥¤
,"dllTd lr" ,"lair xdA .. Ecnri©©§§©¥¨©©§¨¨

mrd z` mIeld millwOW)m"`x(d`xE . ¤§©§¦©§¦¦¤¨¨§¥
xn`p mikxanA" :g ,bk xAcOA i"Wx©¦©¦§¨©§¨§¦¤¡©
millwOA ,mrd z` Kxal Ecnri dN ¥̀¤©©§§¨¥¤¨¨©§©§¦
z` lNwl Ecnri dN`e :xn`p `lŸ¤¡©§¥¤©©§§©¥¤
dvx `l ,"dllTd lr" `N` ,mrd̈¨¤¨©©§¨¨Ÿ¨¨

."dllw mW mdilr xiMfdl§©§¦£¥¤¥§¨¨
äëøáa¯mixnF` Eid mixEx`d lM ¦§¨¨¨¨£¦¨§¦

dkxA oFWlA dNgY)my i"yx(. §¦¨¦§§¨¨
ìñô äNòé àì øLà Léàä Ceøa"¨¨¦£¤Ÿ©£¤¤¤

"'Bâå äëqîe¯lirl i"Wx mB d`x ©¥¨§§¥©©¦§¥
mdipR oiktFd miGxB xd iRlM" :hk ,`i§©¥©§¦¦§¦§¥¤
`l xW` Wi`d KExA ,dkxaA EgztE¨§¦§¨¨¨¨¦£¤Ÿ

mixEx`d lM ,'ebe dkQnE lqt dUri©£¤¤¤©¥¨¨¨£¦
."KExA oFWlA dNgY Exn` dWxRAW¤©¨¨¨¨§§¦¨¦§¨
,dxFYA zFkxAd EWxRzp `NX dnE©¤Ÿ¦§¨§©§¨©¨
zixAl dqipMd xTrW mEXn xnFl Wi¥©¦¤¦©©§¦¨©§¦
dl`A" ,zFllTd ici lr did̈¨©§¥©§¨§¨¨

oOwl i"Wx oFWlM ,"drEaWaE)g"ty(. ¦§¨¦§©¦§©¨
elàå elàå¯xdAWe miGixB xdAW §¥¨¥¤§©§¦¦§¤§©

lair)my dheq i"yx(lkl `id dkxAd iM . ¥¨¦©§¨¨¦§¨
mrd)cecl likyn(. ¨¨

"ïîà" ïéðBò¯zFllTA aEzMAWxFtnM ¦¨¥©§¨©¨©§¨
)eh weqt(."on` Exn`e mrd lk Epre" :§¨¨¨¨§¨§¨¥

ìáéò øä étìk íäéðt eëôäå eøæç̈§§¨§§¥¤§©¥©¥¨
äìì÷a eçúôe¯ixg` cIn xnFlM ¨§¦§¨¨§©¦©©£¥

mdipR Ektde Exfg dpFW`xd dkxAd©§¨¨¨¦¨¨§§¨§§¥¤
dllTA EgztE)dcya x`a(. ¨§©§¨¨

íéøîBàå¯.eh wEqR §§¦¨
"'Bâå ìñô äNòé øLà Léàä øeøà"¨¨¦£¤©£¤¤¤§

¯:o`M sqFp miqEtcE ciÎiazM dOkA§©¨¦§¥¨§¦¨¨
Ektde Exfg .on` mipFr EN`e EN`e"§¥¨¥¦¨¥¨§§¨§
KExA :Exn`e ,miGixB xd iRlM mdipR§¥¤§©¥©§¦¦§¨§¨
EN`e ,FO`e eia` dlwn Fpi` xW £̀¤¥©§¤¨¦§¦§¥
miktFde mixfFge .on` mipFr EN`ë¥¦¨¥§§¦§§¦

xEx` :mixnF`e ,lair xd iRlM mdipR§¥¤§©¥©¥¨§§¦¨
."FO`e eia` dlwn©§¤¨¦§¦

ílk ïëå¯d`A dkxA lM ixg`NW §¥ª¨¤§©£¥¨§¨¨¨¨
lM sFq cr xcQd did Kke ,dllw§¨¨§¨¨¨©¥¤©¨
dNgY Exn`W `le ,zFllTde zFkxAd©§¨§©§¨§Ÿ¤¨§§¦¨
zFllw `"i KMÎxg` wxe zFkxA `"i§¨§©©©¨§¨

)a ,fl dheq t"r dcya x`a(.
"íé÷é àì øLà øeøà" ãò¯.ek wEqR ©¨£¤Ÿ¨¦¨

,"miwi `l xW`" cr i"Wx WiBcnE©§¦©¦©£¤Ÿ¨¦
icM DNM dxFYd lM lr `idW s`W¤©¤¦©¨©¨ª¨§¥
oOwlcM ,"drEaWaE dl`A" dElAwIW¤§©§¨§¨¨¦§¨§¦§©¨
dxn`p `id dNigY ixd ,i"WxA§©¦£¥§¦¨¦¤¤§¨
,fl dhFqA `xnBd ixackE ,"KExA"A§¨§¦§¥©§¨¨§¨
i"WxaE ,"hxtA KExaE llkA KExA" :`¨¦§©¨¦§¨§©¦
Exn`p zFllTde zFkxAd lM" :mẄ¨©§¨§©§¨¤¤§
,hxtE llkA lair xdaE miGixB xdA§©§¦¦§©¥¨¦§¨§¨
dxFYd ixaC z` miwi xW` KExÄ£¤¨¦¤¦§¥©¨
ixd ,miwi `l xW` xEx` ,z`Gd©Ÿ¨£¤Ÿ¨¦£¥
KExA ,hxtA zg`e zg` lke ,llkA¦§¨§¨©©§©©¦§¨¨
lqt dUri `l xW` KExA ,xEx`e§¨¨£¤Ÿ©£¤¤¤
lqt dUri xW` xEx` ,dkQnE©¥¨¨£¤©£¤¤¤

."oNM oke ,dkQnEbi dxez ©¥¨§¥ª¨



מז `eaz zyxt - fk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i iying meil inei xeriy
ׁשלימּוד  ּכיון ואדרּבה: הּתפלה. קֹודם גם זאת ללמֹוד אפׁשר לכן מציאּותֹו, מתערבת לא  הּתֹורה ּפנימיּות ׁשּבלימּוד ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹוּכיון

גּופא. לּתפלה הכנה גם זה הרי - ּביטּול ענינֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָזה

(æè)íòä-ìk øîàå Bnàå åéáà äì÷î øeøà̈¾©§¤¬¨¦−§¦®§¨©¬¨¨−̈
ñ :ïîà̈¥«

i"yx£ÂÈ·‡ ‰Ï˜Ó∑ לׁשֹון כה)מזלזל, ."אחי"ונקלה(לעיל «¿∆»ƒְְְְְִִֵַָָ

(æé)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå eäòø ìeáb âéqî øeøà̈¾©¦−§´¥¥®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£Ïe·b ‚ÈqÓ∑:לׁשֹון הּקרקע, את וגֹונב לאחֹוריו נט)מחזירֹו אחֹור (ישעיה .""והּוסג «ƒ¿ְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָ

(çé)íòä-ìk øîàå Cøca øeò äbLî øeøà̈¾©§¤¬¦¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈
ñ :ïîà̈¥«

i"yx£¯eÚ ‰bLÓ∑,ּבּדבר רעה הּסּומא עצה .ּומׂשיאֹו «¿∆ƒ≈ִֵַַַָָָָָָ

(èé)øîàå äðîìàå íBúé-øb ètLî ähî øeøà̈À©¤²¦§©¬¥«¨−§©§¨¨®§¨©¬
:ïîà íòä-ìk̈¨−̈¨¥«

(ë)ðk älâ ék åéáà úLà-íò áëL øeøàåéáà ó ¨ÀŸ¥Æ¦¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®
ñ :ïîà íòä-ìk øîàå§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(àë)íòä-ìk øîàå äîäa-ìk-íò áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦¨§¥¨®§¨©¬¨¨−̈
ñ :ïîà̈¥«

nÚ‡טז  Ïk ¯ÓÈÈÂ dn‡Â È‰e·‡ ÈÏ˜Èc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¬ƒ¿ƒ≈¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

Ïkיז  ¯ÓÈÈÂ d¯·Á„ ‡ÓeÁz ÈLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿»¿«¿≈¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

nÚ‡יח  Ïk ¯ÓÈÈÂ ‡Á¯‡a ‡¯ÈeÚ ÈÚËÈc ËÈÏƒ¿«¿≈¬ƒ»¿»¿»¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

ÓÈÈÂ¯יט  ‡ÏÓ¯‡Â ‡nzÈ ¯ic ÔÈc ÈÏˆÈc ËÈÏƒ¿«¿≈ƒ««ƒ«»¿«¿¿»¿≈«
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk»«»»≈

Èlbכ  È¯‡ È‰e·‡ ˙z‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒƒ«¬ƒ¬≈«ƒ
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ È‰e·‡„ ‡Ùk«¿»«¬ƒ¿≈«»«»»≈

Ïkכא  ¯ÓÈÈÂ ‡¯ÈÚa Ïk ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

fh)(åéáà äì÷îì ,ìæìæî YïBL ©§¤¨¦§©§¥§
éçà äì÷ðå""E¯.b ,dk lirlfi dxez §¦§¨¨¦§¥

fi)(ìeáb âéqîåéøBçàì Bøéæçî Y¯ ©¦§©§¦©£¨
iM ,Edrx lEaB lW "eixFg`l" :WExiR¥©£¨¤§¥¥¦
,FlEab ipR cbpM md ,Edrx lEaB ipR§¥§¥¥¥§¤¤§¥§
xifgn `EdW `vnp ,FlEaB aigxOWkE§¤©§¦§¦§¨¤©£¦

xFg` cvl Edrx lEaB)m"`x(mB d`xE . §¥¥§©¨§¥©
oniq xifgOW" :ci ,hi lirl i"Wx©¦§¥¤©£¦¦©
dcU KFzl xFg`l rwxTd zTElg£©©©§©§¨§§¥

."FNW z` aigxd ornl Fxiag£¥§©©©§¦¤¤
ò÷øwä úà áðBâå¯dUFr ,xnFlM §¥¤©©§©§©¤

z` apFBW `xwp okle ,xzQA eiUrn©£¨©¥¤§¨¥¦§¨¤¥¤
oFWl i"Wx hwp mW lirl la` ,rwxTd©©§©£¨§¥¨¨©©¦§
dUFrWM mB xAcn mW iM ,dlifB§¥¨¦¨§©¥©§¤¤
mixEn`d mixEx`d la` ,iElbA eiUrn©£¨§¨£¨¨£¦¨£¦
,xzQA miUrPd miUrn lr md o`M̈¥©©£¦©©£¦©¥¤
mUe" eh wEqtA aEzMd oFWlke§¦§©¨§¨§¨

oFWl aFYkl i"Wx wIC okle ,"xzQA©¨¤§¨¥¦¥©¦¦§§
i"Wx xfg df mrHOW xnFl Wie .daipB§¥¨§¥©¤¦©©¤¨©©¦

.df hxR WiBcdl icM ,o`M FWxitE¥§¨§¥§©§¦§¨¤
ì"øBçà âqäå" ïBL¯.ci ,hp dirWi §§ª©¨§©§¨

dgkFd i"Wx `iad mW lirNW xirdl§¨¦¤§¥¨¥¦©¦¨¨
oFWNn)fi ,an diryi(o`ke ,"xFg` Ebqp" ¦§¨Ÿ¨§¨

EdGW xnFl Wie ,xg` wEqR `iadl wIC¦¥§¨¦¨©¥§¥©¤¤
,zncFTd dxrdA x`Fanl m`zdA§¤§¥©§¨©¤¨¨©¤¤
lEaB zbQd lr xAcn mW lirNW¤§¥¨§©¥©©¨©§
lr xAcnd wEqR `iad okl ,iElbA§¨¨¥¥¦¨©§©¥©

"xFg` Ebqp"iElbAoFWl KWndkE , ¨Ÿ¨§¨§¤§¥§
mighAd zWA EWai" :mW aEzMd©¨¨¥¤©Ÿ§¦
EWFai" :mW "ceC zcEvn"aE ,"lqRA©¨¤¦§©¨¦¨¥
mc` KxcM xFg`l Exfgie zWaA§¤§©§§§¨§¤¤¨¨
EpidC ,"eixFg`l xfFgW mlkPd©¦§¨¤¥©£¨§©§
o`M EN`e .lk iptA dUrp xaCdW¤©¨¨©£¤¦§¥Ÿ§¦¨
okle ,xzQA lEaBd zbQdA xAEcn§¨§©¨©©§©¥¤§¨¥

lr xAcnd ,"xFg` bQde" wEqRd `iad¥¦©¨§ª©¨©§©¥©
i"Wx WExitkE ,zi`xp Dpi`W dbiqp§¦¨¤¥¨¦§¥§¥©¦
Epznwp ± hRWn xFg` bQde" :mẄ§ª©¨¦§¨¦§¨¥
ÎKExAÎWFcTA diElY `idW ,EpiaiF`n¥§¥¤¦§¨©¨¨

zcnFr ,Fzwcve `EdwFgxniM ?dOl , §¦§¨¤¤¥¨¨¨¦
oeike ,EpizFaFgxA zn` dlWk̈§¨¡¤¦§¥§¥¨
oi` minXn s` ,ux`n dlWM zn`dW¤¨¡¤¨§¨¥¨¤©¦¨©¦¥

."oi`A hRWOde wcSdgi dxez ©¤¤§©¦§¨¨¦
gi)(øeò äbLîøáãa àîeqä Y¯ ©§¤¦¥©¨§¨¨

xEr `EdW `N` ,WOn xEr `weC e`l̈©§¨¦¥©¨¤¨¤¦¥
zFUrN dn rcFi Fpi`W ,mIEqn oiprA§¦§¨§¨¤¥¥©©©£

FA)oexkfd xtq(.
äòø äöò BàéOîe¯`xwp dfe ©¦¥¨¨¨§¤¦§¨

:ci ,hi `xwIe i"Wx mB d`xE ."dBWn"©§¤§¥©©¦©¦§¨
iptl ± lFWkn oYz `l xEr iptle"§¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§¦§¥
Dpi`W dvr oYY `l xacA `nEQd©¨§¨¨Ÿ¦¥¥¨¤¥¨

."Fl zpbFdhi dxez ¤¤



eaz`מח zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i iying meil inei xeriy

(áë)Búçà-íò áëL øeøàBnà-úá Bà åéáà-úa ¨ÀŸ¥Æ¦£Ÿ½©¨¦−´©¦®
:ïîà íòä-ìk øîàå§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(âë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå Bzðúç-íò áëL øeøà̈¾Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

(ãë)ñ :ïîà íòä-ìk øîàå øúqa eäòø äkî øeøà̈¾©¥¬¥¥−©¨®¤§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£¯˙qa e‰Ú¯ ‰kÓ∑ הרע לׁשֹון יׁשעל ארּורים י"א הּדרׁשן: מׁשה רּבי ׁשל ּביסֹודֹו ראיתי אֹומר. הּוא «≈≈≈«»∆ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ׁשמעֹו ּוכנגד ׁשבטים, י"א ּכנגד ׁשאר ּכאן ּכׁשּבר מֹותֹו לפני לברכֹו ּבלּבֹו היה ׁשּלא לפי ארּור, ּכתב לא ן ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹ

לקּללֹו רצה לא לכ .הּׁשבטים, ְְְְִַַָָָָֹ

(äë)øîàå é÷ð íc Lôð úBkäì ãçL ç÷ì øeøà̈ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬¤−¤©´¨¦®§¨©¬
ñ :ïîà íòä-ìk̈¨−̈¨¥«

(åë)úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì øLà øeøà̈À£¤¯«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ
ô :ïîà íòä-ìk øîàå íúBà úBNòì©«£´¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«

i"yx£ÌÈ˜ÈŒ‡Ï ¯L‡∑ ּובׁשבּועה ּבאלה עליהם וקּבלּוה ּכּלּה, הּתֹורה ּכל את ּכלל .ּכאן ¬∆…»ƒְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֻ

çë(à)éäìà ýåýé ìB÷a òîLz òBîL-íà äéäåE §¨À̈¦¨³©¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ìEeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà úBNòì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−

ðúðe íBiäéäìà ýåýé E:õøàä ééBb-ìk ìò ïBéìò E ©®§¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬¨¨«¤

·˙כב  B‡ È‰e·‡ ˙a d˙Á‡ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬»≈«¬ƒ«
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ dn‡ƒ≈¿≈«»«»»≈

nÚ‡כג  Ïk ¯ÓÈÈÂ d˙BÓÁ ÌÚ ·ekLÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿ƒ¬≈¿≈«»«»
:ÔÓ‡»≈

Ïkכד  ¯ÓÈÈÂ ‡¯˙Òa d¯·ÁÏ ÈÁÓÈc ËÈÏƒ¿ƒ¿≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿≈«»
:ÔÓ‡ ‡nÚ«»»≈

Ìcכה  LÙ ÏË˜ÓÏ ‡„ÁL Ïa˜Ó Èc ËÈÏƒƒ¿«≈…¬»¿ƒ¿«¿««
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÈkÊ««¿≈«»«»»≈

‰„‡כו  ‡˙È¯B‡ ÈÓb˙t ˙È Ìi˜È ‡Ï Èc ËÈÏƒƒ»¿««»ƒ¿»≈«¿»»»
:ÔÓ‡ ‡nÚ Ïk ¯ÓÈÈÂ ÔB‰˙È „aÚÓÏ¿∆¿«»¿¿≈«»«»»≈

‡C‰Ïא  ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ ‡Ïa˜ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ«»»¿«≈¿≈¿»«¿»¡»»
‡‡ Èc È‰B„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒƒ¬»
ÏÚ ÈlÚ C‰Ï‡ ÈÈ CpzÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ¿«¿»»≈¿ƒ¿ƒ»¿»¡»»ƒ««

:‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk»«¿≈«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ck)(øúqa eäòø äkîì ìò YïBL ©¥¥¥©¨¤©¨
øîBà àeä òøä¯dMn" `xwp dGW ¨¨¥¤¤¦§¨©¥

`Ed rxd oFWl lM oMW ,"xzQA Edrx¥¥©¨¤¤¥¨¨¨¨
xEn`M ,xzQA)d ,`w mildz(ipWln" : ©¥¤¨¨§¨§¦

,hi `xwIe i"Wx d`xE ."Edrx xzQa©¥¤¥¥§¥©¦©¦§¨
,"WOn dMn"l dpEMdW xnFl oi`e .fh§¥©¤©©¨¨§©¤©¨
iElbA ike ,"xzQA" Edn oaEn `l f` iM¦¨Ÿ¨©©¨¤§¦§¨
mixaCd lMW mEXn F` ?xYEn¨¦¤¨©§¨¦
miUrPd mixaC lr md mixEn`d̈£¦¥©§¨¦©©£¦
o`M hxtl Kixv did `le ,xzQA©¥¤§Ÿ¨¨¨¦§¨¥¨

mixEx`d x`Xn xzFi "xzQA")g"ty(. ©¥¤¥¦§¨¨£¦
:ïLøcä äLî éaø ìL BãBñéa éúéàø̈¦¦¦¤©¦Ÿ¤©©§¨
ãâðk ïàk Lé íé"øeøà" øNò ãçà©©¨¨£¦¥¨§¤¤

íéèáL øNò ãçà¯lr xEx`l dpEMd ©©¨¨§¨¦©©¨¨§¨©
haW cbpM `Ed xEx` lMW ,ihxR oipr¦§¨§¨¦¤¨¨§¤¤¥¤
dn ,xUr cg` wx mpWi dN`ke ,xg ©̀¥§¨¥¤¤§¨©©©¨¨©
xEn`d "miwi `l xW` xEx`" oM oi`X¤¥¥¨£¤Ÿ¨¦¨¨
zEllM cbpM illM xEx` Edf ,ek wEqtA§¨¤¨§¨¦§¤¤§¨

mIEqn haW cbpM `le ,l`xUi)yeal(. ¦§¨¥§Ÿ§¤¤¥¤§¨

xXwl Kix`dW "cecl liMUn"A d`xE§¥§©§¦§¨¦¤¤¡¦§©¥
itl mihaXdn cg` mr "xEx`" lM̈¨¦¤¨¥©§¨¦§¦
zlgp"aE .Ff dWxtA mzaizM xcq¥¤§¦¨¨§¨¨¨§©£©
itl `weC e`l EdGW azM "awri©£Ÿ¨©¤¤¨©§¨§¦
:oFbM ,Fpipr itl haW lM `N` ,xcQd©¥¤¤¨¨¥¤§¦¦§¨§
xn`p "eia` zW` mr akFW xEx`"¨¥¦¥¤¨¦¤¡©
;eia` irEvi lNgW ,oaE`x cbpM§¤¤§¥¤¦¥§¥¨¦
lqt dUri xW` Wi`d xEx`"e§¨¨¦£¤©£¤¤¤
mciA didW ,oC haW cbpM "dkQnE©¥¨§¤¤¥¤¨¤¨¨§¨¨
,"xzQA Edrx dMn xEx`"e ;dkin lqR¤¤¦¨§¨©¥¥¥©¨¤
mzAC `ian didW ,sqFi haW cbpM§¤¤¥¤¥¤¨¨¥¦¦¨¨

.KxCd df lr oke .mdia` l` drẍ¨¤£¦¤§¥©¤©¤¤
éôì ,"øeøà" áúk àì ïBòîL ãâðëe§¤¤¦§Ÿ¨©¨§¦
BúBî éðôì Bëøáì Baìa äéä àlL¤Ÿ¨¨§¦§¨§¦§¥

íéèáMä øàL CøaLk¯FAlA didW §¤¥©§¨©§¨¦¤¨¨§¦
miHXA dUrX dn lr eilr),bl onwl i"yx ¨¨©©¤¨¨©¦¦

f(.
.Bìl÷ì äöø àì Cëìdk dxez §¨Ÿ¨¨§©§

ek)(íé÷é àì øLàúà ììk ïàk Y £¤Ÿ¨¦¨¨©¤

dlk äøBzä ìk¯cg` oMÎoi`XÎdn ¨©¨ª¨©¤¥¥©©
mixEx` md ,ok iptNW mixEx` xUr̈¨£¦¤¦§¥¥¥£¦
lM z` llMW oeiM xn`Y m`e .miIhxR§¨¦¦§¦Ÿ©¥¨¤¨©¤¨
xUr cg` xn` dOl ,DNM dxFYd©¨ª¨¨¨¨©©©¨¨
lM llMA Wi ixd ,miIhxR mixEx £̀¦§¨¦¦£¥¥©§¨¨
dnFC Fpi`W mEXn xnFl Wie .mihxRd©§¨¦§¥©¦¤¥¤
lr xaFrl dxFYd zEllM lr xaFrd̈¥©§¨©¨§¥©
zFevOd xUr cg`n cg` hxR§¨¤¨¥©©¨¨©¦§
ixd illMd xEx`AW ,o`M zFxMfPd©¦§¨¨¤¨¨©§¨¦£¥
lr xaFrWM wx xEx` llkA `Ed¦§©¨©§¤¥©
ÎWFcTA cFxnl icM dxFYd zEllM§¨©¨§¥¦§©¨
rbxA ,ihxRd xEx`A EN`e ,`EdÎKExÄ§¦¨¨©§¨¦¨¤©
llkA `Ed ixd ,cifnA eilr xaFrW¤¥¨¨§¥¦£¥¦§©

xEx`)cec ixac(. ¨
íäéìò äeìa÷å¯."on`" Exn`W dnA §¦§¨£¥¤§©¤¨§¨¥

äòeáLáe äìàa¯Wi "xEx`" oFWNW §¨¨¦§¨¤§¨¥
zFrEaW d`x ,drEaW mbe dllw mB FA©§¨¨§©§¨§¥§
,gk oOwl i"Wx mB d`xE .` ,el§¥©©¦§©¨

.hq` dxez



מט `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` h"i iying meil inei xeriy

(á)éìò eàáeék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk E ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLú:E ¦§©½§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

(â):äãOa äzà Ceøáe øéòa äzà Ceøä¬©−̈¨¦®¨¬©−̈©¨¤«

(ã)ðèá-éøt Ceøaéøôe Eúîãà éøôe EEzîäá ¨¯§¦«¦§§²§¦¬©§¨«§−§¦´§¤§¤®
éôìà øâLðàö úBøzLòå E:E §©¬£¨¤−§©§§¬Ÿ¤«

i"yx£EÈÙÏ‡ ¯‚L∑ מּמעיה מׁשּגרת ׁשהּבהמה ,ּבקר ˆ‡E.ולדֹות ˙B¯zLÚÂ∑ורּבֹותינּו ּכתרּגּומֹו. ¿«¬»∆ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«¿¿…∆ְְְֵַַ
נקר  לּמה סלעים דרׁשּו: ׁשהן הּללּו, ּכעׁשּתרֹות אֹותם ּומחזיקֹות ּבעליהן ׁשּמעׁשירֹות 'עׁשּתרֹות'? ׁשמם א ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

.חזקים  ֲִָ

(ä):EzøàLîe Eàðè Ceøä¬©§£−¦§©§¤«
i"yx£E‡Ë Ce¯a∑ מסּנן ׁשאּתה לח ּדבר ,"טנא" אחר: ּדבר .ּבסּלים ּפרֹותי.Ez¯‡LÓe∑ יבׁש,ּדבר »«¿¬ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָƒ¿«¿∆ֵָָָ

זב  ואינֹו ּבּכלי .ׁשּנׁשאר  ְְְִִֵֶַָָ

Cp˜a„ÈÂב  ÔÈl‡‰ ‡˙k¯a Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»ƒ¿¿»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»
:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ Ïa˜˙ È¯‡¬≈¿««¿≈¿»«¿»¡»»

Ï˜Áa‡:ג  z‡ CÈ¯·e ‡z¯˜a z‡ CÈ¯a¿ƒ«¿¿«¿»¿ƒ«¿¿«¿»

cÏÂe‡ד  CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ ‡cÏÂ CÈ¯a¿ƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«¿»
:CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a C¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»«¿≈»¿∆¿≈»»

C˙Âˆ‡Â:ה  ClÒ CÈ¯a¿ƒ«»¿«¿»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

c)(éôìà øâLEEø÷a úBãìå Y §©£¨¤©§§¨§
úøbLî äîäaäL¯.zgNWn ¤©§¥¨§©¤¤§©©©

äéònî¯,"xbW" zF`xwp zFclEd ¦¥¤¨©§¨¦§¨¤¤
,oO` irOn zFxBWn odW ipRn¦§¥¤¥§ª¨¦§¥¦¨

mitl` ± mixwAde)m"`x t"r(mB d`xE . §©§¨¦£¨¦§¥©
.ai ,bi zFnW .bi ,f lirl i"Wx©¦§¥§

ðàö úBøzLòåEBîebøúk Y¯ §©§§Ÿ¤§©§
."Kpr ixcre"§¤§¥¨¨

eøîà eðéúBaøå¯.a ,ct oiNEg §©¥¨§¦
ïîL àø÷ð änì¯.o`Sd ixcr lW ¨¨¦§¨§¨¤¤§¥©Ÿ

lr miwlFg mpi` EpizFAx ,xnFlM§©©¥¥¨§¦©
.FzF` mix`an `N` mEBxYd WExiR¥©©§¤¨§¨£¦

ïäéìòa úà úBøéLònL ?"úBøzLò"©§¨¤©£¦¤©£¥¤
eìlä "úBøzLò"k ïúBà úB÷éæçîe¯ ©£¦¨§©§¨©¨

" WxtnzFxYWrxWFr oFWNn od ," §¨¥©§¨¥¦§¤
zpEM m`W ipRn .wfFg oFWNn ode§¥¦§¤¦§¥¤¦©¨©
:azFM did ,xWFrl wx dzid aEzMd©¨¨§¨©§¤¨¨¥
aEzMd zpEM m`e ,"Lp`v zExiWre"©£¦Ÿ§§¦©¨©©¨
wfFge" :azFM did ,wfFgl wx dzid̈§¨©§¤¨¨¥§¤

" :azMW oeike ,"Lp`vzFxYWr,"Lp`v Ÿ§§¥¨¤¨©©§§Ÿ¤
oFWNn mbe xWFr oFWNn mB FWxiR okl̈¥¥§©¦§¤§©¦§

wfFg)`"eb(:bi ,f lirl i"Wx d`xE . ¤§¥©¦§¥
e"zFxYWr.. WxiR mgpn ± Lp`v §©§§Ÿ¤§©¥¥©

FnM ,o`Sd xgan)d ,ci ziy`xa(zFxYWr ¦§©©Ÿ§©§§
:mBxY qFlwpE`e .wfFg oFWl ,mipxw©§©¦§¤§§§¦§¥
`xwp dOl :Exn` EpizFAxe .Kpr ixcre§¤§¥¨¨§©¥¨§¨¨¦§¨

mnWzFxYWrz` zFxiWrOW ? §¨©§¨¤©£¦¤
WExiR z` xAig o`M K` ."odilrA©§¥¤©¨¦¥¤¥
WIW `N` .EpizFAx WExiR mr mgpn§©¥¦¥©¥¤¨¤¥

WExitl mgpn lW FWExiR oiA lCad¤§¥¥¥¤§©¥§¥
Eidi o`SdW ,WxiR mgpn :EpizFAx©¥§©¥¥©¤©Ÿ¦§

M mi`ixaE miwfgzFxYWrEpizFAxe . £¨¦§¦¦§©§¨§©¥
EwGgzie ExXrzi o`Sd ilrAW ,EWxiR¥§¤©£¥©Ÿ¦§©§§¦§©§

o`Sd iciÎlr)m"`x(Wi xaCd mrhaE . ©§¥©Ÿ§©©©¨¨¥
`id dkxAd xTir o`MW mEXn ,xnFl©¦¤¨¦©©§¨¨¦
dY` KExA" ligzOW FnkE ,mc`d lr©¨¨¨§¤©§¦¨©¨
,awr zWxtA ENi`e ,"'ebe xirÄ¦§¦§¨¨©¥¤
dnc`d lEaiA zFligzn zFkxAd©§¨©§¦¦¨£¨¨
lW FWExiR z` `iad okl ,dndAde§©§¥¨¨¥¥¦¤¥¤

" WxtOW mgpnzFxYWrwfFg lr " §©¥¤§¨¥©§¨©¤
.zFndAd©§¥

íé÷æç íéòìñ ïäL¯lirl i"Wx d`x ¤¥§¨¦£¨¦§¥©¦§¥
" :c ,`zFxYWroiwEv oFWl `Ed ± ©§¨§¦
."iWwed dxez §¦

d)(Eàðè CeøaêéúBøt Y¯E`xwpe ¨©§£¥¤§¦§§
`pHA mipYp mdW mW lr ,"L`ph"©§£©¥¤¥¦¨¦©¤¤

)m"`x(,"Lznc` ixR" KxiA xaMW s`e .§©¤§¨¥©§¦©§¨§
mlECiB zrWA dpEMd mXW xnFl Wi¥©¤¨©©¨¨¦§©¦¨
xg`l zFxitl dpEMd o`ke ,dnc`d on¦¨£¨¨§¨©©¨¨§¥§©©
mdA didY f` mBW ,mztihwE mzxivw§¦¨¨§¦¨¨¤©¨¦§¤¨¤

EpivOW FnkE ,dkxA)` ,g ziprz(qpkPd" : §¨¨§¤¨¦©¦§¨
LiptNn oFvx idi :xnF` FpxB z` cFnl̈¤¨§¥§¦¨¦§¨¤
dUrnA dkxA glWYW Epidl` 'd¡Ÿ¥¤¦§©§¨¨§©£¥
KExA :xnF` ,cFnl ligzd ,Epicï¥¦§¦¨¥¨

"dGd ixMA dkxA glFXd)i"yx ipeir(. ©¥©§¨¨©§¦©¤
çì øác ,"Eàðè" :øçà øác¯zFxiR ¨¨©¥©§£¨¨©¥

migl)oexkfd xtq(miwWOl dpEMde , ©¦§©©¨¨©©§¦
WFxiY FnM ,EN` zFxiRn mi`vFId©§¦¦¥¥§¦

xdvie)m"`x(. §¦§¨
íélña ïpñî äzàL¯mi`xwp okle ¤©¨§©¥§©¦§¨¥¦§¨¦

`pHd `EdW ,lQd mW lr ,"L`ph"©§£©¥©©¤©¤¤
)m"`x("L`ph"W azM oFxMGd xtqA K` .©§¥¤©¦¨¨©¤©§£

FnkE ,mnvr migNd zFxiRd md¥©¥©©¦©§¨§
dcU" :a ,e ohw crFn `xnBA EpivOW¤¨¦©§¨¨¥¨¨¨¤
lr `le ,"dgl" :mW i"WxaE ,"zpPhn§ª¤¤§©¦¨©¨§Ÿ©
WExiR oiA lCadd Edf oMW ,ilMd mW¥©§¦¤¥¤©¤§¥¥¥
,xnFl Wi K` .ipXd WExiRl oFW`xd̈¦©¥©¥¦©¥©
od aqEn "L`ph" ipXd WExiR itNW¤§¦¥©¥¦©§£¨¥
okle ,ilMd lr ode migNd zFxiRd lr©©¥©©¦§¥©©§¦§¨¥
oPqn dY`W" :FpFWlA i"Wx siqFd¦©¦¦§¤©¨§©¥
WExiRl oMÎoi`XÎdn ,"miNqA§©¦©¤¥¥©¥

.ilMd lr wx aqEn oFW`xd̈¦¨©©©§¦
EzøàLîeLáé øác Y¯zFxiR ¦§©§¤¨¨¨¥¥

miWai)oexkfd xtq(. §¥¦
áæ Bðéàå éìka øàLpL¯E`xwpe ¤¦§¨©§¦§¥¨§¦§§

mix`Wp mdW mW lr ,"LYx`Wn"¦§©§¤©¥¤¥¦§¨¦
la` ,ipXd WExiRd itl Edfe .ilMA©§¦§¤§¦©¥©¥¦£¨
lr WxiR `l ,oFW`xd WExiRd itl§¦©¥¨¦Ÿ¥©©
`EdW ipRn ,mElM "LYx`WnE"¦§©§¤§¦§¥¤

FnM ,FrnWnM)gk ,f zeny(LixEPzaE" §©§¨§§©¤
oiWNW daixrd `idW ,"LizFx`WnaE§¦§£¤¤¦¨£¥¨¤¨¦
mikExA :xn` EN`kE ,dQird z` DÄ¤¨¦¨§¦¨©§¦

LzQire LizFxiR)m"`x(i"Wx d`xE . ¥¤§¦¨§§¥©¦
oFWl ,mkizFx`Wn" :n ,k l`wfgi§¤§¥¦§£¥¤§

FnM ,oFfn)i ,`k zeny(i"WxaE ."Dx`W ¨§§¥¨§©¦
."zFpFfn ± Dx`W" :mW zFnWe dxez §¨§¥¨§



eaz`נ zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(å):Eúàöa äzà Ceøáe Eàáa äzà Ceøä¬©−̈§Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«
i"yx£E˙‡ˆa ‰z‡ Ce¯·e E‡·· ‰z‡ Ce¯a∑(קז ּכביאת(ב"מ חטא, ּבלא העֹולם מן יציאת ׁשּתהא »«»¿…∆»«»¿≈∆ְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָֹ

.לעֹולם  ָָ

ß lel` 'k iyiy mei ß

(æ)éáéà-úà ýåýé ïzééìò íéîwä Eíéôbð E ¦¥̧§Ÿ̈³¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−
éðôìéìà eàöé ãçà Cøãa Eíéëøã äòáLáe E §¨¤®§¤³¤¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−

éðôì eñeðé:E ¨¬§¨¤«
i"yx£EÈÙÏ eÒeÈ ÌÈÎ¯„ ‰Ú·L·e∑ להיֹות לברח, הּנבהלים ּדר צד ּכן לכל .מתּפּזרין ¿ƒ¿»¿»ƒ»¿»∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

(ç)éîñàa äëøaä-úà Ezà ýåýé åöéìëáe E §©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈©«£¨¤¾§−Ÿ
éäìà ýåýé-øLà õøàa Eëøáe Eãé çìLîïúð E ¦§©´¨¤®¥©́§½¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬

:Cì̈«

(è)Cì-òaLð øLàk LBã÷ íòì Bì ýåýé Eîé÷é§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ§©´¨½©«£¤−¦§©¨®
éäìà ýåýé úåöî-úà øîLú ékzëìäå E ¦´¦§ÀŸ¤¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈

:åéëøãa¦§¨¨«

(é)nò-ìk eàøåéìò àø÷ð ýåýé íL ék õøàä éE §¨Æ¨©¥´¨½̈¤¦²¥¬§Ÿ̈−¦§¨´¨¤®
:jnî eàøéå§¨«§−¦¤«¨

ã ycew zegiyn zecewp ã(592 'nr a jxk h"nyz zegiyd xtq)

עליעליעליעלי נקראנקראנקראנקרא הההה'''' ׁשׁשׁשׁשםםםם ּכּכּכּכיייי הארץהארץהארץהארץ עעעעּמּמּמּמיייי ּכּכּכּכלללל י)וראוראוראוראּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבראראראראׁשׁשׁשׁש(כח, ּתּתּתּתפפפפּלּלּלּליןיןיןין א)אאאאּלּלּלּלּוּוּוּו ו, ׁשל (ברכות חּבּור יׁש ראׁש ׁשל ּבתפּלין ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְִִִִֵֶֶֹֹֹ
ּדּלים ּגמל הינּו דל"ת ׁשגימ"ל ידּוע והּנה ראׁשים. ד' ׁשל ושי"ן ראׁשים ג' ׁשל שי"ן - וד' א)ג' קד, ּבחסידּות,(שבת ּומבאר , ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

וד' ג' חּבּור ּכאן: ואף אלקּות. יאיר ּבֹו ׁשּגם עׂשּיה, הרביעי, לעֹולם מׁשּפיעים יצירה, ּבריאה אצילּות העֹולמֹות, ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשּׁשלׁשת
על הׁשּפעה ּבעֹולם, להׁשּפעה ּגֹורם ראׁש ׁשל ּבתפּלין ּדּלים) הארץ הארץ הארץ הארץ (ּגמל עעעעּמּמּמּמיייי .ּכּכּכּכלללל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

העֹולם. לכל יֹוצאת אֹורה ׁשּמּמּנה הּמנֹורה, קני לז' רֹומז זה ׁשחּבּור לֹומר, יׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּגם

C˜tÓa:ו  z‡ CÈ¯·e CÏÚÓa z‡ CÈ¯a¿ƒ«¿¿≈¬»¿ƒ«¿¿ƒ¿»

ÔÈ¯È·zז  CÏÚ ÔÈÓÈ˜c C··„ ÈÏÚa ˙È ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»«¬≈¿»»¿»¿ƒ¬»¿ƒƒ
‡Ú·L·e C˙ÂÏ Ôe˜tÈ „Á ‡Á¯‡a CÓ„√̃»»¿»¿»«ƒ¿¿»»¿ƒ¿»

:CÓ„wÓ Ôe˜¯ÚÈ ÔÁ¯‡»¿»≈ƒ¿ƒ√»»

ÏÎ·eח  C¯ˆB‡a ‡˙k¯a ˙È CnÚ ÈÈ „wÙÈ¿««¿»ƒ»»ƒ¿¿»¿»»¿…
C‰Ï‡ ÈÈc ‡Ú¯‡a CpÎ¯·ÈÂ C„È ˙eËLB‡»¿»ƒ»≈ƒ»¿«¿»«¿»¡»»

:CÏ ·‰È»≈»

˜ÌÈiט  È„ ‡Ók LÈc˜ ÌÚÏ dÏ ÈÈ CpÓÈ˜È¿ƒƒ»¿»≈¿««ƒ¿»ƒ«ƒ
C‰˙e C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„Bwt ˙È ¯h˙ È¯‡ CÏ»¬≈ƒ«»ƒ«»«¿»¡»»¿«

:È‰BÓ„˜ Ô˜˙c ÔÁ¯‡a¿»¿»¿»¿»√»ƒ

„ÈÈי  ‡ÓL È¯‡ ‡Ú¯‡ ÈÓÓÚ Ïk ÔeÊÁÈÂ¿∆¡»«¿≈«¿»¬≈¿»«¿»
:CpÓ ÔeÏÁ„ÈÂ CÏÚ È¯˜˙‡ƒ¿¿≈¬»¿ƒ¿¬ƒ»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

e)(äzà Ceøáe Eàáa äzà Ceøä©¨§Ÿ¤¨©¨
Eúàöaïî Eúàéöé àäzL Y §¥¤¤§¥§¦¨§¦

íìBòì Eúàéák àèç àìa íìBòä¯ ¨¨§Ÿ¥§§¦¨§¨¨
dpEMd iM ,d`ivil d`iA miCwd okle§¨¥¦§¦¦¨¦¦¨¦©©¨¨
,mlFrdn d`ivile mlFrl d`ial§¦¨¨¨§¦¦¨¥¨¨
,ziAdn d`ivie d`ial dpEMd m`W¤¦©©¨¨§¦¨¦¦¨¥©©¦

d`ial d`ivi miCwdl Kixv did)t"r ¨¨¨¦§©§¦§¦¨§¦¨
m"`x(d`ivie d`ial dpEMd m`W F` .¤¦©©¨¨§¦¨¦¦¨

dnA zllkp Ff dkxA ixd ,ziAd on¦©©¦£¥§¨¨¦§¤¤§©
KExaE xirA dY` KExA" :xn` xaMX¤§¨¨©¨©¨¨¦¨
mWM :aEzMd xEriW Kke ."dcVA dY ©̀¨©¨¤§¨¦©¨§¥
`lA z`A ixdW ,L`FaA dY` KExAW¤¨©¨§¤¤£¥¨¨§Ÿ

Lz`vA KExA didY KM ,`hg)g"ty(. ¥§¨¦§¤¨§¥¤

:dllTA Wxti Ki` oEIr Kixv df itlE§¦¤¨¦¦¥§¨¥©§¨¨
dY` xEx`e L`FaA dY` xEx`"¨©¨§¤§¨©¨

"Lz`vA)m"`x(dllTAW xnFl Wie . §¥¤§¥©¤©§¨¨
mlFrl Lz`iAW mWM :`Ed WExiRd©¥§¥¤¦¨§¨¨
`dY KM ,zEkf `laE zFvnE dxFY `lA§Ÿ¨¦§§Ÿ§¨§¥
zFvnE dxFY `lA mlFrd on Lz`ivi§¦¨§¦¨¨§Ÿ¨¦§

zEkf `laE)`"ebe i"gp(Lz`iAW mWM :F` . §Ÿ§§¥¤¦¨§
on Lz`ivi `dY KM ,dIkaA mlFrl̈¨¦§¦¨¨§¥§¦¨§¦

xn`nkE ,dIkA KFYn mlFrd),bw zeaezk ¨¨¦§¦¨§©£©
a(Fl rx oniq ikA KFYn zn :)g"ty(. ¥¦¤¦¦¨¨

xWt` dllTAW siqFd "dix` xEB"de§©©§¥¦¤©§¨¨¤§¨
dY` xEx` :EpidC ,FhEWtM Wxtl§¨¥¦§§©§¨©¨
,ziAl LzqipkaE ziAdn Lz`iviA¦¦¨§¥©©¦¦§¦¨§©©¦

aEzMd oFWlM xcQd hwPW `N ¤̀¨¤¨©©¥¤¦§©¨
.dkxaAf dxez ¦§¨¨

f)(éðôì eñeðé íéëøã äòáLáeEY §¦§¨§¨¦¨§¨¤
íéøftúî ,çøáì íéìäápä Cøc ïk¥¤¤©¦§¨¦¦§Ÿ©¦§©§¦

ãö ìëì¯,Lil` m`FaA :xn` EN`M §¨©§¦¨©§¨¥¤
,zg` dCEb`A cgi mivAwn mNEM E`aïŸ¨§ª¨¦©©©£¨©©
.o`MnE o`Mn mixGEtn EqEpi KMÎxg`e§©©¨¨§¨¦¦¨¦¨
draW"e "cg` KxC" hwPX dnE©¤¨©¤¤¤¨§¦§¨
dkxAd iM ,`weC e`l `Ed "mikxc§¨¦¨©§¨¦©§¨¨
lr `N` ,mikxCd xRqn lr Dpi ¥̀¨©¦§©©§¨¦¤¨©
dxFOd "draW" Utze ,mxEGtE mvEAw¦¨¦¨§¨©¦§¨©¤
draW aFYkl aEzMd KxC iM ,iEAx lr©¦¦¤¤©¨¦§¦§¨

iEAx mFwnA)m"`x(.g dxez ¦§¦



ני `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(àé)ðèá éøôa äáBèì ýåýé EøúBäåéøôáe E §¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈¦§¦¯¦§§²¦§¦¬
òaLð øLà äîãàä ìò Eúîãà éøôáe Ezîäá§¤§§−¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈£¤̧¦§©¯

éúáàì ýåýé:Cì úúì E §Ÿ̈²©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«

(áé)ýåýé çzôé|íéîMä-úà áBhä BøöBà-úà Eì ¦§©´§Ÿ̈´Â§Â¤«¨¸©¹¤©¨©À¦
äNòî-ìk úà Cøáìe Bzòa Eöøà-øèî úúì̈¥³§©©§§Æ§¦½§¨¥¾¥−¨©«£¥´

:äåìú àì äzàå íéaø íéBb úéåìäå Eãé̈¤®§¦§¦̧¨Æ¦´©¦½§©−̈¬Ÿ¦§¤«

(âé)ðúðe÷ø úééäå áðæì àìå Làøì ýåýé E §¨«§Æ§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈§¨¦̧¨Æ©´
úåöî-ìà òîLú-ék ähîì äéäú àìå äìòîì| §©½§¨§¬Ÿ¦«§¤−§¨®¨¦«¦§©º¤¦§´Ÿ

éäìà ýåýéöî éëðà øLà Eì íBiä EeøîL §Ÿ̈´¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§¬Ÿ
úBNòìå: §©«£«

(ãé)äeöî éëðà øLà íéøácä-ìkî øeñú àìå§´Ÿ¨À¦¨©§¨¦Æ£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬
íéäìà éøçà úëìì ìåàîNe ïéîé íBiä íëúà¤§¤²©−¨¦´§®Ÿ¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬

ô :íãáòì íéøçà£¥¦−§¨§¨«

(åè)éäìà ýåýé ìB÷a òîLú àì-íà äéäåE §¨À̈¦³Ÿ¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
ìøLà åéúwçå åéúåöî-ìk-úà úBNòì øîL ¦§³Ÿ©«£Æ¤¨¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²

éìò eàáe íBiä Eeöî éëðàälàä úBììwä-ìk E ¨«Ÿ¦¬§©§−©®¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤
:EeâéOäå§¦¦«

(æè):äãOa äzà øeøàå øéòa äzà øeøà̈¬©−̈¨¦®§¨¬©−̈©¨¤«

(æé):EzøàLîe Eàðè øeøà̈¬©§£−¦§©§¤«

(çé)ðèá-éøt øeøàéôìà øâL Eúîãà éøôe EE ¨¬§¦«¦§§−§¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−
ðàö úøzLòå:E §©§§¬ŸŸ¤«

(èé):Eúàöa äzà øeøàå Eàáa äzà øeøà̈¬©−̈§Ÿ¤®§¨¬©−̈§¥¤«

(ë)ýåýé çlLé|äîeänä-úà äøànä-úà Ea §©©´§Ÿ̈´Â§Â¤©§¥¨³¤©§¨Æ
ãò äNòz øLà Eãé çìLî-ìëa úøòânä-úàå§¤©¦§¤½¤§¨¦§©¬¨«§−£¤´©«£¤®©´

éììòî òø éðtî øäî Eãáà-ãòå EãîMäøLà E ¦¨«¤§³§©£¨§Æ©¥½¦§¥²¬Ÿ©©«£¨¤−£¤¬
:éðzáæò£©§¨«¦

i"yx£‰¯‡n‰∑:ּכמֹו יג)חּסרֹון, ממארת"(ויקרא ּבהלֹות ∑‰Óe‰n‰."צרעת קֹול .ׁשּגּוׁש «¿≈»ְְִֶֶַַַָָ«¿»ִֶָ

cÏÂ·e‡יא  CÚÓ„ ‡cÏÂa ‡·ËÏ ÈÈ Cp¯˙BÈÂ¿¿ƒ»¿»¿»»¿«¿»ƒ¿»¿«¿»
ÌÈi˜ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ CÚ¯‡„ ‡a‡·e C¯ÈÚ·„ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»««¿»ƒ«ƒ

:CÏ ÔzÓÏ C˙‰·‡Ï ÈÈ¿»«¬»»»¿ƒ«»

iÓL‡יב  ˙È ‡·Ë d¯ˆB‡ ˙È CÏ ÈÈ ÁzÙÈƒ¿«¿»»»»≈»»»¿«»
Ïk ˙È ‡Î¯·Ïe dcÚa CÚ¯‡ ¯ËÓ ÔzÓÏ¿ƒ«¿««¿»¿ƒ»≈¿»»»»»
‡Ï z‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓÓÚÏ ÛÊB˙Â C„È È„·BÚ»≈¿»¿≈¿«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»

:ÛeÊ¿̇

Ì¯aיג  È‰˙e LlÁÏ ‡ÏÂ ÛÈw˙Ï ÈÈ CpzÈÂ¿ƒ¿ƒ»¿»¿«ƒ¿»¿«»¿≈¿«
Ïa˜˙ È¯‡ ‡zÁ˙Ï È‰˙ ‡ÏÂ ‡lÚÏ¿≈»¿»¿≈¿«¿»¬≈¿«≈
‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡ Èc C‰Ï‡ ÈÈc ‡i„BwÙÏ¿ƒ«»«¿»¡»»ƒ¬»¿«¿»»

:„aÚÓÏe ¯hÓÏ ÔÈ„≈¿ƒ«¿∆¿»

wÙÓ„יד  ‡‡ Èc ‡iÓb˙t ÏkÓ ÔeËÒ˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»«»ƒ¬»¿«≈
¯˙a C‰ÓÏ ‡Ï‡ÓNe ‡ÈnÈ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔBÎ˙È»¿»≈«ƒ»¿»»ƒ¿«»«

:ÔepÁÏÙÓÏ ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË«¬««¿«»¿ƒ¿¿ƒ

‡C‰Ïטו  ÈÈc ‡¯ÓÈÓa Ïa˜˙ ‡Ï Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ»¿««¿≈¿»«¿»¡»»
Èc È‰BÓÈ˜e È‰B„Bwt Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯hÓÏ¿ƒ«¿∆¿«»»ƒƒ¿»ƒƒ
Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C„wÙÓ ‡‡¬»¿«¿»»≈¿≈¬»»

:Cp˜a„ÈÂ ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»

Ï˜Áa‡:טז  z‡ ËÈÏÂ ‡z¯˜a z‡ ËÈÏƒ«¿¿«¿»¿ƒ«¿¿«¿»

C˙Âˆ‡Â:יז  ClÒ ËÈÏƒ«»¿«¿»»

È¯˜aיח  CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÚÓ„ ‡cÏÂ ËÈÏƒ«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿«¿»«¿≈
:CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙»¿∆¿≈»»

C˜tÓa:יט  z‡ ËÈÏÂ CÏÚÓa z‡ ËÈÏƒ«¿¿≈¬»¿ƒ«¿¿ƒ¿»

ÈÂ˙כ  ‡iLebL ˙ÈÂ ‡z¯‡Ó ˙È Ca ÈÈ È¯‚È¿»≈¿»»»¿∆¿»¿»ƒ«»¿»
„Ú „aÚ˙ Èc C„È ˙eËLB‡ ÏÎa ‡˙ÈÙBÊÓ¿ƒ»¿»»¿»ƒ«¿≈«
˙eLÈa Ì„˜ ÔÓ ÚÈ¯Ùa „·È˙„ „ÚÂ ÈˆzL˙c¿ƒ¿≈≈¿«¿≈«ƒ¿ƒ«ƒ√»ƒ

:ÈzÏÁ„ ‡z˜·Lc CÈ„·BÚ»»ƒ¿«¿»««¿ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

k)(äøànäïBøqç Y¯od Ff dWxtA xEn`d lMW oeiM K` ,h ,b ik`ln i"Wx d`x ,dllw oFWl `Ed dx`n llM KxcA ©§¥¨¦¨§¤¤§¨§¥¨§§¨¨§¥©¦©§¨¦©¥¨¤¨¨¨§¨¨¨¥



eaz`נב zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(àë)ìòî Eúà Búlk ãò øácä-úà Ea ýåýé ÷aãé©§¥¯§Ÿ̈²§−¤©¨®¤©µ©Ÿ´«Ÿ§½¥©Æ
:dzLøì änL-àá äzà-øLà äîãàä̈«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«

(áë)øçøçáe ú÷lcáe úçcwáe úôçMa ýåýé äëké©§¨´Â§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©©©¤À¤©«©§ªÆ
:Eãáà ãò Eeôãøe ïB÷øiáe ïBôcMáe áøçáe©¤½¤©¦¨−©¥«̈®§¨−©¬¨§¤«

i"yx£˙ÙÁMa∑ ונפּוח נׁשחף לב)לׁשֹון:∑Ácw·e˙.ׁשּבׂשרֹו ׁשל (דברים אׁש והּוא ּבאּפי", קדחה אׁש "ּכי ««∆∆ְְְִֶַַָָ««««ְְְְִִֵֵֶַָָ
ּבלע"ז מלוו"י היטץ)חֹולי, מאד ,(פיבער חּמה הם ∑lc·e˜˙.ׁשהיא חלאים ּומיני מּקּדחת, יֹותר .חּמה ְְִִֶַַַָֹ««∆∆ֳִִִֵֵֵַַַַָָ

¯Á¯Á·e∑:לׁשֹון ּובלע"ז למים, ּתמיד וצמא הּגּוף, ּתֹו הּמחּממֹו ל)חלי חרב",(איוב מּני חרה (ירמיה "ועצמי ««¿Àְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ
מאׁש"ו) מּפּוח עליÁ·e∑¯·."נחר ÔB˜¯È·e.ּגיסֹות יביא ÔBÙcL·e∑ ׁשּבּׂשדֹות ּתבּואה ∑ÔBÙcL.מּכת ֵֵַַָָ«∆∆ְִֶָָָ«ƒ»«≈»ְֶַַַָָƒ»

C˙Èכא  ÈˆzLÈc „Ú ‡˙BÓ ˙È Ca ÈÈ ˜a„È«¿≈¿»»»»«¿ƒ¿≈≈»»
:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡ Èc ‡Ú¯‡ ÏÚÓ≈««¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

z˜Ï„·e‡כב  ‡zÁc˜·e ‡zÙÁLa ÈÈ CÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿«∆¿»¿««¿»ƒ¿∆¿»
‡B˜¯È·e ‡BÙcL·e ‡a¯Á·e ‡¯eÁ¯Á·e¿«¿»¿«¿»¿ƒ¿»¿«¿»

:„·È˙c „Ú CpÙc¯ÈÂ¿ƒ¿¿À»«¿≈»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

dx`n"W ixd ,zFllwoFWNn Dpi` " §¨£¥¤§¥¨¥¨¦§
`Ede ,dllw lW bEq `N` ,dllw§¨¨¤¨¤§¨¨§
xW` Lci glWn lkA" oFxQgd©¦¨§¨¦§©¨§£¤
i"Wx mB d`xE .aEzMd oFWlM ,"dUrY©£¤¦§©¨§¥©©¦
,Fl `ai oFxqg" :ak ,gk ilWn¦§¥¤§¨Ÿ

."eici iUrnA zgNYWn dx`OdW¤©§¥¨¦§©©©§©£¥¨¨
"úøàîî úòøö" Bîk¯.ap ,bi `xwIe §¨©©©§¤¤©¦§¨

oFNiq oFWl" `EdW mW i"Wx d`x la £̀¨§¥©¦¨¤§¦
"xi`nn)ck ,gk l`wfgi(oipr" EpidC , ©§¦§©§¦§©
"da`kd)my l`wfgi i"yx(KMÎxg`e . ©§¨¨§©©¨

`NW ,dx`n FA oY FWxcnE" :siqFd¦¦§¨¥§¥¨¤Ÿ
WExitl dxF`kle ."EPnid dpdY¤§¤¥¤§¦§¨§¥
K` .oFxqg Epid "dx`n" WxcOd©¦§¨§¥¨©§¤§©
oFWl Fpi` WxcOd WExitl mBW d`xp¦§¤¤©§¥©¦§¨¥§
WExitkE ,dllw oFWl `N` oFxqg¤§¤¨§§¨¨§¥
mY` dx`OA" :a ,el dxfÎdcFar i"Wx©¦£¨¨¨©§¥¨©¤
dxifB mkilr milAwn mY` ± mix`p¥¨¦©¤§©§¦£¥¤§¥¨

."mkilr xq`pe dllwaE xEx`A§¨¦§¨¨§¤¡¨£¥¤
äîeänäLebL Y¯mEBxYd oFWlM ©§¨¦¦§©©§

:a ,r oiHiB i"Wx d`xE ."`IWEBW zi"¨¦©¨§¥©¦¦¦
xnFlM ,dnEdn lW mEBxY ± `YWibW"§¦§¨©§¤§¨§©
,h `xzA `aA i"WxaE ."lAlan zrC©©§ª§¨§©¦¨¨©§¨

."oFrBWe dnEdn oFWl ± WBWn" :a§©¥§§¨§¦¨
úBìäa ìB÷¯ck ,ci zFnW i"Wx d`x ¤¨§¥©¦§

ililBd iqFi iAx mWA)(mFwn lM" : §¥©¦¥©§¦¦¨¨
."`Ed lFw znrxd ,dnEdn FA xn`PW¤¤¡©§¨©§¨©
zngn xvFp zrCd lEAlA xnFlM§©¦§©©©¨¥£©
.mc`d z` zFlidaOd zFlFw znrxd©§¨©©©§¦¤¨¨¨
znrxd oipr KIX dn oEIr Kixv K ©̀¨¦¦©©¨¦§©©§¨©
dpEMd ilE`e ."Lci glWn" lv` lFw¥¤¦§©¨§§©©©¨¨
zFlFTW ,oYnE `VnA dldAd zFlFwl§©¤¨¨§©¨©¨¤
didYW dAiq Ffi` zngn) dldA( ¤¨¨¥£©¥¦¨¤¦§¤
KM KFYOW ,miqkPd Kxr z` zFcixFn¦¤¤¤©§¨¦¤¦¨
,lFfA mdiqkp xFMnl EldAi miWp`d̈£¨¦¦¨£¦§¦§¥¤§

.cqtd icil E`aie`k dxez §¨Ÿ¦¥¤§¥

ak)(úôçMaçeôðå óçLð BøNaL Y ©©¤¤¤§¨¦§¨§¨©
¯± ztgW" :fh ,ek `xwIe i"Wx d`xE§¥©¦©¦§¨©¤¤

gEtpl dnFC .. xUAd z` sgWOW ilg¢¦¤§©¥¤©¨¨¤§¨©
."dtErf eipR zi`xnE ,Fzgitp dlwEdW¤§¨§¦¨©§¦¨¨§¨
FxUAW ± sEgW" :a ,ek dhFq i"WxaE§©¦¨¨¤§¨

."gM FA oi`e ,Waie dlke sgWp¦§©§¨¨§¨¥§¥Ÿ©
úçcwáeì Yäçã÷ Là ék" ïBL ©©©©§¦¥¨§¨

"étàá¯dxrA .ak ,al oOwl)my i"yx(. §©¦§©¨¨£¨
ã"ééåìî ,íéìBç ìL Là àéäå¯ §¦¥¤¦

malweidzgCw ,æòìa. ©©©§©©
ãàî änç àéäL¯i"Wx mB d`xE ¤¦©¨§Ÿ§¥©©¦

z` giCwOW ilg ± zgCw" :mW `xwIe©¦§¨¨©©©¢¦¤©§¦©¤
."FxiranE FnOgnE sEBd©§©§©§¦

ú÷lcáe,úçcwî øúBé änç Y ©©¤¤©¨¥¦©©©
.íä íéàìç éðéîeøçøçáeéìç Y ¦¥¢¨¦¥©©§ªŸ¦

ãéîz àîöå óebä CBz Bînçîä©§©§©§¨¥¨¦
è"ðéîéãøùéà æòìáe ,íéîì¯ §©¦§©©

esardement.zEWAizd ,zEnOgzd ,¦§©§¦§©§
ì"áøç épî äøç éîöòå" ïBL¯aFI` §§©§¦¨¨¦¦Ÿ¤¦

ipRn WAiznE dxgPd xaC oFWl .l ,l§¨¨©¤¡¤¦§©¥¦§¥
W`d mFg)my i"yx(. ¨¥

"Làî çtî øçð"¯.hk ,e dinxi ¨©©ª©¥¥¦§§¨
mze ,W`d gMn Kxgpe xgp gEROd©©©¨©§¤¡©¦Ÿ©¨¥§©

FR` dxg oFWl xgp ,FNEM zxtFrd)i"yx ¨¤¤¨©§¨¨©
my(.

áøçáeéìò àéáé YúBñéb E¯,xnFlM ©¤¤¨¦¨¤§¨§©
WxiRW r"a`xM `lcE ,WOn axg¤¤©¨§¨§¤¥©

axg oFWNn)oexkfd xtq(df oi`W EpidC . ¦§Ÿ¤§©§¤¥¤
zwNCde zgCTde ztgXd FnM§©©¤¤§©©©©§©©¤¤
la` ,mi`lg ipin mNM mdW ,xEgxgde§©©§¤¥ª¨¦¥¢¨¦£¨
uEgn aiF`d axg `N` ,ilFg Fpi` df¤¥¦¤¨¤¤¨¥¦

)m"`x(.
ïB÷øéå ïBôcLäàeáz úkî Y¯ ¦¨§¥¨©©§¨

,zgCTde ztgXd FnM EN` oi` :WExiR¥¥¥§©©¤¤§©©©©
,axgd FnM `le ,FtEbA mi`lg mdW¤¥¢¨¦§§Ÿ§©¤¤

`N` ,uEgn aiF`dn FtEbA dMn `EdW¤©¨§¥¨¥¦¤¨
zF`EaYA dMn)m"`x(i"Wx d`xE . ©¨©§§¥©¦

.zF`EaYA ± oFtCW" :` ,hi ziprY©£¦¦¨©§
EdGW xnFl Kixv la` ."ilFg ± oFwxi¥¨¦£¨¨¦©¤¤
la` ,cxtpA cg` lM mixMfp mdWM§¤¥¦§¨¦¨¤¨§¦§¨£¨
oFtCW miCwde) cgi mixMfp mdW o`M̈¤¥¦§¨¦©©§¦§¦¦¨

oFwxil(dMn oFtcXdW FnM ixd , §¥¨£¥§¤©¦¨©¨
.d`EaYA dMn oFwxId KM ,d`EaYA©§¨¨©¥¨©¨©§¨

úBãOaL¯.Exvwp `l oicrWM EpidC ¤©¨§©§§¤£©¦Ÿ¦§§
ïBôcLíéã÷ çeø Y¯.zigxfn gEx ¦¨©¨¦©¦§¨¦

WxtOW e ,`n ziW`xA i"Wx d`xE§¥©¦§¥¦¤§¨¥
odW "micw zFtEcWE"zFhEaggExA §¨¦¤¥£§©

"oFtCW"W Wxtn o`M ENi`e .zigxfn¦§¨¦§¦¨§¨¥¤¦¨
`le ,"micw gEx" FWExiR Fnvr©§¥©¨¦§Ÿ

d`EaYdWdhEagWie ,micw gExA ¤©§¨£¨§©¨¦§¥
zNigzA xaM xn`p o`MW mEXn xnFl©¦¤¨¤¡©§¨¦§¦©
"dkMi" xnFlM ,"dkMi" wEqRd©¨©§¨§©©§¨
Wxtl aEW KIW `l ,oM m`e ,"oFtCW"A§¦¨§¦¥Ÿ©¨§¨¥
okl ,dhage dMn oFWNn "oFtCW"¦¨¦§©¨©£¨¨¨¥
gExA 'd dkMi :aEzM ENi`M FWxtn§¨§§¦¨©§¨§©
z` dMY micTd gExW dpEMde ,micẅ¦§©©¨¨¤©©¨¦©¤¤
:k ,ek `xwIe i"Wx mB d`xE .d`EaYd©§¨§¥©©¦©¦§¨

`A xivTd zrWaE"oFtCWdwlnE ¦§©©¨¦¨¦¨©§¤
m`W" :ak ,ci lirl i"Wx d`xE ."FzF`§¥©¦§¥¤¦
,iE`xM zFxUrn mixVrn mY` oi ¥̀©¤§©§¦©©§¨¨
gEx `ivFn ip` lXAzdl KEnq `EdWM§¤¨§¦§©¥£¦¦©
i"Wx d`xE ."oYtCWn `ide micẅ¦§¦§©©§¨§¥©¦
Fpi`e Kxd dwln oFtCW" :a ,gi zFkxA§¨¦¨©§¤¨©§¥

."dWTd sCWn§©¥©¨¤
ä"ìùà¯hasle,mFg.æòìa§©©

ïB÷øéLáé Y¯mikln i"Wx d`x la` ¥¨Ÿ¤£¨§¥©¦§¨¦
dlFr Dpi` d`EaYdW ± oFwxi" :fl ,g `¥¨¤©§¨¥¨¨

."zlFAW zFUrl dpTA©¨¤©£¦¤
ïéëtäðå ïéôéñëî äàeázä éðôe§¥©§¨©§¦¦§¤§¨¦

å"ø÷ ,"ïB÷øé"ì¯cromFMxM ,.æòìa §¥¨©§§©©



נג `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy
ּבלע"ז אשילד"ה קדים, קמ"א ∑ÔB˜¯È.(זאנענפערבראנט)רּוח לירקֹון, ונהפכין מכסיפין הּתבּואה ּופני יבׁש, ְִַַַָ≈»ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹ

‡·„E.(געלב)ּבלע"ז „Ú∑מאלי ׁשּתכלה ,אֹות אבֹוד עד ּכלֹומר דתיבד', 'עד .ּתרּגּום: ְַַ«»¿∆ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַ

(âë)éîL eéäåõøàäå úLçð ELàø-ìò øLà E §¨¬¨¤²£¤¬©«Ÿ§−§®¤§¨¨¬¤
ézçz-øLà:ìæøa E £¤©§¤−©§¤«

i"yx£˙LÁ EL‡¯ŒÏÚ ¯L‡ EÈÓL eÈ‰Â∑,אמרן עצמֹו מּפי מׁשה הּללּו, מּפי קללֹות סיני וׁשּבהר ¿»»∆¬∆«…¿¿…∆ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹ
אמר  נאמר:הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא וכן ּכמׁשמען. כו)ן לי,(ויקרא תׁשמעּו לא וכאן "ואם קרי", עּמי ּתלכּו ואם ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּכן  וגם יחיד, ּבלׁשֹון לאמרן ּבקללֹותיו מׁשה הקל ה'", יּככה ...ּב ה' ידּבק ,אלהי ה' "לקֹול אֹומר: ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהּוא
אֹומר: הּוא ׁשּבראׁשֹונֹות הקל, זֹו הּׁשמים (שם)ּבקללה יהיּו ׁשּלא ּכּנחּוׁשה", וארצכם ּכּברזל ׁשמיכם "את ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

מּזיעה, ׁשהּנחׁשת ּכדר מּזיעה ּתהא והארץ ּבעֹולם, חרב יהא ּכ ּומּתֹו מּזיע, הּברזל ׁשאין ּכדר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמּזיעין
ׁשּלא  אףֿעלּֿפי מּזיעין, ׁשמים ׁשּיהיּו ּברזל, וארצ נחׁשת ׁשמי אֹומר: הּוא וכאן ּפרֹותיה, מרקבת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹוהיא
מּזיע  הּברזל ׁשאין ּכדר מּזיעה ּתהא לא והארץ ּבעֹולם, אבדן ׁשל חרב יהיה לא מּכלֿמקֹום מטר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹיריק ּו
וכן  ּפרֹות, ּתֹוציא לא ּכברזל, ׁשהיא ּבין ּכנחׁשת ׁשהיא ּבין היא קללה ּומּכלֿמקֹום מרקיבין, הּפרֹות ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹואין

מטר  יריקּו לא .הּׁשמים ִִַַָָָָֹ

ÔÈÈÒÁכג  CLÈ¯ ÈÂlÚ Èc CiÓL ÔB‰ÈÂƒ¿«»ƒƒ»≈≈»¬ƒƒ
C˙BÁ˙ È„ ‡Ú¯‡Â ‡¯ËÓ ‡˙Á‡lÓ ‡LÁkƒ¿»»ƒ«¬»»ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»

:ÔÈ¯t „aÚÓlÓ ‡ÏÊ¯ÙÎ ‡ÙÈwz«ƒ»¿«¿¿»ƒ¿∆¿«≈ƒ

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Eãáà ãò"ãáéúc ãò" :íebøz Y¯ ©¨§¤©§©§¥©
.ca`YW cr©¤Ÿ©

EúBà ãáà ãò øîBìk¯ca`YW `le §©©£Ÿ§§Ÿ¤Ÿ©
[dca`] Ll)dcya x`a(. §£¥¨

éìàî äìëzLE¯df oi`W ,xnFlM ¤¦§¤¥¥¤§©¤¥¤
oM m`W ,LzF` cia`IW ,`vFi lrFR©¥¤©£¦§¤¦¥
cr" F`] "Lcia`d cr" xnFl Fl did̈¨©©©£¦§©
`Ed `N` ,[k wEqR lirlcM ,"Lca £̀¨§§¦§¥¨¤¨
KM aB`e ,Lil`n ca`YW ,cnFr lrFR©¥¤Ÿ©¥¥¤§©©¨
dca` oFWNW xnFl ,"dlkYW" WxiR¥©¤¦§¤©¤§£¥¨
oFWNn `le ,oFiNM oFWNn `Ed o`M̈¦§¦¨§Ÿ¦§
,`i lirlE ,gl ,ek `xwIeaM ,dca £̀¥¨¦§©¦§¨§¥

.fibk dxez

bk)(éîL eéäåELàø ìò øLà E §¨¨¤£¤©Ÿ§
úLçðétî äLî eìlä úBìì÷ Y §Ÿ¤§¨©¨Ÿ¤¦¦

ïøîà Bîöò¯WcFTd gExA)dlibn 'qez ©§£¨¨§©©¤
a ,`l(FOr miMqd `EdÎKExAÎWFcTde .§©¨¨¦§¦¦

)`"eb(:a ,ep oixcdpq i"Wx d`xE .§¥©¦©§¤§¦
mdl dpFW did eil`n e`l dWnC"§¤¨¥¥¨¨¨¤¨¤
,dizFvn lr mxidfnE dxFz dpWn¦§¥¨©§¦¨©¦§¤¨
iwqR d`xE ."`Ed DlATW FnM `N ¤̀¨§¤¦§¨§¥¦§¥
xvF` .686 cEOr "wcv gnv"dl mipic¦¦§©¤©¤¤©©
.Kli`e 29 cEOr mixaC zFgiU ihETl¦¥¦§¨¦©§¥¨

éðéñ øäaLå¯,izFTgA zWxtA §¤§©¦©§¨¨©§ª©
.ipiqA mzFid zrA Exn`PW¤¤¤§§¥¡¨§¦©

ïøîà àeä-Ceøa-LBãwä étî¯ ¦¦©¨¨£¨¨
il xn` KM :xnFl gilW dUrpe§©£¨¨¦©©¨¨©¦

`EdÎKExAÎWFcTd)a ,`l dlibn i"yx(. ©¨¨
ïòîLîk¯miaEzMd zErnWn itM §©§¨¨§¦©§¨©§¦

,"iYzpe" :oFWlA xn`p mXW ,mWe o`M̈§¨¤¨¤¡©¦§§¨©¦
zlFkidW in ± "iYgNWe" ,"iYcwtde"§¦§©§¦§¦©§¦¦¤©§¤

dkMi" :azM o`M la` ,zFUrl FciA§¨©££¨¨¨©©§¨
:eil`n oxn` dWn ,"LA 'd wAci" ,"'d©§¥§¤£¨¨¥¥¨
ciwti `Ed ± eizFvn lr ExarY m ¦̀©©§©¦§¨©§¦

mkilr)my i"yx(oi`W xidadl Wie . £¥¤§¥§©§¦¤¥
zrC lr oM xn` dWOW dlilg dpEMd©©¨¨¨¦¨¤¤¨©¥©©©
xn` `l zg` zF` ENit` ixdW ,Fnvr©§¤£¥£¦©©Ÿ¨©
izFTgA zWxtA `N` ,FYrCn dWn¤¦©§¤¨§¨¨©§ª©
`EdÎKExAÎWFcTd ENi`M mxn` dWn¤£¨¨§¦©¨¨
mxn` dWn o`M EN`e ,FnvrA xAcn§©¥§©§§¦¨¤£¨¨

Fnvr mWA EN`M)`"eb t"r(. §¦§¥©§
øîàð ïëå¯:`qxiBd miqEtCd cg`A §¥¤¡©§©©©§¦©¦§¨
.xn`p okl̈¥¤¡©

"éì eòîLú àì íàå"¯.ci ,ek `xwIe §¦Ÿ¦§§¦©¦§¨
"éø÷ énò eëìz íàå"¯.`k ,ek `xwIe §¦¥§¦¦¤¦©¦§¨

éäìà 'ä ìB÷[a]" :øîBà àeä ïàëå"E §¨¥§¡Ÿ¤
¯.eh wEqR̈

"Ea 'ä ÷aãé"¯.`k wEqR ©§¥§¨
"'ä äëké"¯.ak wEqR ©§¨¨

ìa ïøîàì åéúBìì÷a äLî ì÷äïBL ¥¥Ÿ¤§¦§¨§¨§¨¦§
ãéçé¯` :minrh ipW mdW d`xp( ¨¦¦§¤¤¥§¥§¨¦

iRn Exn`p zFllTd "mipdM zxFz"A§©Ÿ£¦©§¨¤¤§¦¦
;dWn iRn Exn`p o`M EN`e ,dxEaBd©§¨§¦¨¤¤§¦¦¤
iROW zFllwl xzFi WEgl Wie§¥¨¥¦§¨¤¦¦
.dWn iROW zFllwl xW`n dxEaBd©§¨¥£¤¦§¨¤¦¦¤

a(Exn`p zFllTd "mipdM zxFz"A§©Ÿ£¦©§¨¤¤§
oFWlA Exn`p o`M EN`e ,miAx oFWlA¦§©¦§¦¨¤¤§¦§
zFllwl xzFi WEgl Wie ;cigï¦§¥¨¥¦§¨
xW`n miAx oFWlA zFxn`Pd©¤¡¨¦§©¦¥£¤

cigi oFWlA zFxn`Pd zFllwl)`"yxdn ¦§¨©¤¡¨¦§¨¦
my dlibn(.

ì÷ä Bæ äìì÷a ïk íâå¯oeiMW §©¥¦§¨¨¥¥¤¥¨

,lwdl FciA Wi Fnvr iRn mxn`W¤£¨¨¦¦©§¥§¨§¨¥
zxFz"AW zFllw oMÎoi`XÎdn©¤¥¥§¨¤§©
dnE`n zFPWl lFki Fpi` ,"mipdMŸ£¦¥¨§©§¨
`EdÎKExAÎWFcTd iRn rnXW itMn¦§¦¤¨©¦¦©¨¨

Fnvr)m"`x t"r(. ©§
øîBà àeä úBðBLàøaL¯,ek `xwIe ¤¨¦¥©¦§¨

.hi
íëöøà úàå ìæøak íëéîL úà"¤§¥¤©©§¤§¤©§§¤
ïéòéfî íéîMä eéäé àlL ,"äLçpk©§ª¨¤Ÿ¦§©¨©¦©¦¦
Ck CBzîe ,òéfî ìæøaä ïéàL Cøãk§¤¤¤¥©©§¤©¦©¦¨
àäz õøàäå ,íìBòa áøç àäé§¥Ÿ¤¨¨§¨¨¤§¥
àéäå ,òéfî úLçpäL Cøãk äòéfî©¦¨§¤¤¤©§Ÿ¤©¦©§¦
:øîBà àeä ïàëå ,äéúBøt úá÷øî©§¤¤¥¤¨§¨¥

éîL","ìæøa" Eöøàå "úLçð .. E ¨¤§Ÿ¤§©§§©§¤
àlL ét-ìò-óà ,ïéòéfî íéîL eéäiL¤¦§¨©¦©¦¦©©¦¤Ÿ
äéäé àì íB÷î-ìkî ,øèî e÷éøé̈¦¨¨¦¨¨Ÿ¦§¤
àì õøàäå ,íìBòa ïBcáà ìL áøçŸ¤¤£©¨¨§¨¨¤Ÿ
ìæøaä ïéàL Cøãk äòéfî äéäz¦§¤©¦¨§¤¤¤¥©©§¤

ïéáé÷øî úBøtä ïéàå ,òéfî¯mB d`x ©¦©§¥©¥©§¦¦§¥©
lfxAM mkinW z` iYzpe" :mW i"Wx©¦¨§¨©¦¤§¥¤©©§¤
lXn dWw Ff ± dWgPM mkvx` z`e§¤©§§¤©§ª¨¨¨¦¤
LinW Eide :xnF` `Ed mXW ,dWn¤¤¨¥§¨¨¤
EidIW ,'ebe zWgp LW`x lr xW £̀¤©Ÿ§§¤¤¦§
,driGn zWgPdW KxcM oiriGn minXd©¨©¦©¦¦§¤¤¤©§¤©¦¨
lfxAd oi`W KxcM driGn Dpi` ux`de§¨¨¤¥¨©¦¨§¤¤¤¥©©§¤
la` ,dizFxiR zxOWn `ide ,riGn©¦©§¦§©¤¤¥¤¨£¨
KxcM oiriGn Eidi `l minXd o`M̈©¨©¦Ÿ¦§©¦¦§¤¤
,mlFrA axg `die riGn lfxAd oi`W¤¥©©§¤©¦©¦¥Ÿ¤¨¨
zWgPdW KxcM driGn `dY ux`de§¨¨¤§¥©¦¨§¤¤¤©§¤

."dizFxiR zcA`n `ide ,driGn©¦¨§¦§©¤¤¥¤¨
àéä äìì÷ íB÷î-ìkîe¯ixdW ¦¨¨§¨¨¦¤£¥



eaz`נד zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(ãë)-ïî øôòå ÷áà Eöøà øèî-úà ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¤§©¬©§§−¨¨´§¨¨®¦
éìò ãøé íéîMä:CãîMä ãò E ©¨©̧¦Æ¥¥´¨¤½©−¦¨«§¨«

i"yx£¯ÙÚÂ ˜·‡ Eˆ¯‡ ¯ËÓ∑(ג מטרא.(תענית ּדבתר להרּביץ זיקא ּכדי ּבֹו ואין צרּכֹו, ּכל ולא יֹורד את מטר ¿««¿¿»»¿»»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
טיט  ונעׂשה ּבהם ונדּבק הּמים, מן לחים ׁשהן הּזרעים עׂשב את ּומכּסה האבק, את ּומעלה ּבאה והרּוח ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָהעפר,

ּומרקיבין  .ּומתיּבׁש, ְְִִִֵַַ

(äë)ðzéýåýé E|bðéáéà éðôì óàöz ãçà Cøãa E ¦¤§¸§Ÿ̈´¦¨»¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ¥¥´
äåòæì úééäå åéðôì ñeðz íéëøã äòáLáe åéìà¥½̈§¦§¨¬§¨¦−¨´§¨¨®§¨¦´¨§©«£½̈

:õøàä úBëìîî ìëì§−Ÿ©§§¬¨¨«¤
i"yx£‰ÂÚÊÏ∑,מּמ מּכֹותי ׁשֹומעי ּכל ׁשּיזּועּו ּולזיע, ׁשּבא לאימה ּכדר עלינּו יבא ׁשּלא לנּו, 'אֹוי ויאמרּו: ¿«¬»ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ

אּלּו' .על ֵַ

(åë)íéîMä óBò-ìëì ìëàîì Eúìáð äúéäå§¨«§¨³¦§¨«§Æ§©«£½̈§¨¬©¨©−¦
:ãéøçî ïéàå õøàä úîäáìe§¤«¡©´¨¨®¤§¥−©«£¦«

(æë)áøbáe íéøçèáe íéøöî ïéçLa ýåýé äëké©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ©§Ÿ¦½©¨−̈
:àôøäì ìëeú-àì øLà ñøçáe¤¨®¤£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ÔÈÁLa∑'ּב'בכֹורֹות ּכדאיתא מּבחּוץ, ויבׁש מּבפנים לח מאד: היה מא)רע ׁשחין ∑b¯·.(דף ƒ¿ƒƒ¿«ƒְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָֹ»»ְִ
יבׁשׁש∑Ò¯Á.לח  .ּכחרס חין ַ»∆ְִֵֶֶַָ

ÔÓכד  ‡¯ÙÚÂ ‡˜·‡ CÚ¯‡ ¯ËÓ ˙È ÈÈ ÔzÈƒ≈¿»»¿««¿»«¿»¿«¿»ƒ
:ÈˆzL˙c „Ú CÏÚ ˙eÁÈ ‡iÓL¿«»≈¬»«¿ƒ¿≈≈

Á„‡כה  ‡Á¯‡a C‡Ò Ì„˜ ¯È·z ÈÈ CpzÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ√»»¿»¿»¿»¬»
˜B¯Úz ÔÁ¯‡ ‡Ú·L·e d˙ÂÏ ˜Btzƒ¿»≈¿ƒ¿»»¿»≈ƒ
:‡Ú¯‡ ˙ÂkÏÓ ÏÎÏ ÚÈÊÏ È‰˙e È‰BÓ„wÓƒ√»ƒ¿≈¿ƒ«¿»«¿¿««¿»

ÙBÚ‡כו  ÏÎÏ ÏÎÈÓÏ ‡¯bLÓ CzÏ· È‰˙e¿≈¿ƒ¿»¿«¿»¿≈«¿»»
:„ÈÓc ˙ÈÏÂ ‡Ú¯‡ ˙¯ÈÚ·ÏÂ ‡iÓL„ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ««¿»¿≈¿»ƒ

ÔÈ¯BÁË·eכז  ÌÈ¯ˆÓ„ ‡ÁLa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¬»¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ
Ïek˙ ‡Ï Èc LÈaÈ ÒÈ¯Á·e ‡a¯‚·e¿«¿»«¬ƒ«ƒƒ»ƒ

:‰‡qz‡Ï¿ƒ«»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

zFllTdn zg`M Exn`p)g"ty(. ¤¤§§©©¥©§¨
àéäL ïéa¯.ux`d ¥¤¦¨¨¤

àì ,ìæøak àéäL ïéa ,úLçpk©§Ÿ¤¥¤¦©©§¤Ÿ
e÷éøé àì íéîMä ïëå ,úBøt àéöBz¦¥§¥©¨©¦Ÿ¨¦

øèî¯mdW oiaE zWFgPM mdW oiA ¨¨¥¤¥©§¤¥¤¥
.lfxAMck dxez ©©§¤

ck)(øôòå ÷áà Eöøà øèîà÷éæ" Y §©©§§¨¨§¨¨¦¨
"àøèî øúác¯gExd .a ,b ziprY §¨©¦§¨©£¦¨©

`le .cIn x`aIW itkE ,xhOd xg`NW¤§©©©¨¨§¦¤§¨¥¦¨§Ÿ
xtre wa` didi xhOdW)m"`x(. ¤©¨¨¦§¤¨¨§¨¨

Bkøö ìk àìå ãøBé øèî¯oicr K` ¨¨¥§Ÿ¨¨§©£©¦
.dllw Ff oi ¥̀§¨¨

"øôò"ä úà õéaøäì éãk Ba ïéàå¯ §¥§¥§©§¦¤¤¨¨
.dlri `NW¤Ÿ©£¤

"÷áà"ä úà äìòîe äàa çeøäå¯ §¨©¨¨©£¨¤¨¨¨
`EdWkE ,xtr `xwp ux`d lr `EdWM§¤©¨¨¤¦§¨¨¨§¤
:aEzMd ltM okl ,wa` `xwp dlFr¤¦§¨¨¨¨¥¨©©¨
wa` dlri EpidC ,"xtre wa`"¨¨§¨¨§©§©£¤¨¨
KMW "awri zlgp"A azke .xtrdn¥¤¨¨§¨©§©£©©£Ÿ¤¨
,"Lvx` xhn 'd oYi" :wEqRd WExiR¥©¨¦¥§©©§§
:FWExiRW F` ."xtre wa`" KMÎxg`e§©©¨¨¨§¨¨¤¥

didIW otF`A "Lvx` xhn 'd oYi"¦¥§©©§§§¤¤¦§¤
."xtre wa`"¨¨§¨¨

íéçì ïäL íéòøfä áNò úà äqëîe§©¨¤¥¤©§¨¦¤¥©¦
íäa ÷aãðå íénä ïî¯`id Ff ¦©©¦§¦§©¨¤¦

zcixin d`vFzM dnxbPW dllTd©§¨¨¤¦§§¨§¨¨¦¦©
gExdW" :mW ziprY i"WxaE .xhOd©¨¨§©¦©£¦¨¤¨©
wAcpe ,minWBd xg` wa` dlrn©£¨¨¨©©©§¨¦§¦§¨

."d`EaYA©§¨
ïéáé÷øîe Laéúîe èéè äNòðå¯Ffe §©£¤¦¦§©¥©§¦¦§

.dllTd `iddk dxez ¦©§¨¨
dk)(äåòæìòéæìe äîéàì Y¯"derf" §©£¨§¥¨§¦©©£¨

"rf `le mw `l") "rf" zxfBn `id(, ¦¦¦§©¨Ÿ¨§Ÿ¨
xaC mWl daiYA zcxFi e"iEde)i"yx §©¨¤¤©¥¨§¥¨¨

gi ,k `xwie(.
eòeæiL¯.ErfrCfi ¤¨¦§©§§

éúBkî éòîBL ìk:eøîàéå ,Enî E ¨§¥©¤¦§§Ÿ§
àaL Cøãk eðéìò àáé àlL ,eðì éBà¨¤Ÿ¨Ÿ¨¥§¤¤¤¨

.elà ìòek dxez ©¥
fk)(íéøöî ïéçLa¯lr didW oigW ¦§¦¦§©¦§¦¤¨¨©

mixvn)` ,`n zexeka i"yx(. ¦§©¦
ãàî äéä òø Y¯oigW" azM okle ©¨¨§Ÿ§¨¥¨©§¦

oigW mzq `le ,"mixvn)m"`x(. ¦§©¦§Ÿ§¨§¦
[õeçaî] çì¯aizkC)h ,h zeny( ©¦©¦§¦

,raFp oFWl EpidC ,"zFrEAra`"£©§§©§§¥©
gl did uEgAn rnWnC)my zexeka i"yx(. §©§©¦©¨¨©

íéðôaî] Láéå¯dOkA `qxiBd oM §¨¥¦¦§¦¥©¦§¨§©¨
.m"`xaE mipFW`x miqEtcE ciÎiazM¦§¥¨§¦¦¦¨§¥
oke .` ,`n zFxFkA `xnBA `Ed oke§¥©§¨¨§§¥
miqEtCA K` .k ,`k `xwIe i"WxA `Ed§©¦©¦§¨©©§¦
miptAn gl" :o`M `qxiBd mivFtPd©§¦©¦§¨¨©¦¦§¦

."uEgAn Waie[¯,miptAn WaiC oeike §¨¥¦©§¥¨§¨¥¦¦§¦
[`Rxp `l=] iQYin `l)my zexeka i"yx(. Ÿ¦©¦Ÿ¦§¨

"ztNi" mWA mB `xwp `Ede).k ,`k `xwie §¦§¨©§¥©¤¤
ak ,ak(mFi cr FA dGEg`W mW lr ,©¥¤£¨©

dziOd)mye my `xwie i"yx(. ©¦¨
'úBøBëá'a àúéàãk¯.` ,`n ¦§¦¨¦§

áøbçì ïéçL Y¯Waie uEgAn gl ¨¨§¦©©¦©§¨¥
miptAn)my zexeka .k ,`k `xwie i"yx(`Ede . ¦¦§¦§

zFid `N` ,lirl xMfPd "mixvn oigW"§¦¦§©¦©¦§¨§¥¤¨¡
oigW `EdW ,"qxgaE" aFYkl dvxe§¨¨¦§¤¨¤¤§¦
mB azke xfg ,miptAnE uEgAn WaId©¨¥¦©¦¦§¦¨©§¨©©
lirl azM xaMW s` ,"axBA" oM¥©¨¨©¤§¨¨©§¥



נה `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(çë):ááì ïBäîúáe ïBøeòáe ïBòbLa ýåýé äëké©§¨´§Ÿ̈½§¦¨−§¦¨®§¦§−¥¨«
i"yx£··Ï ÔB‰Ó˙·e∑ ּבלע"ז אשטורדישו"ן הּלב, .אטם ¿ƒ¿≈»ְֵֶַַַֹ

(èë)øeòä LMîé øLàk íéøäva LMîî úééäå§¨¦¹¨§©¥´©¨«¢©À¦©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ
éëøc-úà çéìöú àìå äìôàa÷eLò Cà úééäå E ¨«£¥½̈§¬Ÿ©§¦−©¤§¨¤®§¨¦¹¨©´¨¯

:òéLBî ïéàå íéîiä-ìk ìeæâå§¨²¨©¨¦−§¥¬¦«©
i"yx£˜eLÚ∑ ערעּור יהיה מעׂשי .ּבכל »ְְְֲִִֶֶַָ

(ì)äpákLé øçà Léàå Nøàú äMàäðáz úéa ¦¨´§¨¥À§¦³©¥Æ¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−
:epìlçú àìå òhz íøk Ba áLú-àìå§«Ÿ¥¥´®¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤«

i"yx£‰pÏbLÈ∑,ּפילגׁש ׁשגל יׁשּכבּנה,לׁשֹון לׁשבח: ּכּנהּו כה)והּכתּוב זה (מגילה הּוא סֹופרים .ותּקּון ƒ¿»∆»ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
epÏlÁ˙∑ּפריֹו לאכל הרביעית, .ּבּׁשנה ¿«¿∆ְְֱִִִֶַָָָֹ

eÈÓÒ·e˙‡כח  ‡˙eLÙËa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿«¿»¿«¿»
:‡aÏ ˙eÓÓÚL·e¿«¬»ƒ»

LMÓכט  È„ ‡Ók ‡¯‰ÈËa LMÓÓ È‰˙e¿≈¿«≈¿ƒ¬»¿»ƒ«≈
È‰˙e CÈ˙Á¯‡ ˙È ÁÏˆ˙ ‡ÏÂ ‡Ï·˜a ‡¯ÈeÚ«ƒ»¿«¿»¿»«¿«»»¿»»¿≈
:˜È¯Ùc ˙ÈÏÂ ‡iÓBÈ Ïk ÒÈ‡Â ˜ÈLÚ Ì¯a¿«»ƒ¿»ƒ»«»¿≈¿»ƒ

Èa˙‡ל  dp·kLÈ Ô¯Á‡ ¯·‚e ÒB¯È˙ ‡˙z‡ƒ¿»≈¿«»√»ƒ¿¿ƒ«≈»
‡ÏÂ ·Bv˙ ‡Ó¯k da ·˙È˙ ‡ÏÂ È·ƒ̇¿≈¿»≈≈≈«¿»ƒ¿»

:dplÁ¿̇«ƒ≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

"mixvn oigWA")m"`x(. ¦§¦¦§©¦
ñøçñøçk Láé ïéçL Y¯Wai ¨¤§¦¨¥©¤¤¨¥

uEgAnE miptAn)my `xwie i"yx(aEzMde . ¦¦§¦¦©§©¨
axbA dwlIW ,"Ff s` Ff" oFWlA hwp̈©¦§©¤¦§¤§¨¨

xzFi dWTW qxgA ENit`e)zexeka 'qez ©£¦§¤¤¤¨¤¥
my(.gk dxez

gk)(ááì ïBäîúáeálä íèà Y¯ §¦§¥¨Ÿ¤©¥
.aNd znizq§¦©©¥

ï"åùéãøåèùéà¯estordison,.æòìa§©©
.dndcY ,mldhk dxez ¤¤©§¥¨

hk)(÷eLòéNòî ìëa YE¯Edf ¨§¨©£¤¤
dn lkAW ,"wEWr K`" WExiRd©¥©¨¤§¨©
WExiR EdGW F` ,wEWr didi dUrIX¤©£¤¦§¤¨¤¤¥
lkA dUrX dn lMW ,"minId lM"¨©¨¦¤¨©¤¨¨§¨
"LiUrn"W xWt`e .wEWr didi ,einï¨¦§¤¨§¤§¨¤©£¤
iptl xEn`d "LikxC" lW WExiR `Ed¥¤§¨¤¨¨¦§¥
dllTd lr dllw ztqFY Ffe .ok¥§¤¤§¨¨©©§¨¨
gilvi `NW wx `NW ,zncFTd©¤¤¤Ÿ©¤Ÿ©§¦©
dUrIX dn lkA mB `N` ,eikxcA¦§¨¨¤¨©§¨©¤©£¤

.eilr Exrxri§©§£¨¨
øeòøò äéäé¯ENi`M "wEWr" Wxtn ¦§¤¦§§¨¥¨§¦

EwVrzd iM" FnkE ,"wEVr" aEzM did̈¨¨©§¦¦§©§
"FOr)k ,ek ziy`xa(:mW i"WxaE , ¦§©¦¨

."xErxre daixnA dilr FOr EwVrzp"¦§©§¦¨¤¨¦§¦¨§¦§
EwWrW ,FhEWtM wEWr WxiR `le§Ÿ¥©¨¦§¤¨§
oi` iM ,xikU xkU mElWY i`A FzF`§¦©§§©¨¦¦¥

cIn azFM ixd "lEfB"e ,o`kl KIW df¤©¨§¨§¨£¥¥¦¨
)g"ty t"r(mixErxr iciÎlrW FWExitE ,¥¤©§¥¦§¦

"lEfB" didi ,eiUrnA EidIW)cec ixac(. ¤¦§§©£¨¦§¤¨
"wEWr" WExiRd dn oEIr Kixv df itlE§¦¤¨¦¦©©¥¨
FWExiR mW ilE`e ,bl wEqtA xEn`d̈¨§¨§©¨¥
wEqRd zErnWn itM ,dlfB oFWNn¦§§¥¨§¦©§¨©¨

.mWl dxez ¨
l)(äpìbLéì Y"ìâL" ïBL¯miNdY ¦§¨¤¨§¥©§¦¦

.e ,a dingp .i ,dn§¤§¨
Lâìét¯:a ,b dinxi i"Wx mB d`x ¦¤¤§¥©©¦¦§§¨

d`xpe ."WblR oFWl ± YlBW `l"Ÿª©§§§¦¤¤§¦§¤
oMW ,WbliR mXdn xfbp "lbW" mXdW¤©¥¥©¦§©¥©¥¦¤¤¤¥
WblitA zF`vnp "lby" zFIzF`¦¦§¨§¦¤¤

zFIzF` KERidA)("dPlBWi" WExitE , §¦¦¥¦§¨¤¨
.Wblitl DzF` gTi xg` Wi`W `Ed¤¦©¥¦©¨§¦¤¤
± dPlBWi" :i"Wx WxiR a ,dk dlibnaE¦§¦¨¥©©¦¦§¨¤¨

aizkcM ,aMWn oFWl)my dingp(lbXde : §¦§¨§¦§¦§©¥©
d`x la` ."Flv` zaWFimiNdY i"Wx ¤¤¤§£¨§¥©¦§¦¦

± "lbW" WExiRW mW dingpE mẄ§¤§¨¨¤¥¥©
.dMln©§¨

ì eäpk áeúkäå"äpákLé" :çáL¯ §©¨¦¨§¤©¦§¨¤¨
"dPaMWi"A i`pB zFgR Wi ,xnFlM§©¥¨§©§¦§¨¤¨
"dPaMWi" oMW ,"dPlBWi"A xW`n¥£¤§¦§¨¤¨¤¥¦§¨¤¨
`idWM dPWxbIW xg`l zFidl lFkï¦§§©©¤§¨§¤¨§¤¦
dX`l dPgTi xg` Wi`e dqEx £̀¨§¦©¥¦¨¤¨§¦¨
`EdW "dPlBWi" la` ,oiWECwe dRgA§ª¨§¦¦£¨¦§¨¤¨¤

xg` Wi`W FWExiR ,WblR oFWNn¦§¦¤¤¥¤¦©¥
FWblR zFidl oiWECiw `lA dPgTi)t"r ¦¨¤¨§Ÿ¦¦¦§¦©§

cecl likyn(dxFn dPlBWIW mEXn F` .¦¤¦§¨¤¨¤
lbW okNW) Dnvr lBWOd zNErR lr©§©©¦§¨©§¨¤¨¥¥©
`Ed Dpipr lMW ,WblR FWExiR¥¦¤¤¤¨¦§¨¨

aMWnl("dPaMWi" xW`n xzFi , §¦§¨¥¥£¤¦§¨¤¨
mB FGW d`xpe .xzFi dIwp oFWl `idW¤¦¨§¦¨¥§¦§¤¤©
:WxiRW mW dNibnA i"Wx zpEM©¨©©¦¦§¦¨¨¤¥©
m"Anx d`xE ."aMWn oFWl ± dPlBWi"¦§¨¤¨§¦§¨§¥©§©

.o`M̈
äæ àeä íéøôBñ ïewúå¯d`p oFWl §¦§¦¤¨¨¤

± "dPlBWi" zFxwl mixtFq EpTY¦§§¦¦§¦§¨¤¨
"dPaMWi")ai ,el diryi i"yx(i"Wx d`xE . ¦§¨¤¨§¥©¦

.mW xE`iAaE ak ,gi ziW`xA§¥¦©¥¨
epìlçúìëàì úéòéáøä äðMa Y §©§¤©¨¨¨§¦¦¤¡Ÿ

Béøt¯`NX dnA Dpi` dllTd ,xnFlM ¦§§©©§¨¨¥¨§©¤Ÿ
`l df llbAW `N` ,FnxM z` lNgi§©¥¤©§¤¨¤¦§©¤Ÿ
FWxitE xfg okle .FixR lFk`l lkEi©¤¡¦§§¨¥¨©¥§
Edn e ,k lirl WxiR xaMW s` o`M̈©¤§¨¥©§¥©
zevnl dpEMd mW iM ,lENigd oipr¦§©©¦¦¨©©¨¨§¦§©
`le" :mW FpFWlke) Dnvr lENigd©¦©§¨§¦§¨§Ÿ
,ziriaxd dpXA F`cR `l ± FlNg¦§Ÿ§¨©¨¨¨§¦¦
F` milWExiA olk`l oipErh zFxiRdW¤©¥§¦§¨§¨¦¨©¦
minCd lFk`le mincA olNgl§©§¨§¨¦§¤¡©¨¦

"milWExiA(xTirA dpEMd o`M EN`e . ¦¨©¦§¦¨©©¨¨§¦¨
.FixR lFk`l lkEi `NW`l dxez ¤Ÿ©¤¡¦§



eaz`נו zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(àì)éðéòì çeáè EøBLìå EEøîç epnî ìëàú à «§º¨´©§¥¤À§´ŸŸ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ
éðôlî ìeæbðàö Cì áeLé àìå Eéáéàì úBðúð EE ¨´¦§¨¤½§¬Ÿ¨−¨®«Ÿ§Æ§ª´§«Ÿ§¤½

:òéLBî Eì ïéàå§¥¬§−¦«©

(áì)éðaéúðáe Eéðéòå øçà íòì íéðúð EúBàø E ¨¤̧§Ÿ¤¹§ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½
:Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìk íäéìà úBìëå§¨¬£¥¤−¨©®§¥¬§¥−¨¤«

i"yx£Ì‰ÈÏ‡ ˙BÏÎÂ∑ ּכליֹון' קרּויה: ּבאה, ׁשאינּה ּתֹוחלת ּכל ׁשבים. ואינם ׁשּיׁשּובּו, אליהם מצּפֹות ¿»¬≈∆ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ
.עינים' ִֵַ

(âì)øLà íò ìëàé Eòéâé-ìëå Eúîãà éøt§¦³©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´
-àì:íéîiä-ìk õeöøå ÷eLò ÷ø úééäå zòãé «Ÿ¨¨®§¨§¨¦À¨©²¨¬§¨−¨©¨¦«

(ãì)éðéò äàønî òbLî úééäå:äàøz øLà E §¨¦−¨§ª¨®¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«

(äì)-ìòå íékøaä-ìò òø ïéçLa ýåýé äëké©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©
ãòå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì øLà íé÷Mä©Ÿ©½¦£¤¬«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬

:Eã÷ã÷̈§¢¤«

(åì)éìò íé÷z øLà Ekìî-úàå Eúà ýåýé CìBéE ¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´¨¤½
éúáàå äzà zòãé-àì øLà éBb-ìàíM zãáòå E ¤¾£¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨¨²

:ïáàå õò íéøçà íéäìà¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬¨¨«¤

(æì)ì úééäåìå ìLîì änLíénòä ìëa äðéðL §¨¦´¨§©½̈§¨−̈§¦§¦¨®§ŸÆ¨«©¦½
:änL ýåýé Eâäðé-øLà£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−¨«¨

i"yx£‰nLÏ∑עלי יּׁשֹום אֹות הרֹואה ּכל אשטורדישו"ן, אדם,∑ÏLÓÏ.אש"ו על רעה מּכה ּכׁשּתבא ¿«»ְִֶֶָָָ¿»»ְֶַָָָָָָָֹ
ּפלֹוני' למּכת ּדֹומה 'זֹו ו)לׁשֹון ∑ÈLÏÂ‰.יאמרּו: 'ּולׁשֹועי',"וׁשּננּת(לעיל ּתרּגּומֹו: וכן ,ּב ידּברּו ם", ְְְִַַָֹ¿ƒ¿ƒ»ְְְְְְְְְִֵֵַַַָ

ואׁשּתעי  סּפּור, .לׁשֹון ְְְִִֵָ

dpÓלא  ÏeÎÈ˙ ‡ÏÂ CÈÈÚÏ ÒÎ È‰È C¯Bz»¿≈»≈¿≈»¿»≈ƒ≈
CÚ CÏ ·e˙È ‡ÏÂ CÓ„wÓ Ò‡ È‰È C¯ÓÁ¬»»¿≈»≈ƒ√»»¿»¿»»»

:˜È¯t CÏ ˙ÈÏÂ C··„ ÈÏÚ·Ï ÔÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ¿«¬≈¿»»¿≈»»ƒ

CÈÈÚÂלב  Ô¯Á‡ ‡nÚÏ ÔÈ¯ÈÒÓ CÈ˙·e CÈa¿»¿»»¿ƒƒ¿«»»√»¿≈»
‡ÏÈÁ ˙ÈÏÂ ‡ÓBÈ Ïk Ô‰ÏÏ‚a ÔÙeÒÈÂ ÔÊÁ¬»ƒ»ƒ¿»¿≈»»¿≈≈»

:C„Èaƒ»

Ècלג  ‡nÚ ÏeÎÈ C˙e‡Ï ÏÎÂ CÚ¯‡„ ‡a‡ƒ»¿«¿»¿»≈»≈«»ƒ
Ïk ÚÈÚ¯e ˜ÈLÚ Ì¯· È‰˙e zÚ„È ‡Ï»¿««¿¿≈¿«»ƒ¿ƒ«»

:‡iÓBÈ«»

˙ÈÊÁ:לד  Èc CÈÈÚ eÊÁÓ ‰hzLÓ È‰˙e¿≈ƒ¿«≈≈≈≈»ƒ∆¡≈

ÏÚÂלה  ‡i·Î¯ ÏÚ ‡LÈ· ‡ÁLa ÈÈ CpÁÓÈƒ¿ƒ»¿»¿ƒ¬»ƒ»«¿À«»¿«
CÏ‚¯ ˙Ò¯tÓ ‰‡qz‡Ï Ïek˙ ‡Ï Èc ‡i˜L»«»ƒ»ƒ¿ƒ«»»ƒ«¿««¿»

:CÁBÓ „ÚÂ¿«»

ÌÚÏלו  CÏÚ ÌÈ˜˙ Èc CkÏÓ ˙ÈÂ C˙È ÈÈ ÈÏ‚È«¿≈¿»»»¿»«¿»ƒ¿ƒ¬»¿«
ÔÓz ÁÏÙ˙Â CÈ˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Ècƒ»¿««¿«¿«¬»»»¿ƒ¿««»

:‡·‡Â ‡Ú‡ ‡˙ÂÚË ÈÁÏt ‡iÓÓÚÏ¿«¿«»«¿≈«¬»»»»¿«¿»

iÓÓÚ‡לז  ÏÎa ÈÚBLÏe Ï˙ÓÏ e„ˆÏ È‰˙e¿≈¿»ƒ¿«¿≈¿…«¿«»
:Ôn˙Ï ÈÈ Cp¯a„È Ècƒƒ¿¿ƒ»¿»¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

al)(íäéìà úBìëåúBtöî Y §¨£¥¤§©
ìk .íéáL íðéàå ,eáeLiL "íäéìà"£¥¤¤¨§¥¨¨¦¨
ïBéìk" äéeø÷ äàa dðéàL úìçBz¤¤¤¥¨¨¨§¨¦§

"íéðéò¯mB d`xE .dq wEqR oOwlcM ¥©¦§¦§©¨¨§¥©
zlgFY lM" :c ,hq miNdY i"Wx©¦§¦¦¨¤¤
zFlke FnM ,mipir oFilM diExw dkXnn§ª¨¨§¨¦§¥©¦§§¨
,`i aFI` i"WxA oke ."mFId lM mdil £̀¥¤¨©§¥§©¦¦
Edf ,WcFw oFWlAW mipir oFilM lke" :k§¨¦§¥©¦¤¦§¤¤
FnkE ,biVn Fpi`e zF`xl dRvnd©§©¤¦§§¥©¦§
mdil` zFlke zF`Fx Lipire§¥¤§¨£¥¤

."'ebebl dxez

fl)(ìänLï"åùéãøåèùéà Y¯ §©¨

estordison,mld ,dndcY. ¤¤©§¥¨
íMé EúBà äàBøä ìk¯Dnzi)i"yx ¨¨¤§¦Ÿ¦§©

fh ,gi dinxi .g ,h ` mikln(.
éìòE¯dY` didYW ,"ziide" WExiR ¨¤¥§¨¦¨¤¦§¤©¨

LzF` mi`Fxd lM EidIW dAQd©¦¨¤¦§¨¨¦§
LnvrA dY` didYW `l ,"dOWl"§©¨Ÿ¤¦§¤©¨§©§§

dOWl)m"`x(. §©¨
ìLîììò äòø äkî àázLk Y §¨¨§¤¨Ÿ©¨¨¨©

éðBìt úkîì äîBc Bæ :eøîàé ,íãà̈¨Ÿ§¨§©©§¦
¯cr dwfg FfM didY LzMOW ,xnFlM§©¤©¨§¦§¤¨£¨¨©

didY `ide ,lk itA znqxEtn didYW¤¦§¤§§¤¤§¦Ÿ§¦¦§¤
.zFxg` zFrx zFMnl `nbEclE lWnM§¨¨§§¨§©¨£¥

ìåäðéðLì YïBL"ízðpLå"¯lirl §¦§¦¨§§¦©§¨§¥
.cECg oFWNn FWxtn mW i"Wx K` .f ,e©©¦¨§¨§¦§¦

Ea eøaãé¯lMd ExAcie EpPWIW §©§§¤§©§¦©§©Ÿ
mzEprxtA)h ,ck dinxi i"yx(. §ª§¨¨

ìe" :Bîebøz ïëåì ,"éòBL,øetñ ïBL §¥©§§¦§¦
"éòzLàå"¯,"xRqie" lW mEBxY Edf §¦§¨¦¤©§¤©§©¥

ExRqi ,xnFlM .eq ,ck ziW`xA d`x§¥§¥¦§©§©§
,FA Ebrlzie eilr zF`Ad zFrxd z ¤̀¨¨©¨¨¨§¦§©£
oFWlE ,"irYW`e" ± "xRqie" FnM§©§©¥§¦§¨¦§
aizkC ,xEAC oFWl `Ed s` dpipW§¦¨©§¦¦§¦

"Lipal mYpPWe"),h ` mikln i"yx §¦©§¨§¨¤
f(.gl dxez



נז `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(çì)ék óñàz èòîe äãOä àéöBz áø òøæ¤¬©©−¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬
:äaøàä epìñçé©§§¤−¨«©§¤«

i"yx£epÏÒÁÈ∑ הּכל את ׁשּמכּלה 'חסיל', נקרא ּכ ׁשם ועל .יכּלּנּו, «¿¿∆ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

(èì)àìå äzLú-àì ïééå zãáòå òhz íéîøk§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦«Ÿ¦§¤Æ§´Ÿ
:úòìzä epìëàú ék øâàú¤«¡½Ÿ¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©

(î)ék Ceñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½¦¬
:Eúéæ ìMé¦©−¥¤«

i"yx£ÏMÈ Èk∑ לׁשֹון ּפרֹותיו, יט)יּׁשיר הּברזל (לעיל .""ונׁשל ƒƒ«ְְְִֵֶַַַַָָ

(àî)úBðáe íéðaeëìé ék Cì eéäé-àìå ãéìBz ¨¦¬¨−¦®§Ÿ¦«§´½̈¦¬¥«§−
:éáMa©¤«¦

(áî):ìöìvä Løéé Eúîãà éøôe Eöò-ìk̈¥«§−§¦´©§¨¤®§¨¥−©§¨©«
i"yx£ÏˆÏv‰ L¯ÈÈ∑ הּפרי מן רׁש הארּבה ארּבה,∑‰ÏˆÏv.יעני ∑L¯ÈÈ.יעׂשּנּו אפׁשר מין ואי ¿»≈«¿»«ְְֲִִֶֶַַַָָ¿»≈ֲִַ«¿»«ְְְִִֶֶַָ

ׁשאם וגירּוׁשין, הֹורׁשה לׁשֹון ולא יירׁש. לכּתב: לֹו היה ּכן ׁשאם ירּׁשה, לׁשֹון יירׁש לֹולפרׁש היה ּכן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹֹֻ
יֹוריׁש .לכּתב: ְִִֹ

(âî)éìò äìòé Eaø÷a øLà øbääìòn äìòî E ©¥Æ£¤´§¦§§½©«£¤¬¨¤−©´§¨¨®§¨
:ähn ähî ãøú äzàå§©¨¬¥¥−©¬¨¨«¨

(ãî)Làøì äéäé àeä epåìú àì äzàå Eåìé àeä́©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®µ¦«§¤´§½Ÿ
:áðæì äéäz äzàå§©−̈¦«§¤¬§¨¨«

LBÎzלח  ¯ÚÊe ‡Ï˜ÁÏ ˜tz ÈbÒ Ú¯Ê ¯a«¿««ƒ«≈¿«¿»¿≈ƒ¿
:‡·Bb dpÏÒÁÈ È¯‡¬≈«¿¿ƒ≈»

˙ÈzLלט  ‡Ï ‡¯ÓÁÂ ÁÏÙ˙Â ·Bvz ÔÈÓ¯k«¿ƒƒ¿ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿≈
:‡zÚÏz dpÏÎÈ˙ È¯‡ LBÎ˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿¬≈≈¿ƒ≈…«¿»

Ï‡מ  ‡ÁLÓe CÓeÁz ÏÎa CÏ ÔB‰È ÔÈ˙ÈÊ≈ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»»
:CÈ˙ÈÊ Ôe¯zÈ È¯‡ CeÒ¿̇¬≈ƒ¿≈»

ÔeÎ‰Èמא  È¯‡ CÏ ÔB‰È ‡ÏÂ „ÈÏBz Ô·e ÔÈa¿ƒ¿»ƒ¿»¿»¬≈¿»
:‡È·La¿ƒ¿»

wÒ‡‰:מב  dpÒÁÈ CÚ¯‡„ ‡a‡Â CÏÈ‡ Ïk»ƒ»»¿ƒ»¿«¿»«¿¿ƒ≈«»»

CpÓמג  ÏÚ ˜ÈÏÒ È‰È CÈ· Èc Ï¯Ú ·˙Bz«»≈ƒ≈»¿≈»ƒ«ƒ»
‡zÁ˙Ï ˙Á È‰z z‡Â ‡lÚÏ ‡lÚÏ¿≈»¿≈»¿«¿¿≈»≈¿«¿»

:‡zÁ˙Ï¿«¿»

È‰Èמד  ‡e‰ dpÙÊB˙ ‡Ï z‡Â CpÙÊBÈ ‡e‰¿ƒ»¿«¿»¿ƒ≈¿≈
:LlÁÏ È‰z z‡Â ÛÈw˙Ï¿«ƒ¿«¿¿≈¿«»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

gl)(epìñçéCk íL ìòå ,eplëé Y ©§§¤§©¤§©¥¨
"ìéñç" àø÷ð¯.fl ,g ` mikln d`x ¦§¨¨¦§¥§¨¦

.cFre§
ìkä úà älënL¯mW lr :WExiR ¤§©¤¤©Ÿ¥©¥

oin `xwp ,oFiNM oFWl `Ed liqgW¤¨¦§¦¨¦§¨¦
liqg ,lMd dNkOW dAx`d)m"`x(. ¨©§¤¤§©¤©Ÿ¨¦

i"Wx zpEMW azM "minkg iztV"de§©¦§¥£¨¦¨©¤©¨©©¦
`xwp dAx`d oin zEllMW¤§¨¦¨©§¤¦§¨

.liqghl dxez ¨¦
n)(ìMé ékåéúBøt øéMé Y¯KxvEd ¦¦©©¦¥¨§©

wRYqd `le ,"eizFxiR xiXi" xnFl©©¦¥¨§Ÿ¦§©¥
xaFq `EdW ipRn ,dxiWp oFWl Fxn`A§¨§§§¦¨¦§¥¤¥
,lErRd xqge `vFi lrFR `Ed "lXi"W¤¦©©¥§¨¥©¨
ur lXi iM :xn` ENi`M .eizFxiR `Ede§¥¨§¦¨©¦¦©¥

eizFxiR z` ziGd)m"`x(i"Wx mB d`xE . ©©¦¤¥¨§¥©©¦

zif oli` ± Lizif lXi iM" :a ,dl dviA¥¨¦¦©¥¤¦¨©¦
."lEXal EriBi `le ,eizFxiR z` liRi©¦¤¥¨§Ÿ©¦§¦

ì"ìæøaä ìLðå" ïBL¯.d ,hi lirl §§¨©©©§¤§¥
dNOl dI`x `iadl FzpEM zEhWtA§©§©¨¨§¨¦§¦¨©¦¨
,dlRde dxiWp oFWNn `idW "lXi"¦©¤¦¦§§¦¨§©¨¨
K` .d ,b zFnW i"Wxn gkEn oke§¥¨¥©¦§©
`iadl i"Wx zpEMW azM m"`xd̈§¥¨©¤©¨©©¦§¨¦
FnM `vFi lrR `Ed "lXi"W dgkFd¨¨¤¦©Ÿ©¥§
lfxAd lXIW :FWExiRW ,"lWpe"§¨©¤¥¤¦©©©§¤
dkld `ide rTAzOd urd on dkizg£¦¨¦¨¥©¦§©¥©§¦¨§¨
hnWPW mixnF`d zrcM `l ,EYbxde©£¨©Ÿ§©©¨§¦¤¦§©
lrR `EdW ,Fbxde Klde FYTn lfxAd©©§¤¦©§¨©©£¨¤Ÿ©
`iadW mW lirl i"Wx d`xE .cnFr¥§¥©¦§¥¨¤¥¦
WExitA miWExiRd ipW z ¤̀§¥©¥¦§¥

."lWpe"`n dxez §¨©

an)(ìöìvä Løééäaøàä epNòé Y §¨¥©§¨©©£¤¨©§¤
¯."Lznc`" z`e "Lvr" z ¤̀¥§§¤©§¨§

.éøtä ïî LøLøéé.éðòé YìöìöY ¨¦©§¦§¨¥©£¦§¨©
äaøà ïéî¯lFw rinWOd)ixac i"yx ¦©§¤©©§¦©

bi ,` minid(lr ,lvlv `xwp KM mEXnE .¦¨¦§¨§¨©©
lEvlSd mW)g"ty(. ¥©¦§

ì "Løéé" Løôì øLôà éàåïBL §¦¤§¨§¨¥§¨¥§
ázëì Bì äéä ïk íàL ,äMøé§ª¨¤¦¥¨¨¦§Ÿ

"Løéé"¯.i ,`k ziW`xA d`x ¦©§¥§¥¦
ì àìåïk íàL ,ïéLeøâå äLøBä ïBL §Ÿ§¨¨§¥¦¤¦¥

"LéøBé" ázëì äéä¯,b rWFdi d`x ¨¨¦§Ÿ¦§¥§ª©
zaiYW" :hl ,al xAcOA i"Wx d`xE .i§¥©¦©¦§¨¤¥©
oFWl ,zFTlg iYW zWOWn yix§©¤¤§¥£ª§

."dWxFd oFWlE dXExibn dxez §¨§¨¨



eaz`נח zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(äî)éìò eàáeEeôãøe älàä úBììwä-ìk E ¨̧¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤§¨¸Æ
ýåýé ìB÷a zòîL àì-ék CãîMä ãò EeâéOäå§¦¦½©−¦¨«§¨®¦´Ÿ¨©À§¨§Æ§Ÿ̈´

éäìàì E:Ceö øLà åéúwçå åéúåöî øîL ¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬¦¨«

(åî):íìBò-ãò Eòøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå§¨´§½§−§¥®§©§£−©¨«

(æî)éäìà ýåýé-úà zãáò-àì øLà úçzE ©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¤½
:ìk áøî ááì áeèáe äçîNa§¦§−̈§´¥¨®¥−Ÿ«Ÿ

i"yx£Ïk ·¯Ó∑ל ׁשהיה טּוב ּבע ֹוד .ּכל  ≈……ְְֶָָָ

(çî)éáéà-úà zãáòåCa ýåýé epçlLé øLà E §¨«©§¨´¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈
ìæøa ìò ïúðå ìk øñçáe íøéòáe àîöáe áòøa§¨¨¯§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ©§¤Æ

ãò Eøàeö-ìò:Cúà BãéîLä ©©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«

(èî)éìò ýåýé àOéõøàä äö÷î ÷çøî éBb E ¦¨´§Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤
ì òîLú-àì øLà éBb øLpä äàãé øLàk:BðL ©«£¤¬¦§¤−©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−§Ÿ«

i"yx£¯Lp‰ ‰‡„È ¯L‡k∑ סּוסיו ויקּלּו מצלחת ודר BLÏ.ּפתאם, ÚÓL˙Œ‡Ï∑,לׁשֹונֹו ּתּכיר ׁשּלא «¬∆ƒ¿∆«»∆ְְְְִֵֶֶַַַַָֹ…ƒ¿«¿…ְִֶַֹ
מא)וכן: וכן:(בראשית אֹותֹו", לפּתר חלֹום מב)"ּתׁשמע ּבלע"ז(שם אינטינדר"י יֹוסף", ׁשֹומע .(פערשטעהען)"ּכי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַֹ

CpÙc¯ÈÂמה  ÔÈl‡‰ ‡iËÂÏ Ïk CÏÚ Ôe˙ÈÈÂ¿≈¬»»¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿¿À»
‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈˆzL˙c „Ú Cp˜a„ÈÂ¿ƒ¿¿À»«¿ƒ¿≈≈¬≈»«∆¿»
È‰B„Bwt ¯hÓÏ C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»¿ƒ«ƒƒ

:C„wÙ Èc È‰BÓÈ˜e¿»ƒƒ«¿»

ÌÏÚ:מו  „Ú CÈ··e ˙ÙBÓÏe ˙‡Ï Ca ÔB‰ÈÂƒ»¿»¿≈ƒ¿»«√»

‡C‰Ïמז  ÈÈ Ì„˜ ‡zÁÏÙ ‡Ï Èc ÛÏÁ√»ƒ»¿«¿»√»¿»¡»»
:‡Ïk È‚qÓ ‡aÏ ˙e¯ÈtL·e ‡Â„Áa¿∆¿»¿«ƒƒ»ƒ¿≈…»

Caמח  ÈÈ dp¯‚È Èc C··„ ÈÏÚa ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»«¬≈¿»»ƒ¿»ƒ≈¿»»
˙e¯ÈÒÁ·e ‡˙ÈÏÈË¯Ú·e ‡˙eÁˆ·e ‡ÙÎa¿«¿»¿«»¿«¿ƒ¿»»«¬ƒ
„Ú C¯‡eˆ ÏÚ ‡ÏÊ¯t ¯È ÔzÈÂ ‡lk…»¿ƒ≈ƒ«¿¿»««¿»«

:C˙È ÈˆÈzLÈcƒ¿≈≈»»

‡¯Ú‡מט  ÈÙÈqÓ ˜ÈÁ¯Ó ÌÚ CÏÚ ÈÈ È˙ÈÈ«¿ƒ¿»¬»«≈»ƒƒ¿»≈«¿»
ÚÓL˙ ‡Ï Èc ‡nÚ ‡¯L È„zLÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿»«»ƒ»ƒ¿«

:dLÈÏƒ»≈

iliey`l` axd - mdxa` ly`

fn)(ìk áøîEì äéäL ãBòa Y¯ ¥ŸŸ§¤¨¨§
EpidC ,"aFxn" WExiRd EdGW d`xp¦§¤¤¤©¥¥§©§
`le ,aEhA didW onGd lr aqEn `EdW¤¨©©§©¤¨¨§§Ÿ
zaizA WxFtn dGW ,daFHd zEOM lr©©©¨¤¤§¨§¥©
KkaE ,"aEh lk"l dpEMdW ,"lM"Ÿ¤©©¨¨§¨§¨
"aFxn" oiA dxizq oi`W i"Wx xidan©§¦©¦¤¥§¦¨¥¥

."lk"l§Ÿ
áeè ìk¯EN`M ,z"iA FnM m"Od dUr ¨¨¨©¥§¥§¦

didW cFrA :FWExiRW ,lM aFxA :xn`̈©§Ÿ¤¥§¤¨¨
aEh lM Ll)m"`x t"r(Ll didW oeike . §¨§¥¨¤¨¨§

'd z` cFarl Ll did ,"aEh lM"¨¨¨§©£¤
Lilr riRWdW daFHd KFYn dgnUA§¦§¨¦©¨¤¦§¦©¨¤

)`"eb t"r(.gn dxez

hn)(äàãé øLàk¯sEri),gn dinxi i"yx ©£¤¦§¤¨
n(.

,úçìöî Cøãå ,íàút Y øLpä©¨¤¦§Ÿ§¤¤©§©©
åéñeñ el÷éå¯d`ci xW`M" ,xnFlM §¥©¨§©©£¤¦§¤

`le ,"Lilr 'd `Vi" lr aqEn "xWPd©¤¤¨©¦¨¨¤§Ÿ
mFwOd wEgx)m"`x(aiF`d zrBd dOce . ¦©¨§¦¨©¨©¨¥

` :mixaC dWlWA xWPd zI`cl( ¦§¦©©¤¤¦§¨§¨¦

otF`A `ai aiF`dW xnFlM ,"mF`zR"¦§§©¤¨¥¨Ÿ§¤
,eil` zEppFMzd mEW ilA inF`zR¦§¦§¦¦§§¥¨
drici lM ilA mF`zR riBOd xWpM§¤¤©©¦©¦§§¦¨§¦¨

a ,W`xn(aiF`d ,"zglvn KxC" ¥Ÿ¤¤©§©©¨¥
xWPdW mWM ,Epil` FMxcA gilvi©§¦©§©§¥¥§¥¤©¤¤
rpFn mEW ilAn FzI`cA gilvn©§¦©¦§¦¨¦§¦¥©
lMn DFaB sr `EdW oeiM ,aMrnE§©¥¥¨¤¨¨©¦¨

b ,zFtFrd(`ai aiF`d ,"eiqEq ENwi" ¨¥©¨¨¥¨Ÿ
zExidnA qHd xWPd FnM ,zExidnA¦§¦§©¤¤©¨¦§¦

)cecl likyn(.
ì òîLú àìBðLøékú àì Y Ÿ¦§©§ŸŸ©¦

ìBðBL¯dnE .FpFWl oiaY `l ,xnFlM §§©Ÿ¨¦§©
`l" aFYkl wICXxiMz"FpFWl ¤¦¥¦§Ÿ©¦§

itM) "FpFWl oiaz `l" mFwnA¦§Ÿ¨¦§§¦
`iaOW zF`nbECA WxtOW(Wi ilE` , ¤§¨¥©§¨¤¥¦©¥

oiaY `NW wx `NW ,FzpEM xnFl©©¨¨¤Ÿ©¤Ÿ¨¦
,FpFWl z` xiMY `l mB `N` ,FpFWl§¤¨©Ÿ©¦¤§
,mixAcn dtU Ffi`A rcY `NW¤Ÿ¥©§¥¨¨§©§¦
.`Ed mr dfi` rcY `l `liOnE¦¥¨Ÿ¥©¥¤©
oeiM ,gxkdA oM Wxtl Kixv dxF`kle§¦§¨¨¦§¨¥¥§¤§¥©¥¨

ÎlM dllw Ff oi` dtVd zpad i`W¤¦£¨©©¨¨¥§¨¨¨
cg` mrW `Ed libxd KxC oMW ,KM̈¤¥¤¤¨¨¦¤©¤¨
i` la` ,ipXd lW FztU z` rcFi `lŸ¥©¤§¨¤©¥¦£¨¦
xnFlM ,mixAcn dtU Ffi`A drici§¦¨§¥¨¨§©§¦§©
`NW ,dllw DA Wi ,`id dOE` Ffi ¥̀¨¦¥¨§¨¨¤Ÿ
mB `N` ,DztU z` mircFi `NW wx©¤Ÿ§¦¤§¨¨¤¨©
,Dzbdpde DzEAxY z` mircFi `lŸ§¦¤©§¨§©§¨¨¨
qgizdl Ki` mircFi `l `liOnE¦¥¨Ÿ§¦¥§¦§©¥
fr iFB" :aEzMd x`zOW itkE ,dil ¥̀¤¨§¦¤§¨¥©¨©
xrpe owfl mipt `Vi `l xW` ,mipR̈¦£¤Ÿ¦¨¨¦§¨¥§©©

."ogi `lŸ¨Ÿ
"Búà øzôì íBìç òîLz" ïëå¯ §¥¦§©£¦§ŸŸ

dpf`de dpad oFWl .eh ,`n ziW`xA§¥¦§£¨¨§©£¨¨
)my i"yx(.

"óñBé òîL ék" ïëå¯.bk ,an mW §¥¦Ÿ¥©¥¨
mpFWl oian)my i"yx(. ¥¦§¨
à"øãðéèðéà¯entendre.æòìaoiadl §©©§¨¦

)e`i"yx ifrl xv(oaEnA rFnWl :oFkp xzFie .§¥¨¦§©§©
oiadl)mb` ipiirn(.p dxez §¨¦
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(ð)àì øòðå ï÷æì íéðô àOé-àì øLà íéðt æò éBb−©´¨¦®£¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½§©−©¬Ÿ
:ïçé̈«Ÿ

(àð)CãîMä ãò Eúîãà-éøôe Ezîäá éøt ìëàåÂ§¨©Â§¦¸§¤§§¬§¦«©§¨«§»©´¦¨«§¨¼
øâL øäöéå LBøéz ïâc Eì øéàLé-àì øLà£¤̧«Ÿ©§¦¹§À¨¨Æ¦´§¦§½̈§©¬

éôìàðàö úøzLòå E:Cúà Bãéáàä ãò E £¨¤−§©§§´ŸŸ¤®©¬©«£¦−Ÿ¨«

(áð)éøòL-ìëa Eì øöäåéúîç úãø ãò EE §¥©̧§¹§¨§¨¤À©´¤³¤«ŸŸ¤̧Æ
-ìëa ïäa çèa äzà øLà úBøöaäå úäábä©§Ÿ´Ÿ§©§ª½£¤¬©¨²Ÿ¥¬©¨¥−§¨

éøòL-ìëa Eì øöäå EöøàøLà Eöøà-ìëa E ©§¤®§¥©³§Æ§¨§¨¤½§¨̧©§§½£¤¬
éäìà ýåýé ïúð:Cì E ¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−¨«

i"yx£EÈ˙ÓÁ ˙„¯ „Ú∑רּדּוי .וכּבּוׁשלׁשֹון «∆∆……∆ְְִִ

(âð)ðèá-éøô zìëàåéða øNa Eéúðáe EøLà E §¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³¨¤̧Æ§Ÿ¤½£¤¬
éäìà ýåýé Eì-ïúð÷éöé-øLà ÷Böîáe øBöîa E ¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ§¨½£¤¨¦¬

:Eáéà Eì§−«Ÿ§¤«
i"yx£¯BˆÓa 'B‚Â EÈa ¯Na EË· È¯t zÏÎ‡Â∑,מצֹוק ׁשם ויהיה העיר, על צרין ׁשּיהיּו עקת מחמת ¿»«¿»¿ƒƒ¿¿¿«»∆¿¿»ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

.רעבֹון  ֵָ

(ãð)åéçàá Bðéò òøz ãàî âðòäå Ea Cøä Léàä̈¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ
:øéúBé øLà åéða øúéáe B÷éç úLàáe§¥´¤¥½§¤¬¤¨−̈£¤¬¦«

i"yx£‚Ú‰Â Ea C¯‰∑,אחד ׁשּׁשניהם עליהם מֹוכיח ,"ּומר ּו"מהתעּנג ּפּנּוק, לׁשֹון הענג, הּוא הר הּוא »«¿¿∆»…ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
עינֹו ּתרע ּכי עד ּובנֹותיו, ּבניו ּבׂשר לרעבֹונֹו לֹו ימּתק מאּוס, ּבדבר קצה ודעּתֹו מפּנק ׁשהּוא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֻאףֿעלּֿפי
ור הרחמני ,"ּב הר" אחר: ּדבר יאכל. אׁשר אחיהם, – ּבניו מּבׂשר מהם לאחד מּתת הּנֹותרים ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבבניו

הּנֹותרים  לבניהם הּׁשחּוטים ּבניהם מּבׂשר יּתנּו ולא יתאכזרּו, רעבּתנּות מרב .הּלבב, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ÒÏ·‡נ  ÔÈt‡ ·qÈ ‡Ï Èc ÔÈt‡ ÛÈwz ÌÚ««ƒ«ƒƒ»ƒ««ƒ¿»»
:ÌÁ¯Ó ‡Ï ‡˜È ÏÚÂ¿«»¿»»¿«≈

Ú„נא  CÚ¯‡„ ‡a‡Â C¯ÈÚ·„ ‡cÏÂ ÏeÎÈÈÂ¿≈«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»«
‡¯ÓÁ ‡¯e·Ú CÏ ¯‡LÈ ‡Ï Èc ÈˆzL˙c¿ƒ¿≈≈ƒ»«¿«»ƒ»«¿»
„·BÈc „Ú CÚ È¯„ÚÂ CÈ¯B˙ È¯˜a ‡ÁLÓeƒ¿»«¿≈»¿∆¿≈»»«¿≈

:C˙È»»

CÈ¯eLנב  LaÎÈc „Ú CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ¿»≈»¿»ƒ¿»«¿ƒ¿«»
Ô‰· ‡·ÊzL‡Ï ıÁ¯ z‡ Èc ‡iÎÈ¯Îe ‡iÓ»̄«»¿ƒ«»ƒ«¿»≈¿ƒ¿≈»»¿≈
CÚ¯‡ ÏÎa CÈÂ¯˜ ÏÎa CÏ ˜ÚÈÂ CÚ¯‡ ÏÎa¿»«¿»¿»≈»¿»ƒ¿»¿»«¿»

:CÏ C‰Ï‡ ÈÈ ·‰È Ècƒ¿«¿»¡»»»

Ècנג  CÈ˙·e CÈa ¯Na CÚÓ„ ‡cÏÂ ÏeÎÈ˙Â¿≈«¿»ƒ¿»¿«¿»¿»»ƒ
CÏ ˜ÚÈc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆa C‰Ï‡ ÈÈ CÏ ·‰È¿«»¿»¡»»ƒ¿»»¿«¿»¿»≈»

:C‡Ò»¿»

L‡·zנד  ‡„ÁÏ ˜pÙÓ„Â Ca CÈk¯„ ‡¯·b«¿»¿«ƒ»¿ƒ¿«««¬»ƒ¿≈
È‰Ba ¯‡L·e dÓÈ˜ ˙z‡·e È‰eÁ‡a dÈÚ≈≈¿»ƒ¿ƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ

:¯‡LÈ Ècƒ«¿«

iliey`l` axd - mdxa` ly`

ap)(éúîç úãø ãòEì Yéecø ïBL ©¤¤ŸŸ¤§¦
Leaëå¯dnE .LizFnFg z` EWAkIW §¦¤¦§§¤¤©

,xnFl Wi ,dcixi oFWNn WxiR `NX¤Ÿ¥©¦§§¦¨¥©
dide ,cal zFcxFi `l zFnFgdW ipRn¦§¥¤©Ÿ§§¨§¨¨
:FWxiR okle ,"EcixFi cr" xnFl Kixv̈¦©©¦§¨¥¥§
oi` f`e ,WEAiM cr EpidC ,zIcx cr©§¦©§©§©¦§¨¥
in WIW oeiM ,eil`n FzErnWn©§¨¥¥¨¥¨¤¥¦

.WaFMWbp dxez ¤¥
bp)(zìëàåøBöîa 'Bâå øNa 'BâåY §¨©§¨§§©§§¨

íéøö eéäiL úîçî¯WExiR Edf ¥£©¤¦§¨¦¤¥
xFvOd KFzA mElk`IW `le ,"xFvnA"§¨§Ÿ¤Ÿ§§©¨

)oexkfd xtq(.
"÷Böî" íL äéäéå ,øéòä ìò¯ ©¨¦§¦§¤¨¨

.wFvn `iai xFvOdW¤©¨¨¦¨
ïBáòø ú÷ò¯zngnE ,oFarx zwEvn ¨©§¨§©§¨¥£©

.mdicli xUA Elk`i oFarxdcp dxez ¨§¨Ÿ§§©©§¥¤
dp±cp)(âðòäå Ea Cøäàeä Y ¨©§§¤¨Ÿ

ì ,"âðòä" àeä "Cøä",÷ept ïBL ¨©¤¨Ÿ§¦
"Cøîe âpòúäî"e¯.fp wEqR ¥¦§©¥¥Ÿ¨

ãçà íäéðML íäéìò çéëBî¯EN`W ¦©£¥¤¤§¥¤¤¨¤¦
,cEgl "dBprd"e cEgl "dMxd" dzid̈§¨¨©¨§§¨£ª¨§
KxnE dBprd bPrzdn :xnFl Kixv did̈¨¨¦©¥¦§©¥¨£ª¨¥Ÿ

dMxd)m"`x(:xnFl Fl didW mEXn F` . ¨©¨¦¤¨¨©
bPrzdnF`aEzMdW mEXn F` .Kxn ¥¦§©¥¥Ÿ¦¤©¨

iptl "bPrzdn" miCwdW ,oFWNd Ktd̈©©¨¤¦§¦¥¦§©¥¦§¥
dMxd" :xn`p dNigYAW s` ,"Kxn"¥Ÿ©¤©§¦¨¤¡©¨©¨

.Kd EpiidW rnWn ,"dBprde LA§§¨£ª¨©§©¤©§¨
äö÷ Bzòãå ÷pôî àeäL ét-ìò-óà©©¦¤§ª¨§©§¨¨

BðBáòøì Bì ÷zîé ,ñeàî øáãa¯ §¨¨¨¦§©§©£
oaEn `l df `ll iM ,oM siqFdl KxvEd§©§¦¥¦§Ÿ¤Ÿ¨
oial "bprde LA Kxd" oiA xWTd dn©©¤¤¥¨©§§¤¨Ÿ§¥
df oi` "Fpir rxY" ixd ,"Fpir rxY"¥©¥£¥¥©¥¥¤
Wxtn okl ,"bprde Kxd" lW FkERid¦¤¨©§¤¨Ÿ¨¥§¨¥
xUA qF`nl Fl dide wPtn `EdW s`W¤©¤§ª¨§¨¨¦§§©
FzEpYarx aFxOW ixd ,hEgXd FCli©§©¨£¥¤¥©©§¨

`N` ,eipirA q`Oi `lwYniÎlM Fl Ÿ¦¨¥§¥¨¤¨¦§©¨
KM,crEPOn zzNn "Fpir rxY"W ¨©¤¥©¥¦¨¥¦¤

mix`WPd eipal)oexkfd xtqe m"`x(. §¨¨©¦§¨¦
åéúBðáe åéða øNa¯aEzMd oFWlM §©¨¨§¨¦§©¨



eaz`ס zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(äð)úzî|ìëàé øLà åéða øNaî íäî ãçàì ¦¥´§©©´¥¤À¦§©³¨¨Æ£¤´Ÿ¥½
÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa ìk Bì-øéàLä éìaî¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ§¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬

éøòL-ìëa Eáéà Eì:E §²«Ÿ¦§−§¨§¨¤«

(åð)dìâø-óë äúqð-àì øLà äbðòäå Eá äkøä̈«©¨̧§¹§¨«£ªÀ̈£¤̧«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ
Léàa dðéò òøz Cøîe âpòúäî õøàä-ìò âvä©¥´©¨½̈¤¥«¦§©¥−¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´

:dzááe dðááe d÷éç¥½̈¦§−̈§¦¨«
i"yx£dz··e d··e d˜ÈÁ LÈ‡a dÈÚ Ú¯z∑ הּגדֹולים. ≈«≈»¿ƒ≈»ƒ¿»¿ƒ»ְִַ

(æð)úöBiä dúéìLáe|øLà äéðááe äéìâø ïéaî §¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨§¨¤̧¨Æ£¤´
øBöîa øúqa ìk-øñça íìëàú-ék ãìz÷Böîáe ¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©¨®¤§¨Æ§¨½

éøòLa Eáéà Eì ÷éöé øLà:E £¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−¦§¨¤«
i"yx£d˙ÈÏL·e∑ הּבׂשר מן אצלּה לאׁשר מּליּתן האחד את ּכׁשּתאכל צרה עינּה ּתהא ּבכּלן הּקטּנים. .ּבניה ¿ƒ¿»»ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ

(çð)äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì øîLú àì-íà¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨¦§¥Æ©¨´
íMä-úà äàøéì äfä øôqa íéáúkä úàfä©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º

éäìà ýåýé úà äfä àøBpäå ãaëpä:E ©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

Ècנה  È‰Ba ¯NaÓ ÔB‰pÓ „ÁÏ ÔzÓlÓƒ¿ƒ«¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ
‡¯Èˆa ‡lk dÏ ¯‡zL‡ ‡ÏcÓ ÏeÎÈÈ≈ƒ¿»ƒ¿»«≈…»ƒ¿»»
:CÈÂ¯˜ ÏÎa C‡Ò CÏ ˜ÚÈ È„ ‡˙˜Ú·e¿«¿»ƒ»≈»»¿»¿»ƒ¿»

Èq‡˙נו  ‡Ï Èc ‡˜pÙÓ„Â C· ‡ÎÈk¯c¿«ƒ»»¿ƒ¿«¿»ƒ»«ƒ«
e˜pÙnÓ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡˙Á‡Ï dÏ‚¯ ˙Ò¯t«¿««¿««¬»»««¿»ƒ¿«¿
d¯··e dÓÈ˜ ¯·‚a dÈÚ L‡·z eÎÈk¯Óe≈«ƒƒ¿≈≈«ƒ¿«¿»«ƒ¿«

:dz¯··eƒ¿««

Ècנז  ‡‰··e dpÓ Ôe˜tÈc ‡‰a ¯ÚÊ·eƒ¿≈¿»»¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»»ƒ
‡¯˙Òa ‡lk ˙e¯ÈÒÁa ÔepÏÎÈ˙ È¯‡ „ÈÏ¿̇ƒ¬≈≈¿ƒ«¬ƒ…»¿ƒ¿»
:CÈÂ¯˜a C‡Ò CÏ ˜ÚÈ Èc ‡˙˜Ú·e ‡¯Èˆaƒ¿»»¿«¿»ƒ»≈»»¿»¿ƒ¿»

ÈÓb˙tנח  Ïk ˙È „aÚÓÏ ¯h˙ ‡Ï Ì‡ƒ»ƒ«¿∆¿«»»ƒ¿»≈
ÏÁ„ÓÏ ÔÈ„‰ ‡¯ÙÒa ÔÈ·È˙Îc ‡„‰ ‡˙È¯B‡«¿»»»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»≈¿ƒ¿«
:C‰Ï‡ ÈÈ ˙È ÔÈ„‰ ‡ÏÈÁ„e ‡¯ÈwÈ ‡ÓL ˙È»¿»«ƒ»¿ƒ»»≈»¿»¡»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

LipA xUA .. Ylk`e" :bp wEqtA§¨§¨©§¨§©¨¤
."LizFpaE§¤

"Bðéò òøz" ék ãò¯.dxv Fpir didY ©¦¥©¥¦§¤¥¨¨
íéøúBpä åéðáa¯Edf .mhgW `NW §¨¨©¨¦¤Ÿ§¨¨¤

."xizFi xW` eipA xziaE" WExiR¥§¤¤¨¨£¤¦
,"Fwig zW`"e "eig`" mB xMfp wEqRA©¨¦§¨©¨¦§¥¤¥
FzpEM K` ,mdA mB "Fpir rxY" `liOnE¦¥¨¥©¥©¨¤©©¨¨
xziA" :aEzMd oFWl z` xTirA Wxtl§¨¥§¦¨¤§©¨§¤¤
mEXn mbe ."eipA xUAn"E "eipÄ¨¦§©¨¨§©¦
"Fpir rxY"W `Ed ixTird WECigdW¤©¦¨¦¨¦¤¥©¥

ENit`oMWÎlke ,"mixzFPd eipaA" £¦§¨¨©¨¦§¨¤¥
.Fwig zW`aE eig`A§¨¦§¥¤¥

"åéða øNaî íäî ãçàì úzî"¦¥§©©¥¤¦§©¨¨
íäéçà¯s` ."mixzFPd eipA" lW £¥¤¤¨¨©¨¦©

zW`aE eig`A" mB ExMfp aEzMAW¤©¨¦§§©§¨¦§¥¤
mB aqEn "mdn cg`l" oM m`e ,"Fwig¥§¦¥§©©¥¤¨©
Wxtl i"Wx zpEMW xnFl Wi ,mdilr£¥¤¥©¤©¨©©¦§¨¥
xzi"l xWwdA "eipA xUAn" oFWNd©¨¦§©¨¨§¤§¥§¤¤
zrcNW mEXn F` .lirl xMfPke ,"eipÄ¨§©¦§¨§¥¦¤§©©
lr aqEn "mdn cg`l zYn" i"Wx©¦¦¥§©©¥¤¨©
Fwig zW`e eig`e ,"xizFi xW` eipA"¨¨£¤¦§¨¦§¥¤¥

.oMWÎlMnA micnlp¦§¨¦§¦¨¤¥
,"Ea Cøä" :øçà øác ."ìëàé øLà"£¤Ÿ¥¨¨©¥¨©§

áálä Cøå éðîçøä¯Kxd ,df WExitl ¨©£¨¦§©©¥¨§¥¤¨©
`Ed Kxd ,miWp` ibEq ipW md bprde§¤¨Ÿ¥§¥¥£¨¦¨©

.wPtn `Ed bprde ipngx©£¨¦§¤¨Ÿ§ª¨
eøæëàúé ,úeðzáòø áøî¯Edf ¥Ÿ©©§¨¦§©§§¤

oir zFxv `le) "Fpir rxY" WExiR¥¥©¥§Ÿ¨©¦
oFW`xd WExiRM(lW FkERid `Ede , ©¥¨¦§¦¤

,bprd lW FkERid df oi`W s`e ."Kxd"¨©§©¤¥¤¦¤¤¨Ÿ
okle ,Kxd lW KERidd wx aEzMd hwp̈©©¨©©¦¤¨©§¨¥
lW iWTd iM ,dfA WExiR i"Wx `iad¥¦©¦¥¨¤¦©¦¤
`l wEqRAW `Ed oFW`xd WExiRd©¥¨¦¤©¨Ÿ
oir zExvl wPtnd lW xWTd WxFtn§¨©¤¤¤©§ª¨§¨©¦

)m"`xd zernyn(,azM oFxMGd xtqA K` ,©§¥¤©¦¨¨©
WExiRl oicr mikixv df WExitl mBW¤©§¥¤§¦¦£©¦©¥
lW iWTd xTire ,bprd iAB oFW`xd̈¦©¥¤¨Ÿ§¦©©¦¤
Epid bpre KxW `Ed oFW`xd WExiRd©¥¨¦¤©§¨Ÿ©§

.Kd̈
íéèeçMä íäéða øNaî eðzé àìå¯ §Ÿ¦§¦§©§¥¤©§¦

."lk`i xW` eipA xUAn" WExiRd Edf¤©¥¦§©¨¨£¤Ÿ¥
íéøúBpä íäéðáì¯xziaE" WExiR Edf ¦§¥¤©¨¦¤¥§¤¤

eipA."xizFi xW`ep dxez ¨¨£¤¦
fp±ep)(d÷éç Léàa dðéò òøz¥©¥¨§¦¥¨

dzááe dðááeíéìBãbä Y¯iM ¦§¨§¦¨©§¦¦
`Ad wEqRA mixMfp miPhTd)m"`x(. ©§©¦¦§¨¦©¨©¨

dúéìLáeíépèwä äéða Y¯E`xwp §¦§¨¨¨¤¨©§©¦¦§§
df E`vi dPOOW dilXd mW lr oM¥©¥©¦§¨¤¦¤¨¨§¤

xaMn)miig min x`a(l`EnW i"Wx d`xE . ¦§¨§¥©¦§¥
FnM mipA oFWl `Ed "KzlW"W fi ,` `¤¥¨¥§¨¦§

azM ` ,dl dhFq i"WxaE ."DzilW"¦§¨¨§©¦¨¨©
xaC" ,lWp oFWNn `Ed ,"DzilW"W¤¦§¨¨¦§¨©¨¨
xnFl Kixve ."dHnl dlrnln lHEOd©¨¦§©§¨§©¨§¨¦©
:wEqRd KWndA o`M aEzMX dOW¤©¤¨¨§¤§¥©¨
dpEMd mW mB ,"clY xW` dipaaE"§¨¤¨£¤¥¥©¨©©¨¨
`id DzilXW `N` ,miPhTd dipal§¨¤¨©§©¦¤¨¤¦§¨¨¦
mBxzOW FnkE ,ohw ikd clId©¤¤¨¦¨¨§¤§©§¥
.FpFWlA xSw i"WxW `N` ,qFlwpE`§§¤¨¤©¦¦¥¦§
WExiR Edf "clY xW` dipaA"W F`¤§¨¤¨£¤¥¥¤¥
mB ."dilbx oiAn z`vFId DzilWaE"§¦§¨¨©¥¦¥©§¤¨©
dpEMd ,"clY xW` dipaaE"W xnFl Wi¥©¤§¨¤¨£¤¥¥©©¨¨
.oEIr Kixv oicre .clil dcizrX dn©¤£¦¨¥¥©£©¦¨¦¦

ïlëa¯miwEqR ipWA mixMfPd lkA §ª¨§¨©¦§¨¦¦§¥§¦
.EN ¥̀

äøö dðéò àäz¯rxY" WExiR Edf §¥¥¨¨¨¤¥¥©
."Dpir¥¨

ãçàä úà ìëàzLk¯WExiRd Edf §¤Ÿ©¤¨¤¨¤©¥
M z` lk`YW `l ,"mlk`z iM"iM ,mN ¦Ÿ§¥Ÿ¤Ÿ©¤ª¨¦

`N` ?oir zExv o`M dti` oM m ¦̀¥¥Ÿ¨¨©¦¤¨
xizFY `le ,mdn cg` lk`YW¤Ÿ©¤¨¥¤§Ÿ¦
Dpir rxYW mEXn ,xUAd on mixg`l©£¥¦¦©¨¨¦¤¥©¥¨

)oexkfd xtq(.
dìöà øLàì ïzlî¯diaFxTn cg`l ¦¦¥©£¤¤§¨§¤¨¦§¤¨

.wEqRA mixMfPd©¦§¨¦©¨
øNaä ïî¯.cg`d lWgp dxez ¦©¨¨¤¨¤¨



סי `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(èð)úBkî Eòøæ úBkî úàå Eúkî-úà ýåýé àìôäå§¦§¨³§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®©³
:íéðîàðå íéòø íéìçå úBðîàðå úìãb§ŸŸÆ§¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«

i"yx£E˙kÓŒ˙‡ '‰ ‡ÏÙ‰Â∑ מּכֹות מּׁשאר ּומבּדלֹות ׁשליחּותם ∑BÓ‡Â˙.מפלאֹות לקּים ,ליּסר. ¿ƒ¿»∆«…¿ְְְִַָָָֻֻ¿∆¡»ְְְְִֵֶַַָ

(ñ)zøâé øLà íéøöî äåãî-ìk úà Ea áéLäå§¥¦´§À¥µ¨©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨
:Ca e÷áãå íäéðtî¦§¥¤®§¨«§−¨«

i"yx£Ì‰ÈtÓ z¯‚È ¯L‡∑ יראים היּו מצרים, על הּבאֹות מׁשּנֹות מּכֹות רֹואים יׂשראל ּכׁשהיּו הּמּכֹות, מּפני ¬∆»…¿»ƒ¿≈∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
ּכתיב: ׁשּכן ּתדע עליהם, ּגם יבֹואּו ׁשּלא טו)מהם ׂשמּתי (שמות אׁשר הּמחלה ּכל וגֹו', ּתׁשמע ׁשמע אם "והיה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ

מיראין  אין ,"עלי אׂשים לא מּמּנֹוּבמצרים יגּור ׁשהּוא ּבדבר אּלא האדם, .את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹ

(àñ)øôña áeúë àì øLà äkî-ìëå éìç-ìk íb©³¨¢¦Æ§¨©½̈£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤
éìò ýåýé íìòé úàfä äøBzä:CãîMä ãò E ©¨´©®Ÿ©§¥³§Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«

i"yx£ÌÏÚÈ∑ עלּיה לׁשֹון. «¿≈ְֲִָ

(áñ)íúééä øLà úçz èòî éúîa ízøàLðå§¦§©§¤Æ¦§¥´§½̈©µ©£¤´¡¦¤½
ýåýé ìB÷a zòîL àì-ék áøì íéîMä éáëBëk§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬

éäìà:E ¡Ÿ¤«
i"yx£'B‚Â ˙Áz ËÚÓ È˙Óa Ìz¯‡LÂ∑ מרּבין חּלּוף .מּועטין ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿»««¿ְִִִָֻ

ÔÁÓנט  CÈa ˙ÁÓ ˙ÈÂ C˙ÁÓ ˙È ÈÈ L¯ÙÈÂ¿«¿«¿»»»»»¿»»«¿»»»
:ÔÈÓÈ‰Óe ÔÈLÈa ÔÈLzÎÓe ÔÓÈ‰Óe Ô·¯·«̄¿¿»¿≈¿»«¿¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ

„zÏÁ‡ס  Èc ÌÈ¯ˆÓ ÈLzÎÓ Ïk ˙È Ca ·˙ÈÂ¿»≈»»»«¿¿≈ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»
:Ca Ôe˜a„ÈÂ ÔB‰ÈÓ„wÓƒ√»≈¿ƒ¿¿»

ÔÈ·È˙Îסא  ‡Ï Èc ‡ÁÓ ÏÎÂ Ú¯Ó Ïk Û‡«»¿«¿»»»ƒ»¿ƒƒ
„Ú CÏÚ ÈÈ Ôep˙ÈÈ ‡„‰ ‡˙È¯B‡„ ‡¯ÙÒa¿ƒ¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿»¬»«

:CˆzLÈc¿ƒ¿≈»

‰Ôe˙ÈÂסב  Èc ÛÏÁ ¯ÚÊ ÌÚa Ôe¯‡zL˙Â¿ƒ¿«¬¿«¿≈√»ƒ¬≈
‡zÏa˜ ‡Ï È¯‡ ÈbÒÓÏ ‡iÓL È·ÎBÎk¿¿≈¿«»¿ƒ¿≈¬≈»«∆¿»

:C‰Ï‡ ÈÈc ‡¯ÓÈÓÏ¿≈¿»«¿»¡»»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

hp)(Eúkî úà 'ä àìôäåY §¦§¨¤©Ÿ§
úBìcáîe úBàìôî¯lirl i"Wx d`x ª§¨ª§¨§¥©¦§¥

."dlCad oFWl - d`ltd lM" :g ,fi¨©§¨¨§©§¨¨
úBkî øàMî¯zFMOd ,xnFlM ¦§¨©§©©©

zFMn od ,EN` zFllwA zFxEn`d̈£¦§¨¥¥©
"zFMn x`Xn zFlCaEnE zF`ltEn"§¨§¨¦§¨©
dirWi i"Wx d`xE .mc`d lr zF`Ad©¨©¨¨¨§¥©¦§©§¨
.. dxFz dpWnAW zFllw lM" :ci ,hk¨§¨¤§¦§¥¨
z` 'd `ltde ,zg` d`ltd `N` opi ¥̀¨¤¨©§¨¨¤¨§¦§¨¤

."LzFMn©§
úBðîàðåíúeçéìL íi÷ì ,jøqéì Y §¤¡¨§©§¤¨§©¥§¦¨

¯dpiidY zFMndW zFxnl ,xnFlM§©©§¤©©¦§¤¨
mIwl "zFpn`p" Eidi od ,"zFlFcB"§¥¦§¤¡¨§©¥
xarn `le ,JxQil liaWA ozEgilW§¦¨¦§¦§©§¤¨§Ÿ¥¥¤

Kkl)dcya x`a(zFMOdW ,FzpEMW F` . §¨¤©¨¨¤©©
FzF` mlWPW onf cr EPOn ExEqi `lŸ¨¦¤©§©¤¦§©

mc`d lr E`A od FliaWAW oFr)likyn ¨¤¦§¦¥¨©¨¨¨
cecl(.q dxez

q)(íäéðtî zøâé øLàéðtî Y £¤¨Ÿ§¨¦§¥¤¦§¥
úBknä¯s`e ."mixvn" ipRn `le ©©§Ÿ¦§¥¦§©¦§©

`le) cigi oFWlA "decn" aEzMW¤¨©§¥¦§¨¦§Ÿ
eh ,f lirlcM miAx oFWlA "iecn"(, ©§¥¦§©¦§¦§¥

ixdW] zFMOd llM lr o`M dpEMd©©¨¨¨©§©©©¤£¥

" xn`lM"mdipRn" xn` okle ,["decn ¨©¨©§¥§¨¥¨©¦§¥¤
miAx oFWlA)oexkfd xtq(oYiPW oeiM K` . ¦§©¦©¥¨¤¦¨

okl ,mixvn lr dpEMdW Wxtl mB©§¨¥¤©©¨¨©¦§©¦¨¥
,Kkl zxg` dgkFd `iadl KxvEd§©§¨¦¨¨©¤¤§¨

.oOwlckE§¦§©¨
é eéäLkúBpLî úBkî íéàBø ìàøN §¤¨¦§¨¥¦©§ª

íäî íéàøé eéä ,íéøöî ìò úBàaä©¨©¦§©¦¨§¥¦¥¤
òãz .íäéìò íb eàáé àlL¯dgkFd ¤Ÿ¨Ÿ©£¥¤¥©¨¨

lr aqEn "mdipRn Yxbi"W Kkl§¨¤¨Ÿ§¨¦§¥¤¨©
.zFMOd©©

áéúk ïkL¯.ek ,eh zFnW ¤¥§¦§
äéäå"¯,dPpi` Ff daiY mW wEqRA §¨¨©¨¨¥¨¥¤¨

."'ebe rFnW m` xn`Ie" :xn`p `N ¤̀¨¤¡©©Ÿ¤¦¨©
.d`Ad dxrd d`xE§¥¤¨¨©¨¨

äìçnä ìk ,'Bâå òîLz òBîL íà¦¨©¦§©§¨©©£¨
íéNà àì íéøöîá ézîN øLà£¤©§¦§¦§©¦Ÿ¨¦

éìòíãàä úà ïéàøéî ïéà ,"E¯ ¨¤¥§¨§¦¤¨¨¨
rFnW m`"A xaCd dpzd ixdW¤£¥¦§¨©¨¨§¦¨©
if` ErnWi `l m`W rnWn ,"rnWY¦§©©§©¤¦Ÿ¦§§£©
siqFd KM mEXn ilE`e .mdilr miUï¦£¥¤§©¦¨¦
,wEqRd oFWl lr "dide" zaiY i"Wx©¦¥©§¨¨©§©¨

xidadl icMxaCd mEITWwx dpzn §¥§©§¦¤¦©¨¨ª§¤©
`iad `l okle ,"rnWY rFnW m`"¦¨©¦§©§¨¥Ÿ¥¦

lirlC wEqRd)eh ,f(mixvn iecn lke" : ©¨¦§¥§¨©§¥¦§©¦
oeiM ,"KA mniUi `l Yrci xW` mirxd̈¨¦£¤¨©§¨Ÿ§¦¨¨¥¨

.dipzd `le dghad Ff mXW¤¨©§¨¨§Ÿ©§¨¨
.epnî øBâé àeäL øáãa àlà`q dxez ¤¨§¨¨¤¨¦¤

`q)(íìòéì Yäiìò ïBL¯:FWExitE ©§¥§£¦¨¥
,dnlrd oFWNn `le .Lilr mzF` dlri©£¤¨¨¤§Ÿ¦§©£¨¨
,dNOd WxFXn `id m"OdW xn`PW¤Ÿ©¤©¥¦¦¤©¦¨
zFnlrp dpiidY zFMOdW dpEMdWe§¤©©¨¨¤©©¦§¤¨¤¡¨

` :f` iM ,zFQEknE(xnFl Fl did §¦¨¨¨©
"mnilri")m"`x(a .(xnFl mi`zn `l ©£¦¥Ÿ©§¦©

["LA" `N`] "Lilr")g"ty(.aq dxez ¨¤¤¨§
aq)(úçz èòî éúîa ízøàLðå§¦§©§¤¦§¥§¨©©
'Bâåïéaøî óelç ïéèòî Y¯miHrn §ª¨¦¦§ª¦§©¦

.miAExn zFid zxEnYzpEM oi` :WExiR §©¡§¦¥¥©¨©
cr hrn izn Ex`XIW xnFl aEzMd©¨©¤¦¨£§¥§©©
m`W ,mdiaiF` cbpM cFnrl ElkEi `NW¤Ÿ§©£§¤¤§¥¤¤¦
mziid xW` zgY" :Fxn` mrh Edn oM¥©©©¨§©©£¤¡¦¤
miAx Eid iN dn ,"aFxl minXd iakFkM§§¥©¨©¦¨©¦¨©¦
Eid iN dn ,mihrEn eiWkre dNgYn¦§¦¨§©§¨¨¦©¦¨
,aEzMd zpEM `N` ?ozNgYn mihrEn¨¦¦§¦¨¨¤¨©¨©©¨
Eidi ,miAx dNigY EidW mFwnAW¤¦§¤¨§¦¨©¦¦§

mihrEn eiWkr)m"`x(dfA dllTde . ©§¨¨¦§©§¨¨¨¤
,dkxAd Kxr itl didY dllTdW :`id¦¤©§¨¨¦§¤§¦¤¤©§¨¨



eaz`סב zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(âñ)íëúà áéèéäì íëéìò ýåýé NN-øLàk äéäåÂ§¨Â̈©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»
ãéáàäì íëéìò ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ£¥¤½§©«£¦¬
äîãàä ìòî ízçqðå íëúà ãéîLäìe íëúà¤§¤−§©§¦´¤§¤®§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈

:dzLøì änL-àá äzà-øLà£¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«
i"yx£'‰ NÈNÈ Ôk∑(י אֹויביכם(מגילה וגֹו'את להאביד וכן:∑ÌzÁqÂ.עליכם, עקירה, טו)לׁשֹון "ּבית (משלי ≈»ƒְְְֲֲִֵֵֶֶֶַ¿ƒ«¿∆ְְֲִֵֵָ

ה' יּסח ."ּגאים ִִֵַ

(ãñ)-ãòå õøàä äö÷î íénòä-ìëa ýåýé Eöéôäå¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ§¨¨´©¦½¦§¥¬¨−̈¤§©
øLà íéøçà íéäìà íM zãáòå õøàä äö÷§¥´¨¨®¤§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À£¤¯

éúáàå äzà zòãé-àì:ïáàå õò E «Ÿ¨©²§¨©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤
i"yx£ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰Ï‡ ÌM z„·ÚÂ∑,מּמׁש אלהּות עבֹודת לא לכמרי ּכתרּגּומֹו, וגלּגלּיֹות מס מעלים אּלא ¿»«¿»»¡…ƒ¬≈ƒְְְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֻ

.עבֹודתּֿכֹוכבים  ֲִַָ

(äñ)çBðî äéäé-àìå òébøú àì íää íéBbáe©¦³¨¥Æ´Ÿ©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©
íéðéò ïBéìëå æbø áì íL Eì ýåýé ïúðå Eìâø-óëì§©©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦

:Lôð ïBáàãå§©«£¬¨«¤
i"yx£ÚÈb¯˙ ‡Ï∑:ּכמֹו ּתנּוח, כח)לא הּמרּגעה"(ישעיה ¯Êb."וזאת ·Ï∑:ּכמֹו 'ּדחל', ּכתרּגּומֹו: חרד, לב …«¿ƒ«ְְְֵַַַָָֹֹ≈«»ְְְֵֵֵַָָ

,"ל רגזה מּתחת טו)"ׁשאֹול ירּגזּון",(שמות עּמים כב)"ׁשמעּו ירּגזּו"(שמואלֿב הּׁשמים ÌÈÈÚ."מֹוסדֹות ÔBÈÏÎÂ∑ ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָ¿ƒ¿≈«ƒ
ּתבא  ולא ליׁשּועה, .מצּפה ְְִֶַָָֹֹ

ËB‡Ï·‡סג  ÔBÎÈÏÚ ÈÈ ÈcÁ„ ‡Ók È‰ÈÂƒ≈¿»ƒ«≈¿»¬≈¿»»
ÔBÎÈÏÚ ÈÈ È„ÁÈ Ôk ÔBÎ˙È ‰‡bÒ‡Ïe ÔBÎ˙È»¿¿«¿»»»¿≈∆¡≈¿»¬≈
ÔeÏËÏh˙Â ÔBÎ˙È ‰‡ˆLÏe ÔBÎ˙È ‡„·B‡Ï¿»»»¿¿≈»»»¿¿ƒ«¿¿
:d˙¯ÈÓÏ Ôn˙Ï ÏÏÚ z‡c ‡Ú¯‡ ÏÚÓ≈««¿»ƒ«¿»≈¿«»¿≈¿«

‡¯Ú‡סד  ÈÙÈqÓ ‡iÓÓÚ ÏÎa ÈÈ Cp¯c·ÈÂƒ«¿ƒ»¿»¿»«¿«»ƒ¿»≈«¿»
‡iÓÓÚÏ ÔÓz ÁÏÙ˙Â ‡Ú¯‡ ÈÙÈÒ „ÚÂ¿«¿»≈«¿»¿ƒ¿««»¿«¿«»
C˙‰·‡Â z‡ zÚ„È ‡Ï Èc ‡˙ÂÚË ÈÁÏt»¿≈«¿»»ƒ»¿«¿»«¿«¬»»»

:‡·‡Â ‡Ú‡»»¿«¿»

ÁÓסה  ‡‰È ‡ÏÂ Áe˙ ‡Ï Ôep‡‰ ‡iÓÓÚ·e¿«¿«»»ƒ»¿«¿»¿≈¿»
ÏÁc ·Ï Ônz CÏ ÈÈ ÔzÈÂ CÏ‚¯ ˙Ò¯ÙÏ¿«¿««¿»¿ƒ≈¿»»«»≈»≈

:LÙ ÔÁtÓe ÔÈÈÚ ˙ÎLÁÂ¿«¿««¿ƒ«¿«¿»

iliey`l` axd - mdxa` ly`

Eidi KM ,`lR KxC miAExn EidW mWM§¥¤¨§¦¤¤¤¤¨¦§
`lR KxC mihrEn)`"eb(oFxMGd xtqaE . ¨¦¤¤¤¤§¥¤©¦¨

"zgY"W xnFl i"Wx zpEMW azM̈©¤©¨©©¦©¤©©
lW zErnWnA `id oi` o`M xEn`d̈¨¨¥¦§©§¨¤
`l xW` zgY" FnM ,zEprxERl dAiq¦¨©§¨§©©£¤Ÿ
Wxtl KIW `l ixdW ,"'ebe Ycar̈©§¨¤£¥Ÿ©¨§¨¥
,mihrEn Eidi okl miAExn EidW llbAW¤¦§©¤¨§¦¨¥¦§¨¦
FWExitE ,WpFrd xE`iY dGW WxiR okl̈¥¥©¤¤¥¨¤¥

."sENig"bq dxez ¦
bq)('ä NéNé ïkíëéáéBà úà Y ¥¨¦¤§¥¤

¯Fpi` `Ed" :a ,hl oixcdpq d`x§¥©§¤§¦¥
`EdÎKExAÎWFcTd oi`W itl] UÜ§¦¤¥©¨¨
la` ,[mirWx lW oYlRnA gnÜ¥©§©©§¨¤§¨¦£¨
oM :aizkC ,inp `wiC ,UiUn mixg £̀¥¦¥¦©§¨©¦¦§¦¥
:mW i"WxaE ."UEUi aizM `le ,UiUï¦§¨§¦¨§©¦¨
i"WxaE ."mki`pFU ,mixg` UiUi"¨¦£¥¦§¥¤§©¦
± UiUn mixg`" :a ,i dNibn§¦¨£¥¦¥¦
Eid ond iniA dilM EaIgzPWkE§¤¦§©§§¨¨¦¥¨¨¨

."odl oignU odiaiF`§¥¤§¥¦¨¤
."'Bâå ãéáàäì íëéìò"ízçqðåY £¥¤§©£¦§§¦©§¤

ìäøé÷ò ïBL¯l`wfgi i"Wx mB d`x §£¦¨§¥©©¦§¤§¥

.`i ,e `xfr .c ,ek¤§¨
"'ä çqé íéàb úéa" ïëå¯,eh ilWn §¥¥¥¦¦©¦§¥

.dkcq dxez

cq)(íéøçà íéäìà íM zãáòåY §¨©§¨¨¡Ÿ¦£¥¦
Bîebøúk¯iglR `Innrl oOYgltze" §©§§¦§©©¨§©§©¨¨§¥

icaFr miOrl mW cFarze ± "`zerh©£¨¨§©£¨§©¦§¥
.milil ¡̀¦¦

Lnî úeäìà úãBáò àì¯xnFl oi`W Ÿ£©¡Ÿ©¨¤¥©
EcarIW mllwn `EdÎKExAÎWFcTdW¤©¨¨§©§¨¤©©§

dxfÎdcFar)g"ty(. £¨¨¨
úBiìbìâå ñî íéìòî àlà¯oYiPd qn ¤¨©£¦©§ª§Ÿ¦©©¦¨

.zlFBlB itl§¦ª§¤
äøæ-äãBáò éøîëì¯mY`XnE §¨§¥£¨¨¨¦¤©¤

micaFr mY` EN`M ,mdicaFrl micaFr§¦§§¥¤§¦©¤§¦
mdl)gk ,c lirl i"yx(.dq dxez ¨¤
dq)(òébøú àìBîk ,çeðz àì Y Ÿ©§¦©Ÿ¨©§

"äòbønä úàæå"¯z`f .ai ,gk dirWi §Ÿ©©§¥¨§©§¨Ÿ
sirl Egipd ,delWA mkzFidl dgEpOd©§¨¦§§¤§©§¨¨¦¤¨¥
mkl didY z`f ,EdElfbY `NW¤Ÿ¦§§Ÿ¦§¤¨¤

drBxOd)my i"yx(. ©©§¥¨
æbø áìãøç áì Y¯,ak mixcpM`lcE ¥©¨¥¨¥§¨¦§¨¦

.qrM oFWNn `EdW `¤¦§©©
ìBàL" Bîk ,"ìçc" :Bîebøúk§©§¨¥§§

"Eì äæâø úçzî¯ipA .h ,ci mW ¦©©¨§¨§¨§¥
z`xwl Ecxg ux`l zgYn xW` lF`W§£¤¦©©¨¨¤¨§¦§©

dOW [xSpckEap lW] L`FA)c"evn(. £¤§©§¤©¨¨
"ïeæbøé íénò eòîL"¯.ci ,eh zFnW ¨§©¦¦§¨§

"eæbøé íéîMä úBãñBî"¯a l`EnW §©¨©¦¦§¨§¥
dWlXn dgkFd `ian i"Wx .g ,ak©¦¥¦¨¨¦§¨
,dcxg FrnWn fbFx oFWNW miwEqR§¦¤§¤©§¨£¨¨
`N` ,`xwOA mzaizM xcq itl `NW¤Ÿ§¦¥¤§¦¨¨©¦§¨¤¨
` :llMd l` hxRdn mxcq itl( §¦¦§¨¥©§¨¤©§¨
lr xAcn ,"Ll dfbx zgYn lF`W"§¦©©¨§¨§§©¥©

a .micigid zCxg(miOr ErnW" ¤§©©§¦¦¨§©¦
b .miOrd zCxg lr xAcn ,"oEfBxi( ¦§¨§©¥©¤§©¨©¦
lr xAcn ,"EfBxi minXd zFcqFn§©¨©¦¦§¨§©¥©

DNEM d`ixAd zCxg)i"yx ipeir(Wie . ¤§©©§¦¨¨§¥
lr xAcn oFW`xd wEqRd :siqFdl§¦©¨¨¦§©¥©
xSpckEaPn) cigi mc`n dcxg(, £¨¨¥¨¨¨¦¦§©§¤©

mrn dcxg lr xAcn ipXd wEqRd©¨©¥¦§©¥©£¨¨¥©
lr xAcn iWilXd wEqRd ,l`xUi¦§¨¥©¨©§¦¦§©¥©
cFr d`xE .`EdÎKExAÎWFcTdn dcxg£¨¨¥©¨¨§¥



סג `eaz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy

(åñ)éiç eéäåíîBéå äìéì zãçôe ãâpî Eì íéàìz E §¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤¨«©§¨Æ©´§¨§½̈
éiça ïéîàú àìå:E §¬Ÿ©«£¦−§©¤«

i"yx£EÏ ÌÈ‡Ïz EÈiÁ∑.'עלינּו הּבאה ּבחרב הּיֹום אמּות 'ׁשּמא 'ּתלּוי': קרּוי ספק ּכל הּספק, ק"ג)על (מנחות «∆¿Àƒ¿ֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
הּׁשּוק  מן ּתבּואה הּלֹוקח זה ּדרׁשּו: EÈiÁa.ורּבֹותינּו ÔÈÓ‡˙ ‡ÏÂ∑הּסֹומ הּפלטר זה .על ְְְִֵֵֶַַַַָָ¿…«¬ƒ¿«∆ְֵֵֶַַַַ
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eaz`סד zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye lel` 'k iyiy meil inei xeriy
˜‰.ולׁשפחֹות  ÔÈ‡Â∑ וכּליֹון הרג עלי יגזרּו ווי"שּבלע"ז ∑Ìz¯kÓ˙‰Â.ּכי וועט איפורוונדרי"ץ איהר (און ְְִָ¿≈…∆ְְְִִִֶֶֶָָ¿ƒ¿««¿∆ְַַ

פערקייפען) וועלין אליין ׁשּנאמר זיך מּפני אחרים, מֹוכרים עלֿידי 'ונמּכרּתם' ּבלׁשֹון "והתמּכרּתם", לפרׁש יּתכן ולא ,ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
קנה  "ואין ."אחריו: ְֲֵֶַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 932 'nr hi jxk zegiy ihewl t"r)

`zEIlrnl - LiaiF`l mW mYxMnzde§¦§©©§¤¨§§¤§©£¦¨

קֹונה". ואין ולׁשפחֹות לעבדים לאֹויבי ׁשם והתמּכרּתם גֹו' ּבאנּיֹות מצרים ה' והׁשיב" נאמר ׁשּבפרׁשתנּו הּתֹוכחה ְְְְְְְְְְְְֱֱֲֳִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבסּיּום
למעלּיּותא: זה ּכתּוב לפרׁש ְְְֲִֵֵֶַָָָויׁש

האּלה  הּדברים ּכל עלי יבֹואּו כי "והיה ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתׁשּובה, למעלת יׂשראל יבֹואּו ׁשעל־ידי־זה היא ׁשּבּתֹוכחה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָהּכּונה
גֹו' לבב אל והׁשבֹות גֹו' והּקללה גגגגֹוֹוֹוֹו'"'"'"'"הּברכה אלקיאלקיאלקיאלקי הההה'''' עדעדעדעד א־ב)ווווׁשׁשׁשׁשבבבבּתּתּתּת ל, .(נצבים ְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ ֶֶֶֶֹֹ

ּכזכּיֹות" לֹו נעׂשּו ׁשּזדֹונֹות ּתׁשּובה ׁש"ּגדֹולה היא הּתׁשּובה מעלת ב)והּנה, פו, מיּוחד (יומא סּוג ניתוּסף הּתׁשּובה ׁשעל־ידי . ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
הּקדּוׁשה  ניצֹוצֹות ּגם לזכּיֹות נהפכים הּתׁשּובה, על־ידי ׁשהרי עבֹודתֹו. על־ידי לזה מּגיע אינֹו ּגמּור צּדיק ׁשאפילּו ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻֻּבּזכּיֹות
ׁשּבּדברים  הּניצֹוצֹות את רק לברר אפׁשר הּצּדיק, עבֹודת על־ידי מה־ּׁשאין־ּכן הּטמאֹות . קליּפֹות לג' הּזדֹונֹות על־ידי ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָׁשּנפלּו

נֹוגּה מּקליּפת ׁשּׁשרׁשם א)הּמּוּתרים, קצא, מצותיך דרך .(ראה ְְִִִֶַַַָָָ
ּבקדּוׁשה  ׁשּׁשרׁשם מּובן מּזה הרי ּביֹותר , מּטה למּטה נפלּו הּטמאֹות קליּפֹות  ּבג' ׁשּנמצאים הּקדּוׁשה ׁשּניצֹוצֹות ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָּומּכיון

יֹותר" למּטה נֹופל יֹותר הּגבֹוּה "ּכל הּידּוע וכּכלל נֹוגּה, לקליּפת ׁשּנפלּו הּניצֹוצֹות מּׁשרׁש יֹותר נעלה ּבמקֹום (ראה הּוא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ואילך) פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה אורה שערי הּטמאֹות)בארוכה קליּפֹות (ׁשּבג' אּלּו ניצֹוצֹות ּגם ּומהּפכים מבררים ּכאׁשר ולכן, .ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

נֹוגּה. ׁשּבקליּפת הּניצֹוצֹות ּבבירּור מאׁשר יֹותר נעלה אֹור ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָנמׁש
הּתׁשּובה למעלת לבֹוא היא הּתֹוכחה ּדברי ּבכל ׁשהּכּונה גֹו'", מצרים ה' ּב"והׁשיב הּפנימי הּפירּוׁש .""""והוהוהוהׁשׁשׁשׁשיביביביב""""וזהּו ְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֱֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

מּבחינת ׁשאפילּו ולׁשפח ֹות", לעבדים לאֹויבי ׁשם "והתמּכרּתם הּתׁשּובה הּקלי ּפֹות""""ׁשׁשׁשׁשםםםם""""ועל־ ידי מקֹום (לקוטי־תורה היא ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
רע"ג) לב, -""""אאאאֹוֹוֹוֹויבייבייבייבי""""ׁשהםראה אּלּו ׁשּבקליּפֹות הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות ּבירּור ועל־ידי הּקדּוׁשה. ניצֹוצֹות מבררים קקקקֹוֹוֹוֹונהנהנהנה"""", """"ואיןואיןואיןואין ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבחינת ּביֹותר , נעלה אֹור ּומתּגּלה ּׁשּנמׁש ד)""""איןאיןאיןאין""""- עא, האזינו לקוטי־תורה מּבחינת(ראה ּגם היא ּגבֹוהה ז ֹו ׁשּבחינה """"קקקקֹוֹוֹוֹונהנהנהנה"""", ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
האצילּות עֹולם ב)- עו, .(תורה־אור ֲִָָ

(èñ)äLî-úà ýåýé äeö-øLà úéøaä éøáã älà¥Á¤Á¦§¥¸©§¦¹£¤¦¨¯§Ÿ̈´¤¤À
úéøaä ãálî áàBî õøàa ìàøNé éða-úà úøëì¦§²Ÿ¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤¨®¦§©´©§¦½

ô :áøça ízà úøk-øLà£¤¨©¬¦−̈§Ÿ¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒ˙‡ ˙¯ÎÏ∑ ּובׁשבּועה ּבאלה הּתֹורה את עליהם ‰È¯a˙.ׁשּיקּבלּו „·lÓ∑ ׁשּב'תֹורת קללֹות ƒ¿…∆¿≈ƒ¿»≈ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָƒ¿««¿ƒְְֶַָ
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ã ycew zegiyn zecewp ã(156 'nr fl jxk zegiy ihewl - p"yz oqip yceg y`x azkn)

לראלראלראלראֹוֹוֹוֹותתתת ועיניםועיניםועיניםועינים .... .... לכםלכםלכםלכם הההה'''' נתןנתןנתןנתן ולאולאולאולא .... .... ראיתםראיתםראיתםראיתם א־ח)אאאאּתּתּתּתםםםם ראּו(כט, יׂשראל ׁשּבני מדּגיׁש עצמֹו הּפסּוק הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
על  הּמׁשּפיעה ּכזֹו ּבראּיה מדּבר ּכאן אּלא, ּבּמדּבר? ׁשנה ארּבעים לסּיּום עד אֹותם ראּו לא ואי מצרים, יציאת נּסי ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻאת

הּברית "ּדברי את לׁשמר ּב'הסּתּכלּות האדם צר יׁש אּלא הראׁשֹונה, ּבּפעם ּבראּיה ּדי לא ּכ ּולׁשם הּמּדה. ּבמלא הּזאת" ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ
הגּבלֹותיו  מעל ׁשּיתרֹומם עד האדם, את ּותמּלא ּתחּדר העל־טבעית האלקית ׁשההתּגּלּות ּכ ּופנימית, עמּקה נׁשמתית' -ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

והתעּמקּות. לּמּוד ׁשנֹות ארּבעים ּדֹורׁש וזה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָהּטבעּיֹות.

ã ycew zegiyn zecewp ã(101 cenr ci jxk zegiyÎihewl itÎlr)

miQPd iciÎlrW aFHd zxMd©¨©©¤©§¥©¦¦

ההההּזּזּזּזהההה:::: ההההּיּיּיּיֹוֹוֹוֹוםםםם עדעדעדעד גוגוגוגו'''' לדעתלדעתלדעתלדעת לבלבלבלב לכםלכםלכםלכם יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה ולאולאולאולא־־־־נתןנתןנתןנתן גוגוגוגו'''' לעיניכםלעיניכםלעיניכםלעיניכם יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוהההה עעעעׂשׂשׂשׂשהההה ּכּכּכּכלללל־־־־אאאאׁשׁשׁשׁשרררר אתאתאתאת ראיתםראיתםראיתםראיתם ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽאאאאּתּתּתּתםםםם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבֹו ולּדּבק הּקּב"ה חסדי את רש"י)להּכיר ובפירוש א־ג. (כט, ְְְִִֵֵֶַַַָָָ

"וּירא  ּוכגֹון: להם, ׁשּנעׂשּו הּנּסים על לה' להֹודֹות לּבם יׂשראל ּבני ׁשּנתנּו מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו הרי לתמּה, יׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹלכאֹורה
יׂשראל" ּובני מׁשה יׁשיר אז גֹו' ּבה' וּיאמינּו גֹו' הּגדֹולה הּיד את א)יׂשראל טו, לא; יד, רּבֹות?(שמות וכהּנה , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּבֹו". ולּדּבק הּקּב"ה חסדי את "להּכיר לׁשֹונֹו ּבדּיּוק רׁש"י רמז זה ענין ׁשּבאּור לֹומר, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָויׁש
הרֹוממּות  יראת ּפֹועלים מּטבעם ּכאּלּו ונּסים ים־סּוף, ּדקריעת הּנס ּכמֹו והרגילּות, הּטבע מּגדר הּיֹוצאים נּסים יׁשנם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָּדהּנה,

לּקּב"ה. עליהם ויֹודּו הּנּסים, ּבאּלּו יׂשראל ּבני ׁשּיּכירּו מקֹומֹות ּברּבּוי מצינּו ואכן הּקּב"ה, ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּכלּפי
מתּפעל  ואינֹו לנס ׁשּמתרּגל הּוא האדם טבע ׁשאזי מרּבה, זמן ׁשּנמׁשכת נּסית הנהגה והּוא ּבנּסים, יׁשנֹו אחר סּוג ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֻא

ליראה. מביאים אינם אּלּו נּסים ׁשּלכן טבע, נעׂשה ּדהרּגל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּמּנּו,
להיֹותם  יראה ּפֹועלים ׁשאינם ּדאף הּטֹובה, ּבמׁשּפיע ּודבקּות לקרּוב להביא היא הּמקֹום", "חסדי ׁשהם אּלּו נּסים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻּופעּלת

הּטֹובה. ּבמׁשּפיע ואהבה קרּוב לפעל ּבזה ההּכרה צריכה הּוא, נּסי ׁשהּדבר מּכיר אם הרי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹּתמידּיים,
ּדברי  ּבהמׁש רּבנּו מׁשה עֹוסק אּלּו ד־ה)וּובנּסים ׂשלמתיכם (בפסוקים בלּו לא ּבּמדּבר, ׁשנה ארּבעים אתכם ואֹול" : ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

"להּכיר  עליהם ׁשהיה הֹוכיחם ׁשעל־זה ׁשתיתם", לא וׁשכר ויין אכלּתם לא לחם ,רגל מעל בלתה לא ונעל ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹמעליכם
ּבֹו". ולּדּבק הּקּב"ה חסדי ְְִֵֵֶַַָָָאת

ּבּמקֹום". וחפצים ּדבקים ׁשאּתם "הבנּתי הּזה", ׁש"הּיֹום רׁש"י: ׁשּממׁשי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָוזהּו

(á)éðéò eàø øLà úìãbä úBqnäúúàä E ©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®¨«Ÿ¯Ÿ
:íää íéìãbä íéúônäå§©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«

(â)úBàøì íéðéòå úòãì áì íëì ýåýé ïúð-àìå§«Ÿ¨©Á§Ÿ̈¸¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−
ì íéðæàå:äfä íBiä ãò òîL §¨§©¦́¦§®Ÿ©©−©¬©¤«
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לנּו, ונּתנה הּתֹורה את וקּבלנּו ּבסיני, עמדנּו אנּו אף רּבינּו, מׁשה לֹו: ואמרּו מׁשה לפני יׂשראל ּכל ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּבאּו
מׁשה  וׂשמח נּתנה'? לנּו נּתנה, לכם 'לא מחר: יֹום לנּו ויאמרּו עליה, ׁשבט ּבני את מׁשליט אּתה ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹּומה
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אגרות קודש
 ב"ה,  י"ג אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ב אלול.

ת"ל על הטבת בריאותו, וזה עצמו צריך להוסיף בתקוה שלו ובטחון שילך הלוך וטוב, וככל 

שיתחזק יותר בבטחון בהשי"ת, דקודם רואים הברכה.

מובן  הזמן, אבל  יוטב במשך  זה  גם  וכו', בטח  הלימוד  זיך אל  צוטראגין  לו  ובמ"ש שקשה 

שהעדר לימוד לגמרי אינו טוב, ובודאי שיקל עליו ללמוד לכה"פ שעות קצרות, וטוב שילמוד בחבורה, 

ואם חוזר הוא על לימודו ואין לו חבר, ילמוד דוקא מבפנים, ומה טוב להוציא הדברים בדבור ולא 

להסתפק במחשבה לבד, כן לא ידחוק על עצמו )שפארין זיך מיט זיך( להתחיל ללמוד תומ"י שעות 

ארוכות כי אם יתחיל מעט מעט, ובודאי כשידבר בהאמור עם הנהלת הישיבה יסייעו לו בזה.

בטח שומר השיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - לאמרו בכל יום אחר 

תפלת הבקר, נוסף על השיעור בחומש הידוע.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולכוח"ט.



סח

יום ראשון - ט"ו אלול
מפרק עז

עד סוף פרק עח
ופרקים מג-מה

יום רביעי - י"ח אלול
מפרק פח

עד סוף פרק פט
ופרקים נב-נד

יום שני - ט"ז אלול
מפרק עט

עד סוף פרק פב
ופרקים מו-מח

יום חמישי - י"ט אלול
מפרק צ

עד סוף פרק צו
ופרקים נה-נז

יום שלישי - י"ז אלול
מפרק פג

עד סוף פרק פז
ופרקים מט-נא

יום שישי - כ' אלול
מפרק צז

עד סוף פרק קג
ופרקים נח-ס

שבת קודש - כ"א אלול
פרק כ

מפרק קד עד סוף פרק קה ופרקים סא-סג

לשבוע פרשת כי־תבוא 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 
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'ä éðéò ãéîú áéúëãë ãéîú äáøúîå ùãçúîä
éàäã äðù úéøçà ãòå äðùä úéùøî äá êéäìà
úéøçàá éøäù äøåàëì ïáåî åðéà 'åë úéøçà ãòå
:ãòå íìåòì ì"ìä ë"àå äéðù äðù úìçúî åæ äðù

êàõøà ãñé äîëçá 'ä ù"î ô"ò ïáåé ïéðòä
ò"ë àìîî 'éçá àéä äðåéìòä õøàä ãåñéù
'÷ðå ùîî äãâðë úðååëîä õôç õøà àéä äðåúçúäå
úëùîäî êùîð àåä äðä íééçä õøà äîù ìò
áéúëãë íéðåéìòä íééçä øå÷î äàìéò äîëç úøàäå
àéä åæ äëùîäå äøàäå 'åëå äéìòá äéçú äîëçä
àåä éë äðùå äðù ìëá ùîî ùãç øåàá úùãçúî
ñ"àåà íùá '÷ðå ãåçéä úéìëúá ãçà åúîëçå êøáúé
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יב.1. יא, יט.2.עקב ג, יב.3.משלי ז, קהלת



`lelע e"h oey`x mei Ð ci zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

úìòîì õ÷ ïéàå óBñ ïéàL ,"àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà"¥¨¤¥§¥¥§©£©
,Búîëçîe Cøaúé epnî CLîpä úeiçäå øBàä úlãâe§ª©¨§©©©¦§¨¦¤¦§¨¥¥¨§¨
úBìònä íeøì ,úéìëúå õ÷ ïéà ãò ,éelò øçà éelòa§¦©©¦©¥¥§©§¦§©©£

.äìòî äìòîìzepeilrl zilkze seq oi`y oeeik ixd - §©§¨©§¨
zekynpd zekyndd
,"d`lir dnkg"n
ixd ,dpeilrd dnkgdn
,dlrp dnk cr had ilan
jynpy xe`d ,dbixcna
leki - dxary dpya
xzei dlrp xe` jynidl

.dycgd dpya
ãøBé äðLå äðL ìëáe§¨¨¨§¨¨¥

äàlò äîëçî øéàîe4- ¥¦¥¨§¨¦¨¨
,dpeilrd dnkgdnøBà

äéä àlL ,Lcçîe Lãç̈¨§ª¨¤Ÿ¨¨
õøàì íìBòî ïéãò øéàî¥¦£©¦¥¨¨¨¤

,äðBéìòäjynpd xe`d - ¨¤§¨
ycg `ed "dnkg"n
"dnkg"ay ,ycegne
ycg xe` jynp dnvr
dlrnly "seq oi`"n
jynp df xe`e ,"dnkg"n

,"dpeilrd ux`"aøBà ék¦
÷lzñî äðLå äðL ìk̈¨¨§¨¨¦§©¥

ì-Làø áøò ìëa BLøL §¨§§¨¤¤Ÿ
äðMäÎy`x axr lka - ©¨¨

ly xe`d wlzqn dpyd
,"seq oi` xe`" zEnvra eyxeyl ztlegd dpydãçäLkL- §¤©Ÿ¤

,dpald,Ba äqkúîdqkzn ycegdy bg" `xwp dpyd y`x - ¦§©¤
"ea5,`id zeipgexa xacd zernyne ,f` dxi`n dppi` dpald ,

- mi`xapde zenlerd z` dignd xe`d ,"zekln" zpigay
,eyxeyl wlzqne mlrzn - (dpal) "`xdiq" `xwpdCk-øçàå§©©¨

ïBéìò Lãç øBà CLîð úBlôzäå øôBL úòé÷z éãé-ìò©§¥§¦©¨§©§¦¦§¨¨¨¤§
,äàlò äîëç úâøãîaL øúBé äðBéìò äðéçaîdnkg - ¦§¦¨¤§¨¥¤§©§¥©¨§¨¦¨¨

,dpeilr,äéìò íéøcìå äðBéìò õøàì øéàäìiehiad itk - §¨¦¨¨¤¤§¨§©¨¦¨¤¨
,"dilr mixcle ux`l xi`nd"íéðBéìòä úBîìBòä ìk íä¥¨¨¨¨¤§¦

eðéäc ,äpnî úeiç íéìa÷îä íéðBzçzäåmdy dn - §©©§¦©§©§¦©¦¤¨§©§
cvn dpnn df oi` ,xzei dpeilrd dpigadn zeig milawn

`l` ,dnvrLaìîä Búîëçå àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàä ïî¦¨¥¨§¨§¨©§ª¨

,da,"dpeilrd ux`"a -:áéúëãkaezky enk -6:Enò ék" ¨§¦§¦¦¦§
,íéiç øB÷î`id ,miig ly xewnd `idy dpeilr dnkg - §©¦

,"seq oi`" mr zcge`ne dlha ,"jnr"EøBàaxi`nd - §§
,"dpeilrd ux`"l "dnkg"n,"øBà äàøðxi`nd xe`d - ¦§¤

lkl "dpeilrd ux`"dn
mzeig milawnd mi`xapd

,dpnnøéànä øBà eðéäc§©§©¥¦
äàlò äîëçî- ¥¨§¨¦¨¨
,dpeilrd dnkgdnøB÷î§

éòãBéì òãBpëå) íéiçä©©¦§©©§§¥
,ïçznkg irceil - ¥

,dlawd-Làø ìëaL¤§¨Ÿ
,äøéñpä àéä äðMä©¨¨¦©§¦¨
íéLãç ïéçî úìa÷îe§©¤¤Ÿ¦£¨¦

.('eë øúBé íéðBéìòdf - ¤§¦¥
dlawd zxeza oipr
oipa oiprl xywda
,dpyd y`xa zeklnd
z`ixa meia aezky itke
y`x mei `ed) mc`d
miwl` 'd ltie" :(dpyd

"mc`d lr dncxz7,'eke
epnny rlvd zcxtd
zxeza aezk .deg dzpap
dpeekd mc`y dlawd
zpiga ,"oeilrd mc`"l
zpiga) zeliv`c `"f
mler ly zecnd
`"fn oigend zewlzqd - "dncxz miwl` 'd ltie"e ,(zeliv`d
f`e ,wlzqn lkydy dpiyd zrya xacdy itk ,(zecndn)
ici lr `ly) `"f ici lr `ly "zekln"l miycg oigen mikynp
itk xy`n dlrnl md dl`d miycgd oigend ,oky ,(zecnd

.`"f ici lr dlaiw "zekln"yk didyïk ,úeièøt éèøôáe¦§¨¥§¨¦¥
úlôz ìëa øúBé íéðBéìò ïéçî ïéëLîð ,íBéå íBé ìëa àeä§¨¨¦§¨¦Ÿ¦¤§¦¥§¨§¦©

,älôzä øçà e÷lzñpL íéðBLàøä ïéçî ïðéàå ,øçMä- ©©©§¥¨Ÿ¦¨¦¦¤¦§©§©©©§¦¨
,lenz` lyíìBòä úeììëa ììk Cøãå .øúBé ïéäBáb ÷ø- ©§¦¥§¤¤§¨¦§¨¨¨

,mlerd lka `l` (dltzd zrya enk) mc`a wx `lúéL"a§¦
,"ïéðL éôìàmlerd meiw ly dpy itl` zyya -8,àeä ïk ©§¥§¦¥

.äðMä-Làøå äðMä-Làø ìëamikynp dpydÎy`x lkay - §¨Ÿ©¨¨§Ÿ©¨¨
.dycge dpeilr zeig - miycg oigen
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ùã÷ä úøâà
úåéçäå øåàä úìåãâå úìòîì õ÷ ïéàå óåñ ïéàù ä"á
éåìéò øçà éåìéòá åúîëçîå êøáúé åðîî êùîðä
äìòî äìòîì úåìòîä íåøì úéìëúå õ÷ ïéà ãò
øåà äàìéò äîëçî øéàîå ãøåé äðùå äðù ìëáå
õøàì íìåòî ïééãò øéàî äéä àìù ùãåçîå ùãç
ìëá åùøùì ÷ìúñî äðùå äðù ìë øåà éë äðåéìòä
øôåù úòé÷ú é"ò ë"çàå åá äñëúî ùãçäùë ä"øò
øúåé äðåéìò 'éçáî ïåéìò ùãç øåà êùîð úåìôúäå
éøãìå äðåéìò õøàì øéàäì äàìéò äîëç úâøãîáùí

íéìá÷îä íéðåúçúäå íéðåéìòä úåîìåòä ìë íä äéìò
åúîëçå ä"á ñ"à øåàä ïî åðééäã äðîî íúåéç
êøåàá íééç øå÷î êîò éë áéúëãë äá ùáåìîä
øå÷î äàìéò äîëçî øéàîä øåà åðééäã øåà äàøð
úìá÷îå äøéñðä àéä ä"ø ìëáù ç"éì òãåðëå) íééçä
ïë úåéèøô éèøôáå ('åë øúåé íéðåéìò íéùãç ïéçåî
ìëá øúåé íéðåéìò ïéçåî ïéëùîð íåéå íåé ìëá àåä
øçà å÷ìúñðù íéðåùàøä ïéçåî ïðéàå øçùä úìôú
íìåòä úåììëá ììë êøãå øúåé ïéäåáâ ÷ø äìôúä

.ä"øå ä"ø ìëá àåä ïë ïéðù éôìà úéùá
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עי lel` f"iÎf"h iyilyÎipy mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  ט"ז שני יום
יום שני ֿ שלישי ט "ז ֿ י "ז אלול  ,240 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éðéò ãéîú ù"æå,`kw 'nr cr:ì"ãå

אלול  י"ז שלישי יום
אגרת טו  ,`kw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äöéìîå ìùî ïéáäì åè,`kw 'nr cr.ïäî

éäìà 'ä éðéò ãéîz" :áeúkL eäæåíä "íéðéò"äL ,"da E §¤¤¨¨¦¥¥¡Ÿ¤¨¤¨¥©¦¥
íéîëç eàø÷ð ïëlL ,äîëçä øBà úøàäå úëLîäì íéepk¦¦§©§¨©§¤¨©©¨§¨¤¨¥¦§§£¨¦

"äãòä éðéò"9,iepika oiievnd dnkgd xe` xi`n mda oky - ¥¥¨¥¨
,"mipir""íékçî ìàøNé õøàc àøéåà"å10.ux` ly xie`d - ©£¦¨§¤¤¦§¨¥©§¦

iptn ,mikgn l`xyi
zpiga dxi`n myy
ipir cinz" ixd ,"dnkg"d
cinzy - "jiwl` 'd
zpiga my dxi`n

."dnkg"däøàäå§¤¨¨
LîäåàéäL óà ,Bæ äë §©§¨¨©¤¦

ïë-ét-ìò-óà ,úéãéîz§¦¦©©¦¥
äâøãîe äðéçáa dðéà¥¨¦§¦¨©§¥¨

úçà,deeye -dcáì ©©§©¨
ìëaL àlà ,íìBò éîéî¦¥¨¤¨¤§¨

àeä äðLå äðLøBà ¨¨§¨¨
øBàä ék ,ïBéìò Lãç̈¨¤§¦¨
-Làøa øéàäå LcçúpL¤¦§©¥§¥¦§Ÿ
÷lzñî àeä ,äæ äðMä©¨¨¤¦§©¥
äðMä-Làø áøòa§¤¤Ÿ©¨¨

ì äàaä.BLøLjk - ©¨¨§¨§
`ed ,aey jynpd xe`dy
.xzei dlrpe ycg xe`

:áeúkL eäæå'd ipir"y - §¤¤¨
da "jiwl`.dcáì "äðL úéøçà ãòå äðMä úéLøî"`le - ¥¥¦©¨¨§©©£¦¨¨§©¨

`id dpydÎy`xa zkynpd dkyndd ik ,"cre mlerl" aezk
jyniiy ick zwlzqn `id dpydÎy`x axrae ,dpy dze`l wx

.xzei dlrpe ycg xe`áéúk ïëìå,aezk -'à øñç "úéLøî" §¨¥§¦¥¥¦¨¥
o`ke (y"ixd ixg` s"l`a) "ziy`x" aezk zeidl jixv didy -

:`ed ,zeinipt it lr xac ly enrhe - s"l` ila aezkìò æîBø¥©
øçà ãò äðMä-Làø ìéìa ÷lzñnL øBàä úe÷lzñä¦§©§¨¤¦§©¥§¥Ÿ©¨¨©©©

,úBòé÷zä,zewlzqda `id mlerd ly zeigd zeinipt f`y - ©§¦
dilra zcner "zekln"d zeinipt ,"zeklnd ziilr" f` oky

,zewlzqdeãøBiL,zeriwzd ixg` -øúBé ïBéìò Lãç øBà ¤¥¨¨¤§¥
àeäå ,äæk ïBéìò øBà íìBò éîéî ïéãò øéàî äéä àlL¤Ÿ¨¨¥¦£©¦¦¥¨¤§¨¤§

äìòîlL "íéiçä õøà"a øzzñîe Laìúîly "zekln"a - ¦§©¥¦§©¥§¤¤©©¦¤§©§¨
,mi`xapde zenlerd lk xewn ,"zeliv`"d mler,ähîlLå- §¤§©¨

drtydd ,l`xyi ux`a
jxc zxaer df mlera
dligza ,l`xyi ux`
,l`xyi ux`a zeigd d`a
`id l`xyi ux`ne
,mlerd lka zkynp
ìk úà úBéçäì§©£¤¨
äðL CLî ìk úBîìBòä̈¨¨¤¤¨¨
øzñääî Béelb Cà .Bæ©¦¥©¤§¥

,äfädidp df xe` - ©¤
miigd ux`a xzqen
icke ,dhnlye dlrnly
rtyeie dlbzi df xe`y
zenlera zeig rty

df ixd ,mi`xapaeéeìz̈
íéðBzçzä äNòîa§©£¥©©§¦
íúáeLúe íúeëæe§¨§¨¨

,äáeLz éîé úøNòa- ©£¤¤§¥§¨
,ekfy zekfd zcn itk
jyna eyry daeyzde
dlrpde ycgd xe`d dlbzn dcn dze`a ,daeyzd ini zxyr

,dpyd y`xa jynpy xzei:ïéánì éãå§©©¥¦
:mekiqlxi`nd "zeliv`"c "dnkg" ly iwl`d xe`dy ,ef zxb`a xaqed

xe`e ,xe` xzei ,zeki`ae zenka dtqeda dpy lka `ed ,l`xyi ux`a

,dfk ote`a zeidl dkixv l`xyi ux` ly dwcvd df jxc lr .xzei dlrp

xacdy ,`vei zxb`d meiqn .zeki`ae zenka dtqeda ozpiz dpy lkay

ick ixd - xzqd ly ote`a cxiy xe`dy ,xe`d zelbzdl mb rbep

xzei l`xyi ux`l dwcvd ozn ieaixa xacd ielz - xzeie xzei dlbziy

.xzeie

.åèx`y lye "zeliv`"d mler ly zexitqd xyr ,"zexitq xyr" oipr

zxezae dlawd zxeza iceqi oipr `id ,(ef zxb`a xaecn oda) zenlerd

ici lr `ed - zenlerd zbdpde zenlerd z`ixa oipr lk .zeciqgd

"edil` gzt" xn`na xn`py itk ,"zexitq"d1xyr zwit`c `ed zp`" :

`lc oinizq oinlr oeda `bdp`l oxitq xyr oedl opixwe oipewiz

z`ad) zlv`d - "seqÎoi` xe`" - dz` - "oiilbz`c oinlre oiilbz`

bidpdl ,"zexitq xyr" mi`xwpd miyeal dxyr (zelbzdl mlrdn

.miielbd zenlerde elbzd `ly zenlerd mda

leabd gek mbe "seq oi`" ly leabÎilad gekd mb `hazn zexitqd xyra

"ycewd zcear"a xne` `edy itk ,"seq oi`" ly2`ed seqÎoi` xe`" :

,leaba gk el yi jk leab lra izlaa gk el yiy myk ,`lekc `zenily

xqgn dz` ixd leaba gk el oi`e leab lra izlaa gk el yi xn`z m`y
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ùã÷ä úøâà
ãéîú ù"æå
úëùîäì íéåðéë íä íéðéòäù äá êéäìà 'ä éðéò
äãòä éðéò íéîëç åàø÷ð ïëìù äîëçä øåà úøàäå
àéäù óà åæ äëùîäå äøàäå íéëçî é"àã àøéåàå
éîéî äãáì úçà äâøãîå 'éçáá äðéà ë"ôòà úéãéîú
ïåéìò ùãç øåà àåä äðùå äðù ìëáù àìà íìåò
÷ìúñî àåä äæ ä"øá øéàäå ùãçúðù øåàä éë
ãòå äðùä úéùøî ù"æå .åùøùì äàáä ä"øòá
æîåø 'à øñç úéùøî áéúë ïëìå äãáì äðù úéøçà
øçà ãò ä"ø ìéìá ÷ìúñîù øåàä úå÷ìúñä ìò
øéàî äéä àìù øúåé ïåéìò ùãç øåà ãøåéù úåòé÷úä
ùáìúî àåäå äæë ïåéìò øåà íìåò éîéî ïééãò
úåéçäì äèîìùå äìòîìù íééçä õøàá øúúñîå
åéåìéâ êà åæ äðù êùî ìë úåîìåòä ìë úà
íúåëæå íéðåúçúä äùòîá éåìú äæä øúñääî

:ì"ãå ú"éùòá íúáåùúå
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א.9. כד, תענית כד. טו, שלח ב.10.ראה קנח, הזוהר.1.ב"ב תיקוני רפ"ח.2.הקדמת ח"א



`lelעב f"i iyily mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

el yi "seq oi` xe`" - xnelk ."`lekc `zenily `ed seqÎoi`e ezenily

wx gek el yiy xn`z m` ,oky ."leab"a gek mb el yie ,"leab ila"a gek

oi` xe`"e ,ezenilya xqgn dz` ixd ,"leab"a gek el oi`e "leab ila"a

,zenily `ed "leab"d oipry oeeik ,ixd .lkd ly zenilyd ixd `ed "seq

oi` xe`"l didzy gxkdd on

gek ly zenilyd z` "seq

."leab"d

ila"d gek ,dl` zegek ipy

mi`a ,"leab"d geke "leab

z`ixa ly ote`a "zexitq"a

"zexe`"d :zenlerd zbdpde

miheyt mdy ,zexitqd ly

ly dlabde xeiv ila

mde ,"cqg" e` "dnkg"

md - "seq oi`" zpigaa

ila"d gekd ly zelbzdd

xeiv mdl yiy "milk"de ;"zexitq"d oipra "cner" `edy itk "leab

."leab"d gek ly zelbzdd md - "cqg"e "dnkg" ly dlabde ihxt

xe`"n jynp "zexitq"d ici lreseq oi`ilae seqÎoi` ly oipr `edy "

.milaben ixd mdy zenlerd bidpdle `exal - leab

oi` xe`" mr zilkza zecge`n ,milkd mbe zexe`d mb ,zexitqdy myk

"cg idenxbe edi` cg edeige edi`"y ,"seq3md zexe`de seqÎoi` xe` ,

zbdpde zeedzdy ixd ,cg` xac md milkde seqÎoi` xe` ,cg` xac

leab ly oipr md zenlerd z`f lkae ,"seq oi` xe`"n `id - zenlerd

digne deednd "seq oi` xe`"a dfy enk) leab ilae "seq oi`" `le

gek zcixi dpyi oday "zexitq"d oipr ici lr `a ixd df ,oky ,(mze`

.leab ilra zenler zeigdle zeedl "leab"d

lre" ,"mc`" z`xwp ,"zexitq"d oipra "seq oi` xe`" ly zeyalzdd

"mc` d`xnk zenc `qkd zenc4xyr ly sevxt ernyn "mc`" oky ,

.zexitq

zenlerd ly "zexitq"d oipr zece` xwira xaecn dlawd zxeza

,zenlerd x`y lye "zeliv`"d mler ly "zexitq"d ,miipgexd

zexitqd xyr oipr zece` xzei xaecn zeciqgd zxeza eli`e

d`a - dnypd - `idy ,icedi lk ly eznypa mpyiy zegekde

zexitqd xyrn zlylzyne5ezceare ,zexitqd xyr da mb opyi -

"zexitq"a dlrnl mb "zelret" ,eznyp zegek zxyra icedi ly

.dnypd ly zegekde zexitqd ze`a odny mipeilrd zenlerd ly

xcqa dricid ,dlrnl "zexitq"d oipr ze`ivna dbydde dricid

,("d`ype dnx" e`) "d`ype dax devn" dnvr `id - zelylzydd

"oexg` qxhpew"a oldl xne` owfd epaxy itk6zad`l `ian dfe ,

mb `aeny itk) zeevnd lkl yxeye ceqi ody 'd z`xile 'd

"dxez ihewl"a7dnypd zegekae zexitqa dbydde dricide ,(

.icedi ly ezceara ixnbl zexg` zelrzde zeig dwiprn

ïéðòa "íúBãéçå íéîëç éøác ävìîe ìLî ïéáäì"§¨¦¨¨§¦¨¦§¥£¨¦§¦¨§¦§©

.úBøéôqäminkg ixac dvilne lyn oiadl" oeyld - ©§¦
weqtn `ed "mzecige8ixd ,my mixne` miyxtny itke ,

mipipr mpyiy ,azkay dxezl `id "dvilne lyn"a dpeekd
mby zexnl ,xzei dlrp oiprl lyn ly oipr md ielbay dxeza

da dvilnd,`hazn `ed
d`xed ,dxez ok mb `ed
d`x" lynl enk) cenile
xy` dy`d mr miig

"zad`9lr lyn dfy ,
mb j` ,dxezd znkg
dxez `ed mixacd hyt
minkg ixac"e ,(d`xede
dxezl dpeekd "mzecige
"minkg ixac" :dtÎlray
md "zecig"e ,miielb md
gxkdd ony mixac
oipray ,owfd epax oiivn .dcigd z` exztie elbiy jkl wwcfdl
ixace ,dvilne lyn ly mipiprd lk mb mpyi "zexitq"d
dlrnl mb `ed "zexitq"d oipr ,oky .mzecige minkg

.icedi ly ytpa dhnl mbe mipeilrd zenleraúàæ úòãeî- ©©Ÿ
xacd reciáø÷ì ,ïãò-íúîLð ïBéìò éLBã÷ étî õøàä¨¤¦¦§¥¤§¦§¨¨¥¤§¨¥

:áéúëc éàî ìëOä ìà úö÷aezky dn -10:éøNaîe" §¨¤©¥¤©¦§¦¦§¨¦
äðekäL ,"dBìà äæçà,weqtd ly -úö÷ ïéáäì àéä ¤¡¤¡©¤©©¨¨¦§¨¦§¨

,íãàä øNáa úLaìîä Lôpî Cøaúé Búeäìà,xnelk - ¡Ÿ¦§¨¥¦¤¤©§ª¤¤¦§©¨¨¨
,sebd z` dignd ytpd:`"hily x"enc` w"k ztqed,oky

- dnvr ipta llka zeipgexa ,enk - dnvrylk ytpd zedna
,llk dpad lk oi`ì"æ eðéúBaø øîàî ét-ìòå11÷eñt ìò12: §©¦©£©©¥©©¨

éLôð éëøa",'eë àeä-Ceøa-LBãwä äî" ¯ "'Bâå`ln - ¨§¦©§¦§©©¨¨
,mlerd lk,"'eë äîLpä óà,"sebd lk z` d`ln - ©©§¨¨

lv` mdy myk xy` mitqep mixac my mipen l"f epizeaxe
z` mieeyn l"f epizeaxy oeeik ,ixd .dnypa md jk d"awd
,`ed jexa yecwd lv` mpyiy mipipr da yiy ,dnypd
yecwd lv` mdy itk mipipr dnypdn oiadl ixd mileki
oeincd zn`a edn ,`l` .zewl`a mipipr oiadl ,`ed jexa
jexa yecwd l` dnypd ly mipipr zeeydl xyt` ok` ji`e

efdn owfd epax `iai - ?`edzeiniptn d`a dnypdy ,xd
okl ,zewl`ne zepeilrd zexitqdn mipipr da yie zewl`d
:owfd epax oeylae ,zewl`a mipipr dnypdn oiadl mileki

øäfä øîàî ét-ìòå13÷eñt ìò14úîLð åétàa çtiå" : §©¦©£©©Ÿ©©¨©¦©§©¨¦§©
,"çôð déëBzî ,çôðc ïàî" ¯ "íéiçgtep - gtepd - ©¦©§¨©¦¥¨©

`iven `ed ixd ,xacn cg`yk ,xeaica enk `ly ,ezeiniptn
,ladd zeinipt z` `iven - gtepd j` ,ipevigd ladd z`
,drnyn ,seba dnypd zqpkd lr "dgitp" oeyld mixne`yke
xiaqn owfd epaxy itke ,zewl`d zeiniptn d`a dnypdy
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ùã÷ä úøâà
ïéáäì åèíéîëç éøáã äöéìîå ìùî

íúåãéçåïéðòáúåøéôñäúòãåî
ìà úö÷ áø÷ì ò"ð ïåéìò éùåã÷ éôî õøàá úàæ
äðååëäù äåìà äæçà éøùáîå áéúëã éàî ìëùä
úùáåìîä ùôðî êøáúé åúåäìà úö÷ ïéáäì àéä
äî 'åâå éùôð éëøá ô"ò ì"æøàî ô"òå íãàä øùáá
ô"ò øäæä øîàî ô"òå 'åë äîùðä óà 'åë ä"á÷ä
'éôàå çôð 'éëåúî çôðã ïàî íééç úîùð åéôàá çôéå
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ס"כ.3. להלן וראה ובכ"מ. פ"ב שמ"ז ע"ח ב). (ג, בהקדמה כו.4.תקו"ז א, פ"ג.5.יחזקאל ח"א תניא ב.6.ראה ולא 7.קנו, ד"ה
ו.8.תשבית. א, ט.9.משלי ט, כו.10.קהלת יט, א.11.איוב י, א.12.ברכות קג, (אגרת 13.תהלים ח"ג רפ"ב; ח"א לעיל הובא

הזוהר. בשם - פ"ד ט.14.התשובה) ב, בראשית



עג lel` g"i iriax mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  י"ח רביעי יום
,`kw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéã÷äì êéøö êà,akw 'nr cr:äöéìîå ìùîá

"daeyzd zxb`"a z`f15,äiNòc Lôð elôàå`ed "diyr" - ©£¦¤¤©£¦¨
zebixcnd ynga dpezgzd `id "ytp"e ,xzeia oezgzd mlerd

,dcigi ,dig ,dnyp ,gex ,ytpâeefî äàa àéä,cegi - ¦¨¨¦¦
ïétðà¯øéòæ(zecin)àá÷eðå,(zekln),äiNòcmler ly - §¥©§¦§§¨©£¦¨

`"f beeife cegin ,diyrd
(zekln) `awepe (zecn)
ze`a "diyr"d mler ly
mler ly zeytpd

,diyrdíälL ïéçnäå§©Ÿ¦¤¨¤
`awepe `"f ly -

,"diyr"cúðéça íäL¤¥§¦©
äîLðe äiç©¨§¨¨

,'àá÷eðå ïétðà¯øéòæ'c- ¦§¥©§¦§§¨
zpiga `id "dig"
dnkgd" ,"dnkg"

"digz16`id "dnyp"e ,
"mpiaz icy znyp" ,"dpia" zpiga17wx `idy dnypa ,jk ,

yy - "`"f"n ,zexitqd lk opyi - "diyr"c ytp ly dbixcna
,"dpia"ne "dnkg"n ,zekln - "`awep"n ,zecnïä ïäL¤¥¥

íéøBçà,zeipevigd -,úeìéöàc ð"åæc íéìëcmilkd ,oky - £©¦§¥¦§©£¦
zexitqa miyalzne ,"diyr"a mixi`n "zeliv`" ly p"ef ly

"diyr"d mler18od ,"diyr"d mler ly zexitqdy ixd ;
,"zeliv`"c p"ef ly milkd ly miixeg`de zeipevigdíäL- ¤¥

md ,"zeliv`"c milkdíëBúaL ,Lnî úeäìàmilka - ¡Ÿ©¨¤§¨
"zeliv`"cæeðâå Laìîä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà øéàî¥¦¥¨©§ª¨§¨

,úeìéöàc äîëçawlga d"l wxtay d"dbda xne`y itk - §¨§¨©£¦
"seq oi` xe`" recn ,xac ly enrh ,"`ipz"d xtq ly oey`xd
xi`n ,"dnkg"ay "seq oi` xe`" ,ixd ;`wec "dnkg"a dxey
`ppwn d`lir `a`" ,"zeliv`"d mleray zexitqd lka

"zeliv`a19ly milkay ixde ,zeliv`a zppwn dpeilr dnkg ,
,`ed jexa "seq oi` xe`" xi`n "zeliv`"d mleray zexitqd

,úeìéöàa "ãç éäBîøâe eäéà"c"seq oi` xe`" ,`edy - §¦§¨¦©©£¦
mlera cg` xac md - "zexitq"d ly milkde ,`ed jexa
zexitqd zeinipt od "zeliv`"c zexitqdy oeeike ,"zeliv`"d
"diyr"d mler ly zexitqay ixd ,"diyr"d mler ly
"seq oi` xe`" yalzn

,`ed jexaïk ìòå- §©¥
,okleíãàä úîLða íb©§¦§©¨¨¨

,zexitqdn d`ad -
óBñ-ïéà øBà øéàî¥¦¥
æeðâå Laìî ,àeä-Ceøä§ª¨§¨

,daL äîëçä øBàa- §©¨§¨¤¨
,ytpayúà úBéçäì§©£¤

äpnîe .íãàä- ¨¨¨¦¤¨
,dnypdníãàä ìëeé©¨¨¨

úBøéôña úö÷ ïéáäì§¨¦§¨©§¦
ïlkL ,úBðBéìòälk - ¨¤§¤ª¨

,zepeilrd zexitqd.ïäî äìeìkä BúîLða úBøéàî,oky - §¦§¦§¨©§¨¥¤
xyr cbpk zegek dxyr da yie zexitqdn d`a ixd dnypd

xitqa mzervn`a oiadl mc`d leki okl ,zexitqdze
dxyr ok mb mpyi dnypay mixne`yk ,`l` .zepeilrd
,dlrnly zexitqd xyrn d`a `idy iptn ,zexitqe zegek
ytpdny daiq jkaye ,zepeilrd zexitqd lk zexi`n dae
`ly ,oiivl yxcp - dlrnly zexitqa oiadl mc`d lkei
zepeilrd zexitqly ,mdipia oeince jxr dfi` epyiy eaygi
dfi` yi dnypd zegeklye ,dnypay zegekl oeinc dfi` yi

jxroldl owfd epax `a ,okl ;zepeilrd zexitql `edy
mey oi` oky ,yexitd zehyt hiytdl yiy ,oiivle lelyl
mdxa` ly cqgd zcn lr mb ixdy ,mdipia jxr meye oeinc

`ed jexa yecwdl "dakxn" didy ,epia`20okÎitÎlrÎs` ,
cqgd zcnl oeince jxr mey dl oi`y dilr mixne`

:owfd epax oeylae .dlrnly

éøö CàíBìMä-åéìò éøBnî ézòîMM äî ,íéc÷äì C- ©¨¦§©§¦©¤¨©§¦¦¦¨¨©¨
,yhixfnn cibnd axd÷eñt ìò21,"øôàå øôò éëðàå" : ©¨§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤

eðéáà íäøáà øîàL¤¨©©§¨¨¨¦
úøàä ìò íBìMä-åéìò̈¨©¨©¤¨©
Bôeâa äøéàîä BúîLð¦§¨©§¦¨§

,ïBéìò ãñç øBàî- ¥¤¤¤§
cqgd zcn ly xe`dny
dxi`d "zeliv`"c
mdxa` ly eteba dnypd

,epia`Búcî àéäåly - §¦¦¨

,epia` mdxa`,"äaø äáäà" úcî:øçà çqð)(äéä daL ¦©©£¨©¨ª¨©¥¤¨¨¨
àeä-Ceøa-LBãwä úà áäBà äéäLly "dax dad`"d - ¤¨¨¥¤©¨¨

yecwdl epia` mdxa`
xe`dn d`a ,`ed jexa
oeilrd cqgd ly

,"zeliv`"cäìBãb äáäà©£¨§¨
ãò ,Ck-ìk äðBéìòå§¤§¨¨¨©
"äákøî" äNòpL¤©£¨¤§¨¨

.àeä-Ceøa-LBãwäì- §©¨¨
did epia` mdxa` ,xnelk
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ïéçåîäå äéùòã ð"åæ âååéæî äàá àéä äéùòã ùôð
íééøåçà ïä ïäù ð"åæã äîùðå äéç 'éçá íäù íäìù
íëåúáù ùîî úåäìà íäù úåìéöàã ð"åæã íéìëã
'éöàã äîëçá æåðâå ùáåìîä ä"á ñ"à øåà øéàî
íãàä úîùðá íâ ë"òå úåìéöàá ãç éäåîøâå åäéàã
äáù äîëçä øåàá æåðâå ùáåìî ä"á ñ"à øåà øéàî
úö÷ ïéáäì íãàä ìëåé äðîîå íãàä úà úåéçäì
äìåìëä åúîùðá úåøéàî ïìåëù úåðåéìòä úåøéôñá

.ïäî

ä"ò éøåîî éúòîùù äî íéã÷äì êéøö êà
ìò ä"ò åðéáà íäøáà øîàù øôàå øôò éëðàå ô"ò
àéäå ïåéìò ãñç øåàî åôåâá äøéàîä åúîùð úøàä

) äáø äáäà úãî åúãîà"ðáäåà äéäù ('éä äáù
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סי"ד.16.שם.15. לעיל וראה  יב. ז, ח.17.קהלת לב, פ "ב.18.איוב שמ"ז ע"ח ת "ו.19.ראה ‡„ÂÓ"¯20.תקו "ז ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘."ועוד פכ"ג. פי"ח. ח"א בתניא נת' ובכ"מ. ח. פמ"ז, כז.21."ב"ר יח, וירא



`lelעד g"i iriax mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"dakxn" ly lehiad ote`l cr `ed jexa yecwdl ixnbl lha
`edy zexnl card ,oky .epec`l card lehian dlrnl `edy
z` lhan `edy `l` ,invr oevx z`f lka el yi ,oec`l lha
akexd iabl dlha "dakxn" eli`e ,oec`d oevx ipta epevx

mey dakxnl oi`y ote`a
evxdfk ote`ae ,invr o

mdxa` ly elehia did
.`ed jexa yecwdl epia`

,àðéîà Czòc à÷ìñå- §¨§¨©§¨£¦¨
zrcd lr dler dide

,xnelãñç úðéçaL¤§¦©¤¤
äìòîlL äáäàå§©£¨¤§©§¨
àéä úBðBéìòä úBøéôqa©§¦¨¤§¦
úcî úeäî âeñå ïéòî¥¥§¨¦©
ìL "äaø äáäà"©£¨©¨¤
-åéìò eðéáà íäøáà©§¨¨¨¦¨¨

àéäL ÷ø ,íBìMä- ©¨©¤¦
,dlrnly dad`de cqgd

odäìBãb,zenka - §¨
äàìôðå,zeki`a - §¦§¨¨

äpnîly ezcnn - ¦¤¨
,epia` mdxa`äìòîì§©§¨

õ÷ ïéà ãò äìòî©§¨©¥¥
,úéìëúådlecb mpn` - §©§¦

Îlr j` - dpnn d`ltpe
yi oeinc dfi` miptÎlk

,mdipiaúBcnî òãBpk©©¦¦
íäì ïéàL úBðBéìòä̈¤§¤¥¨¤

:øçà çqð]óBñ [õ÷ ª¨©¥¥
,ïîöò ãvî úéìëúå- §©§¦¦©©§¨

uwa d`a `id ,dhnl zcxei zepeilrd zecndn drtyddyk
dpnn mieedzn okly ,leab ly oipra xnelk ,zilkze seqe

,j` .leab ilra mi`xape zenleronvr cvnzecndy itk ,
,zilkze seqe uw oda oi`e leab ila od ,mvra od zepeilrdék¦

íëBúa Laìîe øéàî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàjeza - ¥¨¥¦§ª¨§¨
,zepeilrd zecnd,"ãç éäBîøâe eäéà"å ,Lnîxe`" ,`ed - ©¨§¦§¨¦©

`lina ,cg` xac md ,zexitqd ly milkd ,eizecne "seq oi`
,"seq oi`" ly dpigaa od zepeilrd zecnd mb ixd-ïéàM-äî©¤¥

,øîça úLaìîä íãàä úîLða ïk,ixneg `edy seba - ¥§¦§©¨¨¨©§ª¤¤©Ÿ¤
,ìeáâe õ÷ äéúBcîì LiLcqgd zcny ,`lina oaen ixd - ¤¥§¦¤¨¥§

ycqgd zcnn zlaben izla zepeilra dpeilre dlecb dlrnl
,seba zyaeln eznypy itk epia` mdxa` ly dad`eìáà£¨

àðéîà Czòc à÷ìñ íB÷î-ìkî,aeygl mileki eid - ¦¨¨¨§¨©§¨£¦¨
äéúBcnL,epia` mdxa` znyp ly -úBcî âeñå ïéòî ïä ¤¦¤¨¥¥¥§¦
.úBðBéìòämcew -zcny ,dhnl dlrnln owfd epax lly ¨¤§

mdxa` ly dad`de cqgd beqne oirn dppi` dlrnly cqgd

ly cqgd zcny ,dlrnl dhnln mb lley `ed zrke .epia`
,z`fe - dlrnly cqgd zcn beqne oirn dppi` epia` mdxa`

.miccvd lkn df oipr lelyl ick:øîà äæìåxn` okle - §¨¤¨©
:epia` mdxa`àeä øôàäL Bîëc ,"øôàå øôò éëðàå"§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤¦§¤¨¥¤

ìL Búeîöòå Búeäî̈§©§¤
L ,óøNpä õòäurd - ¨¥©¦§¨¤

,sxypy iptlákøî äéä̈¨ª§¨
çeø Là :úBãBñé 'ãî¦§¥©

,øôò íéîixd xac lk - ©¦¨¨
zeceqi drax`n akxen

dl`22,Là :úBãBñé 'âå§§¥
eëìäå eôìç ¯ çeø íéî©¦©¨§§¨§
ïLòa eìëå íäì̈¤§¨¤¨¨
ïúákøäî äeäúnä©¦§©¤¥©§¨¨¨

,òãBpkea yi oyrd - ©©
zeceqi dylyndl`,

eidy ,min ,gex ,y`
,urd ly ezakxdaãBñéå¦

àeäL ,õòa äéäL 'ãä©¤¨¨¨¥¤
BaL øôòäepi` `ed - ¤¨¨¤

`l` ,oyrd mr dler
Làä ïéàå ähîì ãøBiä©¥§©¨§¥¨¥
øàLpä àeä ,Ba úèìBL¤¤©¦§¨

.øôàä àeäå ,íi÷dn - ©¨§¨¥¤
xtrd ceqin x`ypy
`ed xt`dy ,ixd .uray

zedndid df iptly ,urd
,jk .xt` `ed zrke ur
,oldl owfd epax xn`i
did urdyk mcew mby

.xt` `ed zrky ,xtrd - urd zedn xwir did ,urìk ,äpäå§¦¥¨
BLnîe õòä úeäî,eyynl milekie "ynn" el yi urdy - ¨¨¥©¨

,eay mind e` gexd e` ,y`dn `l ixd dfyBúøeöå Bøîçå§¨§§¨
Bøwò ¯ óøNpL íã÷ ïéòì äàøð äéäL éáòå áçøå Cøàa§Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¦¤¨¨¦§¤¨©¦Ÿ¤¤¦§©¦¨

ôòä ãBñéî äéä,BaL ø,uray -íéìeìk çeø íéî LàL ÷ø ¨¨¦¤¨¨¤©¤¥©¦©§¦
,Baj` ,gexe min ,y` zeceqidn mb ekeza llek urdy -

agexd ,jxe`d mi`a epnny ,xtrd ceqin `ed eay xwird
,urd ly iaerdeøôòä ék,eay xtrd ceqi -øúBé éøîç àeä ¦¤¨¨¨§¦¥

,ïlkî,zeceqid zyly x`y xy`n -áçøå Cøà Bì Léå ¦ª¨§¥Ÿ¤§Ÿ©
,çeøå Làa ïk-ïéàM-äî ,éáòå,iaere agex jxe` mda oi`y - §Ÿ¦©¤¥¥§¥§©

íénä íâåagexe jxe`e ,zeynn ixd xak yi minly zexnl - §©©©¦
j` ,iaereøéòfî èòî íä,xzeia dhern dcna -ìëå ,õòa ¥§©¦§¥¨¥§¨
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àéäù åîë äìåë åì äðøîàé íà åðáì äãîìì äîëç
øãñì êéøöù ÷ø ìá÷ìå ïéáäì ïáä ìëåé àì åìëùá
èòî èòî åéðôåà ìò øåáã øáã øçà ïéðòå øãñá åì
úåöòåé úåéìë ïäù ãåäå çöð úàø÷ð åæ äöò úðéçáå

] íâåà"ðàéäù òøæä íéìùáîä ïéòéá ïéøú [ïäå
ìëùå äîëç øáã åðééäã çåîäî úëùîðä äôèä
ìëù àåäù åîë êùîåé àìù áàä ìëùî êùîðä
åìëù úå÷ãî úö÷ äðúùé ÷ø åìëùå åçåîá ãàî ÷ã
ìá÷ì ïáä ìëåéù éãë ë"ë ÷ã åðéàù ìëù äååäúéå
çåîäî úãøåéä äôèë î"ãò ùîî àåäå åúðáäå åçåîá
ùîî úéøîåçå äñâ úéùòðå [ãàî] ãàî ä÷ã àéäù
íééçøå íé÷çù àø÷ð ä"åð íâå ïéòéá ïéøúå úåéìëá
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.25:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ גם או שחסר) (אף להשפיע לא אומרת שמדה"ר לזה גם משפיע דחסד - בכ"מ המבואר לגבי "חידוש
עליו". לרחם אינן".26.שאסור אלו תיבות ב) צח, התורה (אור סי"ג ידעתיו כי ש"בד"ה ותיקונים" ב"הערות מעיר שליט"א הרבי

.27:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."כדלקמן ויסוד מל' - ˘ËÈÏ"‡:28."שזהו ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,יב מחגיגה שהיחוה"א, סוף "כנ"ל
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miwlgl lkyd z` zewlgn ody "ced"e "gvp"a sqep oipr
:owfd epax oeylae .miaxìò ,íéçøa [íéhç] ïçBhä Bîk§©¥¦¦§¥©¦©

éøö Ck ¯ ãàî íéwc íé÷ìçì íéhçä øøônL ,ìLî-CøcC ¤¤¨¨¤§¨¥©¦¦©£¨¦©¦§Ÿ¨¨¦
,Bðáì òétLäì äöBøL äîëç øáãe ìëOä ïéè÷äì áàä̈¨§©§¦©¥¤§©¨§¨¤¤§©§¦©¦§

,íéaø íé÷ìçì í÷lçìe§©§¨©£¨¦©¦
èòî èòî Bì øîBìå- §©§©§©

,lkyd onúBöòBîa§¥
.úòãådne el xnel dn - ¨¨©

zwelg oipr ,el xnel `l
miwlg ielibe lkyd
,lkydn cala miniieqn
wnera mevnv `ed
lr sqep ,lkyd
mixen`d minevnvd
agexe jxe`a lirl
zyy lkay jk ,lkyd
,jxe` ,lkyd ly zeevwd
dpyi - wnere agex
zeilkd ly "dlert"d
"gvp" ly zevreid

."ced"e,ììka íâå§©©§¨
àeä "çöð" úðéça§¦©¥©
ìk ãâð ãîòìå çvðì§©¥©§©£Ÿ¤¤¨
ãenläå äòtLää òðBî¥©©©§¨¨§©¦

,õeçîe úéaî Bðaî- ¦§¦©¦¦
miinipt mdy mixac mb

zeripn mdy mixac mbe ,ez` cenllne el ritydln mirpene
,zeipevigäøeábä úcî ãâð ÷fçúäì eðéä ¯ úéaî¦©¦©§§¦§©¥¤¤¦©©§¨

ìò BðBöøa íéðéc úøøBòî àéäL ,Bîöò áàaL íeöîväå§©¦§¤¨¨©§¤¦§¤¤¦¦¦§©
Cëì éeàø BðéàL øîBì ,Bðaïéãòdnkg el ritydl - §©¤¥¨§¨£©¦

- df cbpk wfgzdl eilr `l` - df wenr lkye dwenr
hlzydl ,zian zeripnd iabl "gvp" zernyn ef .el ritydle

.`ed ekezay zeiniptd zeripnd lr.(øñç :íùøð ãé-áúëá)
ycewd zexb`l zeeydl ick mda epiiry cidÎiazka -

"`ipz" epikdyk - zeqtcpddfqetcl29."xqg" myxp -
oi` ,zeipevig zeripn ,"uegn" zeripn (` :`id jkl dxaqdd
m` oeir jixvy :`"hily iaxd jk lr azeke .xiaqn owfd epax

,"zian" zeripnd xy`n zeheyt xzei uegn zeripnd`axc`e
xe`iad - `"hily iaxd azek - `l` .heyt xzei "zian" -
(a .zxb`a xqgy o`k oiievy dna lelk "uegn" zeripnd lr
,"gvp zpiga llkae" ly yexitd epcnly dnl m`zda
lr xabzdl ,oegvpd oipr mb lelk "gvp" zpigaae llkay
dna melk xqg `l - drtydd cbp miaekirde zeripnd
"ced"a oky ,"ced" zpigaa dfk oipr xiaqn epi` owfd epaxy

xacdy itk - "ced" zpiga ly llka llkeiy dnec oipr oi`
milnd yexit cenll mb xyt` ,mxa .oegvpd oipr ,"gvp"a
"gvp"l `id dpeekdy ,zxg` dxeva ,"gvp zpiga llka mbe"
zcnl deezyn `id eay "gvp"d zcna hxt `l - llka
od odizyy ,"ced"
oixz"e ,"zevrei zeilk"
miwgy"e ,"oiria
oipr `l` ,"on miwgeyy
zellk - llka "gvp"d
jk lrye ,"gvp"d oipr
oipr dfy xne` `ed
ote`a micnelyk ,oegvpd
:xe`iad o`k xqg ,dfk
oipr ly "llk"d edn
edfe - "ced" zcne
oldl ."xqg"a dpeekd
zpiga owfd epax xiaqi

."ceqi"d"ãBñé" úðéçáe§¦©§
,ìLî-Cøc ìò ,àéä¦©¤¤¨¨
øM÷nL úeøM÷úää©¦§©§¤§©¥
Bða ìëNa BìëN áàä̈¨¦§§¥¤§
Bnò Bãenì úòLa¦§©¦¦
äöBøL ,ïBöøå äáäàa§©£¨§¨¤¤

;Bða ïéáiLcvny - ¤¨¦§
,zexywzdd dpyi oevxd
zexywzdde zexqnzdd

,(lawnd) oad lky mr (ritynd) a`d lky ly,äæ éãòìáe¦§£¥¤
,"ceqi"d zcn ly zexywzdd ila -òîBL ïaä äéä íà íb©¦¨¨©¥¥©

ãîBìå Bãòa øaãnL] åéáà étî íîöò elà íéøeac¦¦¥©§¨¦¦¨¦¤§©¥©£§¥
Bîöòì,ïãò-åúîùð ÷ãö-çîö ìòá ø"åîãà ùãå÷ ãé-áúëá) §©§

éòñ "åéúòãé éë" ùåøãáàúéì ,(äæ ïåùì íù ÷úòåäù â"é ó
[åìà úåáéúåéáàL ,åLëò Bîk Ck-ìk ïéáî äéä àì ¯Ÿ¨¨¥¦¨©§©§¨¤¨¦

à BìëN øM÷îíéðt ìà íéðt Bnò øaãîe åéì30äáäàa §©¥¦§¥¨§©¥¦¨¦¤¨¦§©£¨
,Bða ïéáiL ãàî ÷LBçL ,÷Lçådn ,oevx wx `l dfy - ¨¥¤¤¥§Ÿ¤¨¦§

beprz ea lelky oevx ,oevxe wyg `l` ,oiai oady dvex `edy
milnd ixg` .(zexywzd ly dfk beq ,"ceqi" oipr dfy)
ciÎazka :zephw zeize`a aezk ,"envrl cnele ecra xacny"

b"i sirq eizrci ik yexca) "wcv gnv" lra x"enc` ycew31

`l ,oky - [el` zeaiz - oi` - `zil (df oeyl my wzredy
cnelykl envrl oipr eze` cnelyk dnec epi`y cala ef
ila epal rityne cnel `edyk mb `l` ,dad`a epa mr eze`
rityn `edy drya enk ote` eze`a df oi` - 'eke zexywzd
zpada mitiqen zexywzdde wygd ,'eke zexywzda epal

.oadìBãb âeðòzäå ÷LçäM äî ìëå32äòtLää Ck ¯ §¨©¤©¥¤§©©£¨¨©©§¨¨
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ùã÷ä úøâà
íééçøá [íéèç] ïçåèä åîë íé÷éãöì ïî íé÷çåùù
êéøö êë ãàî íé÷ã íé÷ìçì íéèçä øøôîù î"ãò
òéôùäì äöåøù äîëç øáãå ìëùä ïéè÷äì áàä
èòî èòî åì øîåìå íéáø íé÷ìçì í÷ìçìå åðáì
çöðì àåä çöð úðéçá ììëá íâå úòãå úåöòåîá
úéáî åðáî ãåîéìäå äòôùää òðåî ìë ãâð ãåîòìå
äøåáâä úãî ãâð ÷æçúäì åðééä úéáî .õåçîå
åðåöøá íéðéã úøøåòî àéäù åîöò áàáù íåöîöäå

) ïééãò êëì éåàø åðéàù øîåì åðá ìòøñç íùøð é"ëá(
áàä øù÷îù úåøù÷úää î"ãò àéä ãåñé 'éçáå

ò åãåîì úòùá åðá ìëùá åìëùïåöøå äáäàá åî
òîåù ïáä äéä íà íâ äæ éãòìáå åðá ïéáéù äöåøù
ãîåìå åãòá øáãîù] åéáà éôî íîöò åìà íéøåáã

.åîöòìâ"é 'éòñ åéúòãé éë ùåøãá) ò"ð ö"ö ìòá ø"åîãà ÷"éëá

[åìà úåáéú àúéì (äæ ïåùì íù ÷úòåäùåîë ë"ë ïéáî äéä àì
ô"àô åîò øáãîå åéìà åìëù øù÷î åéáàù åéùëò
äî ìëå åðá ïéáéù ãàî ÷ùåçù ÷ùçå äáäàá
ìåãâ ãåîéìäå äòôùää êë ìåãâ âåðòúäå ÷ùçäù
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˘ËÈÏ"‡:29.ב". ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(עצמו דאדה"ז (לא לכת"י בהשוואה שנדפסו אגה"ק הגיהו שו"ב הרר"א בהקדמת "ככתוב

.30:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ נעלית בחי' "פנים" אל פנים אבל ח), יב, בהעלותך - (ראב"ע אמצעי בלא פה" אל "פה "אפ"ל:
דיסוד במעלות מדבר כאן והרי בעדו".‰ÈÎיותר, דמדבר הפכו ה"ז דוקא עפ"ז - וגם מאד". "שחושק ועד - באוה"ת 31.נעלות נדפס

ב). (צח, שם ˘ËÈÏ"‡:32.וירא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(גדול (במקום גדל צ"ל: "אולי



`lelעח h"i iying mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ìBãb ãenläåòétLî áàäå ,øúBé ìa÷ì ìëeé ïaäL , §©¦¨¤©¥©§©¥¥§¨¨©§¦©
,øúBéaehe xzei daexn dcna "hlew" oady dcaerd mvr - ¥

,xzei rityi a`dy mxeb ,xzeiâeðòzäå ÷Lçä éãé-ìò ék¦©§¥©¥¤§©©£
BìëN ìcbúîe äaøúî,a`d ly -úòcä úáçøäa ¦§©¤¦§©¥¦§§©§¨©©©©
Bðáì ãnììe òétLäì§©§¦©§©¥¦§
ìLî-Cøc-ìò Bîëe)§©¤¤¨¨

,Lnî úeiîLâa- §©§¦©¨
beeifa "ceqi"d zpigaa

,inybàeä òøfä éeaø¦©¤©
,âeðòzäå ÷Lçä áøî¥Ÿ©¥¤§©©£
éLîî äæ éãé-ìòåC §©§¥¤©§¦

,çnäî äaøämyn - ©§¥¥©Ÿ©
,rxfd ztih d`aïëìå§¨¥

úîàä éîëç eìéLîä¦§¦©§¥¨¡¤
,éîLb âeeæì,oky - §¦©§¦

mpyi lkyd zrtyda
mdy enk mipipr
rityn ly drtyda

,inyb beeifa lawnlBîk§
.(øàaúiLlk lr - ¤¦§¨¥

ly dpipr ,miptzpiga
`ed - "ceqi"d
wyga zexywzdd
l` rityndn beprze

lawnd33.
elà úBcî ,äpäå- §¦¥¦¥

,drtydd oipra o`k exaqedyúBiðBöéç úBðéça ïä- ¥§¦¦¦
,zeipevigd zecndúBcî úBLaìî ïëBúáe ,LôpaL¤©¤¤§¨§ª¨¦

,úBiîéðtzecnl zeaiqd ode ,zeiytp xzei ody zecn - §¦¦
,drtydd oipra ze`haznd zeipevigdïäLzecnd - ¤¥

od ,zeiniptdìò ,eðéäc .'eë äàøéå äáäà úBðéça§¦©£¨§¦§¨§©§©
,Búáäà úîçî Bðáì òétLnä áàa ,ìLî-Cøcixd - ¤¤¨¨¨¨©©§¦©¦§¥£©©£¨

"cqg"d zcne ,dad`d `id drtydde cqgd zcn zeinipt
,dad`d iabl cala zeipevig `idBãçtî BúòtLä òðBîe¥©©§¨¨¦©£

.íBìLå-ñç ìBLëî éãéì àáé àlL ,Búàøéåixd - §¦§¨¤Ÿ¨Ÿ¦¥¦§©§¨
dpipry ,"dxeab"d zcn ly zeiniptd md d`xide cgtdy
od zecnd x`yy myke ,drtyda hrnl e` ritydl `ly
ly iyilyd wxta xne`y itk) d`xine dad`n mitpr
dad`a xacdy itk ixd - ("`ipz"d xtq ly oey`xd wlgd
xacd jk ,"dxeab"e "cqg" zecn ly zeiniptd ody ,d`xiae
iabl zeinipt ody zecn opyiy ,zecnd x`ya ,oditpra mb

.ytpd ly zeipevig ody zecnd,elà úBcî LøLå øB÷îe¨§Ÿ¤¦¥
,BLôðaL úòc-äðéa-äîëçî àeä ,úBiðBöéçäå úBiîéðtä©§¦¦§©¦¦¥¨§¨¦¨©©¤§©§

,åéúBcî ïä Ck ¯ íãàä ìëN éôì éklecb elky m` - ¦§¦¥¤¨¨¨¨¥¦¨
od eizecn - ohw elky m`e ,milecb mipipra od eizecn -

,miphw mipipraäàøpk©¦§¤
ïèwäL ,Leça§¤©¨¨

úòc-äðéa-äîëçäL- ¤©¨§¨¦¨©©
lkydúðéçáa ïä BlL¤¥¦§¦©

ìk Ck ¯ úeðè÷©§¨¨
íéøáãa ïä åéúBcî¦¨¥¦§¨¦

.Cøòä épè÷-`edyke §©¥¨¤¤
lcbzn elky f`y ,lcb
mipipra f` od eizecn -

,xzei milecbíâå§©
íéìBãbamixbeana - ©§¦

mb xacd ielz ,mnvr
lky zelcbe zephwa

,xbeandBìëN éôì"§¦¦§
"Léà ìläé34,"yi`" - §ª©¦

itk ,zecnd x`ez `ed
aezky35yi`k" :

gay ixd ;"ezxeab
md mb zecnd lelide

,lkyl m`zdaéôì ék¦§¦
àeä Ck ¯ Búîëç áøŸ¨§¨¨
ïëå .Bcñçå Búáäà áøŸ©£¨§©§§¥
àeä ïøB÷î ,úBiðBöéçå úBiîéðt åéúBcî ìk øàL§¨¨¦¨§¦¦§¦¦§¨

,BaL úòcä àeä øwòäå .BaL úòc-äðéa-äîëçî- ¥¨§¨¦¨©©¤§¨¦¨©©©¤
,mc`a "zrc"d `ed ,zecnl rbepa xwirdúðéçaî CLîpä©¦§¨¦§¦©

,BaL äðéáe-äîëçälkyd z` qtez `edy xg`ly - ©¨§¨¦¨¤
lkyd z` oian `ede ,lkyd zwxade zcewp ,dnkgd geka
xywzne ezrca wnrzn `ed - dpiad geka eihxt lk lr
`l ,ea yegle eyibxdl (oian `edy xacd) - lkyend mr

,zecnd ly xwird dfe ,eyibxdl mb `l` epiadl wxäàøpk©¦§¤
úBòc éepL éôì ék ,Leça,"zrc" zpiga ly -íãà éða §¦§¦¦¥§¥¨¨

.íäéúBcî éepL àeä Ck ¯ äfî äæxa"d zcn itk - ¤¦¤¨¦¦¥¤
lecb zrcÎxa `ed m` :eizecn od jk - mc`d ly "zrc
zrcÎxa `ed oi` m` ;xzei zeaivie zelecb eizecn - xzei
meiwd `id "zrc" ,oky .zeaivi izlae zephw eizecn - lecb
ly iyily wxta xne` owfd epaxy itk ,zecnd ly zeigde

."`ipz"d xtq ly oey`xd wlgd
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ùã÷ä úøâà
é"ò éë øúåé òéôùî áàäå øúåé ìá÷ì ìëåé ïáäù
úáçøäá åìëù ìãâúîå äáøúî âåðòúäå ÷ùçä
úåéîùâá î"ãò åîëå) åðáì ãîììå òéôùäì úòãä
æ"éòå âåðòúäå ÷ùçä áåøî àåä òøæä éåáø ùîî
úîàä éîëç åìéùîä ïëìå çåîäî äáøä êéùîî
'éçá ïä åìà úåãî äðäå .('úéù åîë éîùâ âååéæì
úåéîéðô úåãî úåùáåìî ïëåúáå ùôðáù úåéðåöéç
òéôùîä áàá î"ãò åðééäã 'åë ø"éåäà 'éçá ïäù
åúàøéå åãçôî åúòôùä òðåîå åúáäà úîçî åðáì
åìà úåãî ùøùå øå÷îå .å"ç ìåùëî éãéì àáé àìù
éôì éë åùôðáù ã"áçî àåä úåéðåöéçäå úåéîéðôä
ïè÷äù ùåçá äàøðë åéúåãî ïä êë íãàä ìëù
ïä åéúåãî ìë êë úåðè÷ 'éçáá ïä åìù ã"áçäù
ììåäé åìëù éôì íéìåãâá íâå êøòä éðè÷ íéøáãá
åãñçå åúáäà áåø àåä êë åúîëç áåø éôì éë ùéà
àåä ïøå÷î úåéðåöéçå úåéîéðô åéúåãî ìë øàù ïëå
'éçáî êùîðä åáù úòãä àåä ø÷éòäå åáù ã"áçî
éðá úåòã éåðéù éôì éë ùåçá äàøðë åáù á"åçä

.íäéúåãî éåðéù àåä êë äæî äæ íãà
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מציין33. - "מלכות" בחינת מבאר הזקן רבנו שאין מה ˘ËÈÏ"‡:‰על È·¯'בבי הטעם: להשפיע ÏÎ"כנראה מבאר: שע"ע המדות ו'
(‰ÚÙ˘‰‰)לידי ההשפעה בבוא כו' לצמצם ,‰˘ÚÓשישנה מובן שמזה -Ì„Â˜- מעשה לידי ·ÚÈÙ˘Óשבאה ‰˙ÂÓÈÏ˘·'מל וזהו

)‚ÈÈÏ˜ÚÂÂ‡עדיין היא ההשפעה כי המשפיע בערך·‰ÚÈÙ˘Óשל בשלימותה אבל ,˙ÂÏ·‚‰."(ח.34.המקבל יב, שופטים 35.משלי
כא. ח,



עט lel` 'k iyiy mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ' שישי יום
,bkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåä æ"ë äðäå,246 'nr cr.äàøéáå äîéàá

äæ ìk ,äpäåoiprl xywda ,zecnd oipra lirl xaqend - §¦¥¨¤
,drtydd,ãáì ìLî-Cøc-ìò ÷ø àeäopipr df oi` - ©©¤¤¨¨§©

,ytpa "zexitq" ly izin`dúéìëOä Lôpa àeä äæ ìk ék¦¨¤©¤¤©¦§¦
.dâð útìwî äàaä ,íãàaL äðBzçzä`id ef ytp - ©©§¨¤¨¨¨©¨¨¦§¦©Ÿ©

zkynpy "dpezgz"
(miivx`) mipiprl
lkyd oipr s`e ,mipezgz

ymipipra `ed ef ytpa
ly mipipra ,mipezgz
oiadl ,"ze`ivn"e "yi"
.dnecke mze`ivn z`
ly ytp efy oeeik ,oky
efy zexnl ixd ,dtilw
mb da yiy "dbep" ztilw
dxeyw `id z`f lka ,aeh
"ze`ivn"e "yi"a

,mipezgz mipipraeCà©
,Bzîàì úîàa- ¤¡¤©£¦

zexitqd oipr zzin`l
- dfy ,mc`d ytpa
äðBéìòä Lôpa©¤¤¨¤§¨
÷ìç" àéäL ,úéäìàä̈¡Ÿ¦¤¦¥¤

,"ìònî dBìàxaqenk - ¡©¦©©
wlgd ly ipy wxta
"`ipz"d xtq ly oey`xd
dwl` wlg" ly oiprd
ytp `id ef ytpy ,"lrnn
mipipra drewyd dpeilr

,zewl` ly mipipra ,milrp,úBiðBöéçå úBiîéðt ,úBcnä ìk̈©¦§¦¦§¦¦
.Bcáì 'äì ïädad`d mbe zipevig dcn `edy "cqg"d mb - ¥©§©

,ecal `ed jexa yecwdl mdipy md - cqgd zeinipt `idyék¦
õôç àeä ,Ba ä÷áãì Böôç áøîe 'ä úáäà úîçî- ¥£©©£©¥Ÿ¤§§¨§¨¨¥

zeyrl inipt oevxa,åéúBcîa ÷ácì éãk ãñçyecwd ly - ¤¤§¥¦¨¥§¦¨
,`ed jexa÷eñt ìò ì"æø øîàîk36÷ácä" ¯ "Bá ä÷áãìe" : §©£©©©©¨§¨§¨¦¨¥
."åéúBcîa- `ed jexa yecwda waczdl mc` leki cvik - §¦¨

megx `ed d"awdy enke ,eizecna waczn `edy ici lr df ixd
ripnd df ixd - cqg utg `ed d"awdy enke ,megx `ed jk -
waczdl ick z`fe - cqg zeyrl epevxa oenhd iniptd

.d"awda,äøeábä úcîa ïëåok mb `id - d`xid zeipevig - §¥§¦©©§¨
,zewl` ly mipipra wxéLðòa íLðòìe íéòLøä ïî òøtäì§¦¨©¦¨§¨¦§¨§¨§¨§¥

,äøBzä,"dxeab" ly oipr dfy -,Bøöé ìò øabúäì ïëå ©¨§¥§¦§©¥©¦§
c÷ìeBîöò úà L,lcaidl -âéñe øãb úBNòìå ,Bì øzna §©¥¤©§©ª¨§©£¨¥§¨

äøBzì`ed df lk -éãéì àáé ït ,Búàøéå 'ä ãçt éðtî ©¨¦§¥©©§¦§¨¤¨Ÿ¦¥
.íBìLå-ñç àèçdaxda envr ycwn `ed jk llbay - ¥§©§¨

`ly ,xzid ly "mixry"xeqi` l` cg` xry icil `eai37,
dxez ly mipiprl mibiiqe mixcb envrl dyer `ed df cvne
,"d`xi"dy ,ixd .`hg s` lr melyeÎqg xeari `ly ick -
dcnd ,"dxeab"de ,d"awdl `id ,ziniptd dcnd `idy
ok mb `id ,zipevigd
- d"awd ly mipipra
.zeevne dxez ly mipipr

ïëå,"zx`tz"d zcna - §¥
BúøBúå 'ä úà øàôì§¨¥¤§¨

,øàt éðéî ìëaenk - §¨¦¥§¥
oilitz ,xecd dxez xtq
zcn efy ,dnecke ,zeti
,itei oeyln ,"zx`tz"d

åéçáLa ä÷áãìe- §¨§¨¦§¨¨
,d"awdl gay oznaìëa§¨

,BLôð úBðéçadfy - §¦©§
"x`tl" oeyln ,"zx`tz"

,gayleeðéäc§©§
BìëN úeððBaúäa§¦§§¦§

BzáLçîe`edy dny - ©£©§
z` gayne x`tn
jezn didi ,d"awd
ly dwenr zeppeazd
ezaygn lye elky

,d"awd zelcbaíb©
.Bøeaãaezxin`y - §¦

d"awd ly eigay
xeaic didz `l ,xeaica
lye lky ly dwenr zeppeazd jezn mb `l` ,cala dta
zcn - zecne lky ,eytp zepiga lk o`k opyiy jk .daygn
dyrn" ixd `ed xeaicy ,xeaice daygne - "zx`tz"d

"`hef38lkl `id dpeekdy e` ;dyrn zpiga ok mb df ixd -
daygne lky ,ode ,migayd oipra zekiiyd ytpd zepiga

.xeaiceïëå,"gvp"d zcna -òðBî ìk ãâð ïBçvða ãîòì §¥©£Ÿ§¦¨¤¤¨¥©
ãBák úBéälî òðBî ìk ãâðå ,Ba ä÷áãlîe 'ä úãBáòî¥£©¦§¨§¨§¤¤¨¥©¦¦§§

àìî 'ä,zelbzdae -øLà 'ä úBîçìîk ,õøàä ìk úà ¨¥¤¨¨¨¤§¦§££¤
BìMä-åéìò Cìnä ãåc íçìð.ízenglnd oipry - ¦§©¨¦©¤¤¨¨©¨

,ziwl`d ytpd ly "gvp"d zcn cvn `a zepegvpdeïëå- §¥
,"ced"d zcna,'äì úBãBäìe úBåçzLäìly dpigaa - §¦§©£§©

,oian `ed oi`y zexnl dcen `edy ,lehia lye d`cedøLà£¤
àlëå ,Bìöà úeàéöîa ìèa ìkäå ,ìkä úà äeäîe äiçî§©¤§©¤¤©Ÿ§©Ÿ¨¥¦§¦¤§§ª¨

dén÷,`ed jexa yecwd iabl lkd -,áéLç àìkaygp - ©¥§¨¨¦
,melkléà íéâéOî eðà ïéàL óàå .Lnî ñôàå ïéàëeC §©¦¨¤¤©¨§©¤¥¨©¦¦¥

dén÷ Lnî ñôà ìkä àeä`xa ixd d"awd ,oky .eiabl - ©Ÿ¤¤©¨©¥
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ùã÷ä úøâà
àåä æ"ë äðäå
äðåúçúä úéìëùä ùôðá àåä æ"ë éë ãáì î"ãò ÷ø
åúéîàì úîàá êà äâåð úôéì÷î äàáä íãàáù
ìë ìòîî äåìà ÷ìç àéäù úéäìàä äðåéìòä ùôðá
úîçî éë åãáì 'äì ïä úåéðåöéçå úåéîéðô úåãîä
éãë ãñç õôç àåä åá ä÷áãì åöôç áåøîå 'ä úáäà
÷áãä åá ä÷áãìå ô"ò ì"æøàîë åéúåãîá ÷åáãì
íéòùøä ïî òøôäì äøåáâä úãîá ïëå åéúåãîá
ùã÷ìå åøöé ìò øáâúäì ïëå äøåúä éùðåòá íùðòìå

øúåîá ò"àãçô éðôî äøåúì âééñå øãâ úåùòìå åì
'ä úà øàôì ïëå å"ç àèç éãéì àáé ïô åúàøéå 'ä
'éçá ìëá åéçáùá ä÷áãìå øàô éðéî ìëá åúøåúå
åøåáéãá íâ åúáùçîå åìëù úåððåáúäá åðééäã åùôð
ä÷áãìîå 'ä úãåáòî òðåî ìë ãâð ïåçöðá ãåîòì ïëå
õøàä ìë úà àìî 'ä ãåáë úåéäìî òðåî ìë ãâðå åá
úååçúùäì ïëå ä"òäã íçìð øùà 'ä úåîçìîë
ìèá ìëäå ìëä úà äåäîå äéçî øùà 'äì úåãåäìå
ñôàå ïéàëå áéùç àìë äéî÷ àìåëå åìöà úåàéöîá
ñôà ìëä àåä êéà íéâéùî åðà ïéàù óàå ùîî
úéúéîà äàãåäá åðçðà íéãåî ë"éôòà äéî÷ ùîî
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יב.36. יא, ובכ"מ.37.עקב פט"ו. הקדושה שער א.38.ר"ח סה, סנהדרין



`lelפ `"k ycew zay mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אלול  כ"א קודש שבת יום
,246 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìë ùøåùå øå÷îå,ckw 'nr cr;åîå÷îá

iwl`d gekd cvn mb - "oi`"n "yi" d`ixa ef ixde ,lkd
,`xeade deedndäàãBäa eðçðà íéãBî ,ïë-ét-ìò-óà©©¦¥¦£©§§¨¨

úézîà,zn`d z` dyibxnd ,ytpa zizin` dgpd -ïkL £¦¦¤¥
.Bzîàì úîàa àeäzrc" enk `id zizin`d zn`dy - ¤¡¤©£¦

`l"k `ed lkdy ,"oeilr
ze`ivna lhae "ynn
itk `ly ,d"awd iabl
"oezgz zrc"a `edy
"yi"dy `l` "yi" miiwy

zewl`l lha39`a df ,
,"ced"d zcn cvn
zn`l lehiade d`cedd
mipian `ly zexnl

.dze`äæ ììëáely - ¦§©¤
,"ced"d zcn,ïk íb©¥

ìk ìò 'äì úBãBäì§©©¨
,eðìîb øLà úBáBhä©£¤§¨¨
äáBè éeôk úBéäì àìå§Ÿ¦§§¨

.íBìLå-ñçdcez oziy `l` ,el eyry aeha xikn epi`y - ©§¨
oeyln ,"ced" df ,epz` dyr d"awdy daehd lk lr d"awdl

,zecedl - d`ced,äæ ììëáe,"ced"d zcn ly -úBãBäì ¦§¨¤§
úBàéøáe úeìéöàa åéúBlòôe åéúBcîe åéçáL ìk ìò©¨§¨¨¦¨§ª¨©£¦§¦

] úéìëz ïéà ãò íéçaLî íäL ,íéðBzçúå íéðBéìòçqð ¤§¦§©§¦¤¥§ª¨¦©¥©§¦ª¨
:øçàçàeäå ,älòúéå Cøaúé åéìà íéeàøe íéàðå ,[ø÷ ©¥¥¤§¨¦§¦¥¨¦§¨¥§¦§©¤§

lîúcîa ïëå ."øãäå ãBä" ïBLz`xwpd ,ceqi -÷écö" ¦§§¨¨§¥§¦©©¦
"íìBò ãBñé40,`id ,ziwl`d ytpa `idy itk ,`id mby - §¨

,drtydd oipra ,lyna ,lirl xaecy jxcÎlre itk ,zewl`a
epal ritydl beprze wyga zexywzdd oipr `ed "ceqi"y
epax xn`i jk ,(lawnd)
,"ceqi" oipra oldl owfd
beprzae wyga zexywzd

,zewl`aBLôð úBéäì¦§©§
,íéiçä éiç 'äa äøeL÷§¨©©¥©©¦
miigd z` dignd -

,mnvrBa ä÷áãìe- §¨§¨
,`ed jexa yecwda
,ä÷éLçå ä÷éáãa¦§¦¨©£¦¨

.àìôð âeðòúå ÷Lça- §¥¤§©£¦§¨
,"ceqi"d zcn cvn dfy
zewl`a zexywzdd
,`ltp beprze wyga

,úeëìî úcîáely - §¦©©§
,zewl`a `idy ziwl`d ytpdBúeëìî ìò åéìò ìa÷ì§©¥¨¨Ÿ©§

.äàøéáe äîéàa BðBãàì ãáò ìk úãBáòk BúãBáòåjk - ©£¨©£©¨¤¤©£§¥¨§¦§¨
Îzlaw"d cvn d`xiae dni`a `ed jexa yecwd z` ceari
xiaqd owfd epax .miny zekln ler envr lr laiwy "ler
olek ody itk ,"zekln" cr "cqg"n ,zecnd zray lk o`k

.icedi ly ziwl`d eytpa - zewl`a

ÎdpiaÎdnkg ly zexitqde zegekd z` owfd epax xiaqi oldl
.ziwl`d ytpa - zrc-äîëçî ïä úBcnä ìk LøLå øB÷îe§§Ÿ¤¨©¦¥¥¨§¨

úà âéOnä ìëOä øB÷î àéä äîëçä :eðéäc ,úòc-äðéa¦¨©©§©§©¨§¨¦§©¥¤©©¦¤
ïäa äiçîe âéäðnL úBLBãwä åéúBcîe Búlãâe Búîëçå 'ä§¨§¨§ª¨¦¨©§¤©§¦§©¤¨¤

íéðBéìò úBîìBòä ìk̈¨¨¤§¦
,íéðBzçúåd ixd -xewn §©§¦

z`f lk oiand lkyd ly
"dnkg"d zxitq `ed -
ly ziwl`d eytpay

,icediàéä äðéáegek - ¦¨¦
äa úeððBaúääBæ äâO- ©¦§§§©¨¨

,eizecn lye 'd zlecb ly
÷îòå áçøå Cøàa§Ÿ¤§Ÿ©§Ÿ¤

,Búðéaxaqedy itk - ¦¨
iyilyd wxtd epcnla
ly oey`xd wlgd ly
lkyay ,"`ipz"d xtq

zcixi - "jxe`" :wnere agex ,jxe` ly zeevw dyy opyi
inl mb oaen didiy ,dnecke milyna lkydz` biyn epi`y

zeagx - "agex" ;dcixid iptl `edy itk wenrd lkyd
- "wnere" ;lkyd ly zeax zeietrzqde mihxta lkyd

,wnern miptl wner ,lkya yiy dn zewnrdøác ïéáäì§¨¦¨¨
øác CBzî41úBcî ïäL ,äéúBãìBz Bæ äâOäî ãéìBäìe , ¦¨¨§¦¥©¨¨§¤¨¤¥¦

äàøéå äáäàody - ©£¨§¦§¨
ici lry ,dbydd zeclez
Îyecwd zelcb ezpad
ea zclep ,`edÎjexa
d`xi e` d"awdl dad`

,d"awdnúBcî éøàLe§¨¥¦
Lôpa úBãìBpä©¨©¤¤
úìkNnä ,úéäìàä̈¡Ÿ¦©©§¤¤
.'ä úlãâa úððBaúîe¦§¤¤¦§ª©
,"ø÷ç ïéà Búlãâì" ék¦¦§ª¨¥¥¤
,'ä úlãb úðéça Léå§¥§¦©§ª©
úeððBaúä éãé-ìòL¤©§¥¦§§
¯ da úéäìàä Lôpä©¤¤¨¡Ÿ¦¨

,äàzz äàøé àéäL ãçôå äúîéà äéìò ìtzd`xi - ¦Ÿ¨¤¨¥¨¨¨©©¤¦¦§¨©¨¨
,dpezgz'ä úlãb úðéça Léå ,úeëìî úðéça àéäL¤¦§¦©©§§¥§¦©§ª©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

'äì úåãåäì ë"â äæ ììëáå åúéîàì úîàá àåä ïëù
äáåè éåôë úåéäì àìå åðìîâ øùà úåáåèä ìë ìò
åéúåìåòôå åéúåãîå åéçáù ìë ìò úåãåäì äæ ììëáå å"ç
ãò íéçáåùî íäù íéðåúçúå íéðåéìò úåàéøáå 'éöàá

] úéìëú ïéàà"ðàåäå 'úéå 'úé åéìà íéåàøå íéàðå [ø÷ç
úåéäì íìåò ãåñé ÷éãö úãîá ïëå øãäå ãåä ïåùìî
ä÷éáãá åá ä÷áãìå íééçä ééç 'äá äøåù÷ åùôð
åéìò ìá÷ì 'ìî úãîáå àìôð âåðòúå ÷ùçá ä÷éùçå
äîéàá åðåãàì ãáò ìë úãåáòë åúãåáòå åúåëìî ìåò

äàøéáå

åðééäã ã"áçî ïä úåãîä ìë ùøåùå øå÷îå
åúîëçå 'ä úà âéùîä ìëùä øå÷î àéä äîëçä
ìë ïäá äéçîå âéäðîù úåùåã÷ä åéúåãîå åúìåãâå
úåððåáúää àéä äðéáå íéðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
øáã ïéáäì åúðéá ÷îåòå áçåøå êøåàá åæ äâùäá
úåãî ïäù äéúåãìåú åæ äâùäî ãéìåäìå øáã êåúî
úìëùîä úéäìàä ùôðá úåãìåðä úåãî éøàùå ø"éåäà
'éçá ùéå ø÷ç ïéà åúìåãâì éë 'ä úìåãâá úððåáúîå
ìåôú äá úéäìàä ùôðä úåððåáúä é"òù 'ä úìåãâ
úðéçá àéäù äàúú äàøé àéäù ãçôå äúîéà äéìò
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ואילך.39. א ד, ואתחנן לקו"ת כה.40.ראה י, ˘ËÈÏ"‡:41.משלי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(ואילך 2048 ע' בראשית (אוה"ת פי' "ב'



פי lel` `"k ycew zay mei Ð eh zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,äàlò äàøé äàa äpnnL,dpeilr d`xi -,úLa äàøé ¤¦¤¨¨¨¦§¨¦¨¨¦§¨Ÿ¤
,d"awd zlecbn yea `edy -äðéça Léå,'d zlecba - §¥§¦¨

äàa äpnnLz`xwpd ,dad` zbixcne zpiga -äáäà ¤¦¤¨¨¨©£¨
äðéça Léå ,äaø,'d zlecba -.àèeæ äáäà äàa äpnnL ©¨§¥§¦¨¤¦¤¨¨¨©£¨¨

xzei dphwd dbixcnd -
`ed xen`d lk ;dad`a
ly zeiniptd zecna
- d`xi lye dad`
ÎdpiaÎdnkgn ze`ad
zeppeazdne dpadn ,zrc

,'d zlecbaúBcna ïëå§¥©¦
ãñç :ïäL ,úBiðBöéçä©¦¦¤¥¤¤

.'eëdxeab"e -od - 'eke "
ÎdpiaÎdnkgn olek ze`a
zeppeazddn ,zrc

,'d zlecbaïlëáelka - §ª¨
,zecndéøöúBéäì C ¨¦¦§

úðéça ïäa Laìî§ª¨¨¤§¦©
úðéça àeäL ,úòcä©©©¤§¦©
,Lôpä úeøM÷úä¦§©§©¤¤
äòe÷úe äøeLwä©§¨§¨
úâOnL Bæ äâOäa§©¨¨¤©¤¤
,'ä úlãbî ïéðò äæéà¥¤¦§¨¦§ª©

da äãìBð äpnnL- ¤¦¤¨§¨¨
,ytpaäcî äæéà¥¤¦¨

,úBcnäîdrya ixd - ¥©¦
didiy ,"zrc"d gek didiy yxcp ,oiprd z` dpian ytpdy

,biyn `edy oipra oezpe xeywòâøk úòcä çqäa ék¦§¤©©©©§¤©
,äpnî äãìBpä äcnä ïk íb ú÷lzñî ¯ Bæ äâOäî¥©¨¨¦§©¤¤©¥©¦¨©§¨¦¤¨

éelbäî,ielba df iptl dzidy -,íìòää ìà Lôpa- ¥©¦©¤¤¤©¤§¥
,mlrd ly ote`a `id ytpayda úBéäìwx -àìå çëa ¦§¨§Ÿ©§Ÿ

.ìòôalreta la` ,d`xid e` dad`d el yi geka wxy - §Ÿ©
didz d`xid e` dad`dy `ian in .dcn dze` el oi` ielibae
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היום יום . . . פב

ה'תש"גטו אלוליום רביעי

חומש: תבא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח. מג־מה.

תניא: אך צריך . . . קכב ומליצה.

ִמיִמים": יֹום א טו ֱאלּול תרנ"ז. יַבת "ּתֹוְמֵכי ּתְ דּות ְיׁשִ ִהְתַיּסְ

ְגֶלה ְודַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[: יֹום ד חי ֱאלּול תרנ"ז. ּנִ ּמּוד ּבַ ַהְתָחַלת ַהּלִ

ָמּה  יָבה ׁשְ "ּב[: ַהְיׁשִ י ]ָהַרׁשַ פֹות ִהְכִריז ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ְמַחת ּתֹוָרה תרנ"ט ַאֲחֵרי ַהַהּקָ ֵליל ׂשִ ּבְ
ִמיִמים". ָמם "ּתְ רּוָחּה ׁשְ ִמיִמים", ְוַתְלִמיִדים ַהּלֹוְמִדים ּוִמְתַנֲהִגים ּבְ "ּתֹוְמֵכי ּתְ

ה'תש"גטז אלוליום חמישי

חומש: תבוא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב. מו־מח.

תניא: והנה כללות . . . קכג כמו שית'.

רבינו הזקן פי' המאמר כל המקיים נפש אחת מישראל כאלו קיים עולם מלא, אויף 
א אידען דארף מען קוקען ווי ער שטייט אין מחשבה הקדומה דא"ק, און דָארטען 
שטייט יעדער נשמה מיט אלע דורות ווָאס קומען ארויס פון איהר ביז ביאת המשיח 
גואל צדק, און אז מען טוט א אידען ַא טובה, טוט מען ַא טובה ָאט די אלע נשמות 

עד סוף כל הדורות.

ם עֹוָלם ָמֵלא", ַעל ְיהּוִדי ֵיׁש  ִאּלּו ִקּיֵ ָרֵאל ּכְ ׂשְ ם ֶנֶפׁש ַאַחת ִמּיִ ל ַהְמַקּיֵ ֲאָמר "ּכָ ֵרׁש ַהּמַ ֵקן ּפֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ה,  ָ ֻדּשׁ ּקְ ּבַ יֹוֵתר  ּבְ ִאית  ִעּלָ ה  ְרּגָ ּדַ מֹון,  ַקּדְ ]=ָאָדם  ְדַא"ק  דּוָמה  ַהּקְ ָבה  ֲחׁשָ ּמַ ּבַ "ִנְמָצא"  הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ יט  ְלַהּבִ
ה  ּנָ ִמּמֶ ַהיֹוְצאֹות  ַהּדֹורֹות  ל  ּכָ ִעם  ָמה  ְנׁשָ ל  ּכָ "ִנְמֵצאת"  ם  ְוׁשָ ֲאחּודֹות[,  ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ּבֹו  ָמקֹור  ִהיא  ׁשֶ

לּו ַעד סֹוף  מֹות ַהּלָ ׁשָ ים טֹוָבה ְלָכל ַהּנְ ים ִליהּוִדי טֹוָבה, עֹוׂשִ עֹוׂשִ ֶדק, ּוְכׁשֶ יַח ּגֹוֵאל ּצֶ ׁשִ יַאת ַהּמָ ַעד ּבִ
ל ַהּדֹורֹות. ּכָ

ה'תש"גיז אלוליום שישי

חומש: תבא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז. מט־נא.

תניא: והנה מדות . . . קכג מדותיהם.

רבינו הזקן הי' בעצמו הקורא בתורה. פעם אחת לא הי' בליאזנא ש"פ תבא, ושמע 
אדמו"ר האמצעי - והוא עודנו נער קודם הבר מצוה - הקריאה מאחר. העגמת נפש 
מהקללות שבתוכחה הביאתו לכאב לב, עד שביוהכ"פ נסתפק רבינו הזקן אם יוכל 

להתענות.
כששאלו את אדהא"מ הרי בכל שנה קוראים פרשה זו, ענה: כשאבא קורא "הערט 

זיך ניט קיין קללות".

ַמע  ֹבא, ְוׁשָ ת ּתָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ [ׁשַ ִליָאְזָנא ]ּבְ ַעם ַאַחת לֹא ָהָיה ּבְ ּתֹוָרה. ּפַ ַעְצמֹו ַהּקֹוֵרא ּבַ ֵקן ָהָיה ּבְ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ָללֹות  ֵמַהּקְ ֶנֶפׁש  ָהָעְגַמת  ֵמַאֵחר.  ִריָאה  ַהּקְ ר־ִמְצָוה –  ַהּבַ ֹקֶדם  ַנַער  ְוהּוא עֹוֶדּנּו  ָהֶאְמָצִעי –  ַאְדמֹו"ר 

ֵקן ִאם יּוַכל ְלִהְתַעּנֹות. נּו ַהּזָ ק ַרּבֵ ּפֵ ּפּוִרים ִנְסּתַ יֹום ַהּכִ ּבְ ּתֹוֵכָחה ֱהִביַאּתּו ִלְכֵאב ֵלב, ַעד ׁשֶ ּבַ ׁשֶ

"לֹא  קֹוֵרא  א  ַאּבָ ׁשֶ ּכְ ָעָנה:  זֹו,  ה  ָרׁשָ ּפָ קֹוְרִאים  ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ ֲהֵרי  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֶאת  ֲאלּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ָמעֹות ׁשּום ְקָללֹות". ִנׁשְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



פג היום יום . . . 

ה'תש"גחי אלולשבת
מֹו. ַעל־קֹוֵרא, ּוֵמַעּצְ י עֹוְלה ַהּבַ ׁשִ ְלׁשִ

חומש: תבא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט. נב־נד.

תניא: והנה כ"ז . . . שיתבאר במקומן.

יום הולדת את הבעש"ט בשנת תנ"ח. יום שנתגלה אליו מורו ורבו הק'  - תפ"ד. 
יום שנתגלה הבעש"ט - תצ"ד.

יום הולדת את רבינו הזקן - תק"ה.
תוכן תורת הבעש"ט בש"פ תבוא ח"י אלול תרנ"ב אחר קבלת שבת: והי' כי תבוא 
אל הארץ גו'. ארץ ל' מרוצה ול' רצון כדאיתא במדרש. אז דו וועסט צוקומען צום 
רצון ווָאס איז א מתנה מלמעלה און בירושה בכל אחד מישראל, איז די עבודה דארף 
זיין וישבת, ארָאּפטרָאגען אין התישבות, ולקחת גו' ושמת בטנא, ממשיך זיין אורות 
בכלים, והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך, א איד דארף וויסען אז ער גייט פון 
איין ָארט אין דעם ַאנדערען, איז ניט ער גייט אליין נָאר מ'פירט איהם מלמעלה, און 

די כוונה איז לשכן שמו שם, אויף מפרסם זיין אלקות אין דעם ארט וואו ער איז.
אחר תפלת ערבית חזר עוד הפעם תורה הקודמת והוסיף: והי' כי תבוא גו' בכדי 
דו זָאלסט צוקומען צום רצון כו', איז דָאס דורך דעם אז והלכת אל המקום גו' לשכן 
שמו שם, זָאלסט זיך מוסר נפש זיין אויף מפרסם זיין דָארטען אלקות, מיט וואס איז 

מען מפרסם אלקות, מיט א ברכה און א פסוק תהלים.

דֹוׁש – תפ"ד. יֹום  ה ֵאָליו מֹורֹו ְוַרּבֹו ַהּקָ ּלָ ְתּגַ ּנִ ַנת תנ"ח. יֹום ׁשֶ ׁשְ ם־טֹוב ּבִ ַעל־ׁשֵ ֶדת ֶאת ַהּבַ יֹום ֻהּלֶ
ם טֹוב – תצ"ד. ַעל ׁשֵ ה ַהּבַ ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ

ֵקן – תק"ה. נּו ַהּזָ ֶדת ֶאת ַרּבֵ יֹום ֻהּלֶ

י  ת: "ְוָהָיה ּכִ ּבָ ַלת ׁשַ בֹוא ח"י ֱאלּול תרנ"ב ַאַחר ַקּבָ ת ּתָ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ׁשַ ם־טֹוב ּבְ ַעל־ׁשֵ ּתֶֹכן ּתֹוַרת ַהּבַ
ָה'ָרצֹון'  ֶאל  יַע  ּגִ ּתַ ׁשֶ ּכְ ְדָרׁש.  ּמִ ּבַ ְדִאיָתא  ּכִ ָרצֹון,  ּוְלׁשֹון  ְמרּוָצה  ְלׁשֹון  'ֶאֶרץ'  ּגֹו'".  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבֹוא 
' ְל"הֹוִרידֹו",  ְבּתָ ָרֵאל, ְצִריָכה ָהֲעבֹוָדה ִלְהיֹות 'ְוָיׁשַ ׂשְ ָכל ֶאָחד ִמּיִ ה ּבְ ַמְעָלה ּוִבירּוׁשָ ָנה ִמּלְ הּוא ַמּתָ ׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֶאל  "ְוָהַלְכּתָ  ִלים,  ּכֵ ּבַ אֹורֹות  יְך  ְלַהְמׁשִ ֶנא",  ַבּטֶ ְמּתָ  ְוׂשַ ּגֹו'  "ְוָלַקְחּתָ  ב,  ָ ְמֻיּשׁ ַלֲעׂשֹותֹו 
אֹותֹו  מֹוִביִלים  א  ֶאּלָ ָיְזָמתֹו  ֵאיָנּה  ְלָמקֹום  קֹום  ִמּמָ ֲהִליָכתֹו  ׁשֶ ָלַדַעת  ְיהּוִדי  ַעל  ֱאלֶֹקיָך",  ה'  ִיְבַחר 

ְמָצא ּבֹו. ּנִ קֹום ׁשֶ ּמָ ם", ְלַפְרֵסם ֶאלֹקּות ּבַ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ָנה ִהיא "ְלׁשַ ּוָ ַמְעָלה, ְוַהּכַ ִמּלְ

ְמָנת  ַעל  ּגֹו'",  ָתבֹוא  י  ּכִ "ְוָהָיה  ְוהֹוִסיף:  ַהּקֹוֶדֶמת,  ּתֹוָרה  ַעם  ַהּפַ עֹוד  ָחַזר  ַעְרִבית  ת  ִפּלַ ּתְ ַאַחר 
ֶפׁש  ְמֹסר ֶאת ַהּנֶ ם" – ּתִ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ קֹום ּגֹו' ְלׁשַ "ְוָהַלְכּתָ ֶאל ַהּמָ יַע ְלָרצֹון כּו', ֲהֵרי ֶזה ַעל ְיֵדי ׁשֶ ּגִ ּתַ ׁשֶ

ים. ִהּלִ ְבָרָכה ּוָפסּוק ּתְ ה ְמַפְרְסִמים ֱאלֹקּות? ּבִ ּמֶ ם ֱאלֹקּות. ּבַ ֵדי ְלַפְרֵסם ׁשָ ּכְ

ה'תש"גיט אלוליום ראשון

חומש: נצו"י, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו. נה־נז.

תניא: טז. אהוביי . . . 248 דף פ'.

רבינו הזקן זייענדיג נָאך אין וויטעבסק, הָאט אמָאל געזָאגט א תורה אויפ'ן פסוק 
אתם נצבים גו', און הָאט געטייטשט מחוטב עצך ל' עצה, מ'דארף אויסהאקען די רבות 
מחשבות בלב איש, שואב מימיך אויסשעּפען די מים ווָאס מצמיחים כל מיני תענוג.

יום 
רביעי

יום 
חמישי



היום יום . . . פד

ּוֵפֵרׁש:  ּגֹו'",  ִבים  ִנּצָ ם  "ַאּתֶ סּוק  ַהּפָ ַעל  ּתֹוָרה  ַעם  ּפַ ָאַמר  ְסק,  ִוויטֶעּבְ ּבְ ְהיֹותֹו  ּבִ עֹוד  ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ֵלב ִאיׁש", "ׁשֵֹאב ֵמיֶמיָך" –  בֹות ּבְ "ֵמֹחֵטב ֵעֶצָך" ְלׁשֹון ֵעָצה, ֵיׁש ַלֲעֹקר ]=ַלֲחֹטב[ ֶאת ָה"ַרּבֹות ַמֲחׁשָ

ֲענּוג. ל ִמיֵני ּתַ ְצִמיִחים ּכָ ּמַ ִים ׁשֶ ֹאב ]ַהחּוָצה[ ֶאת ַהּמַ ִלׁשְ

ה'תש"גכ אלוליום שני

חומש: נצבים וילך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג. נח־ס.

תניא: והנה זהו . . . לב ונפש.

און  גרָאבקייט  אייגענע  די  ָאן  ניט  הערט  גרָאב  און  נידעריג  איז  ווָאס  דער 
נידעריקייט.

ּסּותֹו ּוְנִחיתּותֹו הּוא. חּות ְוַגס, ֵאינֹו ָחׁש ֶאת ּגַ ּנָ ֶזה ׁשֶ

ה'תש"גכא אלוליום שלישי

חומש: נצבים וילך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה. סא־סג.

תניא: יז. נודע . . . 250 וע"ש היטב.

ֵרְך – ֵא־ל ֶאָחד –  ִיְתּבָ ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ְלַפְרֵסם ֱאלֹקּותֹו  ּבִ ְגַלל ֲעבֹוָדתֹו  ּבִ ָאִבינּו ָהִראׁשֹון – ַאְבָרָהם, 
ה' ּוְבתֹוָרתֹו, ְוָכל  הֹוָרה ּבַ ל ַהּדֹורֹות ֶאת ָהֱאמּוָנה ַהּטְ ֵני ָהעֹוָלם, ָזָכה ְלַהְנִחיל ְלַזְרעֹו ַעד סֹוף ּכָ ְלָכל ּבְ

ה. דֹוׁשָ ם ַעל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ַהּכַֹח ְוָהֹעז ִלְמֹסר ַנְפׁשָ ִיׂשְ ה ּבְ ָ ִאיׁש ְוִאּשׁ

יום 
שישי

שבת 
קודש

אגרות קודש

]קיץ תש"כ[

... פשוט שא"א למצוא מי שיסע לשם - כ"א ע"י דבור עם אלה שמתאימים לזה. ואין מספיק 

דבור פעם אחת. וכן לא מספיק דבור "פון יוצא וועגן", וכמו בכל עניני תומ"צ.

וכן - צריך אנשטעלן שעוד מי שהוא ידבר און צורעדן זיי, וכן ישפיעו על אלו שמונעים בזה.

ודאי ש"המל"ח" יסייע בזה וידבר ג"כ - אבל עיקר הדבור צ"ל מכזה שבא מ... ויבאר הפרטים 

וידבר בחום וכו', ואח"כ יוסיף המל"ח ויחזק דבריו וכו'.

שני הזוגות שכותבת אודותם - כל אחד מהם מתאים.

במענה לזה שאמרו לה שאני צריך לשלוח - אין רגיל שאני אהי' המתחיל לדבר בזה )מלבד 

באלה שאני בטוח שהם מקושרים, ובמקרים יוצאים מן הכלל(. ובאם באמת רק זה המניעה - הרי בטח 

יתחילו הם לדבר וישאלו אותי, ואז אומר להם דעתי בזה.

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ה  אלול ט"ו ראשון יום דרבנן? באיסור גם עבירה'־ לדבר שליח 'אין

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯âøBä øëBOä©¥¥
...àeä íéîc CôBL ...eäeâøäå åéãáò çìML Bà Bøáç úà âøäì©£Ÿ¤£¥¤¨©£¨¨©£¨¥¨¦

.ïéc úéa úúéî ïäa ïéàå§¥¨¤¦©¥¦
'אין  מקומות) משלושה (חוץ שבתורה עבירות בכל
דברי  - התלמיד ודברי הרב 'דברי כי עבירה' לדבר שליח
השליח. את אלא המשלח את לחייב ואין שומעין?' מי
מיתת  המשלח על אין חבירו את להרוג הורג השוכר ולכן,

א)ביתֿדין מג, .(קידושין
האם  המהרי"ט: של ספיקו את למלך' ה'משנה והביא
חלה  התורה מן כי עבירה לדבר שליח יש דרבנן באיסור
'דברי  לומר שייך דרבנן באיסור שגם כיון או השליחות,

שליחות? בו אין שומעין' מי דברי - התלמיד ודברי הרב
עבירה' לדבר שליח 'אין דרבנן באיסור שגם והוכיח

רש"י נפל)מדברי ד"ה א נג, קמא לחפור (בבא שליח שהשולח ,
השליח  חייב וניזק, שור לתוכו ונפל הרבים ברשות בור לו
את  לקלקל היא עבירה כי הבור) בעל (ולא הנזק את לשלם

הרבים  החמה)רשות בימות ד"ה א. ו, קמא בבא רש"י שליח (ראה ו'אין ,
מדרבנן, הוא הרבים רשות קלקול איסור והרי עבירה'. לדבר

עבירה'. לדבר שליח 'אין בו אומרים זאת ובכל
ביהודה' ה'נודע סקט"ז)וכתב עח סי' אהע"ז זו (מהדו"ק, שאין

הוא  הרבים רשות את לקלקל האיסור אמנם כי הוכחה
הוא הרבים ברשות בור לחפור האיסור אבל onמדרבנן

dxezd.בידיים חבירו למזיק דומה התקלה עשיית כי
לא  עיור "לפני משום התורה מן שאיסורו שכתבו [ויש

מכשול" יד)תתן יט, ברשות (ויקרא בור לכורה גם אזהרה שזו
עיור)הרבים  ולפני עה"פ קדושים חכמה, תשים (משך "לא משום או

בביתך" ח)דמים כב, עשאו (דברים - ברשותו שאינו ואף ,
ברשותו  הוא כאילו נג)הכתוב ל"ת לרס"ג, סהמ"צ על הגרי"פ .](ביאור

חסד' סק"ב)וה'תורת ה סי באיסור (א"ח שגם ראיה הביא
מהתוספות עבירה' לדבר שליח 'אין דאמר)דרבנן ד"ה ב י, ,(ב"מ

הלאו  בהם אין לגרושה כהן שקידושי רבא לדעת שכתבו
יקחו")דאורייתא לא מאישה גרושה oiyeciwd("ואשה zrya

מדרבנן  לוקה)ואיסורו - אח"כ בעל שאם הכהן (אלא שלח ואם ,
שליח  'אין אם עובר המשלח אין גרושה לו לקדש שליח
לדבר  שליח אין דרבנן באיסור שגם הרי עבירה', לדבר

עבירה.

ה'תשע"ה  אלול ט"ז שני יום במלכות  למורד כמקלט המזבח

:„È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ïî ãçtL éî¦¤¨©¦
,Bì Cîñðå çaænì çøáe ...úeëìnä ïéãa epâøäé àlL Cìnä©¤¤¤Ÿ©©§¤§¦©©§¨©©¦§¥©§¦§©
çaænä íòî BúBà ïéç÷Bì ïéàå ,ìvð äæ éøä Z øæ äéä elôàå©£¦¨¨¨£¥¤¦¨§¥§¦¥¦©¦§¥©

.íìBòì úeîì̈§¨
המסופר על מבוססת זו א)הלכה מט, בן (סנהדרין יואב :

במלכות  מרד כי להרגו שרצה המלך משלמה ברח צרויה
אל  ונמלט המלך) דוד של רצונו נגד באדוניהו (כשתמך

המזבח" בקרנות ויחזק ה' כח)"אוהל ב, א, להנצל (מלכים כדי
מקלט. כעיר קולט המזבח כי ממיתה

הגמרא א)ומוסיפה יב, רב,(מכות אמר יהודה רב "אמר :
אל  יואב 'וינס דכתיב שעה, באותה יואב טעה טעויות שתי
גגו  אלא קולט שאינו טעה, המזבח'. בקרנות ויחזק ה' אהל
אלא  קולט שאינו טעה בקרנותיו. תפס והוא מזבח] [של
שכתב  (ומה שילה" של מזבח תפס והוא עולמים בית מזבח
ה'כנסת  מבאר לו...", ונסמך למזבח "וברח כאן הרמב"ם
אביי  ואמר מזבח'). של 'גגו על שנסמך דהיינו הגדולה'
ועבודה  כהן אלא קולט שאינו "טעה, נוסף, בדבר שטעה

היה". זר והוא המזבח) עבודת (בעת בידו
הגדולה' ה'כנסת הרמב"ם)ומבאר על המקור (בהגהותיו שזה

הרמב"ם: לדברי
את  אלא קולט המזבח שאין אומרת אינה הגמרא
מי  את גם קולט שהמזבח סבר ויואב בשגגה, ההורג
היה  אכן שהמזבח ומכאן במלכות, כמורד מיתה שנתחייב
בדין  יהרגנו שלא המלך מן "שפחד יואב את גם קולט

המלכות".
מציל  שהמזבח הרמב"ם דברי על תמה משנה' וה'כסף
בשגגה  כהורג שלא זר', היה 'אפילו במלכות המורד את

בידו' ועבודה 'כהן אלא ניצל י"ג)שאינו הל' :(לעיל
אלא  קולט המזבח אין כי בזה גם טעה יואב אביי לדברי
אותו  גם יקלוט שהמזבח סבר והוא עבודתו, בשעת כהן
והמזבח  טעות זו אין הרמב"ם דברי לפי והרי זר, שהוא

זר! היה אפילו במלכות המורד את קולט
הגדולה' ה'כנסת :(שם)מיישב

את  מנה לא יואב" טעה טעויות "שתי שאמר רב
שהמזבח  בסברתו צדק יואב לדעתו כי השלישית, ה'טעות'
בהורג  ורק כהן, אינו אם גם במלכות המורד את קולט
והרמב"ם  בידו'. ועבודה 'כהן דווקא קולט המזבח בשגגה

הוא". הגולה בני של דרבן "משום כרב פסק

ה'תשע"ה  אלול י"ז שלישי יום מה? שום על המדידה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ãöa àöîð elôà£¦¦§¨§©
.ãcîì äåöî Z äáBøwä àéäL éàcåa òeãé øácäL ,Bæ øéò¦¤©¨¨¨©§©©¤¦©§¨¦§¨¦§Ÿ

התורה על ב)רש"י כא, "לכל (דברים היא שהמדידה מפרש
רש"י  שלשיטת הרא"ם וכתב קרובה". עיר זו אי לידע צד

העיר  את למצוא כדי רק היא והמדידה למדוד חובה אין
שאין  לעיר סמוך מוטל החלל היה אם "לפיכך הקרובה,
אך  מדידה". שם צריך אין קרובה, היותר שהיא ספק
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ה'תשע"ה  אלול ט"ו ראשון יום דרבנן? באיסור גם עבירה'־ לדבר שליח 'אין

:· ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯âøBä øëBOä©¥¥
...àeä íéîc CôBL ...eäeâøäå åéãáò çìML Bà Bøáç úà âøäì©£Ÿ¤£¥¤¨©£¨¨©£¨¥¨¦

.ïéc úéa úúéî ïäa ïéàå§¥¨¤¦©¥¦
'אין  מקומות) משלושה (חוץ שבתורה עבירות בכל
דברי  - התלמיד ודברי הרב 'דברי כי עבירה' לדבר שליח
השליח. את אלא המשלח את לחייב ואין שומעין?' מי
מיתת  המשלח על אין חבירו את להרוג הורג השוכר ולכן,

א)ביתֿדין מג, .(קידושין
האם  המהרי"ט: של ספיקו את למלך' ה'משנה והביא
חלה  התורה מן כי עבירה לדבר שליח יש דרבנן באיסור
'דברי  לומר שייך דרבנן באיסור שגם כיון או השליחות,

שליחות? בו אין שומעין' מי דברי - התלמיד ודברי הרב
עבירה' לדבר שליח 'אין דרבנן באיסור שגם והוכיח

רש"י נפל)מדברי ד"ה א נג, קמא לחפור (בבא שליח שהשולח ,
השליח  חייב וניזק, שור לתוכו ונפל הרבים ברשות בור לו
את  לקלקל היא עבירה כי הבור) בעל (ולא הנזק את לשלם

הרבים  החמה)רשות בימות ד"ה א. ו, קמא בבא רש"י שליח (ראה ו'אין ,
מדרבנן, הוא הרבים רשות קלקול איסור והרי עבירה'. לדבר

עבירה'. לדבר שליח 'אין בו אומרים זאת ובכל
ביהודה' ה'נודע סקט"ז)וכתב עח סי' אהע"ז זו (מהדו"ק, שאין

הוא  הרבים רשות את לקלקל האיסור אמנם כי הוכחה
הוא הרבים ברשות בור לחפור האיסור אבל onמדרבנן

dxezd.בידיים חבירו למזיק דומה התקלה עשיית כי
לא  עיור "לפני משום התורה מן שאיסורו שכתבו [ויש

מכשול" יד)תתן יט, ברשות (ויקרא בור לכורה גם אזהרה שזו
עיור)הרבים  ולפני עה"פ קדושים חכמה, תשים (משך "לא משום או

בביתך" ח)דמים כב, עשאו (דברים - ברשותו שאינו ואף ,
ברשותו  הוא כאילו נג)הכתוב ל"ת לרס"ג, סהמ"צ על הגרי"פ .](ביאור

חסד' סק"ב)וה'תורת ה סי באיסור (א"ח שגם ראיה הביא
מהתוספות עבירה' לדבר שליח 'אין דאמר)דרבנן ד"ה ב י, ,(ב"מ

הלאו  בהם אין לגרושה כהן שקידושי רבא לדעת שכתבו
יקחו")דאורייתא לא מאישה גרושה oiyeciwd("ואשה zrya

מדרבנן  לוקה)ואיסורו - אח"כ בעל שאם הכהן (אלא שלח ואם ,
שליח  'אין אם עובר המשלח אין גרושה לו לקדש שליח
לדבר  שליח אין דרבנן באיסור שגם הרי עבירה', לדבר

עבירה.

ה'תשע"ה  אלול ט"ז שני יום במלכות  למורד כמקלט המזבח

:„È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ïî ãçtL éî¦¤¨©¦
,Bì Cîñðå çaænì çøáe ...úeëìnä ïéãa epâøäé àlL Cìnä©¤¤¤Ÿ©©§¤§¦©©§¨©©¦§¥©§¦§©
çaænä íòî BúBà ïéç÷Bì ïéàå ,ìvð äæ éøä Z øæ äéä elôàå©£¦¨¨¨£¥¤¦¨§¥§¦¥¦©¦§¥©

.íìBòì úeîì̈§¨
המסופר על מבוססת זו א)הלכה מט, בן (סנהדרין יואב :

במלכות  מרד כי להרגו שרצה המלך משלמה ברח צרויה
אל  ונמלט המלך) דוד של רצונו נגד באדוניהו (כשתמך

המזבח" בקרנות ויחזק ה' כח)"אוהל ב, א, להנצל (מלכים כדי
מקלט. כעיר קולט המזבח כי ממיתה

הגמרא א)ומוסיפה יב, רב,(מכות אמר יהודה רב "אמר :
אל  יואב 'וינס דכתיב שעה, באותה יואב טעה טעויות שתי
גגו  אלא קולט שאינו טעה, המזבח'. בקרנות ויחזק ה' אהל
אלא  קולט שאינו טעה בקרנותיו. תפס והוא מזבח] [של
שכתב  (ומה שילה" של מזבח תפס והוא עולמים בית מזבח
ה'כנסת  מבאר לו...", ונסמך למזבח "וברח כאן הרמב"ם
אביי  ואמר מזבח'). של 'גגו על שנסמך דהיינו הגדולה'
ועבודה  כהן אלא קולט שאינו "טעה, נוסף, בדבר שטעה

היה". זר והוא המזבח) עבודת (בעת בידו
הגדולה' ה'כנסת הרמב"ם)ומבאר על המקור (בהגהותיו שזה

הרמב"ם: לדברי
את  אלא קולט המזבח שאין אומרת אינה הגמרא
מי  את גם קולט שהמזבח סבר ויואב בשגגה, ההורג
היה  אכן שהמזבח ומכאן במלכות, כמורד מיתה שנתחייב
בדין  יהרגנו שלא המלך מן "שפחד יואב את גם קולט

המלכות".
מציל  שהמזבח הרמב"ם דברי על תמה משנה' וה'כסף
בשגגה  כהורג שלא זר', היה 'אפילו במלכות המורד את

בידו' ועבודה 'כהן אלא ניצל י"ג)שאינו הל' :(לעיל
אלא  קולט המזבח אין כי בזה גם טעה יואב אביי לדברי
אותו  גם יקלוט שהמזבח סבר והוא עבודתו, בשעת כהן
והמזבח  טעות זו אין הרמב"ם דברי לפי והרי זר, שהוא

זר! היה אפילו במלכות המורד את קולט
הגדולה' ה'כנסת :(שם)מיישב

את  מנה לא יואב" טעה טעויות "שתי שאמר רב
שהמזבח  בסברתו צדק יואב לדעתו כי השלישית, ה'טעות'
בהורג  ורק כהן, אינו אם גם במלכות המורד את קולט
והרמב"ם  בידו'. ועבודה 'כהן דווקא קולט המזבח בשגגה

הוא". הגולה בני של דרבן "משום כרב פסק

ה'תשע"ה  אלול י"ז שלישי יום מה? שום על המדידה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ãöa àöîð elôà£¦¦§¨§©
.ãcîì äåöî Z äáBøwä àéäL éàcåa òeãé øácäL ,Bæ øéò¦¤©¨¨¨©§©©¤¦©§¨¦§¨¦§Ÿ

התורה על ב)רש"י כא, "לכל (דברים היא שהמדידה מפרש
רש"י  שלשיטת הרא"ם וכתב קרובה". עיר זו אי לידע צד

העיר  את למצוא כדי רק היא והמדידה למדוד חובה אין
שאין  לעיר סמוך מוטל החלל היה אם "לפיכך הקרובה,
אך  מדידה". שם צריך אין קרובה, היותר שהיא ספק
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"מצוה  אופן שבכל וכותב כך על חולק כאן הרמב"ם
למדוד".

טעם  בביאור תלויה והרמב"ם רש"י שמחלוקת לומר ויש
עריפת  כיצד מובן לא לכאורה כי - ערופה עגלה של הכפרה

הרציחה: על מכפרת העגלה
ה"ב)לקמן בה (פ"י נאמר ש"כפרה הרמב"ם כתב

על  מכפר קרבן כל שבקרבנות כשם כן ואם כקדשים",
הרמב"ם כדברי הכתוב, גזירת מצד מסוימת, הל'עבירה (סוף

גם מעילה) כך - הן" החוקים מכלל כולן הקרבנות ש"כל
שתכפר. היא הכתוב גזירת ערופה, לעגלה בנוגע

רש"י הקב"ה (שם)אמנם "אמר הגמרא דרשת את הביא

במקום  ותערף פירות, עשתה שלא שנתה בת עגלה תבא
הניחוהו  שלא זה של הריגתו על לכפר פירות, עושה שאינו
יש  אלא חוק אינה ערופה עגלה זה, ולפי פירות". לעשות

מכפרת. היא שעליו לרצח השייך מיוחד תוכן בה
לשיטתם: הולכים הם הרי המדידה לענין ובמחלוקת

החוקים  מכלל הוא ערופה עגלה שדין הרמב"ם לשיטת
אין כאשר גם ולכן הכתוב, מגזירת היא המדידה mrhגם

יש שעריפת devnלמדידה רש"י לשיטת אבל למדוד;
מהי  לדעת כדי טעם, יש למדידה גם טעם, מצד היא העגלה
צורך  אין ידועה הקרובה העיר וכאשר הקרובה, העיר

למדוד.
(70 'rd 128 'nr c"k zegiy ihewl)

ה'תשע"ה  אלול י"ח רביעי יום דרבנן  באיסורים עיור' 'לפני

:„"È ‰ÎÏ‰ ,·"È ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ìéLënä ìk̈©©§¦
éøáBò éãé ÷fçL Bà ,úðâBä dðéàL äöò BàéOäå øáãa øeò¦¥§¨¨§¦¦¥¨¤¥¨¤¤¤¦¥§¥§¥
ïzú àì øeò éðôìå :øîàpL ,äOòú àìa øáBò äæ éøä ...äøáò£¥¨£¥¤¥§Ÿ©£¤¤¤¡©§¦§¥¦¥Ÿ¦¥

.ìLëî¦§Ÿ
דרבנן  באיסור חברו את המכשיל האם ראשונים נחלקו

התוספות לדעת עיור'. 'לפני על תיפוק)עובר ד"ה א כב, גם (ע"ז ,
מדאורייתא, עיור' 'לפני על עובר דרבנן באיסור מכשילו אם
שאינה  עצה ממשיאו גרע לא מדרבנן הוא שהאיסור אף כי

הרמב"ן לדעת אך שם)הוגנת. כתב (ע"ז וכן עובר. אינו
א)הריטב"א ב, .(מו"ק

הרמ"א כתב קס"ג)והנה, סו"ס לחם (או"ח להאכיל שאסור
מגמרא ומקורו עיור'. 'לפני משום ידיו נטל שלא (חולין למי

ב) בו קז, יודע אלאֿאםֿכן לשמש פרוסה אדם יתן "לא :
הוא  ידים נטילת ללא אכילה איסור והרי ידיו", שנטל
שגם  התוס' כדעת פוסק הרמ"א לכאורה כן ואם מדרבנן,

עיור'. 'לפני יש בדרבנן
לדעת  גם יתאים הרמ"א של שדינו לומר יש אמנם

לשמש  פרוסה לתת שאין ההלכה שהרי והריטב"א, הרמב"ן
ולכן  לפיו, הפרוסה שתוחב באופן נאמרה ידיו נטל שלא
בדרבנן  עיור' 'לפני שאין הסוברים ואילו הדעות, לכל אסור
וחבירו  מדרבנן האסור אוכל חבירו לפני במכין מדברים

בעצמו. אוכלו
יוסף' ה'בית מדברי קס"ט)אך סי' שהאיסור (או"ח משמע

כתב  וכך פיו. לתוך ולא חבירו ליד נותנו אם גם נאמר
ערוך' ס"א)ב'שולחן ֿ (שם אלאֿאם פת פרוסת לו ליתן "אסור :

הנותן  שגם לומר אפשר עדיין אך ידיו". שנטל בו ידע כן
לדעת  הרי לפניו, מניח רק אם אבל כמאכילו, נחשב בידו

עיור'. 'לפני משום בו אין והריטב"א הרמב"ן
באיסור  שגם - התוספות לדעת גם כי לומר, יש לאידך
הרי  - לפניו מניח רק אם אפילו עיור' 'לפני על עובר דרבנן
עצמו  הדבר אם אבל ('חפצא'), אסור עצמו הדבר אם רק זה
פת  אכילת כמו ('גברא') האדם על אסרוהו וחכמים מותר
עובר  אינו אכן הפת את חבירו לפני המניח ידים, נטילת בלי

עיור'. 'לפני על
('d 'iq g"` cqg zxez)

ה'תשע"ה יום  אלול י"ט חמישי הכנסת? בבית ישיבה מקום נקנה איך

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ,úéa Bì øëî ?ä÷æça ãöék¥©©£¨¨¨©©¦
øãâ Bà ìòpL ïåék Z äðzîa dúBà ïúpL Bà ,äãO Bì øëî̈©¨¤¤¨©¨§©¨¨¥¨¤¨©¨©

.äð÷ äæ éøä ,åéOòîa ìéòBiL àeäå ,àeäL ìk õøô Bà¨©¨¤§¤¦§©£¨£¥¤¨¨
שטר  לכתוב רגילים שאין במקום רק בכסף נקנית קרקע
בכסף  קונים אין השטר את שכותבים במקום אבל מכירה,

השטר" את שיכתוב ה"ד)"עד לכתוב (לעיל והמנהג היות כי ,
שלא  זמן כל הכסף קנין על דעתו סומך הקונה אין שטר,

שטר שם)נכתב .(מ"מ
הסובר  יש ראשונים: נחלקו שטר ללא בקרקע ובחזקה
מצינו  "שלא שטר שכותבים במקום קונה אינה שחזקה

כסף" מכח חזקה כח א)שיפה כז, קידושין בר"ן הובא ויש (רמב"ן, ,
חזקה  וקנין שטר, שכותבים במקום אף קונה שחזקה הסובר

הדבר בגוף מעשה עשה כי כסף קנין על קידושין עדיף (רא"ש

לו) סי' .פ"א
משנ  ה'כסף שהרי (כאן)ה'וכתב כן, סובר הרמב"ם שגם

שנוהגים  במקום השטר בכתיבת קנינו תלה כסף בקנין
השטר.(בה"ד)לכתוב כתיבת את הצריך לא חזקה ובקנין

ערוך' ב'שלחן נפסק סט"ז)וכן קצב סי' לחודה,(חו"מ "חזקה
"ואפילו  הרמ"א: והוסיף קניא", שטר ובלא כסף בלא

שטר". לכתוב שנהגו במקום
צבי' 'עטרת קצב)ובספר סי' שבסופו בשאלה:(בשו"ת דן

ראובן  והלך משמעון, הכנסת בבית המקום שקנה "ראובן
על  שכותבין בעיר ומנהג הכנסת. בבית המקום על וישב
המקום. על המוכר של שמו ועדיין הקונה, של שמו המקום

לחזור"? יכול האם - מהמכירה שמעון חזר ושוב
והשיב:
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"מצוה  אופן שבכל וכותב כך על חולק כאן הרמב"ם
למדוד".

טעם  בביאור תלויה והרמב"ם רש"י שמחלוקת לומר ויש
עריפת  כיצד מובן לא לכאורה כי - ערופה עגלה של הכפרה

הרציחה: על מכפרת העגלה
ה"ב)לקמן בה (פ"י נאמר ש"כפרה הרמב"ם כתב

על  מכפר קרבן כל שבקרבנות כשם כן ואם כקדשים",
הרמב"ם כדברי הכתוב, גזירת מצד מסוימת, הל'עבירה (סוף

גם מעילה) כך - הן" החוקים מכלל כולן הקרבנות ש"כל
שתכפר. היא הכתוב גזירת ערופה, לעגלה בנוגע

רש"י הקב"ה (שם)אמנם "אמר הגמרא דרשת את הביא

במקום  ותערף פירות, עשתה שלא שנתה בת עגלה תבא
הניחוהו  שלא זה של הריגתו על לכפר פירות, עושה שאינו
יש  אלא חוק אינה ערופה עגלה זה, ולפי פירות". לעשות

מכפרת. היא שעליו לרצח השייך מיוחד תוכן בה
לשיטתם: הולכים הם הרי המדידה לענין ובמחלוקת

החוקים  מכלל הוא ערופה עגלה שדין הרמב"ם לשיטת
אין כאשר גם ולכן הכתוב, מגזירת היא המדידה mrhגם

יש שעריפת devnלמדידה רש"י לשיטת אבל למדוד;
מהי  לדעת כדי טעם, יש למדידה גם טעם, מצד היא העגלה
צורך  אין ידועה הקרובה העיר וכאשר הקרובה, העיר

למדוד.
(70 'rd 128 'nr c"k zegiy ihewl)

ה'תשע"ה  אלול י"ח רביעי יום דרבנן  באיסורים עיור' 'לפני

:„"È ‰ÎÏ‰ ,·"È ˜¯Ù ˘Ù ˙¯ÈÓ˘Â ÁˆÂ¯ìéLënä ìk̈©©§¦
éøáBò éãé ÷fçL Bà ,úðâBä dðéàL äöò BàéOäå øáãa øeò¦¥§¨¨§¦¦¥¨¤¥¨¤¤¤¦¥§¥§¥
ïzú àì øeò éðôìå :øîàpL ,äOòú àìa øáBò äæ éøä ...äøáò£¥¨£¥¤¥§Ÿ©£¤¤¤¡©§¦§¥¦¥Ÿ¦¥

.ìLëî¦§Ÿ
דרבנן  באיסור חברו את המכשיל האם ראשונים נחלקו

התוספות לדעת עיור'. 'לפני על תיפוק)עובר ד"ה א כב, גם (ע"ז ,
מדאורייתא, עיור' 'לפני על עובר דרבנן באיסור מכשילו אם
שאינה  עצה ממשיאו גרע לא מדרבנן הוא שהאיסור אף כי

הרמב"ן לדעת אך שם)הוגנת. כתב (ע"ז וכן עובר. אינו
א)הריטב"א ב, .(מו"ק

הרמ"א כתב קס"ג)והנה, סו"ס לחם (או"ח להאכיל שאסור
מגמרא ומקורו עיור'. 'לפני משום ידיו נטל שלא (חולין למי

ב) בו קז, יודע אלאֿאםֿכן לשמש פרוסה אדם יתן "לא :
הוא  ידים נטילת ללא אכילה איסור והרי ידיו", שנטל
שגם  התוס' כדעת פוסק הרמ"א לכאורה כן ואם מדרבנן,

עיור'. 'לפני יש בדרבנן
לדעת  גם יתאים הרמ"א של שדינו לומר יש אמנם

לשמש  פרוסה לתת שאין ההלכה שהרי והריטב"א, הרמב"ן
ולכן  לפיו, הפרוסה שתוחב באופן נאמרה ידיו נטל שלא
בדרבנן  עיור' 'לפני שאין הסוברים ואילו הדעות, לכל אסור
וחבירו  מדרבנן האסור אוכל חבירו לפני במכין מדברים

בעצמו. אוכלו
יוסף' ה'בית מדברי קס"ט)אך סי' שהאיסור (או"ח משמע

כתב  וכך פיו. לתוך ולא חבירו ליד נותנו אם גם נאמר
ערוך' ס"א)ב'שולחן ֿ (שם אלאֿאם פת פרוסת לו ליתן "אסור :

הנותן  שגם לומר אפשר עדיין אך ידיו". שנטל בו ידע כן
לדעת  הרי לפניו, מניח רק אם אבל כמאכילו, נחשב בידו

עיור'. 'לפני משום בו אין והריטב"א הרמב"ן
באיסור  שגם - התוספות לדעת גם כי לומר, יש לאידך
הרי  - לפניו מניח רק אם אפילו עיור' 'לפני על עובר דרבנן
עצמו  הדבר אם אבל ('חפצא'), אסור עצמו הדבר אם רק זה
פת  אכילת כמו ('גברא') האדם על אסרוהו וחכמים מותר
עובר  אינו אכן הפת את חבירו לפני המניח ידים, נטילת בלי

עיור'. 'לפני על
('d 'iq g"` cqg zxez)

ה'תשע"ה יום  אלול י"ט חמישי הכנסת? בבית ישיבה מקום נקנה איך

:Á ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ,úéa Bì øëî ?ä÷æça ãöék¥©©£¨¨¨©©¦
øãâ Bà ìòpL ïåék Z äðzîa dúBà ïúpL Bà ,äãO Bì øëî̈©¨¤¤¨©¨§©¨¨¥¨¤¨©¨©

.äð÷ äæ éøä ,åéOòîa ìéòBiL àeäå ,àeäL ìk õøô Bà¨©¨¤§¤¦§©£¨£¥¤¨¨
שטר  לכתוב רגילים שאין במקום רק בכסף נקנית קרקע
בכסף  קונים אין השטר את שכותבים במקום אבל מכירה,

השטר" את שיכתוב ה"ד)"עד לכתוב (לעיל והמנהג היות כי ,
שלא  זמן כל הכסף קנין על דעתו סומך הקונה אין שטר,

שטר שם)נכתב .(מ"מ
הסובר  יש ראשונים: נחלקו שטר ללא בקרקע ובחזקה
מצינו  "שלא שטר שכותבים במקום קונה אינה שחזקה

כסף" מכח חזקה כח א)שיפה כז, קידושין בר"ן הובא ויש (רמב"ן, ,
חזקה  וקנין שטר, שכותבים במקום אף קונה שחזקה הסובר

הדבר בגוף מעשה עשה כי כסף קנין על קידושין עדיף (רא"ש

לו) סי' .פ"א
משנ  ה'כסף שהרי (כאן)ה'וכתב כן, סובר הרמב"ם שגם

שנוהגים  במקום השטר בכתיבת קנינו תלה כסף בקנין
השטר.(בה"ד)לכתוב כתיבת את הצריך לא חזקה ובקנין

ערוך' ב'שלחן נפסק סט"ז)וכן קצב סי' לחודה,(חו"מ "חזקה
"ואפילו  הרמ"א: והוסיף קניא", שטר ובלא כסף בלא

שטר". לכתוב שנהגו במקום
צבי' 'עטרת קצב)ובספר סי' שבסופו בשאלה:(בשו"ת דן

ראובן  והלך משמעון, הכנסת בבית המקום שקנה "ראובן
על  שכותבין בעיר ומנהג הכנסת. בבית המקום על וישב
המקום. על המוכר של שמו ועדיין הקונה, של שמו המקום

לחזור"? יכול האם - מהמכירה שמעון חזר ושוב
והשיב:

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

בבית  מקום הקונה כי לחזור, יוכל שלא נראה לכאורה
המקום  תשמיש הוא שכך חזקה, זוהי - בו ויושב הכנסת

ס"ח) קמ סי' חו"מ השם (רמ"א את עליו לכתוב שהמנהג ואף ,
כ'שטר' לכתוב (שם)נחשב נהגו אם אף קונה חזקה הרי ,

ישיבה  כי מועילה חזקה אין שכאן לומר יש אך שטר,

הקונה  שם את כותבים שאין במקום רק חזקה היא במקום
יש  המקום, על שמו לכתוב דוקא שנוהגין במקום "אבל

חזקה לעשות יש דהא מהני לא שישיבה mewndלומר seba,
שמו  לכתוב מעשה ולעשות המוכר של שמו למחוק היינו

הקונה". של

ה'תשע"ה  אלול כ' שישי יום לאחוז? צריך כמה - סודר קנין

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ.ç÷Blä äð÷ ...Búö÷î æçà̈©¦§¨¨¨©¥©
ìBëé àeäL äæéçà epæçàé Bà ,éìk øeòL éãk epnî æçàL àeäå§¤¨©¦¤§¥¦§¦Ÿ£¤£¦¨¤¨

.Bì äð÷nä ãiî éìkä ìk úà ÷zðì§©¥¤¨©§¦¦©©©§¤
שיעור  בידו תופס אינו המוכר אם שאף מחדש הרמב"ם
תפיסתו  הכלי, כל את אליו למשוך באפשרותו אם כלי,

מועילה.
הש"ך זה על סק"ו)והקשה קצה סי' בגמרא(חו"מ אמרו (ב"מ :

א) השני ט, וצדה האחד מצדה הפקר של טלית שהמגביה
הכל. את אליו למשוך שיכול אע"פ קנה לא מונח, נשאר

מועילה? הכל את אליו למשוך האפשרות כאן ומדוע
האפשרות  עצמו החפץ את לקנות כשרוצה ותירץ:
 ֿ על רק הסודר את קונה המוכר כאן אך מועילה, לא למושכו
אחיזה  גם מועילה ובזה לקונה, החפץ את להקנות מנת

פחותה.
צריך  המקנה אין סודר שבקנין האחרונים כמה כתבו וכן

zepwl אלא לקונה, החפץ את להקנות עלֿמנת הסודר את
zpizp את פועלת בו) זוכה שאינו (אף למקנה הסודר

ואם  דֿה). לא, סי' קנינים משה, פרי (ראה לקונה ההקנאה
נתינה זו הרי החפץ כל את למשוך יכול כאשר חידושי כן (וראה

אחר) באופן סקי"ט קצה סי' חו"מ .הרי"ם
"אחיזה הרמב"ם דברי בביאור האחרונים edy`ונחלקו

ilkd lk z` wzpl lekiהסמ"ע לדעת סקי"ג)": שם "כל (חו"מ
(כגון  כלי שיעור כדי בתפיסה די שהרי דווקא לאו הכלי"
אין  אליו להביאו שיכול לענין וגם בבגד), אצבעות שלוש
למשוך  שיכול די אלא הכלי כל את להביא שיוכל צריך

לקנין. הראוי כשיעור
הרי"ם' ה'חידושי הרמב"ם (שם)אך מלשון כי כתב

למשוך  שבאפשרותו מועיל ואין דווקא הכלי' ש''כל משמע
שלש  כשאוחז שגם משום אצבעות, שלש כשיעור אליו
כי  בה פוגעת השני אחיזת ואין מועילה אחיזתו אצבעות
ומאידך, אצלו, ולהשאירו שאוחז החלק את לחתוך בידו
האחיזה  אליו, למושכו ובידו מכשיעור בפחות אוחז כאשר

או  כאשר אך הכל, אליו למשוך בידו כי בפחות מועילה חז
שיעור  רק אלא הכל אליו למשוך בידו ואין מכשיעור,
שבידו  - 'בידו' פעמיים ולומר לכת להרחיק אין כלי,
רק  חל הקנין אלא לחותכו, ובידו כלי שיעור אליו למשוך
שבידו  לכך להגיע צריך ואין הכל את אליו למשוך כשיכול

לחותכו.

ה'תשע"ה  אלול כ"א קודש שבת להדיוט  כמסירתו לגבוה אמירתו

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓBì øîàå ,Lc÷äì øëBnä©¥§¤§¥§¨©
elôà Z äøOòa :øîàå ?äæ õôç øëBî äzà änëa :øaæbä©¦§¨§©¨©¨¥¥¤¤§¨©©£¨¨£¦
;Ba øæçì ìBëé Bðéà äøOòa øîàL ïåék ,äàî äåL äéä̈¨¨¤¥¨¥¨¤¨©©£¨¨¥¨©£Ÿ

.èBéãäì äøéñîk dBáâì äøéîàL¤£¦¨§¨©¦§¦¨§¤§
שגם  קובע להדיוט" כמסירתו לגבוה "אמירתו הכלל
היא  התוצאה בלבד, באמירה נעשית ההקדש כשפעולת
עובר  הנכס לחולין, בו להשתמש האיסור ומלבד קניינית,

ההקדש. לבעלות
רשב"ם הביא זה דין ביסוד תשיימה)והנה לא ד"ה א קלג, שני (ב"ב

וז"ל: להדיוט. כמסירה מועילה לגבוה שאמירה לכך מקורות
יקדיש' כי 'ואיש כדכתיב לגבוה... כז)"אמירתו 'מוצא (ויקרא ,

תשמור' כג)שפתיך פסוקים:(דברים שני על מיוסד הדין כלומר, .
תשמור". שפתיך "מוצא והפסוק יקדיש" כי "ואיש הפסוק

המקורות  שני את הרשב"ם הביא במתכוין כי לבאר ויש

הללו:
שני  שהם יסודות שני בתוכו כולל 'הקדש' המושג
וקדושה  נדר - שמיא כלפי ההקדשה של חלק א) ענינים:
שבהדיוט  כשם - ההקדש קנייני ב) חפץ. של בעצמותו
גם  כך הקנין, מעשה לאחר וברשותו שלו נעשה החפץ

ממונית. רשות יש להקדש
שני  אינם הרשב"ם שהביא הפסוקים שני כן, ואם
את  משלים אחד אלא שונות, הגדרות ושתי נפרדים מקורות
ענין  את מלמד תשמור" שפתיך "מוצא הפסוק רעהו:
שפתיו, מוצא שעלֿידי בחפץ הקדושה חלות מצד ההקדש
אם  גם ההקדשה, שברגע מלמד יקדיש" כי "איש והפסוק
כדרכי  מועילה בהקדש ואמירה לגבוה קנין חל בדיבור, היא

בהדיוט. הקנינים
(zehnyda ` ,` oikxr l`wfgi oefg)
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ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
לפני 1) והניחו כפתו או חברו להרוג הורג השוכר יבאר

הנפש. את שהרג טריפה אדם או הטריפה ההורג ודין הארי.
אחר  עבד או עבדו או תושב גר או כנעני עבד ההורג ודין

כו'.

.à‚¯B‰‰ Ïk2B„Èa B¯·Á3B‡ ÛÈÒa e‰k‰L ÔB‚k , »«≈¬≈¿»¿∆ƒ»¿«ƒ
‰˙ÈÓn‰ Ô·‡a4B˜ÁL B‡ ,5BÙ¯O B‡ ,˙nL „Ú ¿∆∆«¿ƒ»∆¬»«∆≈¿»

BÓˆÚa ‡e‰ ÌB˜Ó ÏkÓ B‚¯‰Â ÏÈ‡B‰ - L‡a6È¯‰ , ¿≈ƒ«¬»ƒ»»¿«¿¬≈
ÔÈc ˙È·a ‚¯‰ ‰Ê7. ∆∆¡»¿≈ƒ

הרוצח"2) יומת מות הוא "רוצח כתוב: אשה. ובין איש בין
ובין  איש שהוא בין רוצח, כל כולל וזה טו), לה, (במדבר
משפטים  יוחאי בן שמעון דרבי מכילתא ראה אשה. שהוא
ד. פרשה משפטים ישמעאל דרבי ומכילתא 169 עמוד

ב.3) הלכה ראה חבירו, להריגת לגורם בה 4)פרט שיש
להמיתו  כדי בו שאין קטן, בצרור להיכהו פרט להמית, כדי
"ואם  בתורה: כתוב להרוג. כוונה לו הייתה לא שהרי ומת,
יומת  מות הוא, רוצח וימות, היכהו בה ימות אשר יד באבן
חייב  שאינו הכתוב "מגיד חכמינו: ואמרו ז), (שם, הרוצח"
וראה  קס, מסעי, ספרי להמיתו". כדי שהוא בדבר שיכנו עד

יח. הלכה א פרק ומזיק חובל באיבה 5)הלכות "או כתוב
כא), (שם, הוא" רוצח המכה, יומת מות וימות, בידו היכהו
בכלי  "ואם כתוב כבר לכן קודם שהרי מיותר, זה פסוק
שכל  למדו, מכאן - עץ" בכלי "או יד", באבן "ואם ברזל",
ספרי  חנקו", דחקו, "דחפו, כגון מיתה, חייב בידו ההורג

עו: סנהדרין וראה וימות".6)שם. בידו "היכהו ככתוב:
ומיתתו 7) שם), (במדבר יומת" "מות כתוב בכולם כי

א. הלכה א פרק למעלה ראה בסייף,

.á¯ÎBO‰ Ï·‡8ÁÏML B‡ B¯·Á ˙‡ ‚¯‰Ï ‚¯B‰ ¬»«≈≈«¬…∆¬≈∆»«
ÂÈ„·Ú9BÁÈp‰Â B˙ÙkL B‡ ,e‰e‚¯‰Â10È¯‡‰ ÈÙÏ11 ¬»»«¬»∆¿»¿ƒƒƒ¿≈»¬ƒ

Ba ‡ˆBiÎÂ12‰iÁ e‰˙‚¯‰Â13BÓˆÚ ˙‡ ‚¯B‰‰ ÔÎÂ , ¿«≈«¬»«¿«»¿≈«≈∆«¿
‰‚È¯‰ ÔBÚÂ ,‡e‰ ÌÈÓc CÙBL el‡Ó „Á‡ Ïk -»∆»≈≈≈»ƒ«¬¬ƒ»

B„Èa14˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a ÔÈ‡Â ;ÌÈÓMÏ ‰˙ÈÓ ·iÁÂ , ¿»¿«»ƒ»«»«ƒ¿≈»∆ƒ«≈
ÔÈc15. ƒ

להורג.8) כסף בקול 9)ומשלם לשמוע שמוכרחים
מג. קידושין הארי 10)אדוניהם, אין שכפתו ובשעה

זמן. לאחר אלא בו, נוגע הארי 11)הממית שהיה וכגון
עז. סנהדרין האחר, אצל ולא הכופת אצל תרבות בן

אחרת.12) טורפת ברעב,13)חיה ומת כפתו אם וכן
מאליו  והרעב אותו, ההורג דבר היה לא שכפתו שבשעה

שם. כן, אחר בא שהרי 14)הוא שמו, על נקרא העוון
בחרב", הכית החיתי אוריה "את לדוד: אמר הנביא נתן

נהרג  שלא פי על אף אוריה, הריגת של החטא את בו ותלה
ט). יב, ב (שמואל הוראתו לפי אלא דוד, אף 15)בידי

השולח, כיד השליח ויד כמותו, אדם של ששלוחו פי על
אין  כך ומשום כמותו, אדם של שלוחו אין בעבירה אבל
הגורם  של דינו אין כן וכמו השולח, את הורגים דין בית
הגורם  דין שבנזקין פי על אף ביד, כהורג חבירו להריגת

ז. הלכה ז פרק ומזיק חובל הלכות ראה ממש. כמזיק

.âÌ„‡‰ Ìc CÙL :¯Ó‡pL ?ÔÈc‰ ‡e‰ ÔkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈«ƒ∆∆¡«…≈«»»»
Ì„‡a16È„È ÏÚ ‡lL BÓˆÚa ‚¯B‰‰ ‰Ê - CÙMÈ BÓc »»»»ƒ»≈∆«≈¿«¿∆…«¿≈

‚¯B‰ ‰Ê - L¯„‡ ÌÎÈ˙LÙÏ ÌÎÓc ˙‡ .ÁÈÏL»ƒ«∆ƒ¿∆¿«¿…≈∆∆¿∆≈
BÓˆÚ17B¯·Á ¯ÒBn‰ ‰Ê - epL¯„‡ ‰iÁ Ïk „iÓ .18 «¿ƒ«»«»∆¿¿∆∆«≈¬≈

ÏL¯„‡ ÂÈÁ‡ LÈ‡ „iÓ Ì„‡‰ „iÓ .BÙ¯ËÏ ‰iÁ ÈÙƒ¿≈«»¿»¿ƒ«»»»ƒ«ƒ»ƒ∆¿
ÌÈ¯Á‡ ¯ÎBO‰ ‰Ê - Ì„‡‰ LÙ ˙‡19˙‡ ‚¯‰Ï ∆∆∆»»»∆«≈¬≈ƒ«¬…∆

‰LÈ¯c ÔBLÏ ÔzLÏLa ¯Ó‡ Le¯Ù·e .B¯·Á20È¯‰ , ¬≈¿≈∆¡«ƒ¿»¿»¿¿ƒ»¬≈
.ÌÈÓMÏ ¯eÒÓ ÌÈ„ƒ»»«»«ƒ

עדים.16) בפני כלומר אדם, רבי 17)בפני פירש כך
מיד  - אדרוש" לנפשותיכם דמכם "את הפסוק: את אלעזר
בבא  עצמו, דם השופך היינו דמכם, את אדרוש נפשותיכם

צא: יט.18)קמא לד, פרשה רבה בראשית לשון
ששכר 19) - האדם נפש את אדרוש הוא: הכתוב ופירוש

שם. אחיו, את להרוג שה'20)איש היינו "אדרוש",
הפסוק. בתחילת כמו יישפך" "דמו כתוב ולא אותו, יענוש

.ãÌÈÁˆ¯‰ el‡ ÏÎÂ21Ô‰a ‡ˆBiÎÂ22ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡L ¿»≈»«¿»ƒ¿«≈»∆∆≈»¿À»ƒ
ÔÈ„a Ì‚¯‰Ï Ï‡¯OÈ CÏÓ ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓƒ«≈ƒƒ»»∆∆ƒ¿»≈¿»¿»¿ƒ

˙eÎÏn‰23Ì‡ ÔÎÂ .B„Èa ˙eL¯‰ - ÌÏBÚ‰ ˙w˙Â ««¿¿«»«»»»¿¿»¿≈ƒ
‰ÚL ˙‡¯B‰a Ì‚¯‰Ï ÔÈc ˙Èa e‡¯24‰˙È‰ Ì‡ , »≈ƒ¿»¿»¿»«»»ƒ»¿»

CÎÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰25˙eL¯ Ì‰Ï LÈ -26‰Ó ÈÙk «»»¿ƒ»¿»≈»∆¿¿ƒ«
.e‡¯iM∆ƒ¿

חיה 21) ידי על או שכירים ידי על אנשים לרצוח שדרכם
שם. וברש"י "רבצן" לג. מציעא בבא וראה כגון 22)רעה,

אחד. בעד או התראה בלא התורה 23)ההורגים בדין ולא
דין. בית לדורות.24)המחייב הלכה לקבוע ולא

אף 25) בעבירות, פרוצים שהיו כגון לתורה, סייג לעשות
"ומעשה  מסופר: ובתלמוד פרוץ. היה לא זה שאיש פי על
לבית  והביאוהו יוונים, בימי בשבת סוס על שרכב באחד
צריכה  שהשעה אלא לכך, שראוי מפני לא וסקלוהו, דין

מו.). (סנהדרין שלא 26)לכך" ועונשים מכים דין "בית
ד. הלכה כד, פרק סנהדרין הלכות וראה שם. התורה, מן

.ä‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚM‰ ‰˙È‰ ‡ÏÂ CÏn‰ Ì‚¯‰ ‡lL È¯‰¬≈∆…¬»»«∆∆¿…»¿»«»»¿ƒ»
¯·c‰ ˜fÁÏ CÎÏ27ÌB˜Ó ÏkÓ ÔÈ·iÁ ÔÈc ˙Èa È¯‰ - ¿»¿«≈«»»¬≈≈ƒ«»ƒƒ»»

Ì¯Ò‡Ï ,‰˙ÈÓÏ ‰·B¯w‰ ‰a¯ ‰kÓ Ì˙Bk‰Ï¿«»«»«»«¿»¿ƒ»¿»¿»
¯BˆÓa28˜BˆÓ·e29ÈÈÓ ÏÎa Ô¯ÚˆÏe ,˙Ba¯ ÌÈL ¿»¿»»ƒ«¿«¬»¿»ƒ≈

‡lL ,ÌÈÚL¯‰ ¯‡L ÏÚ Ìi‡Ïe „ÈÁÙ‰Ï È„k ,¯Ú«̂«¿≈¿«¿ƒ¿«≈«¿»»¿»ƒ∆…
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ÏBLÎÓÏe ‰˜eÙÏ Ì‰Ï ¯·c‰ ‰È‰È30ÈÈ¯‰ :¯Ó‡ÈÂ , ƒ¿∆«»»»∆¿»¿ƒ¿¿…«¬≈ƒ
È·ÈB‡ ‚¯‰Ï ·aÒÓ31.¯Ët‡Â ÈBÏt ‰OÚL C¯„k ¿«≈«¬…¿«¿∆∆∆»»¿ƒ¿∆»≈

דין 27) בית ראו ולא פרוצים, היו שלא מפני בעדו, ולגדור
להרגם. הסוהר.28)צורך בבית אותו לכלוא

כדי 29) עד לא אבל נג. כח, בדברים הכתוב פי על וברעב,
רעב. לפוקה 30)מיתת לך זאת תהיה "ולא הכתוב פי על

לא). כה, (שמואלֿא חינם" דם ולשפך אדוני לב ולמכשול
שם.31) בנבל, לעשות דוד שרצה כשם

.å„Á‡32„b‰ ˙‡ ‚¯B‰‰ÏB33,BÓBÈ Ôa ÔËw‰ ˙‡ B‡ ∆»«≈∆«»∆«»»∆
‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa34‚¯‰ Ì‡ - ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ , ≈»»≈¿≈»¬≈∆∆¡»»»ƒ»«

‰ÏB‚ B‡ ,ÔB„Êa35‡e‰Â .‰‚‚La ‚¯‰ Ì‡ -36BÏ eÏkL , ¿»∆ƒ»«ƒ¿»»¿∆»
ÂÈL„Á37- ÌÈL„Á ‰ÚLzÓ ˙BÁÙÏ „ÏB Ì‡ Ï·‡ ; √»»¬»ƒ«¿»ƒƒ¿»√»ƒ

ÏÙk ‡e‰ È¯‰38ÌBÈ ÌÈLÏL ‰‰LiL „Ú39B‚¯B‰‰Â , ¬≈¿≈∆«∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¿
ÂÈÏÚ ‚¯‰ BÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a40. ¿¿ƒ≈∆¡»»»

בין.32) ... אחד.33)בין ויום שנה יג כתוב 34)בן
זה  יומת" מות אדם נפש כל יכה כי "ואיש יז): כד, (ויקרא
א. כ, פרק אמור ספרא קטן", בין אשה בין איש "בין כולל

מד: ונדה פד: סנהדרין שמה 35)וראה "ונס שכתוב:
מסעי, ספרי וראה יא). לה, (במדבר בשגגה" נפש מכה רוצח

נהרג.36)קנט. יומו בן הקטן את שההורג הזה הדין
נדה 37) קיימא, בן הוא שאז עיבור, חדשי תשעה לו שמלאו
כלו 38)שם. ואפילו אטום ראשו כגון קיימא, בן שאינו

פד:). (סנהדרין חדשיו "כל 39)לו נפל מכלל יצא ואז
אינו  ימים), שמונה - (בבהמה באדם יום שלושים ששהה

מד:). (נדה ובן 40)נפל" הנפלים את היכה אפילו "שיכול
חייב, יהא עיבור) חדשי שמונה לאחר (שנולד שמונה
איש  מה יומת), מות ומת איש (מכה איש לומר תלמוד
בני  שאינם שמונה ובן נפלים יצאו קיימא, בן שהוא מיוחד
מקיצי  הוצאת 169 עמוד משפטים דרשב"י (מכילתא קיימא

שם). סנהדרין וראה נרדמים.

.æ‰ËBp‰ ‰ÏBÁ‰ ˙‡ B‡ ‡È¯a‰ ˙‡ ‚¯B‰‰ „Á‡∆»«≈∆«»ƒ∆«∆«∆
˙eÓÏ41ÒÒBb‰ ˙‡ ‚¯‰ elÙ‡Â .42ÂÈÏÚ ‚¯‰ -43Ì‡Â . »«¬ƒ»«∆«≈∆¡»»»¿ƒ

˙eÓÏ ‰ËpL „Ú e‰ek‰L ÔB‚k ,Ì„‡ È„Èa ÒÒB‚ ‰È‰»»≈ƒ≈»»¿∆ƒ«∆»»»
ÒÒB‚ ‡e‰ È¯‰Â44ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - B‚¯B‰‰ , «¬≈≈«¿≈≈ƒ¿ƒƒ

B˙B‡45.

להשמיענו 41) צורך אין למות נוטה שאינו חולה אבל
ממש. כבריא (קידושין 42)שדינו למיתה" גוססים "רוב

אותו,43)עא:). הרג לא אפילו מת, שהיה פי על אף
עח. סנהדרין חייב", שהוא הגוסס את בהורג מודים "הכול

המכות.44) מן יכה 45)כתוצאה כי "ואיש בתורה שכתוב
החכמים  ולדעת יז), כד, (ויקרא יומת" מות אדם נפש כל
כן  אם אלא מיתה, חייב המכה שאין להדגיש, התורה באה
בהריגתו, סייעו שאחרים זה להורג פרט הנפש, כל את היכה
שהביאוהו  פי על אף ממיתה, פטורים הם אף (והמכים שם
דייק  רבינו המכות). מן מת לא זאת בכל שהרי גסיסה, לידי
מדין  להורגו רשאי מלך אבל אותו", ממיתים דין בית "אין
את  שהרג העמלקי, הגר בן את הרג שדוד כשם מלכות,

א). (שמואלֿב אדם בידי גוסס שהיה פי על אף שאול,

.ç‰Ù¯h‰ ˙‡ ‚¯B‰‰46‰˙BLÂ ÏÎB‡L Èt ÏÚ Û‡ , «≈∆«¿≈»««ƒ∆≈¿∆
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˜eMa Cl‰Óe47Ì„‡ ÈÈcÓ48ÏÎÂ . ¿«≈«¬≈∆»ƒƒ≈»»¿»

Ì„‡49ÌÏL ˙˜ÊÁa50‚¯‰ B‚¯B‰Â ,51Ú„eiL „Ú , »»¿∆¿«»≈¿¿∆¡»«∆ƒ»«
ÔÈ‡ BÊ ‰knL ÌÈ‡ÙB¯‰ e¯Ó‡ÈÂ ,‰Ù¯Ë ‰fL È‡cÂa¿««∆∆¿≈»¿…¿»¿ƒ∆«»≈

‰ÏÚz dÏ52¯·„ ep˙ÈÓÈ ‡Ï Ì‡ ˙eÓÈ d·e ,Ì„‡a »¿»»¿»»»»ƒ…¿ƒ∆»»
.¯Á‡«≈

לחיות 46) יכול שאינו המוח, קרום או הריאה ניקבה כגון
עח. סנהדרין חודש, עשר בהורג 47)שנים מודים "הכל

מכיוון  הוא, והטעם (שם). פטור" שהוא הטריפה את
קטילא". ל"גברא נחשב הריהו החיות, מקורות שנחתכו

ראה 48) הוא, דמים שופך שהרי לשמים, מיתה חייב אבל
ב. הלכה שלם.49)למעלה שהוא ידוע לא אפילו

יא:),50) (חולין הרוב אחר שהולכים שלם, בחזקת אדם כל
הרג, טריפה "ראיתם העדים: את שואלים אין כך ומשום
ז. במכות עקיבא ורבי טרפון כרבי הלכה שאין הרג", שלם

שם. חננאל רבינו שלם.51)וראה וודאי הרג כאילו
רפואה.52)

.è:¯Ó‡pL ;‚¯‰ - LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L ‰Ù¯Ë Ì„‡»»¿≈»∆»«∆«∆∆∆¡»∆∆¡«
Ea¯wÓ Ú¯‰ z¯Ú·e53ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‚¯‰iL ,‡e‰Â .54; ƒ«¿»»»ƒƒ¿∆¿∆«¬…ƒ¿≈≈ƒ

enÊÈ ‡nL .¯eËt - ÌÈ„Ú ÈÙa Ï·‡55enÊe‰ Ì‡Â , ¬»ƒ¿≈≈ƒ»∆»»…¿ƒ«
‰Ù¯Ë ‚¯‰Ï ‡l‡ eÓÓÊ ‡Ï È¯‰L ,ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ -56; ≈»∆¡»ƒ∆¬≈…»¿∆»«¬…¿≈»

‰nÊ‰Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ˙e„Ú ÏÎÂ57˙e„Ú dÈ‡ -58 ¿»≈∆≈»¿»«¬«»≈»≈
˙BLÙ ÈÈ„a59. ¿ƒ≈¿»

שהרי 53) דין, בית במיתת הרוצח דין לפי אותו דנים ולא
רשאים  אינם חבירו, רוצח איש שראו דין בית כי אפשר, אי

ויהר  ילך אותו, יהרגו לא אם אבל אותו. כך לדון ומשום וג,
ואפילו  קטילא, גברא שהוא ובפרט להרגו, הוא השעה צורך
עמוד  לסנהדרין הבחירה בית ראה פטור. ההורגו הרג, לא

משפטי.54)289. ומתן ולמשא לעדים זקוקים שאינם
כי 55) הם, שקר שעדי עליהם ויעידו אחרים עדים יבואו

אחר". במקום שעה באותה הייתם וההורג 56)"עימנו
דין. בית ממיתת פטור הזמה,57)טריפה דין בה לקיים

לאחיו" לעשות זמם כאשר לו "ועשיתם תורה שאמרה
יט). יט, (סנהדרין 58)(דברים לשקר מפחדים שאינם

והחקירות 59)שם). הדרישות את בטלו ממונות בדיני כי
לב. שם ראה ובמקום, בזמן הקשורות

.éÈÚk „·Ú ‚¯B‰‰ B‡ Ï‡¯OÈ ˙‡ ‚¯B‰‰ „Á‡60- ∆»«≈∆ƒ¿»≈«≈∆∆¿«¬ƒ
.‰ÏBb - ‰‚‚La ‚¯‰ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆¡»»»¿ƒ»«ƒ¿»»∆

ומת 60) בשבט אמתו את או עבדו את איש יכה "וכי כתוב:
בעבד  מדבר זה כתוב כ). כא, (שמות יינקם" נקום ידו תחת
עברי  עבד ואין הוא", כספו "כי שם נאמר שהרי כנעני,
אמור  ספרא כסף", שאין עברי עבד יצא - "כסף "כסף",

ז. פרשה משפטים מכילתא וראה ב. ה, פרשה

.àé·LBz ¯b ‚¯‰L Ï‡¯OÈ61ÂÈÏÚ ‚¯‰ BÈ‡ - ƒ¿»≈∆»«≈»≈∆¡»»»
ÔÈc ˙È·a62e‰Ú¯ ÏÚ LÈ‡ „ÈÊÈ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ,63ÔÈ‡Â . ¿≈ƒ∆∆¡«¿ƒ»ƒƒ«≈≈¿≈

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÏÚ ‚¯‰ BÈ‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ64„Á‡Â . »ƒ«∆≈∆¡»«»≈»ƒ¿∆»
‰Ê È¯‰ - Bc·Ú ‚¯B‰‰ B‡ ÌÈ¯Á‡ „·Ú ˙‡ ‚¯B‰‰«≈∆∆∆¬≈ƒ«≈«¿¬≈∆
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˙BˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜ „·Ú‰L ;ÂÈÏÚ ‚¯‰65ÏÚ ÛÒBÂ ∆¡»»»∆»∆∆ƒ≈»»ƒ¿¿««
'‰ ˙ÏÁ66. «¬«

שנצטווה 61) מצוות, שבע עליו וקיבל בארץ, היושב גוי
גמורה. גירות לשם טבל ולא מל ולא נח, בן עליהן

ד.62) פרשה משפטים מכילתא לשמים, מסור ודינו
תושב".63) לגר פרט רעהו (גויים), לאחרים פרט רעהו "על

171 עמוד משפטים יוחאי בן שמעון דרבי מכילתא
תושב. גר נזכר לא זה לפסוק ישמעאל דרבי (ובמכילתא

כאן). משנה כסף כישראל.64)וראה מצוות לו שאין
חייב 65) כנעני עבד אף בהן, חייבת שהאשה המצוות כל

נהרג  אותו וההורג במצוות", הוא "אחיו כך ומשום בהן,
פו. סנהדרין ראה כישראל.66)עליו. ודינו

.áéBÏ LÈ Bc·ÚL ?ÌÈ¯Á‡ „·ÚÏ Bc·Ú ÔÈa ‰Ó«≈«¿¿∆∆¬≈ƒ∆«¿≈
B˙Bk‰Ï ˙eL¯67da LiL ‰‡k‰ e‰k‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿¿«¿ƒ»ƒƒ»«»»∆≈»
˙ÈÓ‰Ï È„k68Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ „ÓÚÂ ,˙eÓÏ ‰ËÂ , ¿≈¿»ƒ¿»»»¿»«∆¿ƒ¿«¿«

˙BÚL69Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ BÈ‡ - ˙Ó Ck ¯Á‡Â »¿««»≈≈∆¡»»»««ƒ
BtÒÎ Èk ÌwÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰kn‰ ˙ÓÁÓ ˙nL∆≈≈¬«««»∆∆¡«…À«ƒ«¿

‡e‰70'ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ' e‰Óe .71,ÌÈÓBÈk ‡e‰L ÌBÈ ? ««ƒ∆¿«ƒ
˙ÚÏ ˙ÚÓ ‡e‰L72. ∆≈≈¿≈

הוא".67) כספו "כי לייסרו כדי 68)כדי בה אין שאם
וזה  א. הלכה למעלה ראה פטור, ישראל על אפילו להמית,
ישראל  אם "ומה ז): פרשה (משפטים המכילתא לשון
להמית, כדי בו שיש בדבר שיכנו עד חייב אינו בו, שהחמיר
כדי  בו שיהא עד חייב יהא שלא הוא דין בו, שהקל כנעני

לעת.69)להמית". מעת רשות 70)שהוא לו ויש
יעמוד 71)להכותו. יומיים או יום אם "אך כתוב: בתורה

ו"יום" ימים שני דווקא שיחיה משמע "יומיים" יוקם". לא
בלבד. אחד יום שיחיה שמספיק "יום"72)משמע למילה

שתיםֿעשרה  והוא ללילה, בניגוד "יום" א. מובנים: שני יש
אילו שע  שעות. וארבע עשרים = יממה במובן "יום" ב. ות;

שהכוונה  בטעות, לחשוב היה אפשר "יום" התורה כתבה
לחשוב, היה אפשר "יומיים" כתבה ואילו א. במובן ליום
או  "יום התורה כתבה כך משום יממות. לשתי שהכוונה
עשרים  היינו יומיים, כמו) - (או כמו יום כלומר יומיים"
"יום  נאמר: יוחאי בן שמעון דרבי ובמכילתא שעות. וארבע
אותו  היכה אם לעת", מעת אומר הווי ימים, שני בו שיש
השני, היום בחצי שעות וארבע עשרים נגמרות היום, בחצי
עשרים  נגמרות בערב, אותו היכה ואם ימים. שני בו ויש
ויונתן  כיומיים. שהוא יום וזהו בערב, למחרת שעות וארבע
אחד  יום (אם לעידן מעידן חד יומא "אין תרגם: עוזיאל בן
ימים  שני (או יתקיים קטעין יומין תרין או לעת) מעת

לעת)". מעת שלם יום וביחד יום. חצאי שני קטועים,

.âé¯Á‡Ï ˙Ó elÙ‡ ,BlL BÈ‡L „·Ú ‰kn‰ Ï·‡¬»««∆∆∆∆≈∆¬ƒ≈¿««
È„k e‰k‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰kn‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÓÈ ‰nk«»»ƒ≈¬«««»ƒ¿ƒ»¿≈

˙ÈÓ‰Ï73ÔÈ¯BÁ Èa ¯‡Lk ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -74. ¿»ƒ¬≈∆∆¡»»»ƒ¿»¿≈ƒ

להמית.73) כדי בה שיש ושפחתו 74)מכה עבדו "אף
מכללו  מוציאו הכתוב והרי ומת, איש מכה שנאמר בכלל
שם). (מכילתא יומיים" או ביום נידון שיהא עליו, להקל

יומיי  או "יום שדין ולא מכאן בלבד, עבדו בהורג הוא ם"
שלו. שאינו עבד בהורג

.ãéÈÏ ‰‡¯È75B‡ ÛÈÒÂ ÔÈkÒa Bc·Ú ˙‡ ‰kn‰L , ≈»∆ƒ∆««∆∆«¿¿«ƒ¿«ƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÛB¯‚‡Â Ô·‡a76‰˙ÈÓÏ e‰e„Ó‡Â ,77, ¿∆∆¿∆¿¿«≈»∆¿¬»¿ƒ»

˙Ó elÙ‡ ‡l‡ ;ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ„a BÈ‡ - ˙ÓÂ»≈≈¿ƒ«ƒ∆»¬ƒ≈
'Ë·Ma' ¯Ó‡ CÎÏ .ÂÈÏÚ ‚¯‰ - ‰L ¯Á‡Ï78‡lL , ¿««»»∆¡»»»¿»∆¡««≈∆∆…

Ï ˙eL¯ ‰¯Bz ‰˙Ë·La ‡l‡ B˙Bk‰79ÏwÓe »¿»»¿¿«∆»¿≈∆«≈
‰Úeˆ¯e80‰ÁÈˆ¯ ˙‡k‰a ‡ÏÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ81. ¿»¿«≈»∆¿…¿«»«¿ƒ»

וגאונים.75) בתלמוד מקור ללא רבינו בדבר 76)דעת
עבדו. את בו לייסר האדון דרך כדי 77)שאין בהם שהיה

בשבט"78)להמית. אמתו את או עבדו את איש יכה "וכי
כ). כא, או 79)(שמות העבד את לייסר מוסר שבט שהוא

בשבט  תכנו כי מוסר, מנער תמנע "אל ככתוב: הבן, את
יגֿיד). כג, (משלי תכנו" בשבט אתה ימות, ולא

ז:80) סנהדרין ראה אדם, בני לייסר הדיין משתמש שבהם
וסייף.81) סכין כגון

.åè˜ÒÙe Bc·Ú ¯ÎBn‰82epLnLiL BnÚ83ÌÈLÏL «≈«¿»«ƒ∆¿«¿∆¿ƒ
ÌBÈ84B˙ÈÓ‰Â ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a Ô‰Ó „Á‡ e‰k‰Â ,¿ƒ»««≈∆¿«¿ƒ∆¡ƒ

ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ„a BÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -85. ¬≈∆∆¡»»»¿≈¿ƒ«ƒ
BÏ „ÁÈÓ‰ BtÒk BÈ‡L ÈÙÏ - ÔBL‡¯‰86- ÈM‰Â , »ƒ¿ƒ∆≈«¿«¿À»¿«≈ƒ
.ÂÈzÁz ÔÈ„Ú BÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈¬«ƒ«¿»

המוכר.83)והתנה.82) לקונה,84)את קנוי גופו
יום. לשלושים בו שימוש זכות כדין 85)ולמוכר אלא

חורין. בן קניין 86)הורג ולמוכר לקונה, קנוי הגוף כי
יום, שלושים בו להשתמש הזכות כלומר, בלבד, פירות
הוא". כספו ב"כי יומיים" או "יום דין את מתנה והתורה
משפטים  מכילתא וראה צ. קמא בבא אליעזר, כרבי ופסק

כ. כא, משפטים דרשב"י ומכילתא ז פרשה

.æèÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ ÔÎÂ87ÏL „·ÚÂ , ¿≈ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ¿∆∆∆
„a ÔÈ‡ - ÔÈÙzL ÈLBÈ‡ È¯‰L ,ÌÈÓBÈ B‡ ÌBÈ ÔÈ ¿≈À»ƒ≈»¿ƒ«ƒ∆¬≈≈

BÏ „ÁÈÓ‰ BtÒk Ô‰Ó „Á‡Ï88ÂÈÏÚ ‚¯‰ CÎÈÙÏe , ¿««≈∆«¿«¿À»¿ƒ»∆¡»»»
ÌÚ‰ ¯‡Lk89. ƒ¿»»»

חלקו 87) את האחד ושחרר שותפים, שני של עבד כגון
מב.). א 88)(גיטין במקרה שייך האחד החצי שהרי

צ. קמא בבא לשותף, ב ובמקרה הוא 89)לעבד, אפילו
המכה. מחמת ימים כמה לאחר מת

ׁשלישי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומקום 1) בו שהכהו הדבר שאומדים חברו את המכה יבאר

כו'. המקום גובה שמשערים חברו את הדוחף ודין המכה.
חברו  הכופת ודין שיעור. תורה בו נתנה לא ברזל כלי ודין

שמת. עד ברעב והניחו

.à- B˙ÈÓ‰Â ıÚa B‡ Ô·‡a ÔB„Êa B¯·Á ˙‡ ‰kn‰««∆∆¬≈¿»¿∆∆¿≈∆¡ƒ
ÔÈ„ÓB‡2Ì‡ ,ÂÈÏÚ ‰k‰L ÌB˜Óe Ba e‰k‰L ¯·c ¿ƒ»»∆ƒ»»∆ƒ»»»ƒ

Èe‡¯3Èe‡¯ BÈ‡ B‡ ‰Ê ¯·È‡a ˙ÈÓ‰Ï ıÙÁ B˙B‡4; »≈∆¿»ƒ¿≈»∆≈»
ıÚ ÈÏÎa B‡ ,e‰k‰ da ˙eÓÈ ¯L‡ „È Ô·‡a :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆∆»¬∆»»ƒ»ƒ¿ƒ≈
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.˙ÈÓ‰Ï È„k Ba ‰È‰iL „Ú - e‰k‰ Ba ˙eÓÈ ¯L‡¬∆»ƒ»«∆ƒ¿∆¿≈¿»ƒ
BÎ¯È ÏÚ e‰kÓÏ BaÏ ÏÚ e‰kÓ ‰ÓB„ BÈ‡Â5. ¿≈∆«≈«ƒ¿«≈«¿≈

מספיקים.2)משערים.1) וכבדו גדלו ופטור 3)אם
להמיתו, התכוון לא שהרי בזדון, שהכהו אףֿעלֿפי ממיתה,

בלבד. להכותו בה 4)אלא שיש בעץ או באבן מכה אותה
מתניו. על להמיתו כדי בה אין לבו, על להמיתו כדי

עח: סנהדרין ממשנה לקוחה הענין,5)הדוגמה מבחינת
א, להלכה שייך המכה" "מקום ועד הלכה. התחלת כאן אין
ר"מ, רומי ובדפוסי שאומרים", "וכשם מתחילה: ב והלכה
שאומדים". "כשם קוק: הרב מוסד ובכתבֿיד רסט קושטא

.áÏÈ‡B‰6'da ˙eÓÈ ¯L‡' ¯Ó‡Â7Ô‡kÓ ,8ÔÈ„ÓB‡L ƒ¿∆¡«¬∆»»ƒ»∆¿ƒ
Ba ‰k‰L ıÙÁ‰ ÔÈ„ÓB‡L ÌLÎe .‰kn‰ ÌB˜Ó¿««»¿≈∆¿ƒ«≈∆∆ƒ»
:¯Ó‡pL ;‰‡k‰‰ Ák ÔÈ„ÓB‡ Ck ,‰kn‰ ÌB˜Óe¿««»»¿ƒ…«««»»∆∆¡«

„i‰ ˙‡ ÔÈ¯ÚLnL Ô‡kÓ ,„È Ô·‡a9‰ÓB„ BÈ‡ .10 ¿∆∆»ƒ»∆¿«¬ƒ∆«»≈∆
˜eÁ¯a Ba ˜¯BÊÏ ˙Bn‡ ÈzL ˜eÁ¯a B¯·Áa Ô·‡ ˜¯BÊ≈∆∆«¬≈¿ƒ¿≈«¿≈¿ƒ
‰ÓB„ BÈ‡Â .¯˙È dÁk ‰È‰È ¯OÚ ˜eÁ¯aL ,¯OÚ∆∆∆¿ƒ∆∆ƒ¿∆…»»≈¿≈∆
˜eÁ¯aL ,‰‡Ó ˜eÁ¯a ˜¯BÊÏ ¯OÚ ˜eÁ¯a ˜¯BÊ≈¿ƒ∆∆¿≈¿ƒ≈»∆¿ƒ

.‰‡k‰‰ Ák ËÚÓ˙È ¯˙BÈa ÌB˜n‰«»¿≈ƒ¿«≈…«««»»

באבר 6) אף אלא בלבד, בו שמכים בדבר לא תלוי וזה
עליו. פסוק.7)שמכים מאותו רבינו למד הדינים שני את

להמית, כדי בו יש אם החפץ את שאומדים הראשון, הדין
באבן  שיש היינו בה", ימות אשר יד "באבן בכתוב מפורש
על  להמית כדי בה שיש אבן שאותה ומכיון להמית. כדי
פסוק, מאותו יוצא ממילא ירכו, על להמית כדי בה אין לבו,
ג. הלכה סוף להלן וראה המכה. מקום גם לאמוד שחייבים
ששם  קס, מסעי וב'ספרי' ז, פרשה משפטים מכילתא וראה

פסוקים. משני הדינים שני יד 8)למדו יש היד. של כוחה 
קשה  פוגעת אינה הראשונה של מכתה חזקה. יד ויש חלשה

להמית. כדי בה חדשה,9)ואין בבא התחלת כאן
מתגברת  תנופתו עוצמת רב בכוח הנזרק החפץ ופירושה:
והולכת. פוחתת העוצמה מכן ולאחר מסויים, זמן והולכת
כלֿכך  קשה אינה ביותר קרוב במקום שהפגיעה מזה, יוצא
עוצמת  לשיא מגיע הנזרק שהחפץ עד מסוים בריחוק כמו
כדי  בה שיש אבן הזורק בינוני שאדם רבינו, ושיער תנופתו.
בערך, אמות עשר בריחוק נמצאת השיא נקודת להמית,

והולכת. פוחתת העוצמה ואילך דומה 10)ומכאן אינה כי
ואין  רב בכוח מכה אינו חזק אדם לפעמים למכה. מכה
כוח  כל את יאמץ ממנו שחלש ואפשר להרוג, כדי זו במכתו

החזק.שריר  של ממכתו קשה יותר תהיה ומכתו יו

.âdÓˆÚ ‰kn‰ ÔÈ¯ÚLÓ ÔÎÂ11‚¯B‰‰ Ák ÔÈ¯ÚLÓe . ¿≈¿«¬ƒ««»«¿»¿«¬ƒ…««≈
ÔË˜ B‡ ÏB„‚ ‡e‰ Ì‡ ,‚¯‰p‰ ÁÎÂ12B‡ ˜ÊÁ B‡ , ¿…««∆¡»ƒ»»»»»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,‰ÏBÁ B‡ ‡È¯a B‡ ,LlÁ«»»ƒ∆¿≈…«≈»∆
Ïk ÔÈ¯ÚLÓ ‰Ê ÏL B˙˙ÈÓ - da ˙eÓÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆»»ƒ»∆∆¿«¬ƒ»

‰È˙BaÒ13. ƒ∆

להמית 11) כדי בה אין קטן, להמית כדי בה שיש מכה כי
עט: סנהדרין משנה שלוש 12)גדול, של סיכום זהו

כולן. עו:13)ההלכות שם שהוא", בכל ממית  "שהברזל

.ã¯eÚL ‰¯Bz da ‰˙ ‡Ï ÏÊ¯a ÈÏk14:¯Ó‡pL , ¿ƒ«¿∆…»¿»»»ƒ∆∆¡«
ÏÊ¯· ÈÏÎa Ì‡Â15elÙ‡Â ;‡e‰ Áˆ¯ ,˙ÓiÂ e‰k‰ ¿ƒƒ¿ƒ«¿∆ƒ»«»……≈««¬ƒ

„Á BÏ ‰È‰iL ,‡e‰Â .ËÁÓa16ËÁÓ BÓk ,17„etL B‡ ¿««¿∆ƒ¿∆…¿«««
ÔÈkÒ B‡18e‰k‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ19˙LÚa20ÏL «ƒ¿«≈»∆¬»ƒƒ»¿∆∆∆

d˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ - da ‡ˆBiÎÂ ÏÊ¯a21ÔÈ„ÓB‡L C¯„k «¿∆¿«≈»¿ƒ»¿∆∆∆¿ƒ
Ô·‡‰ B‡ ıÚ‰22. »≈»∆∆

ראה 14) עץ. ובכלי באבן ככתוב בו" ימות "אשר כתוב ולא
ב, הלכה ט פרק סנהדרין ירושלמי וראה א. הלכה למעלה

וסנהדר  קס. מסעי, ב'ספרי' הדרשה עו:והשווה ין
בלבו,15) או בוושט כגון מסוכן, במקום החוד את בו ונעץ

דקרו. ומובנו: מיברז", "דברזיה כתוב: עו: סנהדרין בגמרא
ח. חולין שם.16)השווה שם.17)'ספרי' חולין ראה

דקרו.18) מטיל.19)ולא להמית 20)גוש, ראוי אם
א.21)בה. הלכה למעלה איש 22)ראה "מכה ככתוב:

יב). כא, (שמות יומת" מות ומת

.äÈÏk ‡Ïa B¯·Á ˙‡ ‰kn‰23e‰k‰L ÔB‚k ,B˙ÈÓ‰Â ««∆∆¬≈¿…¿ƒ∆¡ƒ¿∆ƒ»
BÏ‚¯a B‡ B„Èa24BÙ‚ B‡25- B˙ÈÓ‰Â BL‡¯a ¿»¿«¿¿»¿…∆¡ƒ

‰kn‰ Ák ÔÈ¯ÚLÓ26BÈ‡ .‰kn‰ ÌB˜Óe ‚¯‰p‰ ÁÎÂ ¿«¬ƒ…«««»¿…««∆¡»¿««»≈
ÏÎa BÏ‚¯a Ba ËÚB·Ï BÚaˆ‡a B¯·Á ÛÁB„ ‰ÓB„∆≈¬≈¿∆¿»¿≈¿«¿¿»

ÂÈ˙Ó ÏÚ e‰kÓÏ BaÏ ÏÚ e‰kÓ ‰ÓB„ BÈ‡Â ,BÁk27, …¿≈∆«≈«ƒ¿«≈«»¿»
‡È¯·Ï ˜ÊÁ‰ ‡È¯a‰ ˙‡ ‰kn‰ LlÁ ‰ÓB„ BÈ‡Â¿≈∆«»««∆∆«»ƒ∆»»¿»ƒ

‰ÏBÁ B‡ LlÁ ‰kn‰ ˜ÊÁ28. »»««∆«»∆

שם.23) 'ספרי' בו, אשה 24)בעט "ונגפו מלשון הכהו.
כב). (שם, המכה.25)הרה" איש דוגמה 26)של זוהי

עח: סנהדרין משנה המכה, לכוח 27)למקום דוגמה
למכה 28)הנהרג. איבה, בלי חבירו המכה דומה אינו

בה  שיש זו מכה ועל כוחו, מלוא את שמפעיל באיבה אותו
יש  טעם מאותו יומת". "מות התורה אומרת להמית כדי
הנהרג  כוח כגון ההרוג, מיתת של הסיבות יתר את לשער
ואם  הפסוק על לה, מסעי שמעוני ילקוט ראה המכה, ומקום

בשנאה.

.å‡ :¯Ó‡pL ?el‡ ÏÎa ÔÈ¯ÚLnL ÔÈpÓe‰·È‡· B ƒ«ƒ∆¿«¬ƒ¿»≈∆∆¡«¿≈»
Èt ÏÚ Û‡ .‰kn‰ ˙ÓeÈ ˙BÓ ,˙ÓiÂ B„È· e‰k‰ƒ»¿»«»…«««∆««ƒ
‰‡k‰‰ ˙BÈ‰Ï ·e˙k‰ CÈ¯ˆ‰ ,'B„Èa' ¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ¿ƒ«»ƒ¿««»»

‰‡k‰‰ Ák ÔÈ¯ÚLnL ÏÏkÓ .‰·È‡a29. ¿≈»ƒ¿»∆¿«¬ƒ…«««»»

שם.29) ה'ספרי' לשון

.æ‚b‰ L‡¯Ó B¯·Á ˙‡ ÛÁBc‰ ÔÎÂ30- ˙ÓÂ ÏÙÂ , ¿≈«≈∆¬≈≈…«»¿»«»≈
;ÛÁ„p‰ ÁÎÂ ÂÈÏÚÓ BÏÈt‰L ÌB˜n‰ d·b ÔÈ¯ÚLÓ¿«¬ƒ…««»∆ƒƒ≈»»¿…««ƒ¿»
ÔÈpÓe .ÏÙpL ÏB„‚Ï ÏÙpL BÓBÈ Ôa ‰ÓB„ BÈ‡L∆≈∆∆∆»«¿»∆»«ƒ«ƒ
‰‡Oa Ì‡Â :¯Ó‡pL ?ÌB˜n‰ d·b ÔÈ¯ÚLnL∆¿«¬ƒ…««»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ¿»

epÙc‰È31‰¯OÚ B‰·‚a ÔÈ‡L ÌB˜Ó ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ∆¿√∆¿≈»∆ƒ∆»»∆≈¿»¿¬»»
ÌÈÁÙË32e¯Ó‡L BÓk ,˙ÈÓ‰Ï È„k Ba ÔÈ‡ -33¯B·a ¿»ƒ≈¿≈¿»ƒ¿∆»¿¿

‰Ó‰a ÔÈÚÏ34. ¿ƒ¿«¿≈»

מתוך 30) אותו דחף אם להסיק, אפשר המקום ומגובה
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שם. שמעוני ילקוט ראה לא. או להורגו, והתכוון שנאה
נא.31) בבאֿקמא פרק 32)ראה ממון נזקי הלכות ראה

י. הלכה בעל 33)יב אין ומתה, הבור לתוך שנפלה בהמה
עשרה  עמוק הבור היה אלאֿאםֿכן לשלם חייב הבור

באבן".34)טפחים. "ואם הפסוק על שם שמעוני, ילקוט

.çe‰k‰L B‡ ,ıÚa B‡ Ô·‡a B¯·Á ˙‡ ‰kn‰ „Á‡∆»««∆∆¬≈¿∆∆¿≈∆ƒ»
¯ÙÚ Le‚aÁÏÓ Le‚a B‡35‡ÏÓ ÏÒa B‡ ,˙È¯Ù‚Â ¿»»¿∆«¿»¿ƒ¿«»≈

¯ÙÚ36˙B¯B¯ˆ B‡37ÁÏÙa elÙ‡Â ,38‰Ï·c39; »»¿«¬ƒ¿∆«¿≈»
˙ÈÓ‰Ï Èe‡¯ ‡e‰L Ïk - da ˙eÓÈ ¯L‡ :¯Ó‡pL40, ∆∆¡«¬∆»»…∆»¿»ƒ

„·k‰Â41.˙ÈÓnL ‡e‰ ¿«…∆∆≈ƒ

שם.35) עליו, קטנות.36)שהפיל בחתיכה.37)אבנים
היבשות"38) התאנים מן שעושים ריחיים, כמו גדול, "ככר

א). משנה ב, פרק תרומות המשניות ועץ 39)(פירוש ואבן
ההווה. מן דוגמאות אלא אינם על 40)שבתורה בהפיל

לכובד, היד כוח מצטרף ובמכה קובע, לבדו הכובד הנרצח
בכל  כבד. בדבר למכה וקל דק במקל מכה דומה אינו כי

מכריע. גורם הוא הכובד עו:41)אופן סנהדרין

.èÌÈn‰ CB˙Ï B¯·Á ˙‡ ÛÁBc‰42- L‡‰ CB˙Ï B‡ «≈∆¬≈¿««ƒ¿»≈
˙BÏÚÏ ÏBÎÈ Ì‡ :B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡43¯eËt - ÌMÓ44 ¿ƒƒ»«¬ƒ»»

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ45·iÁ - Â‡Ï Ì‡Â ,46L·k Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ«≈ƒ¿ƒ»«»¿≈ƒ»«
ÂÈÏÚ47¯‡L ‡lL „Ú L‡‰ CB˙a [B‡ ÌÈn‰ CB˙a] »»¿««ƒ¿»≈«∆…ƒ¿«
Ba48‡e‰ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,·iÁ - ˙ÓÂ ˙BÏÚÏ Ák…««¬»≈«»««ƒ∆≈

‰lÁza ÛÁBc‰49B¯·Á Èt ÏÚ B„È ÁÈpÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . «≈«¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ«»«ƒ¬≈
B‡ ,˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ¯t¯ÙÓ BÁÈp‰L „Ú BÓËÁÂ¿»¿«∆ƒƒ¿«¿≈¿≈»ƒ¿

‰nÁa B‡ ‰pva BÁÈp‰Â B˙ÙkL50B‡ ,˙nL „Ú ∆¿»¿ƒƒ«ƒ»««»«∆≈
ÂÈÏÚ ‰aL51B‡ ,Áe¯‰ epnÓ ÚnL „Ú ÌB˜Ó ∆»»»»»«∆»«ƒ∆»«

˙È·Ï B‡ ‰¯ÚÓÏ BÒÈÎ‰L52ÂÈÏÚ ÔMÚÂ53,˙nL „Ú ∆ƒ¿ƒƒ¿»»¿«ƒ¿ƒ≈»»«∆≈
LÈL ÏL ˙È·Ï BÒÈÎ‰L B‡54˜ÈÏ„‰Â55„Ú ¯ ÂÈÏÚ ∆ƒ¿ƒ¿«ƒ∆«ƒ¿ƒ¿ƒ»»≈«

Ï·‰‰ B˙ÈÓ‰L56BÓk ‰fL ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ el‡ ÏÎa - ∆¡ƒ«∆∆¿»≈∆¡»»»∆∆¿
.B„Èa B˜ÁL∆¬»¿»

ומת.42) עלה ידיו,43)ולא במו אותו שדחף אףֿעלֿפי
להמית. כדי בדחיפה ראה 44)שאין לשמים. מסור ודינו

שם. אלא 45)'ספרי' הורגת הדחיפה שלא אףֿעלֿפי
ידיו. במו הרגו כאילו זה הרי לתוך 46)האש, נפל חבירו

של  ראשו ואחז זה ובא משם, לעלות יכול והוא המים,
משנה  ראשו, להרים יוכל שלא המים, בתוך בכוח הנופל

ממנו.47)שם. שהרפה שלא 48)לאחר חייב, זאת בכל
הכובש  אלא אותו, הרגה המים לתוך הנפילה או הדחיפה

אותו. המים 49)הרג כמו אותו, הורגות והחמה והצינה
עז. שם גמרא הקודמות, בדוגמאות אףֿעלֿפי 50)והאש

עשה  אלא - הקודמות בדוגמאות כמו - בגופו אחז שלא
שבגמרא  "המצמצם" וזהו ונחנק. מחבירו אויר שמנע מעשה

שם. הבחירה בית וראה דבר 51)שם, שום בו שאין
הממית.52)ממית. המעשה ביותר,53)וזהו שסתום

שמבחוץ  האויר ואין ממנו, לצאת יכול הדולק הנר הבל ואין
שם. גמרא לתוכו. המשיך 54)חודר הקודמת, בדוגמה

מעשה  עשה כאן ואילו שמת, עד חבירו על העישון במעשה
זאת  ובכל חבירו, מת לא שעה ובאותה חדֿפעמי, הדלקה

חייב. הדולק.55)הוא הנר עלֿידי המקולקל האויר
אותו 56) שכפת בשעה אבל לשעה, משעה וחזק ההולך

למיתה, גורם אלא אינו והכופת ממית, רעב היה לא עדיין
עז. סנהדרין

.é·Ú¯a BÁÈp‰Â B¯·Á ˙‡ ˙ÙBk‰ Ï·‡57,˙nL „Ú ¬»«≈∆¬≈¿ƒƒ¿»»«∆≈
‡‰nÁ‰ B‡ ‰pv‰ ÛBqL ÌB˜Óa BÁÈp‰Â B˙ÙkL B∆¿»¿ƒƒ¿»∆«ƒ»««»

‰‡·e ÌLÏ ‡B·Ï58‰ÙkL B‡ ,ez˙ÈÓ‰Â59ÂÈÏÚ »¿»»»∆¡ƒ«∆»»»»
˙È‚Èb60Ú¯tL B‡ ,61‰·ÈÊÚn‰ ˙‡ ÂÈÏÚ62B‡ , ƒƒ∆»«»»∆««¬ƒ»

ÂÈÏÚ CÈM‰L63Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,LÁp‰ ˙‡ ∆ƒƒ»»∆«»»¿≈»ƒ«ƒ
‰qL64ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ el‡ ÏÎa - LÁ B‡ ·Ïk Ba ƒ»∆∆»»¿»≈≈¿ƒƒ
B˙B‡65ÁˆB¯ ‡e‰ È¯‰Â ;66ÌÈÓc L¯B„Â ,67L¯Bc «¬≈≈«¿≈»ƒ≈

Ìc epnÓ68. ƒ∆»

שם.57) שהניחו ופיה 58)לאחר למעלה קרקעיתה
חונק 59)למטה. שלבסוף עד ומתקלקל הולך והאויר

חמה  היתה לא שכפתו בשעה הקודמת, בדוגמה ואילו אותו,
שם. וזה 61)גילה.60)כלל, התקרה, גבי שעל טיח

ומת. צינה שם ונכנסה ישן, בידו 62)היה הנחש שאחז
אותו  נשף והנחש חבירו, בגוף הנחש שיני והגיע והוליכו,

עו: שם משנה עשה 63)ומת, שלא ברמז, או בדיבור
כ. פרק אמור 'ספרא' וראה שם, משנה שלא 64)מעשה,

דבר  שם היה לא מעשהו שעשה שבשעה בידיו, המית
למיתה  גורם אלא אינו כך משום כן, אחרי רק בא וזה ממית,

הנח  את עליו השיך ואפילו מיתה,ופטור. חייב אינו ש
הנחש, של שיניו בין ממש עומד הארס אין החכמים שלדעת
עצמו  מכוח הרעל את הנחש מקיא הנשיכה בשעת אלא

עח. שם גורם, אלא אינו והמשיך ראה 65)ומרצונו, ַ
בֿג. הלכות ט,66)למעלה (תהלים הקדושֿברוךֿהוא

עז:68)ומענישו.67)יג). סנהדרין

.àéÛÁBc‰ ÔÎÂ69¯B·a B¯·Á70ÏBÎiL ÌlÒ ÌL ‰È‰Â ¿≈«≈¬≈¿¿»»»À»∆»
ÒÈ¯z ‰È‰Â ıÁ Ba ˜¯fL B‡ ,ÂÈÏÚ ˙BÏÚÏ71B„Èa «¬»»∆»«≈¿»»¿ƒ¿»

¯ÈÒ‰Â Ìlq‰ ˙‡ ˜lÒÂ ¯Á‡ ‡·e ,ÂÈÏÚ Ô‚‰Ï72˙‡ ¿»≈»»»«≈¿ƒ≈∆«À»¿≈ƒ∆
Ô‰ÈL - ÒÈ¯z‰73‰È‰ elÙ‡ .ÔÈ„ ˙È·a ÔÈ‚¯‰ ÔÈ‡ «¿ƒ¿≈∆≈∆¡»ƒ¿≈ƒ¬ƒ»»

¯ÊÁL ‡e‰ BÓˆÚ ÛÁBc‰74¯eËt - Ìlq‰ ˜lÒÂ75 «≈«¿∆»«¿ƒ≈«À»»
.Ìc‰ epnÓ L¯„Â ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓƒƒ«≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆«»

ז.69) הלכה למעלה ראה להמית. כדי בנפילה שאין
הסיר.71)מגן.70) שבשעה 72)או פטור, הדוחף

פטור  והמסלק עליו, לעלות שיכול בבור סולם היה שדחפו
שם. למיתה, גורם אלא שדחף.73)שאינו לאחר

אינו 74) סילוק ומעשה להמית, כדי בה שאין הדחיפה, על
שם. גורם, סנהדרין 75)אלא חבירו, את להרוג שנתכוון

עז:

.áé˜¯Bf‰76¯B¯ˆ77Ï˙Îa78‰È¯BÁ‡Ï Ô·‡‰ ‰¯ÊÁÂ , «≈¿¿…∆¿»¿»»∆∆«¬∆»
ÔÎÂ .‰‡a ‡È‰ BÁknL ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁ - ‰‚¯‰Â¿»¿»«»ƒ«≈ƒ∆ƒ…ƒ»»¿≈

¯ecÎa ÔÈ˜ÁOnL el‡79Ô‰a e¯˙‰L ,80e‚¯‰Â81: ≈∆¿«¬ƒ¿«∆ƒ¿»∆¿»¿
˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a82ÔÈ¯eËt -83,˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ; ¿«¿««¿ƒ¿«¿««

‰n‡ ‰‡Ó ÛBÒÏ elÙ‡84ÔÈ·iÁ -85da LiL ,‡e‰Â . ¬ƒ¿≈»«»«»ƒ¿∆≈»
e¯‡aL BÓk ,˙ÈÓ‰Ï È„k86. ¿≈¿»ƒ¿∆≈«¿
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בכותל.77)אבן.76) בכוח בכותל 78)והכה בו ומכים
לאחוריו. הרבה שיחזור כדי בחזירתו 79)בכוח, שהכדור

חבירם. את הכותל.81)במזיד.80)יהרוג כי 82)מן
ולא  הרבה, לאחוריו הכדור שיחזור מתכוונים המשחקים
בכוונה. שלא כהמית לדונו יש ולפיכך אמות, מארבע פחות

רב.83) למרחק שיחזור רוצים שהמשחקים כי 84)מפני
שם. גמרא הכדור, בא ומכוחם להרוג, התכוונו

א.85) הלכה לצדדים.)86למעלה נפילתה בשעת

.âé‰‚¯‰Â ÔÈ„„ˆÏ ‰ÎÏ‰Â ,‰ÏÚÓÏ Ô·‡ ˜¯Ê87- »«∆∆¿«¿»¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»
·iÁ88ÏBÎÈ BÈ‡L ÌB˜Óa BÁÈp‰Â B¯·Á ˙‡ ˙ÙBk‰ . «»«≈∆¬≈¿ƒƒ¿»∆≈»

ÛÈˆ‰Â ,Á¯·Ï89.ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ÌÈÓ ÂÈÏÚ ƒ¿…«¿≈ƒ»»«ƒ»≈¬≈∆∆¡»»»
‡e‰Â90ÔBL‡¯ ÁkÓ ˙eÓiL ,91.ÂÈOÚnÓ ‡a‰ ¿∆»ƒ…«ƒ«»ƒ«¬»

בנפילתה 87) הרגה אם אבל (שם). הוא כוחו עדיין זה שאף
הארץ  משיכת כוח ופועל הזורק כוח שפסק פטור, במאונך

אליו.88)בלבד. המים זרם את בתנאי.89)שהפנה
מדרון,90) והשפה התעלה לשפת סמוך שהניחו כגון

מיד, המים עליו באו הכפות, את שהניח במקום וכשהסירה
ראשון, בכוח אליו במים הגיעו שלא במקום הניחו אם אבל
גמרא  ופטור, גרמא אלא זה אין אליו, הגיעו מכן לאחר אלא

שם. ורש"י

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
להכות 1) או זה את והרג זה את להרוג המתכוון יבאר

ואח"כ  והקל למיתה אמדוהו ודין באחר. והכה אחד במקום
אדם  בני עשרה הכהו ודין משענתו. על ופירוש הכביד.
כאחת. עדים אותו ראו שלא נפשות וההורג מקלות, בעשרה
כנגדו. שקולות המצוות כל ואם דמים, שפיכות עוון גודל

.àÔek˙n‰2¯‰Ï‰Ê ˙‡ ‚¯‰Â ‰Ê ˙‡ ‚3¯eËt -4 «ƒ¿«≈«¬…∆∆¿»«∆∆»
ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓe ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ5˙eÏb‰ ÔÓe ,6ÈÙÏ ; ƒƒ«≈ƒƒ««¿ƒƒ«»¿ƒ

B˙B‡ ˙BËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡L7¯‡a˙iL BÓk ,8. ∆≈»≈ƒ¿»¿¿∆ƒ¿»≈
Ï‡¯OiÓ ‰„Ú CB˙Ï Ô·‡ ˜¯Bf‰ ,CÎÈÙÏ9„Á‡ ‚¯‰Â ¿ƒ»«≈∆∆¿≈»ƒƒ¿»≈¿»«∆»

¯eËt - Ô‰Ó10ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ11. ≈∆»ƒƒ«≈ƒ

עט.2) שמעון.3)סנהדרין את והרג לראובן התכוון
עליו 4) וקם לו וארב לרעהו שונא איש יהיה "וכי כתוב:

לו" "וארב המלים יא). יט, (דברים ומת" נפש והכהו
שיתכוון  "עד חייב שאינו שמעון, רבי למד מכאן מיותרות,
(שם  ברייתא שסתם מפני כמותו פסק ורבינו (שם). לו"

הבאה. הערה ראה בשיטתו, נאמרה בברייתא 5)עט:)
זו  ברייתא עט: שם רבא, שהביא חזקיה של מדרשו מבית
ממיתה  פטור זה את והרג לזה שהמתכוון פוסקת
נגד  שמעון כרבי ופסק רבינו, הסתמך ועליה ומתשלומין.
של  זו כברייתא היא בתלמוד שההלכה מפני החכמים,
בדוקות  שהיו חייא, רבי אביו ברייתות את ששנה חזקיה,
פרק  סנהדרין ירושלמי ראה נתן. רבי פסק וכדעתו ונכונות.
הלכה  ג פרק שם וירושלמי לה. כתובות ובבלי ד, הלכה ט,
ופירוש  ומפקא, דיבורֿהמתחיל 'תוספות' עט. וסנהדרין א
חובל  להלכות לחםֿמשנה וראה שם. לרבינו המשניות

ה. הלכה ד  פרק מקלט.6)ומזיק מפני 7)לערי 
לו. מכפרת הגלות ואין חמור, ועוונו להרוג שהתכוון

ד.8) הלכה ו, פרק יהודים 9)להלן שכולם אףֿעלֿפי
שיהיה. מי יהיה מהם, אחד להרוג לא 10)והתכוון כי

מיוחד. לאחד הדם 11)התכוון וגואל לשמים, מסור ודינו
ד. הלכה ו, פרק להלן ראה פטור. שהרגו

.áÔek˙12‰È‰ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙Ó ÏÚ B¯·Á ˙‡ ˙Bk‰Ï ƒ¿«≈¿«∆¬≈«»¿»¿…»»
dÏ ‰ÎÏ‰Â ,ÂÈ˙Ó ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k ÈÏka13ÏÚ Ô·‡‰ «¿ƒ¿≈¿»ƒ«»¿»¿»¿»»»∆∆«

˙ÓÂ ,BaÏ ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k da ‰È‰Â ,BaÏ14B‡ ;15 ƒ¿»»»¿≈¿»ƒ«ƒ»≈
ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k da ‰È‰Â ,BaÏ ÏÚ B˙Bk‰Ï Ôek˙pL∆ƒ¿«≈¿««ƒ¿»»»¿≈¿»ƒ«
È„k da ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙Ó ÏÚ Ô·‡‰ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,BaÏƒ¿»¿»»»∆∆«»¿»¿…»»»¿≈
,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ ¯eËt - ˙ÓÂ ,ÂÈ˙Ó ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï¿»ƒ«»¿»»≈»ƒƒ«≈ƒ

‰ÏBb ‰eÎa ‚¯B‰‰ ÔÈ‡L ;‰ÏB‚ BÈ‡Â16Ï·‡ .17Ì‡ ¿≈∆∆≈«≈¿«»»∆¬»ƒ
ÏÚ ˙ÈÓ‰Ï È„k da ‰È‰Â ,ÂÈ˙Ó ÏÚ B˙Bk‰Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿««»¿»¿»»»¿≈¿»ƒ«

‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ,BaÏ ÏÚ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,ÂÈ˙Ó18. »¿»¿»¿»»«ƒ»≈¬≈∆∆√»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

ההורג,12) פטור הקודמת בהלכה עט. עה: סנהדרין משנה
זה, להרוג התכוון זו ובהלכה זה, להרוג התכוון שלא מפני

לפטור. צדדים בו יש זאת שהאבן 13)בכל בו והתרו
לבו. על ללכת למכת 14)עלולה התכוון שלא פטור,

לא 15)מיתה. אבל מיתה, למכת שהתכוון אףֿעלֿפי
א. הלכה ג, פרק למעלה ראה מיתה. מכת מכות 16)הכהו

וכו'. למתכוון פרט דעת" "בבלי שם.17)ז. משנה
ואףֿעלֿפי 18) מיתה, מכת והכהו מיתה למכת שהתכוון

איש. לאותו התכוון אבר, לאותו התכוון שלא

.â·Á ˙‡ ‰kn‰Ô·‡a B¯19ÛB¯‚‡a B‡20Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ««∆∆¬≈¿∆∆¿∆¿¿«≈»∆
ÔÈ„ÓB‡ -21‰MÓÁ Ô˙B - ÌÈiÁÏ e‰e„Ó‡ Ì‡ .B˙B‡ ¿ƒƒ¬»¿«ƒ≈¬ƒ»

ÌÈ¯·„22¯ËÙÂ23„ÈaÎ‰Â ‰kn‰ ‰ÏÁ elÙ‡Â .24˙Óe ¿»ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ»»«À∆¿ƒ¿ƒ≈
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰kn‰ ˙ÓÁÓ25‰˙ÈÓÏ e‰e„Ó‡ Ì‡Â . ≈¬«««»¬≈∆»¿ƒ¬»¿ƒ»

„iÓ ¯‰q‰ ˙È·a ‰kn‰ ˙‡ ÔÈ¯ÒB‡ -26ÌÈÈzÓÓe , ¿ƒ∆««∆¿≈«…«ƒ»«¿ƒƒ
‰ÊÏ27˙Ó Ì‡ :28‡t¯˙Â Ï˜‰ Ì‡Â ,‰kn‰ ‚¯‰È - »∆ƒ≈≈»≈««∆¿ƒ≈≈¿ƒ¿«≈

‰ÓÏL ‰‡eÙ¯29˜eMa CÏ‰Â30ÂÈÏ‚¯ ÏÚ31¯‡Lk ¿»¿≈»¿»««««¿»ƒ¿»
ÌÈ‡È¯a‰32‰kn‰ ÌlLÓ -33¯ËÙÂ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ34. «¿ƒƒ¿«≈««∆¬ƒ»¿»ƒ¿ƒ¿»

את 19) איש "והכה בתורה: ככתוב להמית, כדי בו שיש
יט). כא, (שמות באגרוף" או באבן ביד,20)רעהו

הכף. לתוך אצבעותיה עח:)21)כשמקבצים (שם ביתֿדין
וראה 22) פג: בבאֿקמא בושת. שבת, ריפוי, צער, נזק,

א. הלכה א, פרק ומזיק חובל נמשך 23)הלכות ואפילו
ב, פרק (שם כלום לו מוסיף אינו המשוער, מן יותר החולי

טו). באומד 25)חוליו.24)הלכה שטעו אומרים ואין
הכבידה  עליו שבא אחר חולי מחמת אומרים אלא ראשון,

עח:). סנהדרין (רש"י אין 26)המכה ערבים, יתן ואפילו
"ונקה  ו): פרשה (משפטים המכילתא לשון וזה מקבלים.
תלמודֿלומר: בשוק, ויטייל ערבים יתן אני שומע המכה,
שמרפא" עד אותו שחובשים מגיד בחוץ, והתהלך יקום אם

נקי). היה לא עכשיו שעד משמע - יבריא 27)(ונקה שמא
זמן.28)המוכה. לאחר "ורפא 29)ואפילו ככתוב:

עוד  וראה שלמה, רפואה שמשמעו כבד, בבנין ירפא"
שם. די 30)מכילתא ולא בחוץ", "והתהלך ככתוב:

וראה  שלמה, לרפואה ראייה עדיין זה שאין בבית, שיתהלך
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שם. כשהוא 31)מכילתא או חבירו על נשען כשהוא ולא
עליו. להשען למקל לעזרת 32)זקוק זקוקים שאינם

הם. חלושים שעדיין מבריאים, חולים כדרך ולא הזולת,
מחוייב 33) היה ולא למיתה, תחילה שאמדוהו אףֿעלֿפי

מחיוב  זה ונקה נתרפא שהלה לאחר אבל דברים, בחמשה
דברים. חמשה של ממון חיוב עליו חזר ורק 34)מיתה,

זכאי. יצא אז

.ã'BzÚLÓ ÏÚ' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê35Cl‰iL BÈ‡ - ∆∆∆¡««»«ƒ¿«¿≈∆¿«≈
‰ËBp‰ elÙ‡L ,¯Á‡ ÏÚ B‡ ‰hn‰ ÏÚ ÔÚL ‡e‰Â¿ƒ¿»«««∆««≈∆¬ƒ«∆
'BzÚLÓ' ¯Ó‡ ‡Ï .˙ÚLn‰ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ ˙eÓÏ»»¿«≈««ƒ¿∆∆…∆¡«ƒ¿«¿

BÈ¯a ˙ÚLÓ ÏÚ Cl‰Ó ‰È‰iL ‡l‡36‰È‰È ‡ÏÂ , ∆»∆ƒ¿∆¿«≈«ƒ¿∆∆À¿¿…ƒ¿∆
.ÂÈÏÚ ÔÚM‰Ï ¯Á‡ Ák CÈ¯»̂ƒ…««≈¿ƒ»≈»»

המכה".35) ונקה משענתו על בחוץ והתהלך יקום "אם
כתוב 36) כך ומשום בורייה", "על אונקלוס תרגם וכך כוחו,

עצמו, כוח על כלומר "משענת", על ולא "משענתו", על
שם. מכילתא וראה לגמרי, שנתרפא

.ä‰˙ÈÓÏ e‰e„Ó‡37Ï˜‰Â ,38‰È‰M ‰nÓ39‡Ïe ,¯Á ¬»¿ƒ»¿≈≈ƒ«∆»»¿««
‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ „ÈaÎ‰ Ô‡kÓ40ÔÈ„ÓB‡ ÔÈ‡Â . ƒ»ƒ¿ƒ»≈¬≈∆∆¡»¿≈¿ƒ

ÈL „Ó‡ B˙B‡41¯·cÏ ÌÈÏ‚¯L ,Ï˜‰Lk42. …∆≈ƒ¿∆≈≈∆«¿«ƒ«»»

משנה 37) המכה, מחמת המוכה שימות ביתֿדין שיערו
עח. כך 38)סנהדרין מצבו היה ולו המוכה, של החולי

למיתה. אותו אומדים היו לא לא 39)מתחילה, אבל
אותו  אומדים היו לגמרי, נתרפא שאילו לגמרי. נתרפא

ג. הלכה ראה ונפטר, שם.40)לממון החכמים כדעת
הכביד 41) אפילו פטור. ויצא דברים חמשה וישלם לחיים,

ג. הלכה כלמעלה ומת, אחרֿכך מחמת 42)חוליו שמת
שלנו  בדפוסים למיתה. אמדוהו מתחילה שהרי זו, מכה
רבי  דברי בסיום לדבר" "שרגלים המלים נאמרו בתלמוד
הלכה  ט פרק (סנהדרין הירושלמי אבל פטור. האומר נחמיה
מחייבים  וחכמים פוטר, נחמיה רבי ומוסיף: מגיה ג)

289שרגלים עמוד סנהדרין במאירי הוא וכן לדבר.
זו  וגירסה מכי"ק, 219 עמוד לסנהדרין סופרים ובדקדוקי

רבינו. לעיני היתה

.åe‰ek‰43ÔÈa ,˙ÓÂ ˙BÏ˜Ó ‰¯OÚa Ì„‡ Èa ‰¯OÚ ƒ¬»»¿≈»»«¬»»«¿»≈≈
‰Ê ¯Á‡ ‰Êa e‰ek‰L44Ôlk - ˙Á‡k e‰ek‰L ÔÈa ∆ƒ»∆««∆≈∆ƒ¿««À»

ÔÈ¯eËt45Ì„‡ LÙ Ïk :¯Ó‡pL ;ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ46 ¿ƒƒƒ«≈ƒ∆∆¡«»∆∆»»
LÙp‰ Ïk ‚¯‰L „Á‡ ‰È‰iL „Ú -47ÔÈc‰ ‡e‰Â . «∆ƒ¿∆∆»∆»«»«∆∆¿«ƒ

e‰eL·kL B‡ e‰eÙÁcL ÌÈLÏ48B‡ ,ÌÈn‰ CB˙Ï ƒ¿«ƒ∆¿»∆¿»¿««ƒ
ıÁ ‡ˆÈÂ ÌÈ·LBÈ ÌÈa¯ eÈ‰L49‚¯‰Â Ô‰ÈÈaÓ50- ∆»«ƒ¿ƒ¿»»≈ƒ≈≈∆¿»«
ÔÈ¯eËt ÔlkL51. ∆À»¿ƒ

עח.43) להמית,44)סנהדרין כדי ואחד אחד בכל ויש
להמית. כדי מהם אחד באף בשאין הדין ואפילו 45)וכן

מיתתו. את שקירב נפש 46)האחרון כל יכה כי "ואיש
יומת". מות זה,47)אדם, אחר בזה בין עשרה, ובהכוהו

כולה. הנפש את הכה לא מהם אחד אף כאחת, כולם ובין
ט.48) הלכה ג, פרק למעלה פ.49)ראה ֿ 50)שם אף

מיתה. וחייב הנפש כל שהרג אחד שיש מפני 51)עלֿפי
מסתיים  וכו' חץ יצא של [הדין לנו. ידוע הרוצח שאין

אחד  ואפילו כלומר ביניהם" חלפתא אבא "ואפילו בגמרא:
נופל  אינו חשד של צל שאפילו כשר, אדם הוא משניהם
כלום  מסיים אינו רבינו אבל השני, את הורגים אין עליו,
שרבינו  ונראה מספק. הורגים שאין הוא פשוט דבר ואםֿכן
ומקרה  החץ. ויצא הקשת את דרכו שכולם במקרה מדבר

זו]. בהלכה שנאמרו האחרים לדינים דומה זה

.æe˜¯Ê52Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê Ô·‡ ‰¯OÚ Ba »¿¬»»∆∆∆««∆¿»««≈∆
LÈÂ ‰B¯Á‡a Ô·‡ „Á‡ ˜¯ÊÂ ,˙ÈÓ‰Ï È„k da ÔÈ‡≈»¿≈¿»ƒ¿»«∆»∆∆»«¬»¿≈

ÂÈÏÚ ‚¯‰ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ,˙ÈÓ‰Ï È„k da53. »¿≈¿»ƒ»≈¬≈∆»«¬∆¡»»»
ÁˆB¯54ÌÈ¯Á‡a ·¯Ú˙Â BÈc ¯Ó‚pL55ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ ≈«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈«¬≈ƒ¿…«ƒ

BÈc ¯Ó‚ ‡lL ÁˆB¯Â .ÔÈ¯eËt Ôlk - Ô‰Ó ‡e‰≈∆À»¿ƒ¿≈«∆…ƒ¿«ƒ
ÔÈ¯eËt Ôlk - ÔÈc ¯Ó‚pL ÌÈ¯Á‡ ÌÈÁˆB¯a ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈¿¿ƒ¬≈ƒ∆ƒ¿«ƒ»À»¿ƒ
‡l‡ Ì„‡ ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡L ;‰˙Èn‰ ÔÓƒ«ƒ»∆≈¿ƒƒ∆»»∆»

ÂÈÙa56Ôlk ˙‡ ÔÈ¯ÒB‡Â .57. ¿»»¿¿ƒ∆À»

המלים 52) ועד הלכה. התחלת כאן אין הענין, מבחינת
נג. הערה להלן ראה ו. להלכה שייך עליו" "נהרג

בכת"י 54)שם.53) וכן רס"ט קושטא בדפוס עט: שם
נכון  וכך חדשה. הלכה כאן מתחילה קוק, הרב מוסד של

נא. הערה ראה הענין. ואפילו 56)כשרים.55)מבחינת
שאין  כל כי דינו, לגמור אפשר אי בי"ד, בפני כולם יבואו

"בפניו". נקרא אינו אותו, כולם 57)מכירים שהרי
הרוצח  מי שיתבאר עד במאסר אותם ומחזיקים הם, רוצחים
ח), הלכה (ראה לכיפה אותם כונסים אין אבל שנתערב,
פרק  סנהדרין הלכות וראה שם. הגמרא פירוש לפי כרבנן

ט. הלכה כד,

.ç‚¯B‰‰58B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,˙BLÙ «≈¿»¿…»»≈ƒƒ
„Á‡‰ ¯Á‡ „Á‡‰ e‰‡¯ ‡l‡ ,˙Á‡k59‚¯‰L B‡ , ¿««∆»»»»∆»««»∆»∆»«

‰‡¯˙‰ ‡Ïa ÌÈ„Ú ÈÙa60ÌÈ„Ú‰ eLÁÎ‰L B‡ , ƒ¿≈≈ƒ¿…«¿»»∆À¿¬»≈ƒ
˙B˜È„aa61˙B¯È˜Áa eLÁÎ‰ ‡ÏÂ62el‡ Ïk - «¿ƒ¿…À¿¬«¬ƒ»≈

‰tÎÏ Ô˙B‡ ÔÈÒBk ÌÈÁˆ¯‰63ÌÁÏ Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe , »«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»«¬ƒƒ»∆∆
ıÁÏ ÌÈÓe ¯ˆ64e¯ˆiL „Ú65Ck ¯Á‡Â ,Ô‰ÈÚÓ ««ƒ«««∆≈¿¿≈∆¿««»

ÌÒ¯k Ú˜azL „Ú ÌÈ¯BÚO Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó66„·kÓ «¬ƒƒ»¿ƒ«∆ƒ»«¿≈»ƒ…∆
.ÈÏÁ‰«…ƒ

פא:58) המעשה 59)סנהדרין את אחד כל ראה ולא
ו: מכות ראה מיתה. לחייבו ואיֿאפשר ואינו 60)כולו,

שם. בו. מתרים עדיו שני שיהיו עד בשאלות 61)נהרג
תאנים), (זנבות תאנים בעוקצי שבדק זכאי כבן צדדיות,
תאנה  לעד: אמר מעשה. נעשה תאנה תחת העדים שאמרו

ט: סנהדרין גסים, עוקציה או דקים עוקציה שבע 62)זו
המעשה. ובזמן במקום הקשורות יסוד בית 63)שאלות

ונקרא  אדם, קומת כשיעור אלא גדול ואינו צר מקום הסוהר,
קשת. מעשה קמורה היתה שתקרתו לפי "כיפה",

כ.64) ל, ישעיה הכתוב צרים.65)לשון שנעשים
הקודמת 66) בהלכה אבל הם. רוצחים כולם שהרי וימותו,

דינו  נגמר לא מהם אחד שהרי לכיפה, אותה מכניסים אין
כרוצח.

.èÏ ‰Ê ¯·c ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â;ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ È·iÁÓ ¯‡L ¿≈ƒ»»∆ƒ¿»¿À¿≈ƒ«≈ƒ
·iÁ BÈ‡ Ì‡Â ,B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ - ‰˙ÈÓ ·iÁ˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿«≈ƒ»¿ƒƒ¿ƒ≈«»
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˙BBÚ LiL Èt ÏÚ Û‡L .B˙B‡ ÔÈ¯ËBt - ‰˙ÈÓƒ»¿ƒ∆««ƒ∆≈¬
ÌÈÓc ˙eÎÈÙMÓ ÔÈ¯eÓÁ67B·eMÈ ˙˙ÁL‰ Ô‰a ÔÈ‡ , ¬ƒƒ¿ƒ»ƒ≈»∆«¿»«ƒ

‰¯Ê ‰„B·Ú elÙ‡ .ÌÈÓc ˙eÎÈÙLk ÌÏBÚ ÏL68ÔÈ‡Â , ∆»ƒ¿ƒ»ƒ¬ƒ¬»»»¿≈
˙BÈ¯Ú ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ69˙eÎÈÙLk ÔÈ‡ ,˙aL ÏelÁ B‡ »ƒ«¬»ƒ«»≈»ƒ¿ƒ

,ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙B¯·ÚÓ Ô‰ ˙BBÂÚ el‡L ;ÌÈÓc»ƒ∆≈¬≈≈¬≈∆≈»»«»
ÏÎÂ .B¯·Á ÔÈ·Ï BÈaL ˙B¯·ÚÓ ÌÈÓc ˙eÎÈÙL Ï·‡¬»¿ƒ»ƒ≈¬≈∆≈¿≈¬≈¿»
ÔÈ‡Â .¯eÓb ÚL¯ ‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ÔBÚ B„Èa LiL ÈÓƒ∆≈¿»»∆¬≈»»»¿≈
,‰Ê ÔBÚ „‚k ÔÈÏe˜L ÂÈÓÈ Ïk ‰OÚL ˙Bˆn‰ Ïk»«ƒ¿∆»»»»»¿ƒ¿∆∆»∆
Ì„a ˜LÚ Ì„‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈc‰ ÔÓ e‰eÏÈvÈ ‡ÏÂ¿…«ƒƒ«ƒ∆∆¡«»»»À¿«

¯ÓB‚Â LÙ70,‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ ·‡Á‡Ó „ÓÏe ‡ˆ . »∆¿≈≈¿«≈«¿»≈¬»»»
·‡Á‡Î ‰È‰ ‡Ï ˜¯ :Ba ¯Ó‡ È¯‰L71e¯cÒpLÎe , ∆¬≈∆¡««…»»¿«¿»¿∆ƒ¿¿

ÔBÚ ‡ˆÓ ‡Ï ,˙BÁe¯‰ È‰Ï‡ ÈÙÏ ÂÈ˙BiÎÊe ÂÈ˙BBÚ¬»¿À»ƒ¿≈¡…≈»…ƒ¿»»
Ïe˜ML ¯Á‡ ¯·c ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,‰iÏk B·iÁL∆ƒ¿¿»»¿…»»»»»«≈∆»
Áe¯‰ ‡ˆzÂ :¯Ó‡pL ;˙B· ÈÓ„ ‡l‡ ,Bc‚k¿∆¿∆»¿≈»∆∆¡««≈≈»«

„ÓÚzÂ72˙B· Áe¯ ‰Ê - '‰ ÈÙÏ73:BÏ ¯Ó‡Â , ««¬…ƒ¿≈∆«»¿∆¡«
‰zÙz74ÏÎez Ì‚Â75B„Èa ‚¯‰ ‡Ï ÚL¯‰ ‡e‰ È¯‰Â . ¿«∆¿«»«¬≈»»»…»«¿»

·aÒ ‡l‡76.B„Èa ‚¯B‰Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ , ∆»ƒ≈«»…∆¿≈¿»

שבאה 67) סייף ממיתת שחמורים וסקילה, שריפה שענשם
דמים. שפיכות סקילה.68)על וחייב בעיקר כופר שהוא

יא.69) הלכה א, פרק למעלה אל 70)ראה ינוס, בור "עד
עד  היינו הקבר, עד נפש, שרצח אדם כלומר בו", יתמכו
יצילו  לא אבל הצלה, למצוא למקום ממקום ינוס מותו, יום
מפני  לעגל, מזבח בנה שאהרן ז. סנהדרין וראה אותו.
תקנה  להם תהיה ולא אותו, יהרגו יסרב שאם שחשש
וראה  תקנה. להם תהיה אפשר לעגל, שיעבדו מוטב לעולם.

ד. הלכה א, פרק "אשר 71)למעלה הוא: הכתוב והמשך
אחרי  ללכת מאד ויתעב ה' בעיני הרע לעשות התמכר

ויעמד.72)הגילולים". . . . ויצא סנהדרין 73)במקרא:
יפול.74)קב: ושם למלחמה, שילך אחאב את
של 75) דין גזר נחתם נבות דמי של זה עוון שעל מכאן

כן. לפני בידו שהיה עבודהֿזרה, עוון על ולא אחאב,
של 76) עירו לזקני מכתבים ששלחה אשתו, איזבל עלֿידי

כא. מלכיםֿא נבות,

.éÌÈÒ¯B˜Èt‡‰77‰¯Ê ‰„B·Ú È„·BÚ Ì‰Â ,78B‡ »∆ƒ¿ƒ¿≈¿≈¬»»»
‰Ï· ÏÎ‡ elÙ‡ ,ÒÈÚÎ‰Ï ˙B¯·Ú ‰OBÚ‰79L·Ï B‡ »∆¬≈¿«¿ƒ¬ƒ»«¿≈»»«

ÊËÚL80ÒÈÚÎ‰Ï81ÒB¯B˜Èt‡ ‰Ê È¯‰ -82, ««¿≈¿«¿ƒ¬≈∆∆ƒ
ÔÈ¯ÙBkLÂ83‰‡e·p·e ‰¯Bza84Ô‚¯‰Ï ‰ÂˆÓ -85Ì‡ . ¿∆¿ƒ«»«¿»ƒ¿»¿»¿»ƒ

ÛÈÒa Ô‚¯‰Ï Ák B„Èa LÈ86‡ÈÒ‰¯Ùa87Ì‡Â ;‚¯B‰ - ≈¿»…«¿»¿»¿«ƒ¿«¿∆¿»≈¿ƒ
˙BÏÈÏÚa Ô‰ÈÏÚ ‡a - Â‡Ï88·aÒiL „Ú89.Ô˙‚È¯‰ »»¬≈∆«¬ƒ«∆¿«≈¬ƒ»»

- ¯‡aa Ìlq‰Â ,¯‡·Ï ÏÙpL Ô‰Ó „Á‡ ‰‡¯ ?„ˆÈk≈«»»∆»≈∆∆»«ƒ¿≈¿«À»«¿≈
,‚b‰ ÔÓ Èa „È¯B‰Ï „e¯Ë ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡Â ,B˜lÒÓ¿«¿¿≈¬≈ƒ»¿ƒ¿ƒƒ«»

EÏ ep¯ÈÊÁ‡Â90‡ˆBiÎÂ .91.el‡ ÌÈ¯·„a ¿«¬ƒ∆¿¿«≈ƒ¿»ƒ≈

"המינים".77) ובכת"י: ר"מ רומי ובדפוס 78)בדפוס
ידובר  זו בהלכה מישראל". עבודהֿזרה "עובדי ר"מ: רומי
הבאה. בהלכה ידובר גוים ועל בלבד, ישראל בני על

והאוכלה 79) טבעית, מיתה מתה או כהלכה נשחטה שלא

לאו. איסור על אלא עובר בו 80)אינו שאורגים אריג
יט; יט, ויקרא בלאו. ואיסורו יחד, פשתן וחוטי צמר חוטי

יא. את 81)הוריות ומניח לפניו, והיתר שאיסור כגון
הוריות  ה'. את להכעיס בכוונה האיסור את ואוכל ההיתר

וכן 82)שם. עה, הערה ראה "מין", לומר צריך כאן אף
יוחנן  רבי כדעת רבינו ופסק כו: זרה עבודה בגמרא הגירסא

כמין. דינו להכעיס שמומר אבהו, רומי 83)ורבי בדפוס
מן  בתורה" שכופרים והם "והאפיקורסים, הגירסא: ר"מ

משה. ביד ה' פי על שניתנה דברו 84)השמים, נותן שה'
הלכות  ראה שלוחיו, להיות עלֿידו שנבחרו אנשים בפי

וֿח. הלכות ג, פרק מצרים 85)תשובה שהם "מפני
(הלכות  ה'" מאחורי העם את ומסירים לישראל (צוררים)
כתוב: כו:) (ע"ז שלפנינו בגמרא א). הלכה י, פרק עכו"ם
שימותו) (לבאר מורידים היו והמומרים והמסורות "המינים
גירסת  אבל כלל. נזכרו לא ו"האפיקרוסים" מעלים", ולא
והמומרים  והמסורות "המינים היא: והרי"ף חננאל רבינו
מפני  כאן, רבינו הזכיר לא "המסורות" את והאפיקורסים".

פרק ומזיק חובל בהלכות דינם כתב ומה שכבר י. הלכה ח,
להרגם. כוח בידו כשאין רבינו פירש מורידים" "היו שכתוב
וביאור  ה, סעיף תכה סימן חושןֿמשפט ערוך' ''שולחן ראה

יט. סעיףֿקטן שצווה 86)הגר"א בעגל, החוטאים כדין
והרגו  . . ירכו. על חרבו איש "שימו בחרב, להרגם משה

כז). לב, (שמות אחיו" את ויראו,87)איש ישמעו למען
משער  ושובו "עברו משה: שאמר בעגל בחוטאים כמו

שם. במחנה", סיבה.88)לשער לבדות בתואנה,
שם.89) גמרא בידיים, להרוג "עלילות"90)בלי והיינו

שם. שם.91)שהזכיר,

.àéÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ï·‡92ÌÈ·e eÈÈa ÔÈ‡L ¬»¿≈»ƒ∆≈≈≈≈»
‰ÓÁÏÓ93‰w„ ‰Ó‰a ÈÚB¯Â ,94Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ï‡¯OiÓ ƒ¿»»¿≈¿≈»«»ƒƒ¿»≈¿«≈»∆

ÔÏÈv‰Ï ¯eÒ‡Â .‰˙Èn‰ Ì‰Ï ÌÈ·aÒÓ ÔÈ‡ -95Ì‡ , ≈¿«¿ƒ»∆«ƒ»¿»¿«ƒ»ƒ
˙eÓÏ eË96.BÈ‡ - ÌiÏ ÏÙpL Ô‰Ó „Á‡ ‰‡¯L ÔB‚k »»¿∆»»∆»≈∆∆»««»≈

„ÓÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .e‰ÏÚÓ97‰Ê ÔÈ‡Â - EÚ¯ Ìc ÏÚ «¬≈∆∆¡«…«¬…««≈∆¿≈∆
EÚ¯98. ≈∆

שבהלכה 92) עבודהֿזרה עובד לישראל בניגוד גוים,
כו. זרה עבודה "טוב 93)הקודמת. - מלחמה בשעת אבל

סופרים  ומסכת א, פרשה בשלח מכילתא הרוג", שבגוים
טו. בשדות 94)פרק עדריהם שמרעים בגזל, שדבקים

בבהמה  והחמירו כו. זרה עבודה לישראל, השייכים אחרים,
ביותר. מזיקה שהיא מפני ולא 95)דקה, מעלים "לא

הורדתם  ידי על מיתתם מסבבים אין כלומר מורידים",
שם. הסכנה, מן אותם מצילים ואין לעזור 96)לבור, אבל

משום  מותר, - חולה לרפא כגון למות, נוטה שאינו לעכו"ם
שם. פרק 97)איבה, למעלה ראה להציל, אתה חייב אלא

יד. הלכה יא.98)א, הלכה ב, פרק למעלה ראה

.áé‰¯·Ú ÏÚa Ï‡¯OÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿»≈««¬≈»
BÚL¯a „ÓBÚ‰Â99‰Ó‰a ÈÚB¯ ÔB‚k ,„ÈÓz Ba ‰BLÂ ¿»≈¿ƒ¿¿∆»ƒ¿≈¿≈»

‰w„100e¯˜tL101Ï·‡ ;ÔzÏe‡a ÌÈÎÏB‰ Ì‰Â ÏÊ‚a «»∆»¿¿»≈¿≈¿ƒ¿ƒ«¿»¬»
‡l‡ ,„ÈÓz BÚL¯a „ÓBÚ BÈ‡L ˙B¯·Ú ÏÚa Ï‡¯OÈƒ¿»≈««¬≈∆≈≈¿ƒ¿»ƒ∆»
˙BÏ· ÏÎB‡ ÔB‚k ,BÓˆÚ ˙‡‰Ï ˙B¯·Ú ‰OBÚ∆¬≈«¬»««¿¿≈¿≈
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ÔB·‡˙Ï102BÏÈv‰Ï ‰ÂˆÓ -103ÏÚ „ÓÚÏ ¯eÒ‡Â , ¿≈»ƒ¿»¿«ƒ¿»«¬…«
BÓc104. »

ההתראה.99) אף ורוב 100)על יום יום גזל על שעוברים
ולא  ממון תאות מחמת חוטאים שהם ואףֿעלֿפי היום,
דמיא", כמינות טובא, בה (דאדיק) דדביק "כיון להכעיס.

יז. זרה מופקרים.101)עבודה תאות 102)נעשו מחמת
הבחין  לא להכעיס, בעובר אבל היתר. מוצא כשאינו היצר,

לא. או תמיד ברשעו עומד בין כו:103)רבינו זרה עבודה
בלאו.104) עובר - מציל ואינו והעומד

ה'תשע"ה  אלול ט"ז ב' יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מי,1) ואת יהרוג וכיצד שגולה, בשגגה ההורג כל יבאר

המכה  הרב או למודו בשעת בנו שהרג האב גלות. ויתחייב
ויצא  מקלט לעיר הנכנס ודין הכאה. מחמת ומת תלמידו את

קולט. אם והמזבח לתחומו, חוץ

.à‰‚‚La ‚¯B‰‰ Ïk2‰È„nÓ ‰ÏBb -3da ‚¯‰L »«≈ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ»∆»«»
‰OÚ ˙ÂˆÓe .ËÏ˜Ó È¯ÚÏ4·LÈÂ :¯Ó‡pL ,B˙BÏ‚‰Ï ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿«¿∆∆¡«¿»«

eÁ˜È ‡lL ÔÈc ˙Èa e¯‰Ê‰Â .Ï„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓ „Ú da»««…≈«»…¿À¿¬≈ƒ∆…ƒ¿
¯Ùk5‰‚‚La ÁˆB¯‰ ÔÓ6B¯ÈÚa ·LÈÏ È„k7, …∆ƒ»≈«ƒ¿»»¿≈≈≈¿ƒ

BËÏ˜Ó ¯ÈÚ Ï‡ ÒeÏ ¯ÙÎ eÁ˜˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL8. ∆∆¡«¿…ƒ¿…∆»∆ƒƒ¿»

כוונה.2) העיר.3)בלא הרוצח 4)מן כשאין אפילו
להגלותו. הדין בית על מצוה מקלט, מבקש בשגגה

החטא.5) על לכפר לקמן 6)ממון, ראה גלות, המחייב
ואילך. ב הלכה ו הגדול.7)פרק הכהן שימות קודם

הגמרא 8) ובלשון בארץ". לשבת "לשוב - הפסוק והמשך
(אל  גלות" מן ותפטריה ממונא תשקול "לא לז:): (כתובות
המקרא  של [פשוטו הגלות). מן ותפטרהו ממון תיקח
ונחייבו  כופר נקבל שלא במזיד, בהורג שהמדובר משמע
"ולא  הקודם: בפסוק נאמר כבר אבל ממיתה, וייפטר גלות
מזהירה  שכאן (שם) דרשו ולפיכך רוצח", לנפש כופר תקח
מגלות, ולפוטרו בשגגה מהורג כופר לקחת שלא התורה
"לשוב  הכתוב שהמשך התורה, על בפירושו רש"י וראה
ז  בהלכה לקמן אולם בשוגג, שהמדובר מוכיח לשבת"
אפשר  ולכן מקלט לערי בתחילה בורח המזיד שגם נתבאר

שם]. רמב"ן וראה לשבת". "לשוב בו לומר

.á‚¯‰p‰ ˙Ó Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰ÏB‚ ‰‚‚La ÁˆB¯‰ ÔÈ‡≈»≈«ƒ¿»»∆∆»ƒ≈≈«∆¡»
„iÓ9e‰e„Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‚‚La Ba Ï·Á Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»¬»ƒ»«ƒ¿»»««ƒ∆¬»

‰ÏB‚ BÈ‡ - ˙ÓÂ ‰ÏÁÂ ,‰˙ÈÓÏ10˙‡ ·¯˜ ‡e‰ ‡nL ; ¿ƒ»¿»»»≈≈∆∆»≈≈∆
BÓˆÚ ˙˙ÈÓ11‰ÒÎ Áe¯‰ B‡ ,12.e‰˙‚¯‰Â ‰¯eaÁa ƒ««¿»«ƒ¿¿»««»«¬»«¿

ÌÈÓÈq‰ ÈL Ïk Ba ËÁL elÙ‡13ËÚÓ „ÓÚÂ14BÈ‡ - ¬ƒ»«»¿≈«ƒ»ƒ¿»«¿«≈
CÎÈÙÏ .B„È ÏÚ ‰ÏB‚15ÏÏk Òk¯t ‡Ï Ì‡ ,16B‡ , ∆«»¿ƒ»ƒ…ƒ¿≈¿»

BËÁML17˙Èa ÔB‚k ,Ba ˙·MÓ Áe¯‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ∆¿»¿»∆≈»«¿«∆∆¿«ƒ
Ìe˙Ò18‰ÏBb ‰Ê È¯‰ - LÈL ÏL19.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »∆«ƒ¬≈∆∆¿≈…«≈»∆

בשוגג 9) בהורג ככתוב כולה, המיתה את הרוצח שעשה
שם  וראה ע: (גיטין וימות" עליו "ויפל ג): לה, (במדבר

מעתה). אלא המתחיל דיבור שאוסרים 10)תוספות הדין

(ראה  המוכה ימות אם וממתינים הסוהר בבית המכה את
ולעניין  במזיד במכה אלא אינו ג), הלכה ד פרק למעלה

שם. גיטין גלות, בעונש לא אבל ידי 11)מיתה, על
שם  כולה, המיתה את עשה לא שהחובל ונמצא שפירכס,

שם.12)ע: מיתתו, וקירבה החובל בידי סייעה והיא
שם.ש 13) קלה, שעה תוך למות סופו מת 14)וודאי ולא

אותו 15)מיד. הפוטרים הם שאמרנו הטעמים ששני מפני
מיד.16)מגלות. מת ולא בחיים עמד לשונו 17)אפילו

מן  פוטרים יחד הנימוקים שני שרק מלמדינו, כאן רבינו של
ולכן  מספיק, אחד שנימוק משמע שם בגמרא אבל הגלות,
שם  ועיין ושחטו, לומר וצריך כאן סופר שטעות נראה

בביתא. המתחיל דיבור חלון.18)תוספות כי 19)בלי
כולה. המיתה את עשה החובל

.â„·Ú‰ ˙‡ ‰‚‚La ‚¯‰L Ï‡¯OÈ20¯b ˙‡ B‡) ƒ¿»≈∆»«ƒ¿»»∆»∆∆∆≈
·LBz21‰ÏBb - (22‰‚‚La ‚¯‰L „·Ú‰ ÔÎÂ .23˙‡ »∆¿≈»∆∆∆»«ƒ¿»»∆

¯b ˙‡ B‡ Ï‡¯OÈ·LBz24˙‡ ‚¯‰L ·LBz ¯b ÔÎÂ , ƒ¿»≈∆≈»¿≈≈»∆»«∆
:¯Ó‡pL .‰ÏBb - ‰‚‚La „·Ú‰ ˙‡ B‡ ·LBz ¯b≈»∆»∆∆ƒ¿»»∆∆∆¡«

ÌÎB˙a ·LBzÏÂ ¯bÏÂ Ï‡¯OÈ È·Ï25. ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿«»¿»

בהן 20) חייבת שאשה המצוות בכל החייב כנעני עבד
ח:). מכות וקיבל 21)(ברייתא ישראל בארץ היושב גוי

= (דינין עליהן נצטווה בןֿנח שאף מצוות שבע עליו
לדון  ופלך, פלך בכל ושופטים דיינים להושיב "חייבים
ברכת  יד): הלכה מלכים מהלכות ט (פרק אלו" מצוות בשש
עריות; גילוי זרה; עבודה השם; קללת איסור - השם
מל  ולא החי), מן אבר אכילת ואיסור גזל דמים; שפיכות
יא. הלכה ב פרק למעלה ראה ממש, גירות לשם וטבל

ישראל 22) ידי על גולים "הכול אומרת ח:) (מכות [המשנה
רבינו, לעיני שהייתה הגירסה זוהי תושב" מגר חוץ ...
ישראל  את שהרג תושב שגר המשנה, על בפירושו וביאר
גולה]. תושב, גר שהרג ישראל אבל נהרג, אלא גולה אינו

בשגגה23) שהורג ישראל כדין שאפילו גולה גוי, כדין ולא
ד. הלכה לקמן ראה שם), (מכות נהרג בשגגה הרג

גר 24) כלומר, (שם), תושב" גר ידי על גולה תושב "וגר
גולה. בשגגה תושב גר ההורג הכתוב:25)תושב והמשך

תושב  גר שאף מכאן למקלט, האלה הערים שש תהיינה
תושב  בגר הכתוב את חכמינו ופירשו גולה, בשוגג שהרג

ט.). (שם תושב גר שהרג

.ãÈt ÏÚ Û‡ ,‰‚‚La Ï‡¯OÈ ˙‡ ‚¯‰L ·LBz ¯b≈»∆»«∆ƒ¿»≈ƒ¿»»««ƒ
‚‚L ‡e‰L26‚¯‰ ‰Ê È¯‰ -27ÌÏBÚÏ „ÚeÓ Ì„‡ .28. ∆»«¬≈∆∆¡»»»»¿»

BzÚc ÏÚ ‰ÏÚL ÈtÓ ·LBz ¯b ‚¯‰L ·LBz ¯b ÔÎÂ¿≈≈»∆»«≈»ƒ¿≈∆»»««¿
„ÈÊÓÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ - B‚¯‰Ï ¯znL29‚¯‰Â30,ÂÈÏÚ ∆À»¿»¿¬≈∆»¿≈ƒ¿∆¡»»»

˙‡ ‚¯‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ .B‚¯‰Ï Ôek˙Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿«≈¿»¿¿≈»ƒ∆»«∆
˙BËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡ - ‰‚‚La ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰31 »≈»ƒƒ¿»»≈»≈ƒ¿»¿

.Ï‡¯OÈ È·Ï :¯Ó‡pL ;B˙B‡∆∆¡«ƒ¿≈ƒ¿»≈

גולה.26) תושב גר שאף הקודמת, בהלכה ואמרנו
(סנהדרין 27) התראה צריך אינו ובןֿנח הוא, בןֿנח שהרי

זוהי  "אזהרתם בידינו שכלל שנצטווה, המצוות בשבע נז.)
מכות  רש"י וראה כאן, משנה בכסף מובא ספרי, מיתתם".

נהרג.28)ט. - ששגג פי על אף לו 29)ולפיכך שהיה
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ט:). (שם למד ולא הותרה,30)ללמוד שלא פי על אף
בשגגה. תושב גר בהרג אלא גולה מגינות 31)ואינו אין

מיתה. עונש מפני עליו

.ä‚¯‰L Ôa‰32·‡‰ ÔÎÂ .‰ÏBb - ‰‚‚La ÂÈ·‡ ˙‡ «≈∆»«∆»ƒƒ¿»»∆¿≈»»
ÌÈ¯·c ‰na .B„È ÏÚ ‰ÏBb - Ba ˙‡ ‚¯‰L∆»«∆¿∆«»«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡33‰È‰L B‡ ,„enÏ ˙ÚLa ‡lL B‚¯‰Lk ? ¬ƒ¿∆¬»∆…ƒ¿«ƒ∆»»
dÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ˙¯Á‡ ˙en‡ B„nÏÓ34Ì‡ Ï·‡ ; ¿«¿À»«∆∆∆≈»ƒ»¬»ƒ

‰ÓÎÁ B‡ ‰¯Bz B„nÏÏ È„k Ba ¯qÈ35˙en‡ B‡36, ƒ≈¿¿≈¿«¿»»¿»À»
¯eËt - ˙ÓÂ37. »≈»

על 32) אף גולה, שאינו בשוגג באביו חבורה לעושה פרט
אלא  גלות חיוב שאין נהרג, במזיד באביו שהחובל פי
עליהן  שחייבין אחרות בעבירות לא אבל בלבד, ברציחה
טו. הלכה ז פרק לקמן וראה (שם), דין בית מיתת

גולה.33) המפרנסת 34)שהאב אומנות כבר לו שיש
מצוה.35)אותו. בזה להתפרנס 36)ועושה הבן שיוכל

ל.). (קידושין אומנות בנו ללמד מצווה והאב ממנה,
ו.37) בהלכה ראה והטעם

.åB„ÈÓÏz ˙‡ ‰kn‰ ·¯‰ ÔÎÂ38ÔÈc ˙Èa ÁÈÏL B‡ , ¿≈»«««∆∆«¿ƒ¿ƒ«≈ƒ
ÔÈcÏ ‡B·lÓ ÚÓp‰ ÔÈc ÏÚa ˙‡ ‰k‰L39B˙ÈÓ‰Â , ∆ƒ»∆««ƒ«ƒ¿»ƒ»«ƒ∆¡ƒ

ÌÈˆÚ ·ËÁÏ :¯Ó‡pL .˙eÏbÓ ¯eËt - ‰‚‚La40- ƒ¿»»»ƒ»∆∆¡««¿…≈ƒ
·¯‰Â ,Ba ˙‡ ‰kn‰ ·‡‰ ‡ˆÈ .˙eL¯‰ È¯·„Ï¿ƒ¿≈»¿»»»»««∆∆¿¿»«
e‚‚L È¯‰L ,ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLe ,B„ÈÓÏz ˙‡ ‰„B¯‰»∆∆«¿ƒ¿ƒ«≈ƒ∆¬≈»¿

.˙Bˆn‰ ˙BOÚ ˙ÚLa e‚¯‰Â¿»¿ƒ¿«¬«ƒ¿

ללמדו.38) דין"39)כדי בית "ושליח כתוב: שם במשנה
דין  בית "ושליח פירש: רש"י זו. הלכה בסוף כמובא
מפרש: כאן הראב"ד מלקות", לחייב ארבעים המלקה
דין  בית שאמדוהו ממה יותר מלקה שהוא דין בית "שליח
מובן  שהרי ראשון, כפירוש פירש לא רבינו ידו", תחת ומת
שהרי  כהראב"ד, ולא אנוס, שהוא מפני פטור, שהוא מאליו
עוד  דין) בית (שליח לו "הוסיף כב:) (שם במשנה שנינו

ידו". על גולה זה הרי ומת, אחת בהורג 40)רצועה נאמר
עצים  חטיבת "מה חכמים: ודרשו גלות, שחייב בשגגה
עשיית  מתוך בשגגה הרג אם אבל רשות", דבר כל אף רשות

ח.). מכות קפב; שופטים (ספרי גולה. אינו מצוה

.æ‰lÁza41‚‚BL „Á‡42„ÈÊÓ „Á‡Â43ÔÈÓÈc˜Ó44 «¿ƒ»∆»≈¿∆»≈ƒ«¿ƒƒ
da ‚¯‰L ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÏL ÔÈc ˙È·e .ËÏ˜Ó È¯ÚÏ¿»≈ƒ¿»≈ƒ∆»»ƒ∆»«»
eÁÏLÂ :¯Ó‡pL ,ÔÈ„Â ÌMÓ B˙B‡ ÔÈ‡È·Óe ÔÈÁÏBL¿ƒ¿ƒƒƒ»¿»ƒ∆∆¡«¿»¿
- ‰˙ÈÓ ·iÁ˙pL ÈÓ .ÌMÓ B˙‡ eÁ˜ÏÂ B¯ÈÚ È˜Êƒ¿≈ƒ¿»¿…ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈ƒ»

Ìc‰ Ï‡b „Èa B˙‡ e˙Â :¯Ó‡pL ,B˙B‡ ÔÈ˙ÈÓÓ45; ¿ƒƒ∆∆¡«¿»¿…¿«…≈«»
¯ËÙpL ÈÓ46eÏÈv‰Â :¯Ó‡pL ,B˙B‡ ÌÈ¯ËBt - ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«¿ƒƒ

‰ Ï‡b „iÓ Áˆ¯‰ ˙‡ ‰„Ú‰˙eÏb ·iÁ˙pL ÈÓ ;Ìc »≈»∆»…≈«ƒ«…≈«»ƒ∆ƒ¿«≈»
e·ÈL‰Â :¯Ó‡pL ,BÓB˜ÓÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ -47B˙‡ «¬ƒƒƒ¿∆∆¡«¿≈ƒ…

.BËÏ˜Ó ¯ÈÚ Ï‡ ‰„Ú‰»≈»∆ƒƒ¿»

י:41) ט: מכות הדין, בירור לפני שהרג, לאחר מיד
גלות.42) שחייב בשוגג ההורג במזיד 43)בין ההורג ובין

וארב  לרעהו שונא איש יהיה "וכי כתוב שכן מיתה, שחייב
האל" הערים אחת אל ונס ומת, נפש והיכהו עליו וקם לו

קפז. שופטים ספרי ראה יא) יט, בורחים 44)(דברים
(שם  לפעול מתחיל הדין שבית לפני הרציחה אחרי תיכף

דין 45)ט:). בית אותו, הורג הדם גואל אין ואם שימיתו,
ב). הלכה א פרק למעלה (ראה אותו ממיתה 46)ממיתים

גֿד. הלכות ו פרק לקמן ראה שכבר 47)ומגלות, משמע
שם. היה

.çÔÈ·ÈLnLk48È„ÈÓÏz ÈL BÏ ÔÈ¯ÒBÓ ,B˙B‡ ¿∆¿ƒƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ≈
ÌÈÓÎÁ49C¯ca Ìc‰ Ï‡B‚ ep‚¯‰È ‡nL ,50¯ÓB‡Â .51 ¬»ƒ∆»««¿∆≈«»«∆∆¿≈

Ì‰Ï52‡a ‚‚BLa ,ÌÈÓ„ ÈÎÙBL ‚‰Ó Ba e‚‰z Ï‡ : »∆«ƒ¿¬ƒ¿«¿≈»ƒ¿≈»
.B„ÈÏ ‰OÚÓ«¬∆¿»

י:).48) (שם משם והביאוהו ששלחו מקלט, לעיר דין בית
י 49) אם הדם, גואל את לפייס את שידעו להרוג בוא

ט: שם הרוצח 50)הרוצח, את שהרג הדם, גואל שהרי
ט). הלכה (ראה עליו נהרג אינו המקלט עיר לתחום חוץ

אמנם 51) אומרים. המלווים כי "ואומרים", להיות [צריך
גורס  אינו (רבינו אומר שהרוצח שם במשנה מאיר רבי דעת
בפירוש  רבינו אבל "אף"), המלה את מאיר רבי בדברי

מאיר]. כרבי הלכה אין כותב: הדם,52)המשנה לגואלי
חמתם. לשכך

.èÌeÁ˙Ï ıeÁ Ìc‰ Ï‡B‚ B‚¯‰L ‰‚‚La ÁˆB¯53 ≈«ƒ¿»»∆¬»≈«»ƒ¿
BËÏ˜Ó ¯ÈÚ54ËtLÓ ÔÈ‡ BÏÂ :¯Ó‡pL ;¯eËt - ƒƒ¿»»∆∆¡«¿≈ƒ¿«

˙ÂÓ55. »∆

וכשם 53) לעיר. סביב אמה אלפיים והוא העיר, גבול
יא:). שם (משנה קולט תחומה כך קולטת, שהעיר

הדין 54) שבית אחרי מקלט מעיר ביוצא המדובר אין [כאן
שעמד  לפני וברח כשהקדים בדרך, כשהוא אלא הגלוהו,
רבינו  שמבאר כמו אותו, מחזירים דין כשבית או בדין
מעיר  היוצא אבל ט, הלכה סיום שהיא י הלכה בתחילת
י  בהלכה לקמן דינו נתבאר דין בית שהגלוהו אחרי מקלטו
בדין  שעמד שלפני מזה, ויוצא ברישא. יא ובהלכה בסיפא
כתב  וכן פטור, הרגו ואם להרגו, הדם לגואל אסור כן גם
כך  ומתוך רבינו. בדעת א קטן סעיף ב סימן החושן בקצות
נקבע  שלא רוצח כוללת כאן "בשגגה" שהמלה לומר עלינו
הזיד  אם לקבוע יפה כוחו הדין בית שרק ומסתבר, זדונו.
י:) (מכות הונא רב דברי מפרש שרבינו ומבואר, שגג. או
בדרך  בהרגו פטור", - והרגו הדם גואל ומצאו שגלה "רוצח
ואמר  הונא רב סתם ולפיכך כשהחזירוהו או כשהקדים
הקדים  אם שגם לך לומר "בשגגה", הוסיף ולא "שהרגו"
שגגתו]. או זדונו דין בית שקבעו לפני מקלט לעיר וברח

אחרי 55) הדם גואל ירדוף "פן מדבר הדם בגואל והכתוב
מדוע  הרישא, את מסבירה והסיפא נפש" והיכהו ... הרוצח
מפני  מפחד ואינו מוות, משפט לו שאין משום נפש? יכהו

"פט  כאן וכתב דייק [רבינו דין. י בית בהלכה ולקמן ור"
להרגו", הדם גואל ביד "ורשות כתב: מקלטו מעיר ביצא
ואם  להרגו הדם לגואל אסור בדין שעמד שלפני ללמדך
לעיר  גלות המחוייב את כשמחזירים בדרך וכן פטור. הרגו

להרגו]. הדם לגואל מותר בזדון כשיצא אבל מקלט,

.é„Á‡56ÒkiL Ì„˜ C¯ca B‚¯B‰‰57,ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ∆»«¿«∆∆…∆∆ƒ»≈¿ƒƒ¿»
B˙¯ÈÊÁa B‚¯‰L B‡58B˙B‡ ÔÈ¯ÓBML ÌÈM‰ ÌÚ59. ∆¬»«¬ƒ»ƒ«¿«ƒ∆¿ƒ
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ÒÎ60È¯‰ - ÔB„Êa dÓeÁ˙Ï ıeÁ ‡ˆÈÂ BËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»»ƒ¿»¿»¬≈
‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯Èz‰ ‰Ê61.B‚¯‰Ï Ìc‰ Ï‡B‚Ï ˙eL¯e , ∆ƒƒ«¿¿ƒ»¿¿≈«»¿»¿

ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì„‡ Ïk B‚¯‰ Ì‡Â62:¯Ó‡pL ; ¿ƒ¬»»»»≈«»ƒ»»∆∆¡«
Ìc BÏ ÔÈ‡63. ≈»

זה 56) בעצם אבל י, הלכה כאן מתחילה בדפוסים בין.
ט. להלכה הלכה 57)שייך למעלה (ראה בדין שעמד לפני

שם.58)ז). גלות. ונתחייב בדין שעמד לא 59)לאחר
נאמר  שהרי ייהרג, יהרוג שאם הדם. בגואל מתרים שיהיו
יהרוג  שלא אותו שיפייסו אלא פטור, הרג שאם  ט בהלכה
חכמים  תלמידי דרושים כך ולשם בשגגה, הרוצח את
הריהו  הרגו אם אבל נשמעים, ודבריהם לפייס היודעים

ח. הלכה למעלה ראה כנראה 60)פטור, מתחילה כאן
י. "כי 61)הלכה התורה מצוות על ועבר ופשע הואיל

ז  פרק לקמן וראה כח) לה, (במדבר "... ישב מקלטו בעיר
ח. להרגו.62)הלכה אסור לכתחילה "ואם 63)אבל

אותו  ומצא שמה ינוס אשר מקלטו עיר גבול את הרוצח יצא
את  הדם גואל ורצח מקלטו, עיר לגבול מחוץ הדם גואל
כהורג  הוא "הרי מפרש לתורה ורש"י דם", לו אין הרוצח
חייב  אינו אדם, כל הרגו כך ומשום דם" לו שאין המת, את

קס). מסעי, (ספרי עליו

.àéÏk - ‰‚‚La BËÏ˜Ó ¯ÈÚ ÌeÁ˙Ï ıeÁ ‡ˆÈ»»ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿»»»
‰ÏBb ,Ì„‡ ¯‡L ÔÈa Ìc‰ Ï‡Bb ÔÈa ,B‚¯B‰‰64ÏÚ «¿≈≈«»≈¿»»»∆«

ÌeÁz CB˙a B‚¯‰ .B„È65Ï‡B‚ elÙ‡ ,BËÏ˜Ó ¯ÈÚ »¬»¿¿ƒƒ¿»¬ƒ≈
ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - Ìc‰66. «»¬≈∆∆¡»»»

ההורג 64) רבינו: ופירש גולה" "בשוגג נאמר: שם בגמרא
מקלטו  עיר לתחום מחוץ בשוגג שיצא הרוצח את  בשוגג
אדם  ככל נהרג הוא הרי במזיד הרגו שאם [ומובן, גולה

תי). מצוה חינוך שהקדים 65)(מנחת ברוצח גם [המדובר
ז]. הלכה (למעלה בדין שעמד לפני למקלט וברח

לפני 66) מקלט לעיר בבריחתו תועלת אין כן לא שאם
אבל  במזיד, כשהרגו [והמדובר משנה). (כסף בדין שעמד
וממנו  שוגג דין רבינו כתב ראשונה בבבא גולה. - בשוגג
וממנו  מזיד דין כותב הוא שנייה ובבבא מזיד, דין למד אתה
דיני  סיכום והרי שם). חינוך (מנחת שוגג דין למד אתה
זה  בפרק בפירוש נאמרו מהם רבינו, לשיטת הדם גואל
.1 שוגג: ברוצח א. לשונו: מדיוק למדנו ומהם ו, ובפרק
לעיר  אותו מחזירים דין ובית לגלות דינו שנגמר אחרי
ואם  בדרך להרגו הדם לגואל אסור ז) הלכה (כאן מקלטו
(הלכה  דינו שנגמר לפני כשהרגו הדין וכן פטור. - הרגו
.3 יא). (הלכה נהרג מקלטו עיר בתחום הרגו אם .2 טֿי).
אסור  בשוגג יצא .4 להרגו. הדם לגואל אסור בשוגג יצא
גולה. - בשוגג נהרג, במזיד הרגו ואם להרגו הדם לגואל
קרוב  שוגג .5 יֿיא). (הלכות אחר אדם הרגו אם הדין וכן
הנרצח  של למיתתו גרם מצוי בלתי שמקרה כגון לאונס,
(פרק  אדם ככל נהרג - הדם גואל הרגו ואם הגלות מן פטור
הרבים  לרשות שזרק כגון לזדון, קרוב שוגג .6 ג). הלכה ו
אין  כי גולה אינו אדם, והמיתה להמית כדי בה שיש אבן
נתכוון  לא שהרי ממש, כמזיד דינו ואין בגלות, כפרה לו
לכתחילה  אבל עליו, נהרג אינו הדם גואל הרגו ואם להרוג,
אחד  עד יש אם הדין וכן .7 ד). (הלכה להרגו לו אסור

ב. ה). הלכה (שם התראה ובלי עדים שני או שהרג בלבד
גואל  על מצוה למיתה דינו שנגמר אחרי .8 מזיד: ברוצח
אם  .9 ב). הלכה א פרק (למעלה הדין גזר את לבצע הדם
הוא  הרי - דינו, שנגמר לפני מקלט עיר תחום בתוך הרגו
(וראה  הזיד שהרוצח כך אחר שהוברר אףֿעלֿפי נהרג,

א)]. קטן סעיף ב סימן המשפט חושן החושן קצות

.áéËÏB˜ ÁaÊn‰67ÔB„Êa ‚¯B‰a ¯Ó‡pL .68ÌÚÓ : «ƒ¿≈«≈∆∆¡«¿≈¿»≈ƒ
ÈÁaÊÓ69BÈ‡ ‰‚‚La ‚¯B‰‰L ÏÏkÓ ,˙eÓÏ epÁwz ƒ¿¿ƒƒ»∆»ƒ¿»∆«≈ƒ¿»»≈

,ÁaÊÓ BËÏ˜e ‰‚‚La ‚¯B‰‰ ,CÎÈÙÏ .ÁaÊna ‚¯‰∆¡»«ƒ¿≈«¿ƒ»«≈ƒ¿»»¿»ƒ¿≈«
ÈÓk ,ÂÈÏÚ ‚¯‰ ‰Ê È¯‰ - Ìc‰ Ï‡Bb ÌL B‚¯‰Â«¬»»≈«»¬≈∆∆¡»»»¿ƒ

.ËÏ˜Ó ¯ÈÚ CB˙a B‚¯‰L∆¬»¿ƒƒ¿»

יב).67) (מכות המקלט עיר דין לו איש 68)יש יזיד "וכי
בערמה". להרגו רעהו ועומד 69)על הוא, כהן אפילו

עוזיאל  בן יונתן תרגום שם ראה המזבח, גבי על ומשמש
ד): פרשה (משפטים המכילתא לשון וזה ירושלמי. ותרגום
ליהרג, ויוצא מידו העבודה שמבטלים מגיד ... מזבחי מעם
מעל  ולא מזבחי מעם שדרש: פה.) (יומא עקיבא כרבי ולא
העבודה" את דוחה "רציחה הלשון משמעות וכן מזבחי.

כאן. למלך משנה וראה לה: סנהדרין

.âéËÏB˜ ÔÈ‡70ÌÈÓÏBÚ‰ ˙Èa ÁaÊÓ ÏL Bb‚ ‡l‡71 ≈≈∆»«∆ƒ¿«≈»»ƒ
Ïa,¯Ê Ï·‡ ;B„Èa ‰„B·ÚÂ Ô‰k ‡l‡ ËÏB˜ ÔÈ‡Â ,„· ƒ¿«¿≈≈∆»…≈«¬»¿»¬»»

‚¯‰pL ‰ÚLa „·BÚ BÈ‡L Ô‰k B‡72‰È‰L B‡ , …≈∆≈≈¿»»∆∆¡«∆»»
B‡ BÏ CeÓÒ ‡l‡ ÁaÊÓ ÏL Bbb ÏÚ ‰È‰ ‡ÏÂ „·BÚ≈¿…»»««∆ƒ¿≈«∆»»

ÂÈ˙B¯˜a ÊÁB‡73.ËÏ˜ BÈ‡ - ≈¿«¿»≈ƒ¿»

בשגגה.70) ההורג ולא 71)את בירושלים המקדש בית
מזבחי" "מעם כתוב כי בגבעון, או בשילה במה של מזבח

(שם). לי המיוחד הדם.72)כלומר, גואל ידי על
כח).73) ב, (מלכיםֿא שלמה מפני שברח כיואב

.ãé,ÌL B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ - ÁaÊn‰ BËÏwL ÈÓ ÔÎÂ¿≈ƒ∆¿»«ƒ¿≈«≈«ƒƒ»
¯ÈÚÏ B˙B‡ ÔÈÏ‚Óe ÔÈ¯ÓBL [BÏ] ÔÈ¯ÒBÓ ‡l‡∆»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ

BËÏ˜Ó74ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .75˙eÏb ·iÁÓa ?76; ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿À«»
ÔÈ„a ep‚¯‰È ‡lL CÏn‰ ÔÓ „ÁtL ÈÓ Ï·‡¬»ƒ∆»«ƒ«∆∆∆…««¿∆¿ƒ

˙eÎÏn‰77˙‡¯B‰a e‰e‚¯‰È ‡lL ÔÈc ˙ÈaÓ B‡ , ««¿ƒ≈ƒ∆…««¿¿»«
BÏ CÓÒÂ ÁaÊnÏ Á¯·e ,‰ÚL78- ¯Ê ‰È‰ elÙ‡Â , »»»««ƒ¿≈«¿ƒ¿««¬ƒ»»»

Ïv ‰Ê È¯‰79˙eÓÏ ÁaÊn‰ ÌÚÓ B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â , ¬≈∆ƒ»¿≈¿ƒ≈ƒ«ƒ¿≈«»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ·iÁ˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ .ÌÏBÚÏ80˙e„Úa ¿»∆»ƒ≈ƒ¿«≈ƒ«≈ƒ¿≈

.„ÈÓz ÔÈc ˙Èa È‚e¯‰ Ïk ¯‡Lk ,‰‡¯˙‰Â ‰¯eÓb¿»¿«¿»»ƒ¿»»¬≈≈ƒ»ƒ

ביותר.74) לו הקרובה מקלט אלא 75)לעיר קולט שאין
בידו. ועבודה כהן אלא קולט ואין מזבח, של גגו

התורה.76) דין פי על דין בבית המורד 77)שנתחייב כגון
ח), הלכה ג, פרק מלכים (הלכות אותו המבזה או במלך
דין  לפי מיתה חייב שאינו מי אפילו להרוג רשאי שהמלך

ד. הלכה ב פרק למעלה ראה על 78)התורה. דווקא ולאו
המזבח. ממעשה 79)גג שהקשה מה משנה כסף ראה

לבית 80)יואב. למות" תיקחנו מזבחי "מעם הכתוב כי
אלא  למוות אדם לדון יכולים אינם דין ובית נאמר, דין

ובהתראה. גמורה בעדות
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ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לזה.1) זה בין ומה כוונה, בלא ההורגים הם ששלשה יבאר

ודין  שונא. ואיזהו נקלט, אם בשגגה שהרג השונא ודין
ה  לחנות או הבית בעל לחצר ונהרג הנכנס ברשות שלא נגר

כו'. בשוגג

.à‰LÏL2.‰ek ‡Ïa ÌÈ‚¯B‰‰ Ì‰ ¿»≈«¿ƒ¿…«»»

גלות,2) שחייב בשגגה בהורג רבינו פתח הקודם הפרק את
השוגג. סוגי את לפרט בא הוא וכאן

.á‰¯eÓ‚ ‰ÓÏÚ‰Â ‰‚‚La ‚¯B‰ LÈ3¯Ó‡pL e‰ÊÂ . ≈≈ƒ¿»»¿«¬»»¿»¿∆∆∆¡«
‰„ˆ ‡Ï ¯L‡Â :Ba4‰Ï‚iL :BÈ„Â .5ËÏ˜Ó È¯ÚÏ «¬∆…»»¿ƒ∆ƒ¿∆¿»≈ƒ¿»
ÏˆpÈÂ6e¯‡aL BÓk ,7. ¿ƒ»≈¿∆≈«¿

כוונה.3) שום אונקלוס 4)ללא שם ראה התכוון, לא
למעלה 5)ורש"י. ראה כפרה. לשם בדין, גלות הוא חייב

א. הלכה ה מקום 6)פרק המקלט משמש כך, על נוסף
לך  "ושמתי הפסוק: בסוף ככתוב הדם, גואל מיד מנוס

שמה". ינוס אשר חמישי.7)מקום בפרק

.âÒ‡Ï ·B¯˜ ‰‚‚M‰ ‰È‰˙Â ‚¯B‰ LÈÂ8:‡e‰Â . ¿≈≈¿ƒ¿∆«¿»»»¿…∆¿
‡Ït Ú¯‡Ó ‰Ê ˙˙ÈÓa Ú¯‡iL9·¯a ÈeˆÓ BÈ‡L , ∆∆¡«¿ƒ«∆¿…»∆∆∆≈»¿…

˙eÏb‰ ÔÓ ¯eËt ‡e‰L :BÈ„Â .Ì„‡ Èa ˙BÚ¯‡Ó10, ¿…¿¿≈»»¿ƒ∆»ƒ«»
ÂÈÏÚ ‚¯‰ - Ìc‰ Ï‡B‚ B‚¯‰ Ì‡Â11. ¿ƒ¬»≈«»∆¡»»»

חֿיד.8) הלכות וסוף ז, הלכה סוף לקמן מקרה 9)ראה
מצוי,10)נדיר. במקרה אלא גלות התורה חייבה לא

יד. הלכה סוף בעיר 11)וראה לשבת שחייב ברוצח, רק
לעיר  מחוץ אותו להרוג הדם לגואל רשות ניתנה מקלט,
קרוב  רוצח וכן ו). יט, דברים כוֿכט; לה, (במדבר מקלטו
חמור, שעוונו מפני אותו, קולטות מקלט ערי שאין לזדון,
מלשבת  שפטור - לאונס קרוב או באונס ההורג מהֿשאיןֿכן

מקלט. בעיר

.ãÔB„ÊÏ ‰·B¯˜ ‰‚‚M‰ ‰È‰˙Â ‰‚‚La ‚¯B‰ LÈÂ12. ¿≈≈ƒ¿»»¿ƒ¿∆«¿»»¿»¿»
‰ÚÈLt BÓk ¯·ca ‰È‰iL :‡e‰Â13BÏ ‰È‰L B‡ , ¿∆ƒ¿∆«»»¿¿ƒ»∆»»

BBÂÚL ÈtÓ .‰ÏB‚ BÈ‡L :BÈ„Â .¯‰Ê ‡ÏÂ ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿…ƒ¿»¿ƒ∆≈∆ƒ¿≈∆¬
BÏ ˙¯tÎÓ ˙eÏb ÔÈ‡ ,¯eÓÁ14ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡Â . »≈»¿«∆∆¿≈»≈ƒ¿»

B˙B‡ ˙BËÏB˜15˙eÏb ·iÁÓ‰ ‡l‡ ˙BËÏB˜ ÔÈ‡L , ¿∆≈»¿∆»«¿À»»
„·Ïa16ÌB˜Ó ÏÎa Ìc‰ Ï‡B‚ B‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .17 ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿»≈«»¿»»

.¯eËt - B‚¯‰Â«¬»»

להרוג.12) התכוון שלא הלכה 13)אףֿעלֿפי להלן ראה
דוגמה. שמים.14)ו, לו 15)כלפי משמשות אינן

הדם. גואל מפני בגלות.16)מקלט כפרה לו שאין זה ולא
מקלט.17) בעיר אפילו

.ä?‰Ê ‰OÚÈ ‰Óe18.Ìc‰ Ï‡BbÓ BÓˆÚ ¯ÓLÈÂ ·LÈ ««¬∆∆≈≈¿ƒ¿…«¿ƒ≈«»
ÌÈÁˆ¯‰ Ïk ÔÎÂ19e‚¯‰L20„Á‡ „Úa21‡Ïa B‡ ¿≈»»«¿»ƒ∆»¿¿≈∆»¿…

‰‡¯˙‰22Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23Ô‚¯‰ Ì‡ ,24ÔÈ‡ - Ìc‰ Ï‡Bb «¿»»¿«≈»∆ƒ¬»»≈«»≈
‡Ïa ‚¯B‰‰Ó ÌÈ¯eÓÁ el‡ eÈ‰È ‡Ï .ÌÈÓc Ì‰Ï»∆»ƒ…ƒ¿≈¬ƒ≈«≈¿…

.‰ek«»»

יהרג.18) ח.19)שלא הלכה ד פרק למעלה ראה

ֿ 21)בכוונה.20) בית למיתת דרושים והתראה עדים שני
עד  בפני ההורג את אף להרוג מותר למלך אבל בלבד, דין
פטור, שהרגו הדם גואל ואף התראה, בלי ההורג ואת אחד
וראה  שם; שמח' ו'אור י, הלכה ג פרק מלכים הלכות ראה
השגת  וראה מ. פרק סוף שלישי חלק נבוכים' 'מורה

כאן. עדים.22)הראב"ד שני שהוכחשו 23)בפני כגון
שם. למעלה בחקירות, הוכחשו ולא בבדיקות העדים

להרגם.24) אסור לכתחילה אבל בדיעבד,

.å?„ˆÈk25˜¯Bf‰26B‡ ,‰‚¯‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ô·‡ ≈««≈∆∆ƒ¿»«ƒ¿»¿»
,‰˙ÈÓ‰Â Ô·‡ ‰ÏÙÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï BÏ˙k ¯˙Bq‰«≈»¿ƒ¿»«ƒ¿»¿»∆∆¿≈ƒ»

ÌBia B¯˙qL ÔÈa27·B¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÈla B¯˙qL ÔÈa ≈∆¿»«≈∆¿»««¿»¬≈∆»
„ÈÊÓÏ28È¯‰L ,‡È‰ ˙eÚÈLt BfL ÈtÓ ;ËÏ˜ BÈ‡Â , ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒƒ∆¬≈

ÔiÚÏ BÏ ‰È‰29.¯zÒÈ B‡ ˜¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â »»¿«≈¿««»ƒ¿…ƒ¿…

לאונס.25) קרובה או לזדון קרובה התכוון 26)שגגה ולא
ח.). (מכות יכול 27)להרוג קל שבעיון גדולה, שפשיעתו

בדרך. העובר את לראות שהרי 28)היה ממש, מזיד ולא
להרוג. התכוון שם.29)לא דרכים, עוברי ישנם אם

.æ‰tL‡Ï B¯˙Ò30da ÔÈÈeˆÓ ÌÈa¯‰ Ì‡ :‰ÏÈla31 ¿»»«¿»««¿»ƒ»«ƒ¿ƒ»
„ÈÊÓÏ ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ -32ÔÈ‡ Ì‡Â ;ËÏ˜ BÈ‡Â , ¬≈∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ≈

¯eËÙe ,Ò‡Ï ·B¯˜ ‰Ê È¯‰ - ÏÏk da ÔÈÈeˆÓ ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ»¿»¬≈∆»¿…∆»
.˙eÏb‰ ÔÓƒ«»

זבל 30) שם משליכים העיר שתושבי הרבים, שברשות
צרכיהם. שם עושים גם צרכיהם.31)ולפעמים לעשות

תפגע 32) והאבן אדם שם שיש הדעת על להעלות לו שהיה
היטב. לעיין עליו והיה בו,

.çda ˙Bt‰Ï ‰ÈeOÚ ‰tL‡‰ ‰˙È‰33,‰ÏÈla »¿»»«¿»¬»¿ƒ»»««¿»
Ì„‡ ‰¯˜Â ,ÌBia da ˙Bt‰Ï ‰ÈeOÚ dÈ‡Â34·LÈÂ ¿≈»¬»¿ƒ»»«¿ƒ¿»»»¿»«

‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ,‰¯È˙Ò ˙ÚLa Ô·‡ ÂÈÏÚ ‰ÏÙÂ ,ÌL»¿»¿»»»∆∆ƒ¿«¿ƒ»»≈¬≈∆
‰ÏBb35Ô·‡‰ ‰ÏÙpL ¯Á‡ Ì‡Â .36,·LÈÂ ‰Ê ‡a ∆¿ƒ««∆»¿»»∆∆»∆¿»«

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙ÓÂ ÂÈÏÚ ‰ÏÙÂ37.˙eÏb‰ ÔÓ ¿»¿»»»»≈¬≈∆»ƒ«»

צרכיהם.33) לעשיית אדם מאחר 35)ביום.34)בני
אבל  למזיד. קרוב זה אין ביום, בה להפנות עשויה שאינה
קורה  בלילה, בה להפנות עשויה והיא הואיל איננו, אונס גם
וראה  שם. פפא רב ביום, גם שם נפנה שמישהו לפעמים

באשפה. דיבורֿהמתחיל שם הקיר,36)'תוספות' מן
ארצה. שהגיעה ט.37)וקודם בהלכה הטעם

.è˜¯Bf‰ ÔÎÂ38B„iÓ ˙‡ˆiL ¯Á‡Â ,Ô·‡‰ ˙‡ ¿≈«≈∆»∆∆¿««∆»»ƒ»
BL‡¯ ˙‡ ‰l‰ ‡ÈˆB‰39;˙eÏbÓ ¯eËt - dÏa˜Â ƒ«»∆…¿ƒ¿»»ƒ»

e‰Ú¯ ˙‡ ‡ˆÓe :¯Ó‡pL40.BÓˆÚ ‡ÈˆÓÓÏ Ë¯t - ∆∆¡«»»∆≈≈¿»¿«¿ƒ«¿

החלון.39)שם.38) ונשל 40)מן ביער עצים בחוטב
ומשמע  מדבר, הכתוב - רעהו את ומצא העץ מן הברזל

אחרֿכך. עצמו שהמציא ולא שם, נמצא כבר שרעהו

.é‡BO‰41¯Ó‡pL ;ËÏ˜ BÈ‡ - ‰‚‚La ‚¯‰L42: «≈∆»«ƒ¿»»≈ƒ¿»∆∆¡«
BÏ ·ÈB‡ ‡Ï ‡e‰Â43B˙˜ÊÁ .44„ÈÊÓÏ ·B¯˜ ‡e‰L45. ¿…≈∆¿»∆»¿≈ƒ

ÌÈÓÈ ‰LÏL BnÚ ¯a„ ‡lL ‰Ê ?‡BO e‰Ê È‡Â46 ¿≈∆≈∆∆…ƒ≈ƒ¿»»ƒ
˙ÈÂÊ Ô¯˜Ï ÒÎ Ì‡ ÔÎÂ .‰·È‡‰ ÈtÓ47ÌL B˙ÈÓ‰Â ƒ¿≈»≈»¿≈ƒƒ¿«¿∆∆»ƒ∆¡ƒ»
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BÙe‚a BÙÁcL B‡ ,‰‚‚La48˜¯ÊÏ Ôek˙ B‡ ,49 ƒ¿»»∆¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿…
ÌÈzL50¯znL BzÚc ÏÚ ‰ÏÚL B‡ ,Úa¯‡ ˜¯ÊÂ ¿«ƒ¿»««¿«∆»»««¿∆À»
‚¯‰Ï51‰Ê ‚¯‰Ï Ôek˙pL B‡ ,52elÙ‡ ,‰Ê ˙‡ ‚¯‰Â «¬…∆ƒ¿«≈«¬…∆¿»«∆∆¬ƒ

ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‚¯‰Ï Ôek˙53Ï‡¯OÈ ‡ˆÓÂ ‰Ó‰a B‡ ƒ¿«≈«¬…≈»ƒ¿≈»¿ƒ¿»ƒ¿»≈
.ÔÈËÏ˜ ÔÈ‡Â ,„ÈÊÓÏ ÔÈ·B¯˜ el‡ Ïk È¯‰ -¬≈»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ

ט:41) גלות.42)מכות וחייב מיתה 43)בהורג לחייבו
יכול, אתה אי גלות לחייבו הרגו. שוגג שמא יכול, אתה אי

קס). מסעי, ('ספרי' הרגו מזיד עליו.44)שמא חזקה
גולה.45) ואינו נהרג אינו כך כז:46)ומשום סנהדרין
קרוב 47) זה הרי לקראתו, שבא באיש ופגע בידו וסכין

ז:). (שם ולהזהר דעתו על להעלות צריך שהיה למזיד,
שדחפו 48) - "הדפו נאמר: שם בגמרא להזהר. לו שהיה

שהמלה  מפרש שרבינו ונראה, שגולה. ומשמע בגופו",
על  גם נמשכת הברייתא של ברישא שם שנאמרה "פרט"
(כסףֿמשנה). בגופו שדחפו "פרט" נאמר: וכאילו זו, בבא

עו. הערה לקמן חלקית,49)ראה כוונה כאן ויש אבן,
גמורה". "העלמה זו אמות.50)ואין שתי מרחק

שם.51) הוא", למזיד קרוב - מותר ישראל,52)"האומר
שוגג. זה אין כך ראה 53)ומשום הריגתו, על מיתה שאין

יא. הלכה ב פרק למעלה

.àéÒÎp‰54B‚¯‰Â ,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ «ƒ¿»«¬«««««ƒ∆…ƒ¿«¬»
¯Ó‡pL ;˙eÏb‰ ÔÓ ¯eËt - ‰‚‚La ˙Èa‰ ÏÚa55: ««««ƒƒ¿»»»ƒ«»∆∆¡«

¯Úi· e‰Ú¯ ˙‡ ‡·È ¯L‡Â56˙eL¯ LiL ¯Úi ‰Ó - «¬∆»…∆≈≈««««««∆≈¿
‚¯‰pÏ57,CÎÈÙÏ .Ba ‡ˆBik Ïk Û‡ ,ÌLÏ Òk‰Ï «∆¡»¿ƒ»≈¿»«…«≈¿ƒ»

¯bp‰ ˙eÁÏ ÒÎp‰58˙eL¯a ‡lL59˙Ú˜a ‰ÊzÂ , «ƒ¿»«¬««»∆…ƒ¿¿ƒ¿»¿««
ÒÎ Ì‡Â ;˙eÏbÓ ¯eËt - ˙ÓÂ ÂÈt ÏÚ BÏ ‰ÁÙËÂ¿»¿»«»»»≈»ƒ»¿ƒƒ¿«

‰ÏBb ‰Ê È¯‰ - ˙eL¯a60. ƒ¿¬≈∆∆

ח.54) גלות.55)מכות שחייב בשגגה בהורג
עצים.56) גלות,57)לחטוב ההורג חייב כך ומשום

אבל  ביער, נמצא שמישהו דעתו על להעלות צריך שהיה
מפני  בשוגג ההורגו את התורה פטרה ברשות שלא נכנס אם

לאונס. קרוב לב:58)שזה לו 59)בבאֿקמא נתן הנגר
להכנס. בר'60)רשות יוסי ר' דברי בפירוש ראשון כלשון

יז  הלכה א פרק ומזיק חובל בהלכות וראה שם. חנינא
בהערות.

.áé‰ÏB„ ‰È‰L ÈÓ61,‚bÏ d˙BÏÚ‰Ï ˙È·Á‰ ˙‡ ƒ∆»»∆∆∆»ƒ¿«¬»«»
‰È‰L B‡ ;e‰˙‚¯‰Â B¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ ,Ï·Á‰ ˜ÒÙÂ¿ƒ¿««∆∆¿»¿»«¬≈«¬»«¿∆»»
ÔÓ ¯eËt - B‚¯‰Â B¯·Á ÏÚ ÏÙÂ ,ÌlÒa ‰ÏBÚ∆¿À»¿»««¬≈«¬»»ƒ

‡e‰ Òe‡ BÓk ‰fL .˙eÏb‰62‡L ;·B¯w‰ ¯·„ ‰Ê ÔÈ «»∆∆¿»∆≈∆»»«»
‡Ït BÓk ‡l‡ ,ÌÈzÚ‰ ·¯a ˙BÈ‰Ï63Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ ƒ¿¿…»ƒƒ∆»¿∆∆¬»ƒ

˙È·Á‰ ˙‡ ÏLÏLÓ ‰È‰64B¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ , »»¿«¿≈∆∆»ƒ¿»¿»«¬≈
B¯·Á ÏÚ ÏÙÂ ,ÌlÒa „¯BÈ ‰È‰ ;e‰˙‚¯‰Â65‰È‰ ; «¬»«¿»»≈¿À»¿»««¬≈»»

‰ÏÈbÚÓa ÏbÚÓ66- e‰˙‚¯‰Â B¯·Á ÏÚ ‰ÏÙÂ , ¿«≈¿«¿ƒ»¿»¿»«¬≈«¬»«¿
.‰ÏÈÙ C¯c ÏtiL - ˙ÓiÂ ÂÈÏÚ ÏtiÂ :¯Ó‡pL ;‰ÏBb∆∆∆¡«««≈»»«»…∆ƒ…∆∆¿ƒ»
¯·„Â ,˜Èf‰Ï ÌÈzÚ‰ ·¯a ÈeˆÓ ‰ÏÈÙ C¯„ È¯‰L∆¬≈∆∆¿ƒ»»¿…»ƒƒ¿«ƒ¿»»
‰hÓÏ „¯ÈÏ „·k‰ Ú·Ë È¯‰L ,˙BÈ‰Ï ‡e‰ ·B¯»̃ƒ¿∆¬≈∆««»≈≈≈¿«»

‰¯‰Óa67‰ÙÈ ÂÈOÚÓ Ôw˙Â BÓˆÚ Ê¯Ê ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ; ƒ¿≈»¿ƒ¿…≈≈«¿¿ƒ≈«¬»»∆
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ï‚È - ‰„È¯È ˙ÚLaƒ¿«¿ƒ»ƒ¿∆¿≈…«≈»∆

ז.).61) (מכות הבור ט.62)מן מכות ראה לאונס, קרוב
ליה. אמר דיבורֿהמתחיל עם 63)'תוספות' שהרי נדיר,

גוברת  הסולם על עלייתו עם או החבית את העלאתו
מטה. כלפי המושך האדם של או החבית לכובד ההתנגדות

מלשברה.64) שנזהר ואףֿעלֿפי למטה, מלמעלה מורידה
וישבור 65) יפול שלא נזהר שבוודאי אףֿעלֿפי והרגו,

הטיח 66)מפרקתו. את להחליק כדי מכבש, כמין מגלגל
המים. יורדים שמשם השיפוע, לצד אותו ומוליך שבגג,

זהירות 67) באמצעי לנקוט עליו בירידה כך ומשום
מיוחדים.

.âé·v˜68·v˜Ó ‰È‰L69ıÈÙBwa B„È dÈa‚‰Â ,70 «»∆»»¿«≈¿ƒ¿ƒ«»«ƒ
ÔÈOBÚL C¯„k ,ÌˆÚ‰ ¯aLÏ B¯ÈÊÁ‰Â ,ÂÈ¯BÁ‡Ï«¬»¿∆¡ƒ¿«≈»∆∆¿∆∆∆ƒ
‰‰a‚‰‰ ‡È‰L ,‰ÎÏB‰a ˙eÓiL Ïk :ÌÈ·vw‰««»ƒ…∆»¿»»∆ƒ««¿»»

ÂÈÙlÓ71ÂÈ¯Á‡Ó ‰„È¯ÈÂ72ÏÎÂ ;ÂÈÏÚ ‰ÏB‚ BÈ‡ - ƒ¿»»ƒƒ»≈«¬»≈∆»»¿…
ÂÈ¯Á‡Ó ‰iÏÚ ‡È‰L ,‰¯ÊÁa ˙eÓiL73‰„È¯ÈÂ ∆»«¬»»∆ƒ¬ƒ»≈«¬»ƒƒ»

ÏÏk‰ ‰Ê .‰ÏBb - ÂÈÙlÓ74B˙„È¯È C¯„aL Ïk :75- ƒ¿»»∆∆«¿»…∆¿∆∆¿ƒ»
B˙„È¯È C¯„a ‡lL ;‰ÏBb76elÙ‡Â .‰ÏB‚ BÈ‡ - ∆∆…¿∆∆¿ƒ»≈∆«¬ƒ

‰ÏB‚ BÈ‡ - ‰iÏÚ C¯ˆ ‡È‰L ‰„È¯Èa77. ƒƒ»∆ƒ…∆¬ƒ»≈∆

ז:68) מכות בשר, בשר.69)מוכר סכין 70)קוצץ
ופטור.71)גדולה. היא וסיום 72)עליה המשך

ופטור. כעליה דינה כך ומשום היא, תחילת 73)ההגבהה
למטה  בכיוון לפניו: במכה וחייב. היא מלפניו הירידה
במכה  ופטור. היא עליה למעלה בכיוון וחייב; היא ירידה
לירידה  כיוון הוא למעלה הכיוון הפוך: המצב לאחוריו,
ואינו  מלפניו העליה סיום הוא למטה הכיוון וחייב; לפניו
ישנן  שם [בבבלי ד), הלכה ב פרק מכות (ירושלמי גולה
ראה  רבינו. שיטת לפי ליישבן וקשה גירסאות, כמה
שם]. בירושלמי הפנים' ו'מראה כאן, כסףֿמשנה

שם.74) היא.75)משנה, ירידתו בדרך מאחוריו והעליה
דרך 76) בהמשך אלא ירידתו בדרך אינה מאחוריו וירידה

עליו"77)הגבהתו. השליך "או נאמר: שם [בבבלי
ופירש"י  עליה, צורך שהיא ירידה להביא כ) לה, (במדבר
שלדעת  ונראה לפטור, מפרש רבינו אולם לחיוב. – להביא
על  גם נמשכת הברייתא של שברישא "פרט" המלה רבינו
ונדחק  בגופו. דחפו בדין י בהלכה למעלה וראה זו. בבא
שליבה, נשמטה בדין הסוגיא שבסוף מפני זה לפירוש רבינו
שהיא  ירידה הכל (לדעת היא" עליה עלמא "דכולי אמרו
לניזקין  והא הא נאמר: מכן ולאחר היא), עליה - עליה צורך
בהלכות  מגידֿמשנה ראה הכל), לדעת מגלות, פטור (אבל

שם]. מכות ובגר"א ה"ד, פ"ו ומזיק חובל

.ãéÌlÒa ‰ÏBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk78‰·ÈÏL ‰ËÓLÂ ,79 ≈«»»∆¿À»¿ƒ¿¿»¿ƒ»
‰ÏÙÂ ÂÈÏ‚¯ ˙ÁzÓ80¯eËt - d˙ÈÓ‰Â81.˙eÏb‰ ÔÓ ƒ«««¿»¿»¿»¿≈ƒ»»ƒ«»

¯Á‡ „ˆÏ dÏ ‰ÎÏ‰Â ,‰Ê „ˆa ˜¯ÊÏ Ôek˙n‰ ÔÎÂ82; ¿≈«ƒ¿«≈ƒ¿…¿«∆¿»¿»»¿««≈
˙ÁpÓ Ô·‡ BÏ ‰˙È‰L B‡83da ¯Èk‰ ‡ÏÂ ,B˜ÈÁa ∆»¿»∆∆À««¿≈¿…ƒƒ»

ÌÏBÚÓ84‰ÏÙÂ ,„ÓÚÂ ,85‰ ÔÎÂ ;‰˙ÈÓ‰Â‡ÓBq86 ≈»¿»«¿»¿»¿≈ƒ»¿≈«≈
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ÈtÓ ,˙eÏb‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ Ïk - ‰‚‚La ‚¯‰L∆»«ƒ¿»»»≈¿ƒƒ«»ƒ¿≈
.Ò‡Ï ÔÈ·B¯˜ Ô‰L∆≈¿ƒ¿…∆

ממש.80)מדריגה.79)שם.78) ירידה שזוהי
(דעת 81) הוא" עליה עלמא "דכולי שם התלמוד כדעת

התשובות  בכל בעינה שעומדת דעה היא), עליה הכל,
לנזקין" והא "הא בגמרא רבינו גירסת לפי שם, הניתנות,
הגר"א, הגהות שם ראה לגלות", והא "הא גירסתנו במקום
 ֿ ובמגיד ד, הלכה ו פרק ומזיק חובל הלכות למעלה וראה

שם. גלות,82)משנה שחייב בשגגה בהורג בתורה, כתוב
מלשון  חז"ל ופירשו כב) לה, (במדבר צדיה" "בלא שהרג

ז: מכות שני, לצד לצדד נתכוון שלא ֿ 83)צידוד, בבא
כו: שהיה 84)קמא בעוד בחיקו אחר אדם שהניחה כגון

אדם.85)ישן. בשגגה 86)על בהורג בתורה כתוב
שהרג  שסומא למדו ומכאן כג), לה, (במדבר ראות" "בלא
רואה  אבל ראה, לא כאן שמשמע מגלות. פטור בשגגה
'ספרי' מקום, בשום רואה אינו סומא ואילו אחר. במקום

יהודה. ורבי מאיר רבי מחלוקת ט: ומכות קס, מסעי

.åèB˜ÈÁa Ô·‡ ‰˙È‰87,„ÓÚÂ ,dÁÎLe da ¯Èk‰Â , »¿»∆∆¿≈¿ƒƒ»¿≈»¿»«
ÏÏkÓ - ‰‚‚La :¯Ó‡pL ;‰ÏBb - ‰˙ÈÓ‰Â ‰ÏÙÂ¿»¿»¿≈ƒ»∆∆∆¡«ƒ¿»»ƒ¿»

‰ÚÈ„È BÏ ‰˙È‰L88ËÓL .89ıÚ‰ ÔÓ ÏÊ¯a‰ ∆»¿»¿ƒ»ƒ¿«««¿∆ƒ»≈
Úwa˙n‰90BÁkÓ ‡a ‰Ê ÔÈ‡L ÈtÓ ;‰ÏB‚ BÈ‡ - «ƒ¿«≈«≈∆ƒ¿≈∆≈∆»ƒ…

BÁk ÁkÓ ‡l‡91Ò‡ BÓk ‡ˆÓÂ ,92˜¯Bf‰ ÔÎÂ . ∆»ƒ…«…¿ƒ¿»¿…∆¿≈«≈
Ô·‡93ÏÚ ÌÈ¯Óz‰ ÔÓ eÏÙÂ ,ÌÈ¯Óz ÏÈt‰Ï ¯Ó˙Ï ∆∆¿»»¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«¿»ƒ«

BÁk ÁkÓ eÏÙpL ÈtÓ ;¯eËt - e‰e‚¯‰Â ˜BÈz94. ƒ«¬»»ƒ¿≈∆»¿ƒ…«…
.˙Baq‰ ¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»«ƒ

שם.87) בשוגג 88)בבאֿקמא חלב שבאוכל ואףֿעלֿפי
לידיעה  צריך בשוגג בהורג בתחילה, בידיעה צורך אין
שהוא  ביער", רעהו את יבוא "אשר שכתוב משום בתחילה,
ראה  שגגות, כשאר זו שגגה אין כך משום בתחילה. ידיעה
דיבורֿהמתחיל  ו'תוספות' ,79 עמ' לבבאֿקמא הבחירה בית

ופסק 89)בשגגה. ורבנן, רבי מחלוקת ז: מכות משנה
העץ 90)כרבנן. בתוך שהיה בשעה הקת מן הברזל נשמט

מה  רבינו מפרש כך והרג. למרחוק וניתז כורתו, שהוא
פירש  רש"י ואולם המתבקע", העץ "מן במשנה שנאמר
שני  את מביא שם חננאל ורבינו והרג. ופגע קיסם שניתז

מן 91)הפירושים. הברזל וניתוז כוחו, היא בעץ המכה
ח. שם הוא, כוחו כוח כתוצאה 92)העץ נשמט הברזל כי

בקת. היטב מהודק שהיה אףֿעלֿפי בעץ, המכה מן
ח.93) שם פפא, ונפילת 94)רב ראשון, כוח היא האבן

שני. כוח היא התמרים

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אשה 1) או ועבד עמו, רבו שמגלים שגלה תלמיד יבאר

דינו  שנגמר רוצח ודין לזונם. חייבים ובעלה רבו אם שגלתה
עיר  ודין מקלטו. בעיר בשגגה שהרג ורוצח ומת. להגלותו
מעיר  יוצא אם והגולה קולטת, אם רצחנים שרובה מקלט
הרוצח  את מחזיר כהנים מארבעה אחד ודין לעולם. מקלטו

כו'.

.à‰ÏbL „ÈÓÏz2;BnÚ Ba¯ ÔÈÏ‚Ó - ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ «¿ƒ∆»»¿ƒƒ¿»«¿ƒ«ƒ

ÈÏÚa ÈiÁÂ ,‰ÈÁiL È„k BÏ ‰OÚ - ÈÁÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«»»¬≈¿≈∆ƒ¿∆¿«≈«¬≈
‰ÓÎÁ3‰ÈL˜·Óe4„eÓÏz ‡Ïa‰˙ÈÓk ‰¯Bz »¿»¿«¿∆»¿…«¿»¿ƒ»

ÔÈ·eLÁ5BnÚ B˙·ÈLÈ ÔÈÏ‚Ó - ‰ÏbL ·¯‰ ÔÎÂ .6. ¬ƒ¿≈»«∆»»«¿ƒ¿ƒ»ƒ

י.2) בתורה 5)התלמידים.4)הרב.3)מכות שכתוב
"החכמה  וכתוב ה), יח, (ויקרא בהם" "וחי ובמצוותיה

יב). ז, (קהלת בעליה" ישיבה 6)תחיה בלא חיים לו שאין
שם). (מכות

.á„·Ú7‰ÏbL8BeÊÏ ·iÁ Ba¯ ÔÈ‡ - ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ9, ∆∆∆»»¿ƒƒ¿»≈««»¿
Ba¯Ï ÂÈ„È ‰OÚÓe10ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ‰˙ÏbL ‰M‡ Ï·‡ . «¬≈»»¿«¬»ƒ»∆»¿»¿ƒƒ¿»

ÏBÎÈ BÈ‡Â .deÊÏ ·iÁ dÏÚa -11È‡ˆ :dÏ ¯ÓBÏ «¿»«»¿»¿≈»«»¿ƒ
CÈ˙BBÊÓÏ CÈ„È ‰OÚÓ12ÔÈ˜ÈtÒÓ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , «¬≈»«ƒƒ¿«ƒ∆»ƒ≈»«¿ƒƒ

dÏ13. »

פרק 8)כנעני.7) למעלה ראה בשגגה. ישראל את שהרג
ג. הלכה ינוס 9)ה "הוא שכתוב אע"פ מזונות, לו לספק

"עשה  הקודמת בהלכה ואמרנו וחי", האלה הערים אחת אל
מפני  והטעם, רבו. על מוטלת זו חובה אין שיחיה", כדי לו
על  חזור אלא זנך ואיני עמי עשה לעבד: לומר הרב ש"יכול
שביניהם, העבדים להחיות ישראל שמצווים הפתחים",

ג. הלכה ה פרק עבדים הלכות יב. לו 10)גיטין לספק
בכתובה מזו  האל הערים מן אחת אל "ונס שכתוב אע"פ נות

הנישואין. בשעת לה לה 11)שנתן לספק שחובתו משום
ידיה. במעשה מותנית אינה על 12)מזונות לך מוחל אני

שאני  מזונותיך על לי תמחלי ואת לי, ששייכים ידיך מעשה
לך. לה 13)חייב לומר הוא יכול לה, במספיקים אבל

אע"פ  אותה, לזון חייב ואינו למזונותיך", ידיך מעשה "צאי
מקלט, בעיר עבודה לחפש דרכה שאין עליה, מכביד שזה

(שם). אותה מכירים שאין

.âÁˆB¯14BÈc ¯Ó‚pL15‰Ï‚iL Ì„˜ ˙Óe ,B˙BÏ‚‰Ï ≈«∆ƒ¿«ƒ¿«¿≈…∆∆ƒ¿∆
ÌLÏ ÂÈ˙BÓˆÚ ÔÈÎÈÏBÓ -16¯ÈÚa ˙nL ÁˆB¯Â . ƒƒ«¿»¿»¿≈«∆≈¿ƒ

BËÏ˜Ó17ÌL B˙B‡ ÔÈ¯·B˜ -18Ô‰k‰ ˙eÓiL ˙Ú·e . ƒ¿»¿ƒ»¿≈∆»«…≈
È¯·˜Ï ÌMÓ ÁˆB¯‰ ˙BÓˆÚ ÔÈÎÈÏBÓ ,ÏB„b‰«»ƒƒ«¿»≈«ƒ»¿ƒ¿≈

ÂÈ˙B·‡19. ¬»

יא:14) אע"פ 16)בביתֿדין.15)מכות המקלט. לעיר
ו) יט, (דברים הרוצח" אחרי הדם גואל ירדוף "פן שהטעם

קיים. אינו עדיין 17)שוב גלות, עונש קיבל שכבר אע"פ
הגדול. הכהן שימות עד לו נתכפר בהורג 18)לא כתוב

(במדבר  "שמה" פעמים שלוש המקלט, לעיר שנס בשוגג,
תהא  שם דירתו, תהא "שם רבותינו: ודרשו יט), יא, ו, לה,
מכילתא  קפא; שופטים, 'ספרי' קבורתו", תהא שם מיתתו,

שם. מכות כא; משפטים "ואחרי 19)דרשב"י הכתוב לפי
כח), (שם, אחוזתו" ארץ אל הרוצח ישוב הגדול הכהן מות
הוי  הקרקע), (בתוך אחוזתו בארץ שהיא ישיבה "איזהו

שם. קבורה", זו אומר

.ãÌiÂÏ‰ ¯‡L20ÌÈÎBM‰21ËÏ˜Ó È¯Úa22˙eÓiLk , ¿»«¿ƒƒ«¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿∆»
Ô‰Ó „Á‡ÌeÁz‰ CB˙a ‡ÏÂ ¯ÈÚa ¯a˜ BÈ‡ -23; ∆»≈∆≈ƒ¿»»ƒ¿…¿«¿

ÏÎÏe ÌLÎ¯ÏÂ ÌzÓ‰·Ï eÈ‰È Ì‰ÈL¯‚Óe :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿¿≈∆ƒ¿ƒ¿∆¿»¿ƒ¿À»¿…
Ì˙iÁ24‰¯e·˜Ï ‡ÏÂ ez ÌÈiÁÏ -25. «»»¿«ƒƒ¿¿…ƒ¿»
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יב.20) כרוצחים 21)מכות לשם שהוגלו אלו ולא
אשר 22)בשגגה. הערים "ואת ככתוב: הלויים, של שהן

ו). (שם, המקלט" ערי שש את ללויים, אלא 23)תתנו
לתחום. חוץ קברות בתי להם צרכי 24)נותנים ולכ

"לבהמתם", כתוב שהרי ממש, "חיה" לפרש ואין חייהם.
פא.). (נדרים היא בהמה בכלל שהרוצח 25)וחיה ואע"פ

הגדול, הכהן מות עד עראי קבורת אלא זו אין שם, נקבר
תהא  שם "שמה", במפורש התורה הדגישה שברוצח ועוד

שם). (מכות קבורתו

.äÁˆB¯26BËÏ˜Ó ¯ÈÚa ‰‚‚La ‚¯‰L27da ‰ÏBb - ≈«∆»«ƒ¿»»¿ƒƒ¿»∆»
‰eÎLÏ ‰eÎMÓ28‡ˆBÈ BÈ‡Â ,29ÈÂÏ ÔÎÂ .¯ÈÚ‰ ÔÓ30 ƒ¿»ƒ¿»¿≈≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ

‚¯‰L31B˙È„Óa32˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ ‰ÏBb -33È¯ÚÓ ∆»«ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»«∆∆≈»≈
¯‡a˙iL BÓk ,˙BËÏB˜ ÔlkL ÈÙÏ ;ÌiÂÏ‰34‚¯‰ Ì‡Â . «¿ƒƒ¿ƒ∆À»¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»«

BËÏB˜ ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÚÏ Á¯·e ,ÌiÂÏ‰ È¯ÚÓ ıeÁ35. ≈»≈«¿ƒƒ»«¿ƒ¬≈∆¿

יב:26) באותה 27)שם והרג וחזר המקלט, לעיר שגלה
בשוגג. העיר.28)עיר לצאת 29)בתוך רשאי  אינו

הראשון. הרצח כלשון 30)בגלל לוי", "ובן לומר צריך
שם. באחת 32)בשוגג.31)המשנה, בה, שדר בעירו

לה. במדבר ללויים, שנתנו הערים ושמונה מארבעים
ורשאי 33) בה, שיושב לעיר דין בית ע"פ גלה לא שהרי

ממנה. ט.34)לצאת הלכה ח פרק אע"פ 35)להלן
בגמרא  הרצח. מלפני הקבוע דירתו מקום אלא גלות זו שאין
(במדבר  ישב" מלקטו בעיר "כי מהכתוב זה דין למדו שם

כבר. שקלטתו עיר - כח) לה,

.åÌÈÁˆ¯ da¯L ËÏ˜Ó ¯ÈÚ36;˙ËÏB˜ dÈ‡ - ƒƒ¿»∆À»«¿»ƒ≈»∆∆
¯Ó‡pL37ÂÈ¯·c ˙‡ ‡È‰‰ ¯ÈÚ‰ È˜Ê ÈÊ‡a ¯a„Â :38 ∆∆¡«¿ƒ∆¿»¿≈ƒ¿≈»ƒ«ƒ∆¿»»

da ÔÈ‡L ¯ÈÚ ÔÎÂ .ÂÈ¯·„Ï Ì‰È¯·c ÔÈÂML ‡ÏÂ -¿…∆»ƒƒ¿≈∆ƒ¿»»¿≈ƒ∆≈»
ÌÈ˜Ê39˙ËÏB˜ dÈ‡ -40‡pL ;¯ÈÚ‰ È˜Ê :¯Ó ¿≈ƒ≈»∆∆∆∆¡«ƒ¿≈»ƒ

‡È‰‰41. «ƒ

י:36) המקלט.37)מכות לעיר שנמלט בשגגה ברוצח
בשגגה.38) כך 40)דיינים.39)שרצח ומשום

דיינים. בה להעמיד בה 41)משתדלים נמלט, שלשם
זקנים. שיהיו צריך בעיר

.æL‡ eˆ¯Â ËÏ˜Ó ¯ÈÚÏ ‰ÏbL ÁˆB¯¯ÈÚ‰ È ≈«∆»»¿ƒƒ¿»¿»«¿≈»ƒ
B„aÎÏ42È‡ ÁˆB¯ :Ì‰Ï ¯Ó‡È -43Û‡ :BÏ e¯Ó‡ . ¿«¿…«»∆≈«¬ƒ»¿«

ÔÎ Èt ÏÚ44Ô‰Ó Ïa˜È -45. «ƒ≈¿«≈≈∆

יב:42) מכות משנה, חשוב. איש שהיה שצריך 43)כגון
עלֿידו. תקלה שבאה חטאו, את ולפרסם אנו 44)להודיע

לכבדך. יט,45)רוצים (דברים הרוצח דבר "וזה שנאמר
דברו. לכפול צריך ואינו הראשון", דיבור אלא לך אין ד)

ב. פרק מכות תוספתא

.ç‰ÏBb‰46ÌÏBÚÏ BËÏ˜Ó ¯ÈÚÓ ‡ˆBÈ BÈ‡47elÙ‡Â . «∆≈≈≈ƒƒ¿»¿»«¬ƒ
‰ÂˆÓ ¯·„Ï48˙e„Ú ÔÈa ÔBÓÓ ˙e„Ú ÔÈa ,˙e„ÚÏ B‡ ƒ¿«ƒ¿»¿≈≈≈»≈≈

˙BLÙ49LÙ ÏÈv‰Ï elÙ‡Â .50ÏÈv‰Ï B‡ ,B˙e„Úa ¿»«¬ƒ¿«ƒ∆∆¿≈¿«ƒ
‰˜Ïc‰ „iÓ B‡ ¯‰p‰ „iÓ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓƒ«»≈»ƒƒ««»»ƒ««¿≈»

ÔÈÎÈ¯ˆ Ï‡¯OÈ Ïk elÙ‡ .˙Ïtn‰ ÔÓe51B˙ÚeL˙Ï ƒ««…∆¬ƒ»ƒ¿»≈¿ƒƒƒ¿»
‰Èe¯ˆ Ôa ·‡BÈk52˙BÓ „Ú ,ÌÏBÚÏ ÌMÓ ‡ˆBÈ BÈ‡ - ¿»∆¿»≈≈ƒ»¿»«

‰˙ÈÓÏ BÓˆÚ ¯Èz‰ - ‡ˆÈ Ì‡Â .ÏB„b‰ Ô‰k‰53BÓk . «…≈«»¿ƒ»»ƒƒ«¿¿ƒ»¿
e¯‡aL54. ∆≈«¿

יא:46) שם יוצא 47)משנה, אינו דחוף, לצורך ואפילו
הגדול. הכהן שימות או 48)עד (שם) החודש עדות כגון

סד). מסעי, שמעוני (ילקוט הבן את על 49)למול להעיד
מיתה. עליה שחייבים עבירה, שעבר כגון 50)אדם

את  להזים או להכחיש בא והוא שרצח, אדם על שמעידים
דוחה  נפש שפיקוח ואע"פ הנאשם, את ולהציל העדות

שבתורה. המצוות כל את של 51)כמעט נפש פיקוח וזהו
דוד.52)רבים. המלך בימי ישראל צבא ורשות 53)שר

חייב  שאינו יצא, לא כך ומשום אותו. להרוג הדם לגואל
אחרים. חיי להציל כדי חייו, ה 54)לסכן פרק למעלה

י. הלכה

.è„Á‡55‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁeLn‰ ÏB„b Ô‰k56„Á‡Â ∆»…≈»«»«¿∆∆«ƒ¿»¿∆»
ÌÈ„‚·a ‰a¯Ó‰57„·BÚ‰ ÏB„b‰ Ô‰k‰ „Á‡Â ,58 «¿À∆ƒ¿»ƒ¿∆»«…≈«»»≈

¯·ÚL Ô‰k‰ „Á‡Â59˙nL ÔzÚa¯‡Ó „Á‡ Ïk ,60- ¿∆»«…≈∆»«»∆»≈«¿«¿»∆≈
¯ÈÊÁÓ61ÁˆB¯‰ ˙‡62‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ Ï·‡ .63BÈ‡ «¬ƒ∆»≈«¬»¿«ƒ¿»»≈

ËBÈ„‰ Ô‰Îk ‡e‰L ÈtÓ ,¯ÈÊÁÓ64. «¬ƒƒ¿≈∆¿…≈∆¿

יא.).55) (מכות ובין . . מימות 56)בין. הגדולים הכהנים
(יומא  יאשיהו המלך בימי המשחה שמן שנגנז עד משה

ואילך.57)נב:). מיאשיהו ששימשו הגדולים הכהנים
בלבישת  היינו בגדים, בריבוי מתחנך הגדול הכהן והיה
(הוריות  לכן קודם שלבש ארבעה במקום בגדים שמונה

גדולה.58)יב.). בכהונה אז כהן 59)משמש שנטמא
הכהן  וכשנתרפא זמנית, תחתיו אחר ומינו חלה, או גדול
"כהן  ונקרא מתפקידו, האחר את העבירו לעבודתו, וחזר

לשעה 60)שעבר". עבודתו שכל שעבר, הכהן אפילו
יא: מכות חי, עדיין העובד הקבוע שהכהן ואע"פ היתה,

לעירו.62)במיתתו.61) מקלטו בפני 63)מעיר הנואם
ב). כ, (דברים המלחמה לפני פשוט,64)העם ככהן

גלות  לה,ובחייבי (במדבר הגדול" הכהן מות "עד כתוב
כח).

.éBÈc ¯Ó‚pL ÁˆB¯65Ô‰k ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,˙BÏ‚Ï ≈«∆ƒ¿«ƒƒ¿¿…»»»…≈
ÏB„b66‚¯B‰‰Â ;67‰È‰ ‡ÏÂ ,ÏB„b Ô‰k68Ô‰k ÌL »¿«≈…≈»¿…»»»…≈

¯Á‡ ÏB„b69Ô‰k ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,‚¯‰L ÏB„b Ô‰ÎÂ ; »«≈¿…≈»∆»«¿…»»»…≈
¯ÈÚÓ ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡Â ,ÔÈÏB‚ el‡ È¯‰ - ¯Á‡ ÏB„b»«≈¬≈≈ƒ¿≈»¿ƒ≈ƒ

ÌÏBÚÏ ËÏ˜Ó70. ƒ¿»¿»

של 66)שם.65) דינו שנגמר לפני הגדול הכהן שמת כגון
אחרי  הגדול הכהן מת ואם תחתיו. אחר מינו לא ועדיין זה,
יא). הלכה (לקמן מגלות פטור הרוצח דינו, שנגמר

בשוגג.67) ההורג 'בית 68)וכן ראה דינו. גמר בשעת
כאן. למכות שנזכרו 69)הבחירה' האחרים משלשה אחד

הקודמת. גדול 70)בהלכה כהן אחרֿכך מינו אם אפילו
מותו  שרק מהכתוב, למדו שם בגמרא זמן. לאחר ומת אחר,
מחזיר  הרוצח, של דינו גמר בשעת גדול כהן שהיה מי של

הגולה. את

.àéBÈc ¯Ó‚71ÏB„b‰ Ô‰k‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,˙BÏ‚Ï ƒ¿«ƒƒ¿¿««»≈«…≈«»
˙eÏb‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÁˆB¯‰ ‰Ï‚iL Ì„˜72Ì‡Â . …∆∆ƒ¿∆»≈«¬≈∆»ƒ«»¿ƒ
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¯Ó‚ ‡lL „Ú73Ô‰k epÓe ,ÏB„b‰ Ô‰k‰ ˙Ó BÈc «∆…ƒ¿«ƒ≈«…≈«»ƒ…≈
¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - BÈc ¯Ó‚ Ck ¯Á‡Â ,ÂÈzÁz ¯Á‡«≈«¿»¿««»ƒ¿«ƒ¬≈∆≈

ÈL ÏL B˙˙ÈÓa74ÂÈÙa BÈc ¯Ó‚pL75. ¿ƒ»∆≈ƒ∆ƒ¿«ƒ¿»»

שם.71) שגלה,72)מכות כמי הוא הרי דינו, שנגמר אחר
עם  כך ומשום לפועל, יצא לא עדיין הגלות שעונש אע"פ
כדין  מגלות, נפטר הכפרה, עיקר שהיא הגדול הכהן מיתת
ראה  הגדול. הכהן ומת אחד יום אפילו שגלה רוצח כל
כאן. טוב' יום ו'תוספות מברטנורא, עובדיה רבינו

שנגמר.73) ואע"פ 74)קודם בימיו, דינו שנגמר מפני
בימיו. הרג לבקש 75)שלא גדול) כהן (לאותו לו ו"היה

נענש  ולכן (שם), ביקש" ולא לזכות דינו שיגמור רחמים
במיתתו. תלוי הרוצח של שהחזרתו

.áéBÈc ¯Ó‚76‡ˆÓÂ77‰Le¯b Ôa ÏB„b‰ Ô‰k‰78 ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»«…≈«»∆¿»
‰ˆeÏÁ Ôa B‡79‰p‰k ‰ÏËa -80Ó‚ el‡Îe ,BÈc ¯ ∆¬»»¿»¿À»¿ƒƒ¿«ƒ

ÌÏBÚÏ ÌMÓ ‡ˆBÈ BÈ‡Â ,ÏB„b Ô‰k ‡Ïa81. ¿……≈»¿≈≈ƒ»¿»

(שם).76) שהרי 78)נודע.77)לגלות לכהונה, ופסול
כהונה. מאיסורי השאיר 79)נולד ולא בעלה שמת אשה,

בן  לו וילדה באיסור, לכהן ונישאה יבמה לה וחלץ ילדים,
גדול. כהן ומינהו פסול, שהוא ידעו למפרע,80)ולא

דינו  שנגמר בשעה גדול כהן היה שלא בדבר הוברר שהרי
שהקרבנות  מקדש, ביאת מהלכות בפ"ו [ראה לגלות. זה של
כהונה  בטלה ולא כשרים, הפסול שנודע לפני שהקריב
(דברים  הפסוק מן ולמדוה היא, הכתוב גזירת שם למפרע,
חללים  אפילו תרצה", ידיו ופועל חילו ה' "ברך יא) לג,

יב.)]. שם (בגמרא תרצה ידיו פועל למעלה 81)שבו, ראה
י. הלכה

.âéÏB„b‰ Ô‰k‰ ˙BÓ ¯Á‡ B¯ÈÚÏ ·ML ÁˆB¯82- ≈«∆»¿ƒ«««…≈«»
- Ìc‰ Ï‡B‚ B‚¯‰ Ì‡Â .Ì„‡ Ïk ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿»»»»¿ƒ¬»≈«»

ÂÈÏÚ ‚¯‰83B˙eÏ‚a BÏ ¯tk˙ ¯·kL ;84. ∆¡»»»∆¿»ƒ¿«≈¿»

ארץ 82) אל הרוצח ישוב הגדול הכהן מות "ואחרי ככתוב:
כח). לה, (במדבר גואל 83)אחוזתו" עלֿידי או בביתֿדין

לעירו. ששב הרוצח של מות 84)הדם עד שנמשכה
ב: מכות ראה הכהן.

.ãé¯ÊBÁ BÈ‡ - ¯tk˙pL Èt ÏÚ Û‡85‰¯¯OÏ da86 ««ƒ∆ƒ¿«≈≈≈»«¿»»
da ‰È‰L87B˙l„bÓ „¯eÓ ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ ;ÌÏBÚÏ ∆»»»¿»∆»¬≈»ƒ¿À»

‰ÏB„b‰ BÊ ‰Ïwz ‰‡·e ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÓÈ Ïk88.B„È ÏÚ »»»ƒ»»«»»«¿»«»

הגדול.85) הכהן מות אחר לעירו, ששב לאחר
אחוזתו 86) ארץ אל הרוצח ישוב הגדול הכהן מות "ואחרי

ישוב  אומר, מאיר רבי יהודה. רבי דברי לשררותו, ולא -
כדעת  רבינו ופסק קס). מסעי ו'ספרי' יג. (מכות לשררותו"
כרבי  הלכה - יהודה ורבי מאיר רבי הכלל לפי יהודה, רבי

לקבל.87)יהודה. רשאי יותר, ירודה אחרת, שררה אבל
ראה 88) עבירות. משאר חמורה שהיא דמים, שפיכות

ט. הלכה ד פרק למעלה

.åèÏ·BÁ‰L Èt ÏÚ Û‡89˙˙ÈÓ ·iÁ ÔB„Êa ÂÈ·‡a ««ƒ∆«≈¿»ƒ¿»«»ƒ«
ÔÈc ˙Èa90‚¯B‰‰ BÓk91ÂÈ·‡a Ï·Á Ì‡ ,Ì„‡ ¯‡L ≈ƒ¿«≈¿»»»ƒ»«¿»ƒ

˙eÏb ·iÁ BÈ‡ - ‰‚‚La Bn‡a B‡92‰·iÁ ‡lL ; ¿ƒƒ¿»»≈«»»∆…ƒ¿»

[‚¯B‰Ï] ‡l‡ ˙eÏ‚ ‰¯Bz93,„·Ïa ‰‚‚La Ì„‡ LÙ »»∆»¿≈∆∆»»ƒ¿»»ƒ¿«
e¯‡aL BÓk94. ¿∆≈«¿

חבורה.89) מות 90)עושה ואמו אביו ומכה ככתוב:
טו). כא, (שמות כהורג 92)במזיד.91)יומת דינו ואין

ח:). (מכות בשוגג מכה 93)אדם רוצח שמה ונס ככתוב:
קנט. שם 'ספרי' וראה יא). לה, (במדבר בשגגה נפש

ה.94) פרק למעלה

ה'תשע"ה  אלול י"ז ג' יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) יהיו. וכמה מקלט ערי להפריש שמצותֿעשה יבאר

בכל  מקלט ערי של הדרכים מתקנים באדר עשר בחמשה
מקלט. לערי בינן ומה קולטות הלוים ערי כל ודין שנה.

.à‰OÚ ˙ÂˆÓ2LÈ¯Ù‰Ï3ËÏ˜Ó È¯Ú4:¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»≈ƒ¿»∆∆¡«
LBÏL5ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈ‡Â .CÏ ÏÈc·z ÌÈ¯Ú6˙B‚‰B »»ƒ«¿ƒ»¿≈»≈ƒ¿»¬

Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡7. ∆»¿∆∆ƒ¿»≈

בפרט.2) העם ראשי ועל בכלל הציבור לייחד.3)על
הדם.4) גואל מיד שוגג ההורג את ותחילת 5)להציל

(ספרי  כך" על דין בית "להזהיר לאמר", "מצווך הפסוק
קפג). מקלט.6)שופטים, ערי הפרשת מצוות ואין

ה'7) אשר ארצך, בתוך לך תבדיל ערים "שלוש ככתוב:
יהיו  לארץ שבאו כיוון "יכול לרשתה", לך נותן אלוקיך
לא  אמרת: לארץ, (ש)בחוצה מקלט ערי למנות חייבים
אתם  לכם, ניתן כאשר לכם', נותן אני 'אשר אלא אמרתי
זוטא  (ספרי לארץ" בחוצה ולא מקלט, ערי למנות חייבים

אתם"). "כי פסקה לה, מסעי שמעוני בילקוט מובא

.áÌÈ¯Ú LLÂ8ea¯ ‰LÓ ÏÈc·‰ LÏL .eÈ‰9¯·Úa ¿≈»ƒ»»ƒ¿ƒ∆«≈¿≈∆
Ôc¯i‰10ÚLB‰È ÏÈc·‰ LÏLÂ ,11ÔÚk ı¯‡a12. ««¿≈¿»ƒ¿ƒ¿À«¿∆∆¿««

תהיינה 8) מקלט ערי שש תתנו, אשר "והערים ככתוב:
יג). לה, (במדבר משה 9)לכם" (=הבדיל) יבדיל "אז

המישור  בארץ במדבר בצר את ... הירדן בעבר ערים שלוש
למנשי" בבשן גולן ואת לגדי, בגלעד ראמות ואת לראובני,

מאֿמג). ד, כאשר 10)(דברים ועוג, סיחון בארץ המזרחי,
לירדן" מעבר תתנו הערים שלוש "את ה': אותו ציווה

יד). לה, נפתלי 11)(במדבר בהר בגליל קדש את "ויקדשו
בהר  חברון היא ארבע קריית ואת אפרים בהר שכם ואת

ז). כ, (יהושע משה:12)יהודה" את ה' ציווה כאשר
תהיינה" מקלט ערי כנען, בארץ תתנו הערים שלוש "ואת
שיהושע  שנינו, ב פרק מכות [בתוספתא שם). (במדבר
ארבע  עד קולטות היו לא אבל לארץ, כשבאו מיד הפרישן
קפה, שופטים בספרי וכן וחלוקה, כיבוש של שנה עשרה
ט: במשנה רש"י אבל ו, הלכה ב פרק מכות ובירושלמי

וחלוקה]. כיבוש אחרי שהובדלו כותב

.â˙Á‡ ÔÈ‡13,Ôlk eÏc·iL „Ú ˙ËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯ÚÓ ≈««≈»≈ƒ¿»∆∆«∆À¿¿À»
ËÏ˜Ó È¯Ú LL :¯Ó‡pL14eÚÈ„B‰Â .ÌÎÏ ‰ÈÈ‰z ∆∆¡«≈»≈ƒ¿»ƒ¿∆»»∆¿ƒ»

„Ú ˙BËÏB˜ Ôc¯i‰ ¯·ÚaL LÏL ÔÈ‡L ,ea¯ ‰LÓ∆«≈∆≈»∆¿≈∆««¿≈¿«
ÔÏÈc·‰ ‰ÓÏÂ .ÔÚk ı¯‡aL LÏL eÏc·iL15:¯Ó‡ ? ∆À¿¿»∆¿∆∆¿««¿»»ƒ¿ƒ»»«
.‰pÓi˜‡ È„ÈÏ ‰ÂˆÓ ‰‡·e ÏÈ‡B‰ƒ»»ƒ¿»¿»ƒ¬«¿∆»
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ט:).13) (מכות הופרשו שכבר אלה שיהו 14)אפילו "עד
קס). מסעי וספרי (שם כאחת" קולטות הרי 15)ששתן

בחייו. יקלטו שלא ידע

.ãÁÈLn‰ CÏn‰ ÈÓÈa16ÏÚ ˙B¯Á‡ LÏL ÔÈÙÈÒBÓ ƒ≈«∆∆«»ƒ«ƒƒ»¬≈«
LM‰ el‡17ÌÈ¯Ú LÏL „BÚ EÏ zÙÒÈÂ :¯Ó‡pL , ≈«≈∆∆¡«¿»«¿»¿»»ƒ

È¯Úa ?Ô˙B‡ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÎÈ‰Â .‰l‡‰ LÏM‰ ÏÚ««»»≈∆¿≈»ƒƒ»¿»≈
eÈ·‡ Ì‰¯·‡Ï ˙¯ÎpL ,ÈBÓ„w‰Â Èfw‰Â ÈÈw‰«≈ƒ¿«¿ƒƒ¿««¿ƒ∆ƒ¿«¿«¿»»»ƒ

Ô‰ÈÏÚ ˙È¯a18¯Ó‡ Ô‰ÈÏÚÂ .eLaÎ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¿ƒ¬≈∆«¬«ƒ…ƒ¿¿«¬≈∆∆¡«
EÏ·b ˙‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ·ÈÁ¯È Ì‡Â :‰¯Bza19. «»¿ƒ«¿ƒ¡…∆∆¿À¿

כאשר 16) גבולך את אלוקיך ה' ירחיב "ואם בפסוק ונרמז
ח). יט, (דברים לאבותיך" באותה 17)נשבע שנצטוו

שלוש  משה הבדיל שכבר לאחר כנען, בארץ להפריש פרשה
מא). ד, (דברים המזרחי הירדן בעבר "ביום 18)ערים

הארץ  את נתתי לזרעך לאמר ברית אברם את ה' כרת ההוא
טו, (בראשית הקדמוני" ואת הקניזי ואת הקיני את ... הזאת

(ולא 19)יחֿיט). לאבותיך" נשבע "כאשר הפסוק והמשך
לך"). לתת נשבע "כאשר כתוב

.äÌÈÎ¯c‰ ÔeÎÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁÂ20,ËÏ˜Ó È¯ÚÏ ¿«»ƒ≈ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»≈ƒ¿»
Ô·ÈÁ¯‰Ïe Ìw˙Ï21ÏÎÂ ÏBLÎÓ Ïk Ô‰Ó ÔÈ¯ÈÒÓe . ¿«¿»¿«¿ƒ»¿ƒƒ≈∆»ƒ¿¿»

zÏz ‡Ï C¯ca ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡Â .‰Ïw22‡È‚ ‡ÏÂ23‡ÏÂ «»»¿≈«ƒƒ«∆∆…≈¿…«¿¿…
·kÚÏ ‡lL È„k ,¯Lb ÂÈÏÚ ÔÈOBÚ ‡l‡ ,¯‰24˙‡ »»∆»ƒ»»∆∆¿≈∆…¿«≈∆

C¯c‰ EÏ ÔÈÎz :¯Ó‡pL .ÌLÏ Á¯Ba‰25C¯c ·Á¯Â . «≈«¿»∆∆¡«»ƒ¿«∆∆¿…«∆∆
.˙Bn‡ ÌÈzLe ÌÈLÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ËÏ˜Ó È¯Ú»≈ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ¿«ƒ«

ÌÈÎ¯c ˙L¯t ÏÚ ·e˙k ‰È‰ 'ËÏ˜Ó' 'ËÏ˜Ó'e26È„k , ƒ¿»ƒ¿»»»»«»»«¿»ƒ¿≈
ÌÈÁˆ¯‰ e¯ÈkiL27.ÌLÏ eÙÈÂ ∆«ƒ»«¿»ƒ¿ƒ¿¿»

ט:).20) (מכות וסיבוב עיקול בלא ישרות דרכים לעשות
הדרכים".21) "לכוון דין בית בחובת נכלל זה כל
ויהרגהו.24)בקעה.23)גבעה.22) הדם גואל וישיגו
לערי 25) לנמלטים ומוכנה ישרה כבושה, דרך שתהיה

שקלים  לרבינו, המשניות פירוש ועיין שם. מכות מקלט,
א. משנה א דרכים 26)פרק שתי שהיו מקום בכל

עץ  היה המקלט, לעיר פונה מהן ואחת שונים, לכיוונים
שם). (רש"י "מקלט" בה: וכתוב דרך באותה תקוע

יטעו.27) ולא

.åÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈc ˙Èa ‰L ÏÎa ¯„‡a ¯OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»«¬»¿»»»≈ƒƒƒ
ÌÈÎ¯c‰ Ôw˙Ï ÌÈÁeÏL28e‰e‡ˆnL ÌB˜Ó ÏÎÂ , ¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»»∆¿»

eÏM¯˙pL ÔÈc ˙È·e .B˙B‡ ÌÈw˙Ó - Ï˜Ï˜˙pL29 ∆ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿«¿
eÎÙL el‡k ·e˙k‰ Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÚÓ - ‰Ê ¯·„a¿»»∆«¬∆¬≈∆«»¿ƒ»¿

ÌÈÓ„30. »ƒ

נפש 28) מכה ינוס שאם "כדי הגשמים, בימות שנתקלקלו
(פירוש  "... מלנוס אותו שתמנע מניעה ימצא לא בשגגה,

שם). הדרושים.29)המשניות התיקונים כל את עשו ולא
(דברים 30) דמים" עליך והיה ... נקי דם ישפך "ולא שנאמר

ה. קטן מועד י), יט,

.æÔÈÁLBÓ ÔÎÂ31ËÏ˜Ó È¯ÚÓ ¯ÈÚÂ ¯ÈÚ Ïk ÔÈa ¿≈¿ƒ≈»ƒ»ƒ≈»≈ƒ¿»
Ô˙L¯Ù‰ ˙lÁ˙a32‰ÂLa ˙BLlLÓ eÈ‰L „Ú ,33; ƒ¿ƒ««¿»»»«∆»¿À»¿»∆

C¯c‰ EÏ ÔÈÎz :¯Ó‡pL34. ∆∆¡«»ƒ¿«∆∆

"משווין".31) גרס והראב"ד (=חבל). במשיחה מודדים

בארץ 32) יהושע ידי ועל המזרחי הירדן בעבר משה ידי על
המערבית. ערי 33)ישראל שלוש בין שווים מרחקים

באמצע, ושכם בצפון וקדש בדרום חברון ואליהן. מקלט
והיה  בבשן. וגולן בגלעד רמות בצר, הירדן: בעבר וכנגדן
לשכם, כמחברון לחברון הארץ בדרום הגבול מתחילת
כמקדש  לקדש ומשכם לקדש, כמשכם לשכם ומחברון
יושבי  לחברון, הולכים דרום יושבי הארץ. בצפון לגבול
הסמוכים  לשכם: חברון בין והיושבים לקדש, - צפון
וכן  לשכם, - לשכם והסמוכים לחברון, נמלטים לחברון

ט: מכות לקדש, גבול 34)משכם את "ושילשת והמשכו
ארצך".

.ç˙B¯ÈÚ ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ ËÏ˜Ó È¯Ú35,˙BÏB„b »≈ƒ¿»≈ƒ»…¬»¿
ÌÈk¯k ‡ÏÂ36ÌÈpË˜ ‡ÏÂ ,ÌÈÏB„b37˙B¯ÈÚ ‡l‡ , ¿…¿«ƒ¿ƒ¿…¿«ƒ∆»¬»

ÌÈ˜ÂL ÌB˜Óa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡Â .˙BiBÈa38 ≈ƒ¿≈ƒƒ»∆»ƒ¿¿»ƒ
ÌÈÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÌÈn‰ ÌB˜Ó·e39ÔÈÒÈÎÓ -40 ƒ¿««ƒ¿ƒ≈»«ƒ«¿ƒƒ

ÌB˜Óa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ ÔÈ‡Â .ÌÈÓ ÔÎB˙Ï¿»«ƒ¿≈ƒƒ»∆»ƒ¿
ÔÈÒeÏÎ‡41.Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ - Ô‰ÈÒeÏÎ‡ eËÚÓ˙ . À¿ƒƒ¿«¬À¿≈∆ƒƒ¬≈∆

Ô‰È¯BÈ„ eËÚÓ˙42ÌÈiÂÏ ÌÈ‰k ÔÎB˙Ï ÔÈÒÈÎÓ - ƒ¿«¬»≈∆«¿ƒƒ¿»…¬ƒ¿ƒƒ
˙B„BˆÓ ÔÎB˙a ÔÈO¯Bt ÔÈ‡Â .ÌÈÏ‡¯OÈÂ43ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿¿≈

ÌÈÏ·Á ÔÎB˙a ÔÈÏÈLÙÓ44Ï‡Bb Ï‚¯ ‰È‰z ‡lL È„k , «¿ƒƒ¿»¬»ƒ¿≈∆…ƒ¿∆∆∆≈
ÌL ‰ÈeˆÓ Ìc‰45. «»¿»»

חומה.35) מוקפות ששיירות 36)אינן חומה, מוקפים
להסתנן  הדם גואל ויכול לשם, לבוא רגילות אחר ממקום
הרוצח  את ויהרוג בו, שירגישו בלי השיירות עם העירה

קטנים",37)ששגג. טירין "לא כתוב: שם בברייתא
(ר"מ) רומי בדפוס חומה. מוקפות קטנות ערים פירוש

קטנים". "ולא המלים: מזונותיהם 38)חסרות שיהיו
לקנות. או 39)מצויים יהושע, בימי הארץ חלוקת בשעת

ונתייבשו. הרחוקים.40)שהיו הנהרות מן בתעלות
גואלי 41) עליה יתנפלו שלא להן, סמוכים וישוב כפרים

שם). (רש"י מזויינים העיר.42)הדם לצוד 43)תושבי
בה  שמצויות ועיר הם, חרב מלומדי שציידים חיות,
הדם  גואל ייכנס ושמא בה, מצויים זיין כלי  אף מצודות,
יביא  (שאם הרוצח את ויהרוג נשק שם ויקנה העיר, לתוך

בו). ירגישו ממקומו, זה 44)נשק מטעם למצודות,
שם.45)שהזכרנו. בגמרא נזכר זה טעם

.èÌiÂÏ‰ È¯Ú Ïk46¯ÈÚ Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,˙BËÏB˜ »»≈«¿ƒƒ¿¿»««≈∆ƒ
Ì‰ÈÏÚÂ :¯Ó‡pL .‡È‰ ËÏ˜Ó47ÌÈÚa¯‡ ezz ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ

ÌÈÚa¯‡ ÌiÂÏÏ ezz ¯L‡ ÌÈ¯Ú‰ Ïk ,¯ÈÚ ÌÈzLe¿«ƒƒ»∆»ƒ¬∆ƒ¿«¿ƒƒ«¿»ƒ
ÔLÈw‰ - ¯ÈÚ ‰ÓLe48Ôlk ·e˙k‰49ËÏ˜Ï BÊÏ BÊ50. ¿…∆ƒƒƒ»«»À»»ƒ¿…

(מכות 46) לכך שנתייחדו המקלט, ערי שש דווקא ולאו
הכתוב.47)שם). בתחילת הנזכרות המקלט ערי שש על
אותן.48) בסוף 49)השווה ביחד כולן שכלל ידי על

הערים 50)הכתוב. ושתיים שבארבעים פי על אף
קולטות. שהן בתורה במפורש נאמר לא הנוספות

.éËÏ˜ÓÏ eÏc·‰L ËÏ˜Ó È¯Ú ÔÈa LÈ L¯Ù‰ ‰Óe51 «∆¿≈≈≈»≈ƒ¿»∆À¿¿¿ƒ¿»
ÔÈa ˙BËÏB˜ ËÏ˜Ó È¯ÚL ?ÌiÂÏ‰ È¯Ú ¯‡L ÔÈ·e≈¿»»≈«¿ƒƒ∆»≈ƒ¿»¿≈

˙Ú„Ï52˙Ú„Ï ‡lL ÔÈa53- Ô‰a ÒÎÂ ÏÈ‡B‰ , ¿««≈∆…¿««ƒ¿ƒ¿«»∆
Ï˜.˙Ú„Ï ‡l‡ ˙BËÏB˜ ÔÈ‡ ÌiÂÏ‰ È¯Ú ¯‡Le ;Ë ƒ¿»¿»»≈«¿ƒƒ≈»¿∆»¿««
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B˙Èa ¯ÎO Ô˙B BÈ‡ - ËÏ˜Ó È¯Úa ¯c‰ ÁˆB¯Â54; ¿≈««»¿»≈ƒ¿»≈≈¿«≈
¯ÎO Ô˙B - ÌÈiÂÏ‰ È¯Ú ¯‡La ¯c‰Â55.˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¿«»ƒ¿»»≈«¿ƒƒ≈»»¿««««ƒ

הערים.51) (מכות 52)שש קליטה לשם לשם שברח
קולטת.53)שם). שהיא ידע ולא במקרה, שם שנכנס
"והיו 54) כתוב המקלט ערי שבשש משום הבית, לבעל

חכמינו: ודרשו יב), לה, (במדבר הערים" - לרוצחים - לכם
יג.). (מכות צרכיכים" לכל "ועליהם 55)"לכם הכתוב כי

ערים  להשוות בא אינו ו) (שם, עיר" ושתיים ארבעים תתנו
היא  זו בלבד. קליטה לעניין אלא המקלט ערי לשש אלה

שם. הגמרא פירוש לפי במשנה, יהודה רבי של דעתו

.àédÓeÁz - ˙ËÏBw‰ ¯ÈÚ Ïk56‰BÓk ËÏB˜57ÔÏÈ‡ . »ƒ«∆∆¿»≈»»ƒ»
BÙBÂ ,ËÏ˜Ó È¯Ú ÌeÁz CB˙a „ÓBÚL58ıeÁ ‰ËB ∆≈¿¿»≈ƒ¿»¿∆

ÚÈbiMÓ - ÌeÁzÏ59ËÏ˜ ÛBp‰ ˙Áz60„ÓBÚ ‰È‰ . «¿ƒ∆«ƒ««««ƒ¿»»»≈
ÚÈbiMÓ - ÌeÁz‰ CB˙Ï ‰ËB BÙBÂ ,ÌeÁzÏ ıeÁ«¿¿∆¿«¿ƒ∆«ƒ«

B¯wÚÏ61ËÏ˜62ÌL B‚¯B‰‰Â ,63Û‡Â .ÂÈÏÚ ‚¯‰ - ¿ƒ»ƒ¿»¿«¿»∆¡»»»¿«
Ba ¯c ÁˆB¯‰ ÔÈ‡ - ËÏB˜ ÌeÁz‰L Èt ÏÚ64; «ƒ∆«¿≈≈»≈«»

da ·LÈÂ :¯Ó‡pL65.dÓeÁ˙a ‡ÏÂ - ∆∆¡«¿»«»¿…ƒ¿»

כז:56) סוטה ראה ה), (שם, סביבה אמה אלפיים
יא:57) מכות שם, להרגו הדם לגואל ענפיו.58)ואסור
בשוגג.59) הנוף 60)הרוצח הולך בתלמוד מקום בכל כי

יב.). (שם התחום בתוך היה כאילו הנוף ודין העיקר, אחר
וכל  הנוף" אחרי "אף המשנה: כוונת שפירש אשי כרב פסק
בחוץ. והנוף בפנים הוא אם העיקר אחרי שהולכים שכן

העץ.61) בתוך 62)לגזע הנוף במקום העיקר היה כאילו
הוא  הנוף, אחר העיקר הולך שלפעמים זה, דין התחום.
בשוגג. הרוצח את להציל כדי בלבד, מקלט בעניין

שנמלט.63) בשוגג הרוצח אבל 64)את מערה, בו יש אם
בתחו  בתים לבנות אסור שהרי שם אין דירה ערי בית ם

(שם). שהרי 65)מקלט הוא, פרשה מיותר באותה כתוב
בתוך  "בה", דווקא בא, ולהדגשה ישב", מקלטו בעיר  "כי

(שם). בתחומה ולא העיר

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) הכהו. מי נודע ולא לארץ נופל שנמצא הרוג יבאר

כו'. מודדים עיר זה ולאי מודדים וכיצד ערופה. עגלה מצות

עורפין. אם ההורג את ראו נשים או בעבירה פסול אם ודין

.àÏÙB ‡ˆÓpL ‚e¯‰2ı¯‡Ï3e‰k‰ ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ , »∆ƒ¿»≈»»∆¿…«ƒƒ»
BÓB˜Óa B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ -4ÔÈ‡ˆBÈÂ .5‰MÓÁ6ÌÈ˜Ê «ƒƒƒ¿¿¿ƒ¬ƒ»¿≈ƒ

ÏB„b‰ ÔÈc ˙ÈaÓ7e‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈÏLe¯ÈaL ƒ≈ƒ«»∆ƒ»«ƒ∆∆¡«¿»¿
EÈ˜Ê8epnÓ ÔÈ„„BÓe .EÈËÙLÂ9ÌÈ¯Ú‰ Ï‡10 ¿≈∆¿…¿∆¿ƒƒ∆∆∆»ƒ

ÏÏÁ‰ ˙B·È·qL11‡ˆÓ elÙ‡ .12,BÊ ¯ÈÚ „ˆa ∆¿ƒ∆»»¬ƒƒ¿»¿«ƒ
È‡cÂa Úe„È ¯·c‰L13‰ÂˆÓ - ‰·B¯w‰ ‡È‰L ∆«»»»«¿««∆ƒ«¿»ƒ¿»

„cÓÏ14. ƒ¿…

א).2) כא, (דברים הכתוב לשון נקט רבינו מושלך.
יא.3) הלכה לקמן ראה המים, פני על צף עלֿמנת 4)ולא

ב. הלכה לקמן ראה מכן, לאחר שם למקום 5)לקברו
ההרוג. בו ופסק 6)שנמצא מד:). (סוטה יהודה רבי כדעת

שמעון  כרבי שם משנה שסתם אףֿעלֿפי יהודה, כרבי רבינו

יהודה, רבי לדעת הסכים שרבי משום שלושה, שיוצאים
סוטה  (ירושלמי בעריפה" יהודה רבי דברי "נראים ואמר:
שם. לדברים עוזיאל בן יונתן וראה א), הלכה ט פרק
רבי  של שהמחלוקת מפני רבינו, דברי מנמק ובכסףֿמשנה
בידינו, וכלל יד. בסנהדרין נמצאת יהודה ורבי שמעון
ואף  כסתם. הלכה אין - מחלוקת ואחרֿכך משנה שסתם
בסדר  כששתיהן רק זה למשנה, סדר אין מסכתות שבשתי

סדרים. בשני משא"כ הגדולה.7)אחד, מסנהדרין
אלו 8) שבזקניך, המיוחדים משמע העיר, זקני כתוב ולא

שם). (סוטה גדולה ההרוג.9)סנהדרין לדעת 10)מן
('ספרי' החלל" אל הערים מן "ולא ביותר, הקרובה עיר איזו

רה). מה.12)ההרוג.11)שופטים, סוטה
מיותרת.13) (שם).14)והמדידה "ומדדו" ככתוב

.á˙‡ ÔÈ¯·B˜ ,‰·B¯w‰ ¯ÈÚ‰ ‰Ú„BÂ ÔÈ„„BnL ¯Á‡««∆¿ƒ¿¿»»ƒ«¿»¿ƒ∆
BÓB˜Óa ‚¯‰p‰15ÓB˜ÓÏ ÌÈÏLe¯È È˜Ê ÔÈ¯ÊBÁÂ ,Ô16. «∆¡»ƒ¿¿¿ƒƒ¿≈¿»«ƒƒ¿»

¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÏL ÔÈc ˙È·e17¯˜a ˙Ï‚Ú ÔÈ‡È·Ó18 ≈ƒ∆»»ƒ¿ƒƒ∆¿«»»
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÏMÓ19ÏÁ Ï‡ d˙B‡ ÌÈ„È¯BÓe ,20 ƒ∆«¿≈»»ƒƒƒ»∆««

‰˜ÊÁa ÛËBML21'Ô˙È‡' e‰ÊÂ .22‰¯Bza ¯eÓ‡‰23. ∆≈¿»¿»¿∆≈»»»«»

מצוה 15) שמת "מקומו", שזהו שם, אותו שמצאו במקום
ט. הלכה לקמן וראה מה: שם מקומו, שאין 16)קונה

ומדדו, ושופטיך זקניך ויצאו ככתוב: למדוד, אלא תפקידם
ירושלים"17)שם. זקני ולא - ההיא העיר זקני "ולקחו

שם). וסוטה רו, שופטים ('ספרי'18)('ספרי' שנתיים עד
משמע  עגל מקום שבכל ואע"פ א). משנה א פרק ופרה שם,
ור"ש  בפיהמ"ש (רבינו שנתיים עד היא בקר עגלת שנה, בן

ברטנורא. ראה ה"ח.19)שם). לקמן נהר 20)ראה
בעמק. גם 21)העובר וכן במהירות. זורמים שמימיו

פ"ט). (סוטה המשנה על התורה 22)בפירושו על ורש"י
וכן  מעולם, נעבד שלא קשה קרקע איתן", "נחל מפרש:

ביירא". "חקל פעמים 23)ביונתן: ד' באה "איתן" המלה
"ותשב  א. מקומות. ג' ובעוד ערופה, בעגלה כולה: בתורה
לפנות  הים "וישב ב. כד), מט, (בראשית קשתו" באיתן
(במדבר  מושבך" "איתן ג. כז), יד, (שמות לאיתנו" בוקר
בוקר  לפנות הים "וישב פ"ו: בשלח ובמכילתא כא). כד,
וכן  מושבך". איתן שנאמר: תקפו, אלא איתנו אין לאיתנו,
ואבןֿעזרא. רש"י עוזיאל, בן יונתן אונקלוס, שם פירשו
ל"איתן" יש בנביאים שהרי בתורה", "האמור מדגיש רבינו

מו: סוטה ראה אחר. מובן גם

.âÔÈÙ¯BÚÂ24ıÈÙB˜a ÌL d˙B‡25‰È¯Á‡Ó26˙È·e . ¿¿ƒ»»¿ƒ≈«¬∆»≈
‰È˜Ê Ïk ÌÚ ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÏL ÔÈc27Ì‰ elÙ‡ , ƒ∆»»ƒƒ»¿≈∆»¬ƒ≈

‰‡Ó28ÔÈˆÁB¯ Ôlk ,29ÌB˜Óa ÌL Ô‰È„È ˙‡ ≈»À»¬ƒ∆¿≈∆»ƒ¿
d˙ÙÈ¯Ú30ÏÁp‰ CB˙a ÌL ÌÈ¯ÓB‡Â .31ÔBLÏa ¬ƒ»»¿¿ƒ»¿«««ƒ¿
L„w‰32‡Ï eÈÈÚÂ ‰f‰ Ìc‰ ˙‡ eÎÙL ‡Ï eÈ„È : «…∆»≈…»¿∆«»«∆¿≈≈…

¯ÓBÏk .e‡¯33,‰f‰ ‚¯‰p‰ eÈ„ÈÏ ‡a ‡lL »¿«∆…»¿»≈«∆¡»«∆
e‰e¯ËÙe34˙BBÊÓ ‡Ïa35e‰e¯ËÙe e‰eÈ‡¯ ‡ÏÂ , ¿«¿¿…¿¿…¿ƒ¿«¿
‰ÈÂÏ ‡Ïa36ÌÈ‰k‰Â .37¯tk :L„w‰ ÔBLÏa ÌÈ¯ÓB‡ ¿…¿»»¿«…¬ƒ¿ƒƒ¿«…∆«≈

Ï‡¯OÈ EnÚÏ38‡e‰ Ce¯a LB„w‰Â .Ô‰Ï ÔÈÎÏB‰Â .39 ¿«¿ƒ¿»≈¿¿ƒ»∆¿«»»
Ìc‰ Ì‰Ï ¯tkÂ :¯Ó‡pL ,Ìc‰ ÏÚ ¯tÎÓ40. ¿«≈««»∆∆¡«¿ƒ«≈»∆«»
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מה:).24) (שם העורף מצד הראש את סכין 25)וקוצץ
שופטים  ('ספרי' ועצמות בשר בה שקוצצים ורחבה גדולה

שם). וסוטה .26)רז, מו: מה: (סוטה העורף בצד
ו).27) כא, (דברים ההיא העיר זקני וכל ככתוב:
כתוב 28) ששם א, כבהלכה חמשה ולא רט, שם 'ספרי'

זקניך". "כל ולא בפרשת 29)"זקניך" בתורה ככתוב
ערופה. הערופה,30)עגלה העגלה על . . . ורחצו כתוב:

מקום  על באה, וללמדנו מיותרת, "הערופה" והמילה
שם  ולרחוץ אחר במקום להניחה ולא עגלה, של עריפתה

מו:). וסוטה שם, הנחל 31)('ספרי' מן יעלו "יכול
בנחל" וענייתם אמירתם שתהא בנחל, תלמודֿלומר ויאמרו,
בנחל, הערופה העגלה על ידיהם ורחצו כתוב: שם), ('ספרי'
בנחל  שהרחיצה ומכיון ואמרו", "וענו כתוב אחרֿכך ומיד

מן כבר "בנחל"למדנו המילה נדרשת "הערופה", המילה
בנחל. להיות צריך שזה ואמרו", ל"וענו הכתוב להמשך
במקום  להיות צריכה שהרחיצה משמע, רבינו של [מלשונו
גם  מוכח וכן בנחל. מקום בכל האמירה אבל ממש, העריפה

בנחל]. ת"ל הנחל, מן יעלו יכול "וענו 32)מה'ספרי':
מד:) (סוטה ובבבלי רי. שם הקודש", בלשון - ואמרו
יד), כז, (דברים ואמרו" הלוים "וענו הכתוב מן לומדים
וראה  היא, הקודש בלשון 'ענייה' לשון שכתוב מקום שכל

שא. רצא, דברים, הכתוב 33)'ספרי' את להבין אין שהרי
דמים  שופכי ביתֿדין שזקני עלתה דעתנו על "וכי כלשונו.
ראינוהו  ולא מזון, בלא ופטרנוהו לידינו בא שלא אלא הם?
מו:). מה: וסוטה רי, שם ('ספרי' לויה" בלא והנחנוהו

אותו.34) למותו.35)ושלחנו יחידי 36)וגרמנו והלך
רב: בשם יהודה רב ש"אמר נהרג, כך ומשום ליווי, בלא
שם  ניזוק". אינו בעיר, אמות ארבע חבירו את המלווה כל

לכפר 37)מו: ותפקידם לוי", בני הכהנים "ונגשו ככתוב:
מאשמת  עירם את ניקו העיר שזקני לאחר ישראל כלל על

(שם). ואל 38)רצח ה', פדית "אשר ואומרים: וממשיכים
ישראל". בקרב נקי דם מו.39)תתן וסוטה שם, 'ספרי'

ה'40) דברי אלא הכהנים דברי אלה ואין הפסוק, סוף
את  לפרסם הוא רבינו לפי ערופה, עגלה מצוות וטעם (שם).
הרוצח. הוא מי להוודע ועלֿידיֿזה ברבים שיוודע הדבר,
"עגלה  מ: פרק סוף ג חלק נבוכים' ב'מורה דבריו וכה
העיר  היא אותה המביא כי מבוארת, תועלתה ערופה
העיר  וזקני ממנה, הוא ההורג הרוב ועל החלל, אל הקרובה
בתיקון  התרשלו לא שהם האלוה, עליהם מעיד ההיא
שבא  כמו דרך, שואל כל ולתייר ובשמירתם הדרכים
התיקונים  ששכחנו מפני זה נהרג ולא חז"ל, בדברי הפירוש
עם  הרוב על אפשר ואי הרגו. מי נדע לא ואנחנו הכוללים,
שלא  העגלה, ולקיחת והעומדים הזקנים ויציאת החקירה
ההורג. מי יוודע הענין בפרסום ואולי אדם, בני דברי ירבו
ביתֿדין, יהרגוהו לא שאם התועלת, הגיעה שיוודע ואחר . .
(אפילו  ובדדמי באמתלאות להרוג לו שיש יהרגהו, המלך
. . יהרגהו. הדם גואל המלך, יהרגהו לא ואם עדים), בלא
לפרסם  היא ערופה עגלה שתועלת התבאר, כבר הנה
מבעלי  זקנים ב'דעת כתבו לכך, ובדומה ההורג..."
ערופה. עגלה בפרשת שור, בכור יוסף הר' בשם התוספות'

.ãÔÈ„„BnLk41ÔÈ˜c˜„Ó - ÏÏÁ‰ ÔÓ42ÔÈ‡Â ,‰cna ¿∆¿ƒƒ∆»»¿«¿¿ƒ«ƒ»¿≈

ÔÈ¯c˜Ó43˙Èa da LiL ¯ÈÚÏ ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â .da ¿«¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿ƒ∆≈»≈
ÔÈc44‰LÏLe ÌÈ¯OÚ ÏL45;ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â . ƒ∆∆¿ƒ¿»¿≈¿ƒƒ»«ƒ

‰‡È·Ó ÔÈ‡ ÌÈÏLe¯iL46‡lL ÈÙÏ ,‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ∆¿»«ƒ≈¿ƒ»∆¿»¬»¿ƒ∆…
‰˜lÁ˙47'‰ ¯L‡ ‰Ó„‡a :¯Ó‡Â ,ÌÈË·MÏ ƒ¿«¿»«¿»ƒ¿∆¡«»¬»»¬∆

dzL¯Ï EÏ Ô˙ EÈ‰Ï‡48. ¡…∆…≈¿¿ƒ¿»

א.41) הלכה למעלה מצוות 42)ראה שהמדידה מפני
היא. כשמגיעים 43)התורה ובקירוב, באומד מודדים אין

המשניות  פירוש ראה ונח:), לה: (עירובין לגיא או להר
ד. משנה ה פרק עירובין העיר"44)לרבינו, "זקני שכתוב

וסוטה  רה. שם, מה.)('ספרי' סנהדרין 45)מד: היינו
א. פרק סנהדרין הלכות ראה כשהיא 46)קטנה. אפילו

העיירות. משאר החלל אל ביותר מה:47)קרובה סוטה
כולו 48) העם נחלת אלא תושביה נחלת אינה וירושלים

(שם).

.ä˙Èa da ÔÈ‡L ¯ÈÚÏ B‡ ÌÈÏLe¯ÈÏ ·B¯˜ ‡ˆÓƒ¿»»ƒ»«ƒ¿ƒ∆≈»≈
ÔÈc49d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ -50˙B¯ÈÚ‰ ¯‡L Ï‡ ÔÈ„„BÓe51 ƒ«ƒƒ»¿ƒ∆¿»»¬»

¯ÙqÏ CeÓÒ ‡ˆÓ .BÏ ˙BÎeÓq‰52da LiL ¯ÈÚÏ B‡ «¿ƒ¿»»«¿»¿ƒ∆≈»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ53¯wÚ Ïk ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ -54‰Ê È¯‰L ; ¿≈»ƒ≈¿ƒ»ƒ»∆¬≈∆

˙˜ÊÁa55.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ e‰e‚¯‰L ¿∆¿«∆¬»¿≈»ƒ

מד:49) לה.50)שם מודדים אףֿעלֿפי 51)אין
קרוב  הרי אומרים אין ביתֿדין, בה שאין לעיר קרוב שהחלל
ערופה, עגלה בכלל יביאו ולא משם בא שהרוצח לוודאי
- שבהן והקרובה ביתֿדין, בהן שיש לעיירות מודדים אלא

גויים.52)מביאה. יושבים ובצידו הארץ, לגבול
בגירסאות 53) ישראל. בארץ ואפילו ביתֿדין, בה יש אפילו

בה  "שיש כתב ורבינו גויים, שרובה לעיר כתוב: שבידינו
בכת"י  היא זו וגירסא במשנה. גרס שכך מכאן גויים",

שבירושלמי. במשנה וכן מינכן, ובכת"י אף 54)קמבריג'
ערופה  עגלה מביאים ואין רה). שם, ('ספרי' העיירות לשאר

ימצא"55)כלל. "כי מה:). (שם למצוי" פרט ימצא, "כי
גויים, בה שיש בעיר או בספר ואילו מצוי, בלתי דבר מציין

ותדירה. מצויה תופעה גויים בידי הרוג הרי

.å¯ÈÚ‰ ÔÈ‡56ÔÈnL ÔÓÊa ‡l‡ ‰‡È·Ó ‰·B¯w‰ ≈»ƒ«¿»¿ƒ»∆»ƒ¿«∆ƒ¿«
Ì‡ Ï·‡ ;‰pnÓ ‰˜BÁ¯‰ ¯ÈÚ‰ ÔÈÓ BÓk daL ·¯‰»…∆»¿ƒ¿«»ƒ»¿»ƒ∆»¬»ƒ
‰pnÓ ‰·B¯w‰ ÈL‡ ÏÚ ÔÈa¯Ó ‰˜BÁ¯aL el‡ eÈ‰»≈∆»¿»¿Àƒ««¿≈«¿»ƒ∆»

ÔÈ‡È·Ó ÔÈa¯Ó‰Â ,·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ -57.‰Ï‚Ú‰ ¿ƒ««»…¿«¿Àƒ¿ƒƒ»∆¿»

כג:56) על 57)בבאֿבתרא יותר מתקבל האומדן, לפי כי
מהם. בא שהרוצח הדעת

.æÈt ÏÚ Û‡58‰¯Bz‰ ÔÓ ·¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰L59, ««ƒ∆¿ƒ««»…ƒ«»
·B¯w‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰Â60ÛÈ„Ú ·¯‰ -61. ¿¿ƒ«««»»…»ƒ

יב).59)שם.58) כג, (שמות להטות רבים אחרי
ג).60) כא, (דברים הקרובה העיר יש 61)והיה כאשר

אנו  מזו, זו שונות שניהם של והתוצאות רוב, וגם קרוב
הרוב. את מעדיפים

.çÔeÎÓ ‚¯‰p‰ ‡ˆÓ62BÊ ÈL‡Â ,˙B¯ÈÚ ÈzL ÔÈa ƒ¿»«∆¡»¿À»≈¿≈¬»¿«¿≈
˙eÙzLa ˙Á‡ ‰Ï‚Ú e‡È·È - ‰ÂLa BÊ ÈL‡k63, ¿«¿≈¿»∆»ƒ∆¿»««¿À» 1
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e˙ÈÂ64‰·B¯w‰ ‡È‰ BÊ Ì‡ :e¯Ó‡ÈÂ65‡È‰ È¯‰ - ¿«¿¿…¿ƒƒ«¿»¬≈ƒ
Ô‰lL66Ì‰ el‡ Ì‡Â ;‰zÓ Ì˜ÏÁ Ì‰Ï ezÈ el‡Â , ∆»∆¿≈ƒ¿»∆∆¿»«»»¿ƒ≈≈

Ì˜ÏÁ Ô‰Ï ezÈ el‡Â ,Ô‰lL ‡È‰ È¯‰ - ÌÈ·B¯w‰«¿ƒ¬≈ƒ∆»∆¿≈ƒ¿»∆∆¿»
‰zÓ67ÌˆÓˆÏ ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ .68È„Èa elÙ‡Â , «»»¿ƒ∆ƒ∆¿»¿«¿≈«¬ƒƒ≈

Ì„‡69. »»

מה:).62) (סוטה בשורה לו קרובות כדעת 63)ששתיהן
יח: בכורות החכמים 65)תנאי.64)החכמים, ביותר,

מהן  שאחת מניחים ואנו בדיוק, לכוון שאיֿאפשר סוברים
מהן. איזו יודעים אנו ואין יותר, ותכפר 66)קרובה

העיר 67)עליהם. אנשי משל כולה תהיה שהעגלה כדי
ב. הלכה למעלה ראה המידה 68)הקרובה. את לכוון

בה,69)בדיוק. ולדייק המידה את לצמצם שמתכוונים
כגון  שמים, מידי שבא בדבר לצמצם שאיֿאפשר וכלֿשכן

שם. כאחת, ראשיהם שני שיצאו וולדות בשני

.è?ÔÈ„„BÓ ÔÎÈ‰Ó70BÓËÁÓ71BÙe‚ ‡ˆÓ .72ÌB˜Óa ≈≈»¿ƒ≈»¿ƒ¿»¿»
Ïˆ‡ Ûeb‰ ÔÈÎÈÏBÓ - ¯Á‡ ÌB˜Óa BL‡¯Â „Á‡∆»¿…¿»«≈ƒƒ«≈∆

BÓB˜Óa B˙B‡ ÌÈ¯·B˜Â L‡¯‰73‰ÂˆÓ ˙Ó Ïk ÔÎÂ .74 »…¿¿ƒƒ¿¿≈»≈ƒ¿»
BÓB˜Óa ¯a˜Â BL‡¯ Ïˆ‡ BÙeb ÔÈÎÈÏBÓ -75. ƒƒ≈∆…¿ƒ¿»ƒ¿

מה:70) חיותו,71)סוטה עיקר שבו  מקום החלל, של
כב), ז, (בראשית באפיו" חיים רוח נשמת "אשר ככתוב
אפילו  מחבירו, כמותו שהלכה עקיבא, כרבי רבינו ופסק
עליו  החולק ונקי, קב שמשנתנו יעקב, בן אליעזר רבי לגבי

רבי 73)שם.72)שם. כדעת עיקר, שהוא הראש, של
בקבורתו.74)עקיבא. שיטפל מי לו שמת 75)שאין

יהושע  שהתנה תנאים מעשרה אחד וזה מקומו, קונה מצוה
את  נקט רבינו פא.). (בבאֿקמא לארץ כשנכנסו ישראל עם
גופו  נמצא של הדין בבבלי, בירושלמי. שהובא כפי הסדר

מודדים. מהיכן ואחרֿכך קודם, הוא וכו' אחד במקום

.éBÓËÁÓ ÔÈ„„BÓ - ‰Ê „ˆa ‰Ê ÌÈa¯ ÌÈ˙Ó e‡ˆÓƒ¿¿≈ƒ«ƒ∆¿«∆¿ƒ≈»¿
Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL76˙Á‡ ¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡Â .77 ∆»∆»¿∆»≈∆¿ƒ»¿»ƒ««

e‡ˆÓ .Ôlk ÏÚ ˙Á‡ ‰Ï‚Ú ‰‡È·Ó - ÌlÎÏ ‰·B¯¿̃»¿À»¿ƒ»∆¿»«««À»ƒ¿¿
‰Ê Èab ÏÚ ‰Ê78ÔBÈÏÚ‰ ÔÓ ÔÈ„„BÓ -79Ô‰L ˙BÓk ∆««≈∆¿ƒƒ»∆¿¿∆≈

ÔÈÁpÓ80. À»ƒ

ואין 76) ערופה, עגלה מביאה מהם לאחד הקרובה עיר וכל
בלבד  אחת ועיר אחד, רוצח עלֿידי נהרגו שכולם אומרים

לכפרה. עגלה 77)זקוקה להביא מחוייבים העיר זקני ואין
וחלל. חלל לכל כנגד 78)ערופה לא זה של וחוטמו

מה. סוטה זה, של מתחת 79)חוטמו טמון שהתחתון
ערופה, עגלה מביאים אין טמון ועל לעין, גלוי ואינו לעליון

ומה: שם הגמרא ומסקנת יא, הלכה לקמן ואין 80)ראה
זה. בצד זה כמונחים אותם דנים

.àé˜eÁ ‡Ï - ÏÏÁ ‡ˆnÈ Èk :¯Ó‡81,¯t¯ÙÓ ‡ÏÂ ∆¡«ƒƒ»≈»»…»¿…¿«¿≈
Ï‚a ÔeÓË ‡Ï - ‰Ó„‡a .ÏÏÁ ‡¯˜ ‰Ê ÔÈ‡L82. ∆≈∆ƒ¿»»»»¬»»…»¿«

ÏÙ83‡Ï - ‰„Oa .ÔÏÈ‡a ÈeÏz ‡Ï -84Èt ÏÚ Ûˆ …≈…»»ƒ»«»∆…»«¿≈
Ú„B Ì‡ ‡‰ - e‰k‰ ÈÓ Ú„B ‡Ï .ÌÈn‰85eÈ‰ ‡Ï , ««ƒ…«ƒƒ»»ƒ«…»

.ÔÈÙ¯BÚ¿ƒ

חרב 81) כגון בכלי, פציעה ע"י נהרג על נופל "חלל" לשון

שם). וגמרא רה, שופטים מד:82)('ספרי' שם משנה,
וללמדנו  מיותרת. "באדמה" המילה בו. וכיוצא אבנים בגל
לו  טמון. ולא באדמה הגלוי בשטח נמצא שהחלל באה,
כותבת  היתה לא טמון, אפילו חלל לכל התורה כוונת היתה

בלבד. חלל" ימצא "כי היא 83)אלא מיותרת מילה
תלוי. ולא (=מוטל) נופל דווקא באה, אף 84)ולהדגיש

יונתן  וראה המים, פני על צף ולא - בא ולהדגיש מיותר, זה
א. כא, דברים עוזיאל מז:85)בן שם וגמרא שם, 'ספרי'

יב. הלכה וראה

.áé‚¯B‰‰ ‰‡¯ elÙ‡86„Á‡ „Ú87„·Ú elÙ‡ ,88B‡ ¬ƒ»»«≈≈∆»¬ƒ∆∆
‰¯·Úa ˙e„ÚÏ ÏeÒt B‡ ‰M‡89ÔÈÙ¯BÚ eÈ‰ ‡Ï -90. ƒ»»¿≈«¬≈»…»¿ƒ

ÌÈÁˆ¯‰ ea¯MÓ ,CÎÈÙÏ91ÈeÏ‚a92‰Ï‚Ú ‰ÏËa - ¿ƒ»ƒ∆«»«¿»ƒ¿»»¿»∆¿»
‰Ùe¯Ú93. ¬»

שם.86) ההורג, לעדות.88)שם.87)את שפסול כנעני
בו.89) וכיוצא גזלן "לא90)כגון כתוב מי בתורה נודע

הכהו". מי "נודע הללו המקרים ובכל כמה 91)הכהו",
מז: מז. סוטה הבית, חורבן קודם שנים עשרות

הרוצח.92) את זה 93)ומכירים דין לומדים שם וב'ספרי'
אמרו  מכאן שמצויה, בשעה "ולא ימצא", "כי הכתוב מן
התוספתא  לשון וזו ערופה". עגלה בטלה הרצחנים משרבו
הרצחנים  משרבו אומר: זכאי בן יוחנן "רבן פי"ד): (סוטה
על  אלא באה ערופה עגלה שאין לפי ערופה, עגלה בטלה

רוצחים". הם בגלוי ועכשיו הספק,

.âé„Á‡ „Ú94„Á‡ „ÚÂ ,‚¯B‰‰ ˙‡ È˙È‡¯ :¯ÓB‡ ≈∆»≈»ƒƒ∆«≈¿≈∆»
BLÈÁÎ‰95ÔÈÙ¯BÚ eÈ‰ - ˙È‡¯ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â96‰na . ƒ¿ƒ¿»«…»ƒ»»¿ƒ«∆

˙Á‡k Ì‰ÈL e‡aLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c97Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆¿««¬»ƒ
ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ‚¯B‰‰ ˙‡ È˙È‡¯ È‡ :„Á‡ ¯Ó‡»«∆»¬ƒ»ƒƒ∆«≈¬≈∆∆¡»

ÌÈLk98‰Ê ÔÈÚÏ99Ck ¯Á‡ ‡a Ì‡Â ,100„Á‡ „Ú ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ»««»≈∆»
ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ˙È‡¯ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â BLÈÁÎ‰Â101ÏÚ ¿ƒ¿ƒ¿»«…»ƒ»≈«¿ƒƒ«

.ÔÈÙ¯BÚ ÔÈ‡Â ,ÔB¯Á‡‰ È¯·cƒ¿≈»«¬¿≈¿ƒ

מז.94) ובאותה 95)סוטה יום באותו לו: שאמר כגון
אחר. במקום עמי הנהרג או ההורג היה ולא 96)שעה

מכחישו. בלבד שאחד אע"פ העד, בדברי מתחשבים
התורה 97) האמינה שלא דיבור, כדי בתוך שניהם והעידו

מלזה. יותר אחד,98)לזה עד תורה שהאמינה מקום "כל
מז: שם כשנים), (הריהו שנים" כאן עגלה 99)הרי של

הראשון.100)ערופה. של עדותו שנתקבלה אחר
אחד 101) של דבריו "שאין השני, העד לדברי לב שמים אין

שגדול  חייא, כרבי רבינו ופסק שם. שנים", (שיש) במקום
(כסףֿמשנה  טז הלכה א פרק סוטה הלכות ראה היה. הדור

שם).

.ãée‡a102e‰eLÈÁÎ‰Â „Á‡‰ „ÈÚ‰L ¯Á‡ ÌÈL »¿«ƒ««∆≈ƒ»∆»¿ƒ¿ƒ
˙Bi„Ú ÈzLk Ô‰ È¯‰ - ˙È‡¯ ‡Ï :BÏ e¯Ó‡Â103 ¿»¿…»ƒ»¬≈≈ƒ¿≈≈À

˙BLÈÁÎn‰104ÔÈÙ¯BÚÂ ,BÊ ˙‡ BÊ105‰M‡ .106 ««¿ƒ∆¿¿ƒƒ»
˙LÁÎÓ ˙¯Á‡ ‰M‡Â ,‚¯B‰‰ ˙‡ È˙È‡¯ :˙¯ÓB‡∆∆»ƒƒ∆«≈¿ƒ»«∆∆«¿∆∆

ÔÈÙ¯BÚ eÈ‰ - ˙È‡¯ ‡Ï :˙¯ÓB‡Â d˙B‡107e‡aL ÔÈa , »¿∆∆…»ƒ»¿ƒ≈∆»
BÊ ¯Á‡ BÊ e‡aL ÔÈa ˙Á‡k Ô‰ÈzL108ÌÈL . ¿≈∆¿««≈∆»««¿«ƒ

eÈ‡¯ :ÌÈ¯ÓB‡109- Ì˙È‡¯ ‡Ï :Ô‰Ï ¯ÓB‡ „Á‡Â , ¿ƒ»ƒ¿∆»≈»∆…¿ƒ∆
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:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe ,È˙È‡¯ :¯ÓB‡ „Á‡ .ÔÈÙ¯BÚ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»≈»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ
.ÔÈÙ¯BÚ eÈ‰ - ˙È‡¯ ‡Ï…»ƒ»»¿ƒ

מאמינים 103)שם.102) אנו שאין עדים, כתות שתי של
בטילה. ועדותן עדותן,104)לשתיהן מקבלים אנו ואין

משקרת. בוודאי מהן שאחת באו 105)מפני לא כאילו
כלל. לענין 106)עדים נאמנת לעדות, כשרה שאינה אע"פ

יב. הלכה למעלה ראה ערופה, שכשם 107)עגלה
הראיה, על אשה עדות - ערופה עגלה לענין - שמקבלים
לזו  מאמינים אנו ואין בהכחשה, אשה עדות מקבלים כך

מלזו. לעדות 108)יותר הכשר אחד עד בין ההבדל וזהו
תחילה  שבא כשר, עד אלא לעדות. שפסולה אשה ובין
ואם  עדותו. על סומכים ואנו כשנים, הריהו עדותו, ונתקבלה

שנים. נגד כאחד הוא המכחישו, אחד עד אחרֿכך ואילו בא
כך, ומשום אחת. אלא אינה עדותה, קיבלו אפילו אשה,
זה  הרי זו, אחר בזו אפילו אותה המכחישה אשה כשבאה
- לזו מאשר יותר לזו מאמינים ואין אחת, נגד אחת

שם. אומרים" ה"יש כדעת מז: סוטה את 109)ועורפים,
שם. משנה ההורג,

.åè?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na110ÌÈ¯Lk ÔzLÏL eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»¿»¿≈ƒ
ÌÈÏeÒt B‡111È˙È‡¯ :„Á‡ „Ú ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;112 ¿ƒ¬»ƒ»«≈∆»»ƒƒ

ÌÈÏeÒt ÈL B‡ ÌÈL ÈzLe ,‚¯B‰‰113:BÏ ÌÈ¯ÓB‡ «≈¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
ÔÈÙ¯BÚ ÔÈ‡ - ˙È‡¯ ‡Ï114. …»ƒ»≈¿ƒ

המעידים.110) דעות רוב אחר ואז 111)שהולכים
לחייב  לקולא, ובין לחומרא בין דעות רוב אחר הולכים
שם. הגמרא מסקנת לפי לא, או ערופה עגלה הבאת

כשנים.112) והריהו עדותו, כשר 113)ונתקבלה כשיש
המעידים. של דעות רוב אחר הולכים אין ופסולים,

תחילה,114) בא התורה שהאמינה הכשר שהאחד מכיון
של  דבריו ואין הן, אחד כעד הנשים ושתי שנים, כמו הריהו
באו  אם אבל עורפים. אין כך ומשום שנים, במקום אחד

טז. הלכה ראה ועורפים. ואחד כאחד זה הרי אחת, בבת

.æèeÈ‡¯ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏeÒt ÈL B‡ ÌÈL ÈzL115 ¿≈»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»ƒ
„Á‡ „ÚÂ ,‚¯B‰‰116- Ì˙È‡¯ ‡Ï :¯ÓB‡Â ÌLÈÁÎÓ «≈¿≈∆»«¿ƒ»¿≈…¿ƒ∆

ÌÈÏeÒt ‰‡Ó B‡ ÌÈL ‰‡Ó elÙ‡L ;ÌÈÙ¯BÚ117, ¿ƒ∆¬ƒ≈»»ƒ≈»¿ƒ
¯‰ - Ôlk ˙‡ LÈÁÎÓ „Á‡ „ÚÂ„Á‡ LÈ‡k el‡ È118 ¿≈∆»«¿ƒ∆À»¬≈≈¿ƒ∆»
.„Á‡ „ÚÂ¿≈∆»

עדותם.115) העדות.116)וקיבלנו קבלת אחר בא אפילו
המרובים.117) אחר הולכים קבלת 118)אין לאחר אף

אנו  ואין להכחישם, אחד עד יכול כך ומשום עדותם,
כל  שאמרו: ומה ועורפים. לזה מאשר יותר להם מאמינים
בעד  המדובר כשנים, הריהו אחד עד תורה שהאמינה מקום

פלגא. כי ד"ה רש"י לב. סוטה וראה כשר.

.æéeÈ‡¯ :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏeÒt ‰LÏL B‡ ÌÈL LÏL»»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒ
‡Ï :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏeÒt ‰Úa¯‡ B‡ ÌÈL Úa¯‡Â ,‚¯B‰‰«≈¿«¿«»ƒ«¿»»¿ƒ¿ƒ…

ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÈÙ¯BÚ - Ì˙È‡¯119ÔÈÏeÒÙa :120[Cl‰] ¿ƒ∆¿ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ«≈
ÔÈn‰ ·¯ ¯Á‡121.ÌB˜Ó ÏÎa ««…«ƒ¿»¿»»

אבל 120)שם.119) פסולים. מפי הן העדויות כששתי

כמה  של עדותם שנתקבלה אחר ובא כשר, אחד עד כשיש
כלל. עדות כאן ואין אחד נגד כאחד דינם פסולים,

זה,121) אחר בזה שבאו ובין כאחת שבאו בין כך, ומשום
שלוש  באו אם וכן ועורפים, הפסולים ארבעת על סומכים
שאין  אע"פ ראיתם, לא ואומרים פסולים שלושה או נשים
פסולים  ששלושה ספק, מטעם עורפים כן גם מניין, רוב
המכחישה  אחת כאשה דינם פסולים, שלושה המכחישים

שעורפים. יד) (הלכה למעלה ואמרנו חברתה, את

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שנים 1) כמה ובת ערופה. עגלה מצות נוהג היכן יבאר

בהנאה, אסורה היא אם ודין בה. הפוסלים והדברים כשרה.
הנחל  ודין כך. אחר או תערף שלא עד ההורג נמצא ואם

בזריעה. מותר אם העגלה בו שנתערפה

.àÏ‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ‚‰B ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú ÔÈc ÔÈ‡2, ≈ƒ∆¿»¬»≈∆»¿∆∆ƒ¿»≈
Ôc¯i‰ ¯·Úa ÔÎÂ3. ¿≈¿≈∆««¿≈

נותן 2) אלקיך ה' אשר "באדמה א): כא, (דברים שכתוב
א). ט, פרק סוטה (ירושלמי לרשתה", ה'3)לך "אשר

רה). שופטים ('ספרי' הירדן" עבר לרבות לך, נותן אלקיך
את  דורשים א, פרשה סיני בהר י, פרשה אמור וב'ספרא'
עבר  למעט לכם" נותן אני אשר הארץ אל תבואו "כי הכתוב
המיוחדת, ארץ ופירשו "הארץ", כתוב ששם משום הירדן,
"באדמה", אלא "ארץ" לשון הזכיר לא כאן מהֿשאיןֿכן
שבארץ  [ונראה מה'. להם נתונה שהיא אדמה כל כולל וזה
עגלה  מצות נוהגת ישראל עלֿידי מיושבת כשהיא ישראל
שם  שיש ובזמן קיים, ביתֿהמקדש כשאין אפילו ערופה

סנהדרין].

.áÌÈL ÈzL ˙a - ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú4˙BÁt B‡5Ì‡ Ï·‡ ; ∆¿»¬»«¿≈»ƒ»¬»ƒ
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÈzL ˙a ‰˙È‰6ÔÈÓen‰ ÔÈ‡Â .‰ÏeÒt - »¿»«¿≈»ƒ¿∆»¿»¿≈«ƒ

ÔÈÏÒBt7ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .8‰Ù¯Ë ‰˙È‰ Ì‡ ,9‰ÏeÒt -10; ¿ƒ¿««ƒ≈ƒ»¿»¿≈»¿»
da ¯Ó‡ ‰¯tk11ÌÈL„˜k12. «»»∆¡«»¿»»ƒ

בת 4) שאמר אליעזר, רבי על החולקים החכמים כדעת
ערופה  בעגלה רק נאמר זה ודין א. משנה א, פרק פרה שנה,
בכל  אבל גדולה. משמע ובקר בקר, עגלת בה שנאמר מפני
(רבינו  שנה. בן פירושו שעגל חכמים מודים אחר , מקום
והברטנורא). הר"ש גם כתב וכן שם, המשנה בפירוש

שאף 5) להוסיף אלא שנה, בת למעט באים החכמים שאין
שמה. בקר" "עגלת זה גיל שעד כשרה, שנתיים  בת

י.6) השנה ראש שנה, חשוב בשנה אחד שלא 7)יום
אדומה  בפרה שנאמר כמו מום", בה אין "אשר בה נאמר
את  דרשו שם ובגמרא . מה: סוטה משנה ב), יט, (במדבר
ולא  בה, – מום" בה אין "אשר אדומה: בפרה הכתוב

ערופה. כקרבן.8)בעגלה דינה אין מומים, שלענין
סוגי 9) כל מב.). (חולין טריפה" - חיה כמוה שאין "כל

ד, פרק אסורות מאכלות בהלכות ונתבארו נמנו הטריפות,
הֿי. פרקים שחיטה קרבן.10)ובהלכות "כפר 11)כדין

ח). כא, (דברים ישראל" על 12)לעמך המכפרים
ערופה  עגלה כך לקדשים, פסול שטריפה וכשם בעליהם.

יא. חולין פסולה, - טריפה

.â˙B„B·Ú‰ Ïk13ÔÈÏÒBtL BÓk ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ˙BÏÒBt »»¬¿∆»∆¿»¿∆¿ƒ
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‰n„‡ ‰¯Ùa14‰nÏÂ .da „aÚ ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL , ¿»»¬À»∆∆¡«¬∆…À«»¿»»
'ÏÚ' ¯Ó‡15,'da „aÚ ‡Ï ¯L‡' ¯Ó‡pL ¯Á‡ ∆¡«…««∆∆¡«¬∆…À«»

ÏÒBt ÏÚ‰L ?˙B„B·Ú ¯‡L ÌÚ ÏÚ‰ ÏÏBk ‡e‰L∆≈»…ƒ¿»¬∆»…≈
ÔÂÈk ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ÔÈa≈ƒ¿«¿»»≈∆…ƒ¿«¿»»≈»
L¯Á ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÒÙ ÁÙË ÏÚa ‰ÎLnL∆»¿»¿…∆«ƒ¿¿»««ƒ∆…»«

‰Î‡ÏÓ da ‰OÚ ‡ÏÂ da16ÔÈ‡ ˙B„B·Ú ¯‡Le ; »¿…»»»¿»»¿»¬≈
‰Î‡ÏÓ ˙ÚL „Ú ‡l‡ ÔÈÏÒBt17. ¿ƒ∆»«¿«¿»»

מו.13) שם.14)סוטה משכה 15)סוטה לא "אשר
שם. על 16)בעול", אפילו התורה הקפידה שבעול

בלבד. לצורך 17)משיכתו עבודה בה עושה שהוא בשעה
ד. הלכה ולהלן גֿד, משניות ב פרק פרה ראה עצמו,

.ãB˙ÈlË O¯t ÔB‚k ,dk¯ˆÏ ‡È‰L ‰Î‡ÏÓ Ïk»¿»»∆ƒ¿»¿»¿≈««ƒ
ÌÈ·e·f‰ ÈtÓ ‰ÈÏÚ18‡È‰L ÏÎÂ ;dÏÒBt BÈ‡ - »∆»ƒ¿≈«¿ƒ≈¿»¿…∆ƒ

- d‡OÏ ‰ÈÏÚ B˙ÈlË O¯tL ÔB‚k ,dk¯ˆÏ ‡lL∆…¿»¿»¿∆≈««ƒ»∆»¿»¿»
‰ÏeÒt19˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈…«≈»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿

‰n„‡ ‰¯t20. »»¬À»

נלמדה 18) ערופה ועגלה אדומה, פרה בדיני ג משנה שם
אדומה. ולא 19)מפרה טלית, עליה הניח במקרה אם אבל

מו. סוטה פסולה, אינה אותה, שתשא א,20)התכוון פרק
ז. הלכה

.äÌBia ‡l‡ ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ ÔÈÙ¯BÚ ÔÈ‡21¯Ó‡pL ÈÙÏ , ≈¿ƒ∆»∆¿»∆»«¿ƒ∆∆¡«
‰¯tk da22ÌÈL„˜k23¯Lk ÌBi‰ ÏÎÂ .24.d˙ÙÈ¯ÚÏ »«»»¿»»ƒ¿»«»≈«¬ƒ»»

ÔÈÙ¯BÚ ÔÈ‡Â25˙BÏ‚Ú ÈzL26ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ,˙Á‡k ¿≈¿ƒ¿≈∆¿¿««∆≈ƒ
˙BÏÈ·Á ˙BÏÈ·Á ˙BˆÓ27. ƒ¿¬ƒ¬ƒ

כ:21) י.22)מגילה הערה למעלה בהקרבת 23)ראה
"ביום  לח): ז, (ויקרא ככתוב ביום, אלא שאינה קרבנות

קרבניהם". את להקריב ישראל בני את ֿ 24)צוותו אףֿעל
אברהם  "וישכם שנאמר: למצוות, מקדימים שזריזים פי
כשר. היום כל אבל טובה, מידה היא זאת בבוקר",

ח.25) הרוגים.26)סוטה שני בבת 27)שנמצאו הרבה
וממהר  למשא, עליו שהמצוות כמי שנראה מפני אחת,

משאו. לפרק

.å‰‡‰a ‰¯eÒ‡ ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú28ÌB˜Óa ˙¯a˜Â , ∆¿»¬»¬»«¬»»¿ƒ¿∆∆ƒ¿
d˙ÙÈ¯Ú29ÏÁpÏ „¯zMÓe .30ÏÚ Û‡ ,‰‡‰a ¯Ò‡z ¬ƒ»»ƒ∆≈≈«««≈»≈«¬»»««

¯Á‡ ‰ËÁL B‡ ‰˙Ó Ì‡Â .‰Ù¯Ú ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…∆∆¿»¿ƒ≈»ƒ¿¬»««
‰‡‰a ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - d˙„È¯È31.¯·w˙Â , ¿ƒ»»¬≈¬»«¬»»¿ƒ»≈

לפי 28) בהנאה, שאסורה והטעם עד. זרה עבודה משנה,
כט:). (שם כקדשים כפרה בה "וערפו 29)שנאמר שכתוב

קבורתה. תהיה ששם לומר מיותרת, "שם" והמילה שם",
בגירסאות  מקום בשום אינה קבורתה" תהיה "שם זו [דרשה
ד"ה  נז. וקידושין כט: זרה עבודה ב'תוספות' אבל שלפנינו,
לפני  שגם ונראה ו. כריתות מגמרא זו דרשה מביאים כפרה,
מו.]. זבחים רש"י ראה זו. גירסא היתה רש"י

כרב 30) פסק כה. כריתות אוסרתה", איתן לנחל "ירידתה
מפני  בתראה, הוא שרבא ואףֿעלֿפי רבא, נגד המנונא

המנונא. כרב סוברים (שם), וחבריו ינאי מפני 31)שרבי

אומרים  אנו ואין להתירה, חוזרת ואינה מחיים שנאסרה
זה  והרי אותה, מקדישים היו לא שתמות ביתֿדין ידעו שלו
דיבורֿהמתחיל  פב. חולין 'תוספות' ראה טעות. הקדש

בהערות. ח הלכה לקמן וראה והתנן.

.æ‰‡‰a ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÔÈÓÓBÊ ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓ32. ƒ¿¿»≈ƒ¿ƒ¬≈À∆∆«¬»»
„Á‡ „Ú ¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk33˙‡ È˙È‡¯ È‡ : ≈«¿∆»«≈∆»¬ƒ»ƒƒ∆

e‰eLÈÁÎ‰Â ÌÈL e‡·e ,‚¯B‰‰34‡Ï :BÏ e¯Ó‡Â «≈»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿…
ÏÁpÏ ‰e„È¯B‰Â ‰Ï‚Ú‰ ˙‡ eLÈ¯Ù‰Â ,˙È‡¯35 »ƒ»¿ƒ¿ƒ∆»∆¿»¿ƒ»«««

Ì‰Èt ÏÚ dÙ¯ÚÏ36enÊe‰ Ck ¯Á‡Â ,37È¯‰ - ÌÈM‰ ¿»¿»«ƒ∆¿««»««¿«ƒ¬≈
‰‡‰a ˙¯zÓ BÊ38. À∆∆«¬»»

בהנאה",32) מותרת - זוממים עדיה נמצאו ערופה, "עגלה
עיניו  לפני היתה לא זו (תוספתא ד פרק כריתות תוספתא

אחר). מקור והביא הכסףֿמשנה, בעל היו 33)של ולא
יב. הלכה ט, פרק למעלה ראה שאמרו:34)עורפים,

במקום  שעה ובאותה יום באותו עמנו היה הנהרג או ההורג
בהנאה.35)אחר. אחד 36)ונאסרה של דבריו שאין

שנים. הייתם 37)במקום עמנו להם: ואמרו עדים שבאו
אחר. במקום שעה ובאותה יום התורה 38)באותו כי

הם. שקר עדי שהוזמו והעדים המזימים, לעדים האמינה
לא  ולפיכך העדים, הזמת אפשרות בדעתם העלו [וביתֿדין
גבי  זו סברא נאמרה נד. בכריתות שכזה. למקרה הקדישוה

עדים)]. עלֿפי תלוי אשם

.ç‚¯B‰‰ ‡ˆÓ39‡ˆz - ‰Ï‚Ú‰ Û¯Úz ‡lL „Ú ƒ¿»«≈«∆…≈»≈»∆¿»≈≈
¯„Úa ‰Ú¯˙Â40¯·wz - ‰Ù¯ÚpL ¯Á‡ ‡ˆÓ . ¿ƒ¿∆»≈∆ƒ¿»««∆∆∆¿»ƒ»≈

dÓB˜Óa41˜Ùq‰ ÏÚL ;42d˙lÁzÓ ‰‡a43‰¯tk , ƒ¿»∆««»≈»»ƒ¿ƒ»»ƒ¿»
d˜ÙÒ44¯Á‡ ÁˆB¯‰ ‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡Â .dÏ ‰ÎÏ‰Â ¿≈»¿»¿»»¿««ƒ∆ƒ¿»»≈«««

d˙ÙÈ¯Ú45¯Ó‡pL ;‚¯‰È ‰Ê È¯‰ -46¯Ú·z ‰z‡Â : ¬ƒ»»¬≈∆≈»≈∆∆¡«¿«»¿«≈
.È˜p‰ Ìc‰«»«»ƒ

מז.39) הורידו 40)סוטה שכבר ואףֿעלֿפי חולין, כשאר
שמלכתחילה  והטעם, בהנאה. נאסרה לא לנחל, אותה
ומפני  ההורג, נמצא שלא משום לעריפה לנחל אותה הורידו
אפשרות  על ביתֿדין חשבו ההורג, שיימצא הדבר ששכיח
למעלה  וראה שכזה. במקרה להקדישה בדעתם גמרו ולא זו
עגלה  שמצוות פ"ח, ח"ג ממו"נ שהבאנו לט, הערה פ"ט
הדבר  את לפרסם אמצעי אלא אינה הכנותיה כל על ערופה

וזה שיוו  הרוצח, הוא מי להוודע ועלֿידיֿזה ברבים, דע
 ֿ (כסף כזו אפשרות על דעתם את נותנים שביתֿדין מוכיח

ז). הלכה כדין 41)משנה איתן בנחל עריפתה במקום
בהנאה. ואסורה ערופה, מי 42)עגלה נודע "לא ככתוב:

החטא 43)הכהו". על לכפר באה בעיקרה ערופה עגלה
הרוצח. מי יודעים שהרי 44)כשאין תפקידה, את ומילאה

מז. סוטה (משנה הרוצח מי ידעו לא עריפתה בשעת
כג:). כבר 45)וכריתות העריפה שעלֿידי אומרים אין

לז: כתובות הרוצח, את להרוג צורך ואין החטא, כופר
מז: עריפתה.46)וסוטה לאחר ערופה עגלה פרשת בסוף

אם  כי וגו' יכופר לא "ולארץ הפסוק: מובא שם בברייתא
שנראה  פסוק להביא רבינו של דרכו וידועה שופכו". בדם
הפסוק  מאשר הדין, את ממנו ללמוד מתאים יותר לו

הרמב"ם). מכללי ד כלל מלאכי יד (ראה בגמרא שהובא
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.è‰ÚÈ¯Êa ¯eÒ‡ ‰Ï‚Ú‰ Ba ‰Ù¯ÚpL ÏÁp‰47 «««∆∆∆¿»»∆¿»»ƒ¿ƒ»
‡ÏÂ Ba „·ÚÈ ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ ‰„B·ÚÂ«¬»¿»∆∆¡«¬∆…≈»≈¿…

Ú¯fÈ48,Ú˜¯˜ ÏL dÙe‚a ‰„B·Ú ÌL „·BÚ‰ ÏÎÂ . ƒ»≈«¿»»≈»¬»¿»∆«¿«
el‡a ‡ˆBiÎÂ ÚË B‡ Ú¯Ê B‡ ¯ÙÁ B‡ L¯ÁL ÔB‚k¿∆»«»«»«»«¿«≈»≈

‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -49¯zÓe .50¯wÏe ÔzLt ÌL ˜¯ÒÏ51 ¬≈∆∆À»ƒ¿…»ƒ¿»¿«≈
,B¯Ùz B‡ „‚a ÌL ‚¯‡L ÈÓk ‰fL ,ÌÈ·‡ ÌL»¬»ƒ∆∆¿ƒ∆»«»∆∆¿»

¯Ó‡ CÎÏ .Ú˜¯w‰ Ûe‚a ‰Î‡ÏÓ dÈ‡L52‡Ï : ∆≈»¿»»¿««¿«¿»∆¡«…
Û‡ ,Ú˜¯˜ ÏL dÙe‚a ‰ÚÈ¯f ‰Ó - Ú¯fÈ ‡ÏÂ „·ÚÈ≈»≈¿…ƒ»≈««¿ƒ»¿»∆«¿««

‰ ÏkÏL dÙe‚a ‡l‡ dÈ‡ ÌL ‰¯Ò‡pL ‰„B·Ú »»¬»∆∆∆¿»»≈»∆»¿»∆
.Ú˜¯«̃¿«

מו:47) וברייתא מה: סוטה מובנו 48)משנה ואין
שזהו  איתן, נחל תיאור מוסר הכתוב אין כלומר לשעבר,
לעתיד, אזהרה זוהי אלא אותו, זרעו ולא בו עבדו שלא נחל

מו: יזרע",49)שם ולא בו יעבד "לא הלאו, על שעבר
כב. אלו 51)שם.50)מכות עבודות ששתי לסתת.

ואינן  קרקע, של בגופה לא אבל הקרקע, על אמנם נעשות
וזריעה. לחרישה שזה 52)דומות אףֿעלֿפי יזרע", "ולא

שופטים  'ספרי' לזריעה, עבודה להקיש יעבד", ב"לא נכלל
שם. סוטה רז:

.é‰Ï‚Ú e‡È·‰ ‡ÏÂ e¯Á‡˙pL ‰·B¯˜ ¯ÈÚ ÈL‡«¿≈ƒ¿»∆ƒ¿«¬¿…≈ƒ∆¿»
‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,ÔÈ‡È·Óe Ô˙B‡ ÔÈÙBk - ‰Ùe¯Ú¬»ƒ»¿ƒƒ«¬ƒ¿«««»

ÌÈL53ÌBÈ ‰ÈÏÚ ¯·ÚL ‰Ùe¯Ú ‰Ï‚Ú È·iÁL ; »ƒ∆«»≈∆¿»¬»∆»«»∆»
.ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ¯Á‡ ‡È·‰Ï ÌÈ·iÁ - ÌÈ¯etk‰«ƒƒ«»ƒ¿»ƒ«««ƒƒ

שאין 53) חטא שזהו אףֿעלֿפי מכפר, הכיפורים יום שאין
אלא  בו מכיר שאין ו"חטא הקדושֿברוךֿהוא, אלא בו מכיר
מכפר". הכיפורים יום (=הקדושֿברוךֿהוא) המקום
לעמך  "כפר ערופה: בעגלה הכתוב מן זה דין ולומדים
לכפר  זו כפרה "ראויה מצרים), (מארץ פדית" אשר ישראל
ואףֿעלֿפי  ביניהם, חלל נמצא אם מצרים", יוצאי על

רי. שופטים 'ספרי' כו: כריתות שנים, הרבה מאז שעברו

ה'תשע"ה  אלול י"ח ד' יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
מכשול 1) כל ולהסיר מעקה לעשות שמצותֿעשה יבאר

ומה  הסכנה מפני חכמים שאסרום דברים כו'. סכנה בו שיש
הם.

.à‰˜ÚÓ Ì„‡ ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2:¯Ó‡pL ,Bb‚Ï ƒ¿«¬≈«¬»»«¬∆¿«∆∆¡«
‰¯Èc ˙Èa ‰È‰iL ,‡e‰Â .Eb‚Ï ‰˜Ún ˙ÈOÚÂ3Ï·‡ ; ¿»ƒ»«¬∆¿«∆¿∆ƒ¿∆≈ƒ»¬»

˙B¯ˆB‡‰ ˙Èa4˜e˜Ê BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯˜a‰ ˙È·e ≈»»≈«»»¿«≈»∆≈»
BÏ5˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa ÏÎÂ .¿»«ƒ∆≈«¿««««¿««

‰˜Ún‰ ÔÓ ¯eËt -6. »ƒ««¬∆

סכנה 3)גדר.2) ויש בגגו, משתמש ואדם בו, שדרים בית
בית, וסתם כתובה, ב"בית" לגג מעקה מצוות ממנו. שייפול

משמע. דירה ותבואה.4)בית שמן ליין, כמחסן המשמש
שנינו 5) ממזוזה, זה דין למד רבינו דירה. בית שאינם מפני

ובית  הבקר ובית ... אני "שומע לו: פיסקה ואתחנן בספרי
בית  ביתך מה ביתך, לומר תלמוד במשמע, ... האוצרות

ו  פרק מזוזה בהלכות רבינו פסק וכן ביתך". כל אף דירה
כל  את ממעט כאן הנאמר "בית" שגם רבינו וסובר ז. הלכה

כאן. משנה כסף וראה יא. יומא ראה ראוי 6)אלה. שאינו
ג: סוכה רכט; תצא, ספרי לדירה,

.áÔÈ·iÁ - ÔÈÙzL ÈL ÏL ˙Èa7:¯Ó‡pL ;‰˜ÚÓa «ƒ∆¿≈À»ƒ«»ƒ¿«¬∆∆∆¡«
ÏtÈ ÈkÏÙBa ‡l‡ ‰Ïz ‡Ï - epnÓ ÏÙp‰8,Ôk Ì‡ . ƒƒ…«…≈ƒ∆…»»∆»¿≈ƒ≈

˙BiÒk Èza ËÚÓÏ ?'Ebb' ¯Ó‡ ‰nÏ9Èz·e »»∆¡««∆¿«≈»≈¿≈ƒ»≈
˙BL¯„Ó10‰¯È„Ï ÌÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,11˙eL¯ ‰˙È‰ . ƒ¿»¿ƒ∆≈»¬ƒ¿ƒ»»¿»¿

BbbÓ ‰‰B·b ÌÈa¯‰12˜e˜Ê BÈ‡ -13‡pL ;‰˜ÚÓÏ:¯Ó »«ƒ¿»ƒ«≈»¿«¬∆∆∆¡«
epnÓ ÏÙp‰ ÏtÈ Èk14BÎB˙Ï ‡ÏÂ -15. ƒƒ…«…≈ƒ∆¿…¿

וזה 7) שלך, ומשמע לגגך, מעקה ועשית שכתוב: פי על אף
שותפות. של אלא שלו ממנו 8)אינו ליפול יכול אם

של  בית ובין אחד של בית בין הבדל שאין מכאן חייב.
בית  ופוטר שם חולק אלעי שרבי פי על ואף שותפים.
רבינו  סובר שם), רש"י של פירושו (לפי ממעקה שותפים
שלדעת  ייתכן ועוד אלעי. כרבי הלכה אין מעקה שלעניין
הוא  במעקה אבל שם, דברים קצת על אלעי רבי חולק רבינו

משנה). (כסף שחייב לתפילה.9)מודה מיועדים
תורה.10) ללימוד משתמשים 11)מיועדים אין וממילא
הגג.12)בגג. על הרבים מרשות שיפלו לחשוש ויש
למעלה 13) מלמטה גגו על מעקה שיעשה אומרים ואין

הרבים  ברשות העוברים יפלו שלא כדי הרבים, מרשות גבוה
גגו. הרבים.14)על לתוך 15)לרשות הרבים מרשות

שם. הגג,

.âÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ‰˜Ún‰ d·b16È„k , …«««¬∆≈»≈¬»»¿»ƒ¿≈
‰˜ÊÁ ‰ˆÈÁn‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆÂ .ÏÙBp‰ epnÓ ÏtÈ ‡lL∆…ƒ…ƒ∆«≈¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¬»»
Bbb ÁÈpn‰ ÏÎÂ .Ïtz ‡ÏÂ ‰ÈÏÚ Ì„‡ ÔÚMiL È„k¿≈∆ƒ»≈»»»∆»¿…ƒ…¿»««ƒ««
‡Ï ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha - ‰˜ÚÓ ‡Ïa¿…«¬∆ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««…

‰OÚ˙17E˙È·a ÌÈÓc ÌÈO˙ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ,18ÔÈ‡Â . «¬∆∆∆¡«¿…»ƒ»ƒ¿≈∆¿≈
ÔÈ˜BÏ19‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ20. ƒ«»∆ƒ¿≈∆≈«¬∆

משנה.16) כסף ראה הצדדים. מכל למעלה הגג מן
דמים 17) תשים ולא עשה, מצוות - לגגך מעקה "ועשית

שם. ספרי תעשה", לא מצוות - אשמת 18)בביתך
בביתך. דמים תעשה 19)שפיכות לא על עובר כדין

וכל 20)שבתורה. מעקה, עשה שלא בזה הלאו על עובר
סנהדרין  בהלכות רבינו עליו. לוקים אין מעשה בו שאין לאו

א. הלכה יח פרק

.ã„Á‡Â ‚b‰ „Á‡21¯·c Ïk22Èe‡¯Â ‰kÒ Ba LiL ∆»«»¿∆»»»»∆≈«»»¿»
˙eÓÈÂ Ì„‡ da ÏLkiL23B‡ ¯‡a BÏ ‰˙È‰L ÔB‚k . ∆ƒ»≈»»»¿»¿∆»¿»¿≈

ÌÈÓ Ba ÔÈ‡L ÔÈa ÌÈÓ Ba LiL ÔÈa ,B¯ˆÁa ¯Ba24- «¬≈≈∆≈«ƒ≈∆≈«ƒ
‡ÈÏÁ ˙BOÚÏ ·iÁ25ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚26B‡ , «»«¬À¿»¿»¬»»¿»ƒ

Èeqk dÏ ˙BOÚÏ27Ì„‡ da ÏtÈ ‡lL È„k ,28.˙eÓÈÂ «¬»ƒ¿≈∆…ƒ…»»»¿»
ÏBLÎÓ Ïk ÔÎÂ29Ó - ˙BLÙ ˙kÒ Ba LiL‰OÚ ˙Âˆ ¿≈»ƒ¿∆≈«»«¿»ƒ¿«¬≈

B¯ÈÒ‰Ï30epnÓ ¯ÓM‰Ïe31¯·ca ¯‰f‰Ïe32;‰ÙÈ ‰ÙÈ «¬ƒ¿ƒ»≈ƒ∆¿ƒ»≈«»»»∆»∆
,¯ÈÒ‰ ‡Ï Ì‡Â .ELÙ ¯ÓLe EÏ ¯ÓM‰ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ»∆¿¿…«¿¿¿ƒ…≈ƒ

ÁÈp‰Â33Ïha - ‰kÒ È„ÈÏ ÔÈ‡È·n‰ ˙BÏBLÎn‰ ¿ƒƒ««ƒ¿«¿ƒƒƒ≈«»»ƒ≈
.'ÌÈÓc ÌÈO˙ ‡Ï'a ¯·ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿»«¿…»ƒ»ƒ
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ובין.21) בורות,22)בין לרבות מניין גג, אלא לי "אין
דמים  תשים לא לומר: תלמוד ונעיצים? מערות שיחים,
הכתוב  שדיבר מפני "גג", תורה וכתבה שם. ספרי בביתך".

(=שכיח). במקום 23)בהווה אלא אינה מעקה מצוות
תשים  ולא שכתוב: לנזק, חשש ולא למיתה חשש שיש

בביתך. הלכה 24)דמים יב פרק ממון נזקי הלכות ראה
עפר.25)י. גבוהה 26)תל כראוי, חולייה לו "עשה

ו. פרק קמא בבא תוספתא פטור", ... טפחים עשרה
שם.27) כראוי", בפני 28)"וכיסה שיעמוד חזק כיסוי

הקודמת. בהלכה במעקה שאמרנו כמו האדם, כובד
ו 29) ביתו, בתוך רע כלב אדם יגדל סולם "שלא יעמיד אל

טו: קמא בבא ביתו", בתוך בכלל 30)רעוע זה שאף
סכנת  הרחקת שמטרתה לגגך", מעקה "ועשית עשה מצוות

ממקום 31)נפשות. שיתרחק אדם, כל על מוטלת זו מצוה
המכשול. בעל על המוטלת המכשול כהסרת שלא הסכנה,

הסכנה.32) ממקום להימלט יכול ואינו במקרה
והשאיר.33)

.äe¯Ò‡ ÌÈ¯·„ ‰a¯‰34Ì‰a LiL ÈtÓ ÌÈÓÎÁ «¿≈¿»ƒ»¿¬»ƒƒ¿≈∆≈»∆
˙BLÙ ˙kÒ35ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡Â Ô‰ÈÏÚ ¯·BÚ‰ ÏÎÂ . «»«¿»¿»»≈¬≈∆¿≈¬≈ƒ

ÈÈ‡ B‡ ,CÎa ÈÏÚ ÌÈ¯Á‡l ‰Óe ,ÈÓˆÚa ÔkÒÓ¿«≈¿«¿ƒ««¬≈ƒ»«¿»≈ƒ
CÎa „Èt˜Ó36˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -37. «¿ƒ¿»«ƒ«««¿

לעשות.34) אחד כל מדקדק 36)להעושה.35)על איני
חושש. שאיני שאר 37)בכך, על העובר כדין דרבנן,

דרבנן. מצוות

.åÔBlq‰ ÏÚ ÂÈt Ì„‡ ÁÈpÈ ‡Ï :Ô‰ el‡Â38Ál˜Ó‰ ¿≈≈…«ƒ«»»ƒ««ƒ«¿«≈«
ÔÓe ˙B¯‰p‰ ÔÓ ‰ÏÈla ‰zLÈ ‡ÏÂ .‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿…ƒ¿∆««¿»ƒ«¿»ƒ

ÌÈn‚‡‰39‰˜eÏÚ ÚÏ·È ‡nL ,40.‰‡B¯ BÈ‡ ‡e‰Â »¬«ƒ∆»ƒ¿«¬»¿≈∆
LÁ Ô‰Ó ‰˙L ‡nL ,ÌÈl‚Ó ÌÈÓ ‰zLÈ ‡ÏÂ41 ¿…ƒ¿∆«ƒ¿Àƒ∆»»»≈∆»»

.˙eÓÈÂ ¯ÙÚ ÈÏÁBfÓ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¬≈»»¿»

משום 38) הוא והאיסור - שבקרקע למים מחובר צינור
יב. זרה עבודה עלוקה, יבלע שמא מים 39)סכנה, מקווה

סכנה.40)עומדים. לידי ויבוא דם, והטיל 41)המוצצת
ארס. בהם

.æ,ÌÈn‰ :Èelb ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈ˜Ln‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈««¿ƒ»¬ƒƒƒ««ƒ
‚eÊÓ elÙ‡Â ,ÔÈi‰Â42˙BpzL‰Ï BÓÚË ÏÈÁ˙‰ elÙ‡Â , ¿««ƒ«¬ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿«

ıÓÁÏ43¯Èv‰Â ,L·c‰Â ,·ÏÁ‰Â ,44Ïk ¯‡L Ï·‡ . ¿…∆¿∆»»¿«¿«¿«ƒ¬»¿»»
lb ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈ˜Ln‰Ò¯‡ ÈÏÚa ÔÈ‡L ,ÔÈe ««¿ƒ≈«¿ƒƒ«ƒ»∆≈«¬≈∆∆
.Ô‰Ó ÔÈ˙BLƒ≈∆

ל.42) זרה עבודה יין, ואחד מים חלקים יש 43)שני
לאחר  אבל (שם). ואסור ארס בעל ממנו ששתה חשש
חומץ  וכן לב. שם גילוי, משום אסור אינו הרבה שהחמיץ
חולין  ממנו. שותה הנחש שאין גילוי משום אסור אינו ממש

שם.44)מט: פירות. או דגים בשר, מיץ

.ç˜q¯˙pL ÌeM‰45ÁÈh·‡Â ,46- ‰lb˙Â ,CzÁpL «∆ƒ¿«≈«¬«ƒ«∆∆¿«¿ƒ¿«»
ÒÒBz ÔÈÈÂ ÏM·Ó ÔÈÈ .Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eÒ‡47- »¿≈…«≈»∆«ƒ¿À»¿«ƒ≈

˙ÚMÓ ÔÈi‰ ‡e‰ ÒÒB˙Â .Èelb ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡≈»∆ƒƒ¿≈««ƒƒ¿«
B˙ÎÈ¯c48·ÏÁ B‡ ÌÈÓ B‡ ÔÈÈÂ .ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú ¿ƒ»«¿»»ƒ¿«ƒ«ƒ»»

‰ÏBÚ Ï·‰‰L ÔÓÊ Ïk ,ÔÈnÁ eÈ‰L49ÔÎÂ ;Ô‰Ó ∆»«ƒ»¿«∆«∆∆∆≈∆¿≈
ÔÎB˙Ï ‰ÏÚÓÏÓ „¯BÈ ‰˜Ln‰ ‰È‰L ÔÈ˜LÓ50‰tË «¿ƒ∆»»««¿∆≈ƒ¿«¿»¿»ƒ»

„¯BÈÂ „¯BË ‰È‰iL ‡e‰Â ,‰tË ¯Á‡51ÔÈ‡ el‡ Ïk - ««ƒ»¿∆ƒ¿∆≈¿≈»≈≈
ÚeaÚaÓ ÌÈ‡¯È˙Ó ¯ÙÚ ÈÏÁBfL ;Èelb ÌeMÓ Ô‰a»∆ƒƒ∆¬≈»»ƒ¿»¿ƒƒƒ¿«

‰˜Ln‰52.epnÓ ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â Ï·‰‰ ÔÓe ««¿∆ƒ«∆∆¿≈ƒƒ∆

הלכה 45) ח, פרק תרומות ירושלמי ז: ביצה מגולה, והוא
להלן 46)ג. וראה ל: זרה עבודה שנתגלה", אבטיח "וכן

יד. ל:47)הלכה שם מגיתו, חדש בגת.48)יין
מותרים",49) אלו הרי הבל, שמעלים זמן כל "חמין

שם. תרומות שמקבל 50)ירושלמי חבית שתחת כלי כגון
החבית. מן הנוטף והטיפות 51)יין תדיר שמטפטף

זו. את זו ובורחים 52)רודפות הבעבוע קול ושומעים
(שם).

.èÔÈL·k ÈÓ53˙B˜ÏL ÈÓe54ÔÈÒBÓ¯ez ÈÓe55ÔÈ‡ - ≈¿»ƒ≈¿»≈¿ƒ≈
Ô‰a56˙B˜ÏLe ÔÈL·k Ô‰a ‰¯ML ÌÈÓ .Èelb ÌeMÓ »∆ƒƒ«ƒ∆»»»∆¿»ƒ¿»

ÔÓÚË ‰pzL Ì‡ :ÔÈÒBÓ¯e˙Â57ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ - ¿¿ƒƒƒ¿«»«¿»≈»∆ƒ
ÔÈ¯eÒ‡ - ÌÚË Ô˙B Ì‰a ÔÈ‡ Ì‡Â ,Èelb58ÌÈÓ ÔÎÂ . ƒ¿ƒ≈»∆≈««¬ƒ¿≈«ƒ

ÌÈLÈ¯t Ì‰a ÁÈ„‰L59ÔÈ˜ÒBÓ¯„Â60‰ÏBÁÏ61- ∆≈ƒ«»∆¿ƒƒ¿«¿¿ƒ¿∆
.Èelb ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡¬ƒƒƒ

פרק 53) תרומות תוספתא וכדומה, זיתים בהם שכבשו מים
ג. הלכה ח פרק תרומות ירושלמי וראה או 54)ז. ירקות

רותחים. מים עליהם ששפכו צמח 55)פירות מין
מרים. והם לפולים דומים הנחש 56)שגרעיניו שאין

מהם. וכמי 57)שותה שלקות וכמי כבשין כמי דינם
ומותרים. גילוי.58)תורמוסים, משום שאסורים מים כדין

ד.59) א, כלאיים ראה עץ, פרי מין פרי 60)חבושים,
א. ד, שבת ירושלמי מדמשק, ממהר 61)הבא ומסתמא

אסורים  כך ומשום טעמם, שישתנה כדי במים שוהים ואין
גילוי. משום

.éBa ¯aÁ˙pL ÔÈÈ62ÔÈcÁ ÌÈ¯·„63B‡ ,ÔÈÏtÏÙk «ƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿¿ƒ
ÔÈzÒÙ‡k ÌÈ¯Ó ÌÈ¯·„64ÔÈ‡ - ÌnÚË ‰pzLpL „Ú , ¿»ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«»«¿»≈

Èelb ÌeMÓ Ba65.ÔÈ˜Ln‰ ¯‡La ÔÈc‰ ‡e‰Â . ƒƒ¿«ƒƒ¿»««¿ƒ

לתוכו.62) (מלה 64)חריפים.63)שנתנו כלענה
מהם.65)יוונית). שותה הנחש שאין

.àéÔÈa ,elb˙pL Èelb ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡‰ ÔÈ˜Ln‰ Ïk»««¿ƒ»¬ƒƒƒ∆ƒ¿«≈
ÌBia66Ì„‡ Ôcˆa ‰È‰ elÙ‡Â .ÔÈ¯eÒ‡ - ‰ÏÈla ÔÈa «≈««¿»¬ƒ«¬ƒ»»¿ƒ»»»

e‰LÈ ‰nÎÂ .ÔÈÏÁBf‰ ÏÚ ÔLÈ ˙ÓÈ‡ ÔÈ‡ - ÔLÈ67 »≈≈≈«»≈««¬ƒ¿«»ƒ¿
LÁ¯‰ ‡ˆiL È„k ?e¯Ò‡ÈÂ68ÈÏk ÔÊ‡ ˙ÁzÓ69 ¿≈»¿¿≈∆≈≈»««ƒ««…∆¿ƒ

.BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÈÂ ‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿«¬…ƒ¿

ל.66) זרה עבודה הנחש, על אדם אימת אומרים ואין
ד.67) משנה ח פרק תרומות מגולים, יעמדו כמה
לרבינו,68) המשניות פירוש רחש, - "רמש" (תרגום הרמש

נראה 69)שם). שאין פי על ואף הכלי, אוזן שתחת מחורו
תרומות  וירושלמי י. חולין כשערה, דק נחש שיש חור, שם

ג. הלכה ח, פרק

.áé‰È‰iL È„k :elb˙ Ì‡ e¯Ò‡iL ÌÈn‰ ¯eÚLƒ««ƒ∆≈»¿ƒƒ¿«¿≈∆ƒ¿∆
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¯k Ìq‰70ÔÈa¯Ó ÌÈn‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .˜ÈfÓe Ô‰a ««ƒ»»∆«ƒ¬»ƒ»««ƒ¿Àƒ
‰¯n‰ Ô‰a „·‡zL È„k71ÔÈa ,ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿≈∆…«»∆«»»¬≈≈À»ƒ≈

˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ÌÈÏÎa72.ÔÈ˜Ln‰ ¯‡La ÔÈc‰ ÔÎÂ . ¿≈ƒ≈¿«¿»¿≈«ƒƒ¿»««¿ƒ

המרעיל.70) כוחו בהם.71)מורגש הארס שיתבטל
מים.72) מקווה כגון

.âéCLBn‰ ÔÈÚÓ73.Èelb ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - ‡e‰L Ïk «¿»«≈»∆≈ƒƒ
ÔÈ‚Ï74p‰L ‰l‚Ó‰cLa BÁÈ75‰·z76Ïc‚Óe77B‡ »ƒ¿À∆∆ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ¿»
˜Èza78‰n‡ ‰‡Ó ˜ÓÚ elÙ‡ ¯B·a B‡ ,BlL79B‡ , «ƒ∆¿¬ƒ»…≈»«»

ÔÈÏ˜¯Ëa B‡ ,‰n‡ ‰‡Ó dB·b Ïc‚Óa80‰tÈÓ ¿ƒ¿»»«≈»«»ƒ¿«¿ƒ¿À∆
„iÒÓe81¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ -82˜„a .83˙‡ B‡ ‰·z‰ ˙‡ ¿À»¬≈∆»»«∆«≈»∆

¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÁÈp‰ Ck ¯Á‡Â Ïc‚n‰84‰È‰ Ì‡Â . «ƒ¿»¿««»ƒƒ¬≈∆À»¿ƒ»»
Ô‰a85¯eÒ‡ - ·˜86ÒkzL È„k ?·˜pa ‡‰È ‰nk . »∆∆∆»«»¿≈«∆∆¿≈∆ƒ»≈

‰pË˜ Úaˆ‡87ÔË˜ ÏL88. ∆¿«¿«»∆»»

ממנו.73) מתייראים עפר שם;74)וזוחלי תוספתא יין, כד
שם. כלים 75)ירושלמי אחדות, מגרות בה שיש בתיבה,

ג. חפצים.77)ארגז.76)יח, לשמירת גבוה ארון
שם.79)בנרתיק.78) התוספתא באולם.80)לשון
שם.81) להיות הנחשים דרך נחש 82)שאין שם היה שמא

שם. שהניחו כלום.83)קודם שם שאין ואין 84)וראה
ושתה  הלגין את שם שהניח אחר נחש בא שמא חוששים

משם. ויצא בארון.85)וחזר או בדקו 86)בתיבה אפילו
אותו. ראה ולא ולסדקים לחורים נכנס שמא קודם,

קטן.87) חור דרך להיכנס שיכול קטן נחש מין שיש
דק 88) שהרחש פי על ואף שם. תוספתא שם; ירושלמי

ירושלמי  זה, משיעור קטן לנקב להיכנס הוא מתיירא כשערה,
שם.

.ãé‰ÚLz ‰pnÓ e˙ML Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙lb˙pL ˙È·Á»ƒ∆ƒ¿«¿»««ƒ∆»ƒ∆»ƒ¿»
e¯Ó‡Â ‰È‰ ‰OÚÓ .È¯ÈOÚ ‰zLÈ ‡Ï - e˙Ó ‡ÏÂ¿…≈…ƒ¿∆¬ƒƒ«¬∆»»¿»¿
Ú˜L LÁp‰ Ò¯‡L ÈtÓ ,˙ÓÂ È¯ÈOÚ ‰˙ML∆»»¬ƒƒ»≈ƒ¿≈∆∆∆«»»»«

‰hÓÏ89¯ÙÚ ÈÏÁBÊ ˙ÓÁ ÌÒ LÈÂ .90ÛˆÂ ‰ÏBÚL ¿«»¿≈«¬«¬≈»»∆∆¿»
,‰˜Ln‰ ÚˆÓ‡a ˙ÈÏ˙ ‡È‰L ÌÒ LÈÂ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿≈«∆ƒƒ¿≈¿∆¿«««¿∆

¯eÒ‡ Ïk‰ CÎÈÙÏ91BpÒ elÙ‡Â .92ÔÎÂ .˙pÒÓa ¿ƒ»«…»«¬ƒƒ¿ƒ¿«∆∆¿≈
‰ÚLz epnÓ eÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰lb˙pL ÁÈh·‡¬«ƒ«∆ƒ¿«»««ƒ∆»¿ƒ∆ƒ¿»

È¯ÈOÚ ÏÎ‡È ‡Ï - e˙Ó ‡ÏÂ93. ¿…≈……«¬ƒƒ

(לפי 89) שוקע - בחור (נחש) של הם: ארס מיני "שלושת
כלי); של לקרקעיתו המשקה בתוך ושוקע וכבד, הוא שחזק
צף" - זקן ושל המשקה), (באמצע מפעפע - בינוני של

שם. זרה עבודה קלוש), כד.90)(שארסו לב, דברים פי על
נחשים. רעל - הנחש 91)ופירושו של גילו יודעים אין כי

ארסו. שם ועובר 92)שהטיל במים מהול שהארס אסור,
המסננת. בו.93)דרך שוקע והארס הוא, רך שהאבטיח

.åèÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÌÎtLÈ ‡Ï - elb˙pL ÌÈÓ94‡ÏÂ , «ƒ∆ƒ¿«…ƒ¿¿≈ƒ¿»«ƒ¿…
ıa¯È95Ïa‚È ‡ÏÂ ,˙Èa‰ ˙‡ Ì‰a96,ËÈh‰ ˙‡ Ô‰a ¿«≈»∆∆««ƒ¿…¿«≈»∆∆«ƒ

‡Ï Ô‰Ó ‰˜LÈ ‡ÏÂ ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt Ô‰a ıÁ¯È ‡ÏÂ¿…ƒ¿«»∆»»»»¿«¿»¿…«¿∆≈∆…
Ô˙B‡ ‰˜LÓ Ï·‡ ;B¯·Á ˙Ó‰a ‡ÏÂ BzÓ‰a¿∆¿¿…∆¡«¬≈¬»«¿∆»

Ïe˙ÁÏ97. ¿»

ויינזק.94) יחף אדם שם יעבור על 95)שמא ישפוך לא
יעלה. שלא האבק את להשכיב הבית ילוש,96)קרקע ולא

אצבעותיו. קשרי בין הרעל ייכנס הארס 97)שלא שאין
ומבריא. חוזר הוא אותו, שמרזה פי על ואף לו, מזיק

.æèÏL ‡È‰ elÙ‡ ,ÔÈl‚Ó ÌÈÓa ‰LBlpL ‰qÚƒ»∆ƒ»¿«ƒ¿Àƒ¬ƒƒ∆
Û¯Oz - ‰Óe¯z98‰¯eÒ‡ - ˙t‰ ˙ÈÙ‡ elÙ‡Â .99. ¿»ƒ»≈«¬ƒ∆¡≈««¬»

סכנה 98) משום טהורה, תרומה לשרוף שאסור פי על אף
זו 99)התירו. הרי "אפאה האומר: נחמיה כרבי שלא

באור" כלה נחש של שארס מפני שם.מותרת. (באש),

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
משום 1) שאסורים נחש שנשכם ועוף חיה בהמה יבאר

ודין  רפואתו. ליקח ושלא הגוי עם להתיחד שלא כו'. סכנה
כלי  להם למכור אסור ואם ממנו. להסתפר מותר אם
ולהשיא  ליסטים לישראל למכור אסור אם ודין מלחמה.

לגוי. טובה עצה

.àLÁp‰ ÔÎLpL ÛBÚ B‡ ‰iÁ ‰Ó‰a2Ba ‡ˆBiÎÂ3, ¿≈»«»∆¿»»«»»¿«≈
Ì„‡‰ ˙ÈÓn‰ ÌÒ eÏÎ‡L B‡4‰pzLiL Ì„˜ ,5BÙe‚a ∆»¿««≈ƒ»»»…∆∆ƒ¿«∆¿

ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -6˙BLÙ ˙kÒ ÌeMÓ7,CÎÈÙÏ . ¬≈≈¬ƒƒ«»«¿»¿ƒ»
ÌÈÏ‚¯ ÈÎe˙Á e‡ˆÓpL ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a8Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»«»»∆ƒ¿¿¬≈«¿«ƒ««ƒ

ÌeMÓ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ‰Ù¯Ë ÌeMÓ ÔÈ¯zÓ Ô‰L∆≈À»ƒƒ¿≈»¬≈≈¬ƒƒ
.e˜„aiL „Ú ,ÔÎL ¯ÙÚ ÈÏÁBfÓ „Á‡ ‡nL ,‰kÒ«»»∆»∆»ƒ¬≈»»¿»»«∆ƒ»¿
CzÁ˙ ‡Ï Ì‡ ,¯ep˙a Ô˙B‡ ‰ÏBˆ ?Ô˜„Ba „ˆÈk9 ≈«¿»∆»¿«ƒ…ƒ¿«≈

‰pzL ‡ÏÂ ¯Oa‰10.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÈÏv‰ ¯‡MÓ «»»¿…ƒ¿«»ƒ¿»«»ƒ¬≈≈À»ƒ

נח:2) ארסי.3)חולין הממית 4)זחל סם אכלה אבל
שם. מסוכנת, כשאר שדינה כשרה, ושחטה אבל 5)בהמה

אינו  שוב השותה, של בגופו הארס שנשתנה עד שהה אם
בכל 6)מזיק. מחלחל שהארס מפני שחטם, אם באכילה
סכנת 7)הגוף. משום והאיסור טריפה, משום מותרת אבל

פג. ויומא י. חולין טריפה, מאיסור חמור חולין 8)נפשות
לחתיכות.9)נט. לא 10)נתפרק אפילו נשתנה, אם אבל

אסור. נתפרק

.áÈ¯ew ÔÎÂ11ÔÈÚeÏc‰Â ÌÈ‡eMw‰Â ,ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ¿≈ƒ≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿«ƒƒ¿«¿ƒ
¯˙BÈa ÌÈÏB„‚ eÈ‰ elÙ‡ ,˙BBÙÙÏn‰Â ÔÈÁÈh·‡‰Â12, ¿»¬«ƒƒ¿«¿»¿¬ƒ»¿ƒ¿≈

ÔÈ¯aÁÓ ÔÈa ÔÈLeÏz ÔÈa13ÈÏk‰ CB˙a eÈ‰ elÙ‡Â ,14, ≈¿ƒ≈¿À»ƒ«¬ƒ»¿«¿ƒ
‰ÁÏ Ba LiL Ïk15LÁ ‡nL ,¯eÒ‡ - CeL ‡ˆÓÂ …∆≈≈»¿ƒ¿»»»∆»»»
BÎL Ba ‡ˆBiÎÂ16¯Btˆ ‰‡¯ elÙ‡Â .17¯aÎÚ B‡ ¿«≈¿»«¬ƒ»»ƒ«¿»

¯wÓe ·LBÈ18ÌB˜Óa ‡nL ,ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ≈¿«≈¬≈≈¬ƒ∆»ƒ¿
·˜19·w20. ∆∆ƒ≈

ו.11) משנה ח, פרק תרומות מצד 12)נקבים, והניקור
אחר. מצד אפילו יאכל לא לקרקע.13)אחד, או לעץ

שם.14) טוב', יום 'תוספות הארס 15)ראה מיץ רטיבות,
את  חותך יבש בדבר אבל בכולו, ומחלחל בליחה מתערב

השאר. את ואוכל הניקור ה'תוספות':16)מקום כתבו
חמת  שאין לפי בגילוי, נזהרים אנו אין אלו במדינות עכשיו

כלל. בינינו מצויה עפר ט.17)זוחלי במקור 18)חולין
נחש.19)ובפה. העכבר.20)של או הציפור
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.â‰‡z21ı˜Ú‰ ÏhpL ·Ú B‡22Ì‰a ÔÈ‡ - Ô‰lL ¿≈»≈»∆ƒ«»…∆∆»∆≈»∆
Èelb ÌeMÓ23ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z Ì„‡ ÏÎB‡ CÎÈÙÏ . ƒƒ¿ƒ»≈»»¿≈ƒ«¬»ƒ

LLBÁ BÈ‡Â ‰ÏÈla24˙ÈOÚÂ ‰L·iL ‰¯e˜ ‰‡z . ««¿»¿≈≈¿≈»¿»∆»¿»¿«¬≈
˙¯‚B¯b25˙B¯zÓ Ô‰ÈzL - ‰L·iL ‰¯e˜ ‰¯Ó˙e ,26. ¿∆∆¿»»¿»∆»¿»¿≈∆À»

ל:21) העוקץ.22)ע"ז במקום קטן פה אם 23)ונעשה
לחלוחית. בהם שיש אףֿעלֿפי מותרים, גלויים השאירם

דומה 24) זה ואין ארס. בהם והטיל נחש מהם אכל שמא
שמא  חשש מעורר שהנקב מפני ב. שבהלכה תאנים לניקורי

נחש. יבשה.25)אכל פרק 26)תאנה תרומות ירושלמי
ג. הלכה ח,

.ã¯eÒ‡27˙BÚÓ ÔzÏ Ì„‡Ï28ÌÈ¯È„ B‡29,ÂÈt CB˙Ï »¿»»ƒ≈»ƒ»ƒ¿ƒ
ÔÈÚ¯ˆÓ B‡ ÔÈÁL ÈkÓ ÏL L·È ˜¯ Ô‰ÈÏÚ LÈ ‡nL30 ∆»≈¬≈∆…»≈∆À≈¿ƒ¿…»ƒ

˙ÚfÓ ıeÁ ,˙Ân‰ ÌÒ - Ì„‡ ˙ÚÊ ÏkL ;‰ÚÊ B‡≈»∆»≈«»»««»∆ƒ≈«
.ÌÈt‰«»ƒ

הן.28)שם.27) נחשת ושל כסף.29)פרוטות. של
הן.30) מדבקות עור מחלות וצרעת ושחין

.äB„È Òt Ì„‡ ÔzÈ ‡Ï ÔÎÂ31BÈÁL ˙Áz32‡nL , ¿≈…ƒ≈»»«»««∆¿∆»
˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L ;Ú¯ ÌÒa B‡ Ú¯ˆÓa B„Èa Ú‚33. »«¿»ƒ¿…»¿««∆«»«ƒ«¿»ƒ

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰hn‰ ˙Áz ÏÈL·z‰ ÔzÈ ‡ÏÂ¿…ƒ≈««¿ƒ«««ƒ»««ƒ∆
‰cÚÒa ˜ÒBÚ34BÈ‡ ‡e‰Â ˜Èfn‰ ¯·„ Ba ÏtÈ ‡nL , ≈ƒ¿À»∆»ƒ…»»««ƒ¿≈

.e‰‡B¯≈

שם.31) ירושלמי ידו, מול 32)כף והצלעות הזרוע בין
כו:33)השכם. סוכה דבר, בכל והוא 34)ונוגעות

שם. ירושלמי מיד. לאכלו ובדעתו המיטה, על מיסב

.åÔÎÂ35CB˙a B‡ ‚B¯˙‡‰ CB˙a ÔÈkq‰ ıÚÈ ‡Ï ¿≈…ƒ¿«««ƒ¿»∆¿¿
ÔBv‰36¯eÒ‡ ÔÎÂ .˙eÓÈÂ dcÁ ÏÚ Ì„‡ ÏtÈ ‡nL , «¿∆»ƒ…»»«À»¿»¿≈»

ÈeË ¯È˜ ˙Áz ¯·ÚÏ Ì„‡Ï37B‡ ,ÚeÚ¯ ¯Lb ÏÚ B‡ , ¿»»«¬…««ƒ»«∆∆»«
‰a¯ÁÏ ÒkÏ38˙Bkq‰ ¯‡MÓ el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ»≈¿À¿»¿≈…«≈»≈ƒ¿»««»

.ÔÓB˜Óa ¯·ÚÏ ¯eÒ‡ -»«¬…ƒ¿»

הן.36)שם.35) דוגמאות וצנון ואתרוג בהם, וכיוצא
טז:37) השנה ראש רעוע, כלומר ואחד 38)ליפול,

שחומת  המפולת", "מפני הוא נותן שהתלמוד הטעמים
ג. ברכות עליו, תיפול ושמא רעועה, החורבה

.æ„ÁÈ˙‰Ï È„e‰ÈÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ39,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ¿≈»ƒƒ¿ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ
‰eÏ˙È ‡ÏÂ .ÌÈÓc ˙eÎÈÙL ÏÚ ÌÈ„eLÁ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¬ƒ«¿ƒ»ƒ¿…ƒ¿«∆

.C¯ca Ô‰nÚ40Ú‚t41B¯ÈÊÁÓ - C¯ca ÌÈ·ÎBk „·BÚ ƒ»∆«∆∆»«≈»ƒ«∆∆«¬ƒ
BÈÓÈÏ42‰ÏÚÓa ÔÈÏBÚ eÈ‰ .43- ‰„È¯Èa ÌÈ„¯BÈ B‡ ƒƒ»ƒ¿«¬∆¿ƒƒƒ»
‰È ‡Ï‡l‡ ,‰ÏÚÓÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ‰hÓÏ Ï‡¯OÈ ‰È …ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«»¿≈»ƒ¿«¿»∆»

‰ÏÚÓÏ Ï‡¯OÈ44ÏtÈ ‡nL ,‰hÓÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ƒ¿»≈¿«¿»¿≈»ƒ¿«»∆»ƒ…
ÁLÈ Ï‡Â .B˙ÈÓ‰Ï ÂÈÏÚ45ı¯È ‡nL ,ÂÈÙÏ46˙‡ »»«¬ƒ¿«»…«¿»»∆»»…∆

.BzÏbÏbÀ¿»¿

כב.39) זרה עבודה עמו. יחידי אףֿעלֿפי 40)להשאר
אנשים. שם כה:41)שעוברים שם של 42)נפגש.

בשמאלית. מאשר ימנית ביד להתגונן יותר נוח כי יהודי.
בסלע.43) או בהר לפני 44)כגון היהודי ילך בעלייה

לפניו. הגוי את יוליך ובירידה לפני 45)הגוי, יתכופף ולא
במישור. ואפילו משהו, ליטול כדי ירוצץ.46)הגוי,

.çBÏ‡L Ì‡47˙‡ BÏ ·ÈÁ¯È - ?CÏB‰ ‰z‡ Ô‡Ï : ƒ¿≈¿»«»≈«¿ƒ∆
C¯c‰48„Ú :¯Ó‡pL ;ÂOÚÏ ·˜ÚÈ ·ÈÁ¯‰L C¯„k , «∆∆¿∆∆∆ƒ¿ƒ«¬…¿≈»∆∆¡««

‰¯ÈÚO È„‡ Ï‡ ‡·‡ ¯L‡49. ¬∆»…∆¬…ƒ≈ƒ»

אחד,48)הגוי.47) קילומטר מרחק ללכת צריך היה אם
הגוי  ימתין אולי ללכת, צריך אני קילומטרים שני לו יאמר
קודם  ממנו יפרוש והיהודי השני, הקילומטר עד מלרצחו

שם. זרה עבודה וינצל, נסע 49)לכן "ויעקב וכתוב:
שעיר. עד הלך ולא סכותה",

.èÌ‡ ‡l‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰‡eÙ¯ ÁwÏ ¯eÒ‡»ƒ«¿»ƒ»≈»ƒ∆»ƒ
Ôk50‰ÈÁiL epnÓ eL‡È˙51ÔÓ ˙‡t¯˙‰Ï ¯eÒ‡Â . ≈ƒ¿»¬ƒ∆∆ƒ¿∆¿»¿ƒ¿«…ƒ

ÒB¯B˜Èt‡‰52epnÓ eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡Â ,53‡nL , »∆ƒ¿««ƒ∆ƒ¿»¬ƒ∆∆»
ÂÈ¯Á‡ eÎLnÈ54„·BÚ‰ ÔÓ ‰‡eÙ¯ ÁwÏ ¯zÓe . ƒ»¿«¬»À»ƒ«¿»ƒ»≈

‰Ó‰·Ï ÌÈ·ÎBk55ıeÁaÓ ÛebaL ‰kÓÏ B‡56ÔB‚k , »ƒƒ¿≈»¿«»∆«ƒ«¿
‡Ó‚eÏÓ57‰iË¯e58‰kÒ ÏL ‰kÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .59- ¿¿»¿ƒ»¿ƒ»¿»«»∆«»»

ÁwÏ ¯eÒ‡60‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁnL ‰kÓ ÏÎÂ .epnÓ61˙‡ »ƒ«ƒ∆¿»«»∆¿«¿ƒ»∆»∆
.Ì‰Ó ÔÈ‡t¯˙Ó ÔÈ‡ - ˙aM‰««»≈ƒ¿«¿ƒ≈∆

כז:50) שם ממית, סם לו יתן ירפאנו 51)שמא לא ואם
להתר  מותר להפסיד,ימות, מה לו אין שהרי ממנו, פאות

ואףֿעלֿפי  יהודי. רופא כשאין ומדובר הגוי. ירפאנו ושמא
עלול  והגוי יומיים, או יום לחיות עוד יוכל שהחולה
שאין  ממנו, להתרפאות מותר זאת בכל מותו, להקדים

שם. למות, וסופו הואיל שעה, לחיי ראה 52)חוששים
י. הלכה ד, פרק שיחיה.53)למעלה החולה מן

מינים.54) וייעשו דעותיו, אלא 55)אחרי כאן שאין
כז. שם בלבד, ממון להפסד סכנה.56)חשש בו שאין

לחה.57) סממנים.58)תחבושת משוחה תחבושת
מבחוץ.59) בגוף במכה 60)אפילו המתירים כדעת שלא

להרחיקו, יוכל מזיק, שהסם החולה יראה ואם הואיל בחוץ,
עליה 61)שם. מחללים הגוף) (בחלל חלל של מכה כל

חלל, של כמכה הם הרי הרגל וגב היד וגב השבת, את
כה. שם השבת, את עליהם ומחללים

.éÏ‡LÏ ¯zÓe62:BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‡ÙB¯Ï À»ƒ¿…¿≈≈»ƒ¿…«
ÁwÈ ‡Ï Ï·‡ ;‰OÚz CÎÂ CÎÂ ,EÏ ‰ÙÈ ÈBÏt ÌÒ«¿ƒ»∆¿¿»»»«¬∆¬»…ƒ«

.epnÓƒ∆

ממנו 62) מתרפא אינו היהודי שאם הוא, והטעם כז. שם
עליו, סומך היהודי שאין הגוי יבין בלבד, שואלו אלא

הגוי ובווד  לו יאמר לא ולפיכך אחר. ברופא ישראל אי
מומחה. כרופא שמו לקלקל שלא כדי מזיקה, תרופה

.àé„ÈÁi‰ ˙eL¯a Ô‰Ó ¯tzÒ‰Ï ¯eÒ‡Â63‡nL , ¿»¿ƒ¿«≈≈∆ƒ¿«»ƒ∆»
ep‚¯‰È64‡¯È˙nL ÈtÓ ,¯zÓ - ·eLÁ Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ . ««¿∆ƒ»»»»»À»ƒ¿≈∆ƒ¿»≈

‰nc Ì‡Â .B‚¯‰Ï65Ì„‡ ‡e‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¿»¿¿ƒƒ»»≈»ƒ∆»»
·eLÁ66¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ep‚¯‰È ‡ÏÂ epnÓ „ÁÙiL È„k »¿≈∆ƒ¿«ƒ∆¿…««¿∆¬≈∆À»

.epnÓ ¯tzÒ‰Ï¿ƒ¿«≈ƒ∆

להרגו,63) מפחד שהגוי מפני מותר, הרבים ברשות אבל
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כז. זרה שבידו.64)עבודה בתער או במספריים
הגוי.65) לפני לראות 66)התראה במראה שהסתכל כגון

המקפיד  הוא, חשוב שאיש הגוי וחושב נאה, התספורת אם
כט. שם תספורתו, על

.áé¯eÒ‡67ÈÏk Ïk ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ¯kÓÏ »ƒ¿…¿¿≈»ƒ»¿≈
‰ÓÁÏn‰68ÔÈf‰ ˙‡ Ì‰Ï ÔÈÊÈÁLÓ ÔÈ‡Â .69ÔÈ‡Â . «ƒ¿»»¿≈«¿ƒƒ»∆∆««ƒ¿≈

ÔÈkÒ ‡Ï Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ70ÔÈ¯ÏB˜ ‡ÏÂ ,71ÌÈÏ·k ‡ÏÂ ,72 ¿ƒ»∆…«ƒ¿…»ƒ¿…¿»ƒ
‰‡ec‰ ÏÊ¯a ÏL ˙B‡ÏLÏL ‡ÏÂ ,[ÏÊ¯a ÏL]73, ∆«¿∆¿…«¿¿»∆«¿∆ƒ¿»

ÌÈa„ ‡ÏÂ74˜Ê Ba LiL ¯·c Ïk ‡ÏÂ ,˙BÈ¯‡Â ¿…Àƒ«¬»¿…»»»∆≈∆∆
¯ÏÔÈÒÈ¯z Ô‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ .ÌÈa75‡l‡ ÔÈ‡L , »«ƒ¬»¿ƒ»∆¿ƒƒ∆≈»∆»

Ô‚‰Ï76. ¿»≈

טו:67) ליהודים.68)שם להרע בהם ישתמשו שמא
ורומח.69) סייף "סדן",70)כגון הגירסא שלנו ובגמרא

בבית  לאסיר הכוונה איש", רגלי בו "לשום רש"י: ופירש
רבינו  וגירסת "סכין", שם גרס חננאל רבינו אבל הסוהר.

חננאל. רבינו צוואר 71)כגירסת שעל ברזל של שרשרת
"ענו 72)השבוי. אסירים רגלי בה שכובלים שרשרת

ולא  ר"מ: רומי בדפוס יח. קה, תהלים רגלו", בכבל
ברזל. של עששיות ולא . . ברזל 73)שלשלאות. מהודו.

טז. שם זיין, כלי ממנו לעשות מיוחד שם.74)זה משנה,
שבויים. עם למאבק בהם משתמשים מגינים.75)הגויים

שישתמשו 76) החוששים שם, האוסרים כדעת ולא
זיינם. כלי שיאזלו לאחר התקפה כבנשק בתריסים

.âée¯Ò‡ Ck ,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓÏ e¯Ò‡L ÌLÎe¿≈∆»¿ƒ¿…¿≈»ƒ»»¿
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÎBnL Ï‡¯OÈÏ ¯kÓÏ77¯zÓe .78 ƒ¿…¿ƒ¿»≈∆≈¿≈»ƒÀ»

ÏÈÁÏ ÔÈÊ ÈÏk ¯kÓÏ79Ô‰L ÈtÓ ,‰È„n‰ Èa ÏL ƒ¿…¿≈«ƒ««ƒ∆¿≈«¿ƒ»ƒ¿≈∆≈
Ï‡¯OÈ ÏÚ ÔÈpÈ‚Ó80. ≈≈ƒ«ƒ¿»≈

טו:77) טז.78)שם שגרים 80)לצבא.79)שם
מדינה  .באותה

.ãé¯kÓÏ ¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯kÓÏ ¯eÒ‡L Ïk…∆»ƒ¿…¿≈»ƒ»ƒ¿…
ÌÈËÒÏ ‡e‰L Ï‡¯OÈÏ81„È ˜ÈÊÁÓ ‡ˆÓpL ÈtÓ ,82 ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿»«¬ƒ«
BÏÈLÎÓe ‰¯·Ú È¯·BÚ83¯eÚ ÏÈLÎn‰ Ïk ÔÎÂ . ¿≈¬≈»«¿ƒ¿≈»««¿ƒƒ≈

¯·„a84‰ˆÚ B‡ÈO‰Â85˙‚B‰ dÈ‡L86˜fÁL B‡ , ¿»»¿ƒƒ≈»∆≈»∆∆∆ƒ≈
C¯„ ‰‡B¯ BÈ‡Â ¯eÚ ‡e‰L ,‰¯·Ú È¯·BÚ È„È¿≈¿≈¬≈»∆ƒ≈¿≈∆∆∆

˙Ó‡‰87BaÏ ˙Â‡z ÈtÓ88‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - »¡∆ƒ¿≈«¬«ƒ¬≈∆≈¿…
‡a‰ ;ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙89 «¬∆∆∆¡«¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…«»

.BÏ ˙‚B‰‰ ‰ˆÚ BÏ Ôz ,‰ˆÚ EnÓ ÏhÏƒ…ƒ¿≈»≈≈»«∆∆

שם.81) הליסטים 82)שודד, אין אפילו בידו. מסייע
נשק, לו למכור אסור זאת בכל דמים, בשפיכות חשוד

ולהמלט. שוד מעשי לבצע בזה לו בעבירה,83)שעוזר
הבריות. את ללסטם מעיז היה ולא יתכן הנשק שלולא

תתן 84) לא עור "ולפני בתורה: כתוב בו. בקי שאינו
זה  דרשו ורבותינו יד), יט, (ויקרא מאלקיך" ויראת מכשול
רעה, עצה לו ונותן בדבר", "עוזר שהוא חבירו את המכשיל

ב. פרשה ג, פרק קדושים עצה.85)'ספרא' לו ונתן
עצה,86) ממך נוטל "היה נכונה. שאינה יודע בעצמו שהוא

צא  לו תאמר אל לו. הוגנת שאינה עצה לו תתן אל

בשביל  - בצהרים צא ליסטים. שיקפחוהו - בהשכמה
חמור, לך וקח שדך את מכור - לו תאמר אל שישתרב.

שם. ממנו", ונוטלו עוקף התורה 87)ואתה דרך שהיא
המלוה 88)ומצוותיה. או לנזיר, יין כוס המושיט כגון

עור  "ולפני משום עוברים ששניהם ברבית, והלוה ברבית
לעשות  לחבירו עוזר מהם אחד שכל לפי מכשול", תתן לא
ספר  וראה עה: מציעא בבא ו: זרה עבודה ראה עבירה.

רצט. לאֿתעשה מצוות לרבינו, בספרים 89)המצוות
כאן  מתחלת ר"מ רומי בדפוס אבל יד, הלכה סוף זהו שלנו

טו. הלכה

.åè¯eÒ‡Â90B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ‰·BË ‰ˆÚ ‡ÈO‰Ï ¿»¿«ƒ≈»»¿≈»ƒ
ÚL¯ „·ÚÏ91¯·„ ‰OÚiL ‰ˆÚ B‡ÈO‰Ï elÙ‡Â . ¿∆∆»»«¬ƒ¿«ƒ≈»∆«¬∆¿«

‰ÂˆÓ92BÚL¯a „ÓBÚ ‡e‰Â ,93‰q˙ ‡ÏÂ .¯eÒ‡ -94 ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»¿…ƒ¿«»
,‰˜„ˆ ÔzÏ ¯v„Îe·Ï ‰ˆÚ ‡ÈO‰L ÏÚ ‡l‡ Ï‡i„»ƒ≈∆»«∆ƒƒ≈»ƒ¿«¿∆«ƒ≈¿»»

CÏÚ ¯tLÈ ÈkÏÓ ‡kÏÓ Ô‰Ï :¯Ó‡pL95. ∆∆¡«»≈«¿»ƒ¿ƒƒ¿«¬»

ד.90) במצוות.91)בבאֿבתרא חייב שהוא אףֿעלֿפי
שם.92) צדקה, שיעשה לנבוכדנצר דניאל אבל 93)כעצת

מותר. בתשובה, חזר אריות.94)אם לגוב אותו שהשליכו
בעיניך.95) תיטב עצתי

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הבעלים.1) עם ולטעון המשא לפרוק שמצותֿעשה יבאר

גוי  בהמת היא ואם עמו. ולטעון לפרוק יתחייב מאימתי
עבירה  עובר ישראל לבדו שראה מי ודין ישראל. של ומשא

כו'. לשונאו מותר אם

.àÚ‚tL ÈÓ2˙Áz ˙ˆ·B¯ BzÓ‰·e ,C¯ca B¯·Áa ƒ∆»««¬≈«∆∆¿∆¿∆∆««
d‡OÓ3dÏ Èe‡¯‰ ‡OÓ ‰ÈÏÚ ‰È‰L ÔÈa ,4ÔÈa «»»≈∆»»»∆»«»»»»≈

d‡OnÓ ¯˙BÈ ‰ÈÏÚ ‰È‰L5˜¯ÙÏ ‰ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ - ∆»»»∆»≈ƒ«»»¬≈∆ƒ¿»ƒ¿…
‰ÈÏÚÓ6BnÚ ·ÊÚz ·ÊÚ :¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊÂ .7. ≈»∆»¿ƒ¿«¬≈∆∆¡«»…«¬…ƒ

בדרכה.3)שפגש.2) להמשיך בכוחה לשאת 4)ואין
כוחותיה. יכולה 5)לפי שהיא ממה יותר עליה שהטעין

שביותר  לב.) מציעא (בבא האומר כדעת שלא לשאת.
פטור. המשא.6)ממשאה ופירשו 7)את לו, עזור

משאו". תחת "רובץ כתוב שהרי נאמר, שלפריקה חכמינו
רכב, כיֿתצא 'ספרי' כ; פרשה משפטים מכילתא וראה

שם. ובבאמציעא

.áÏ‰· epÁÈpÈÂ ˜¯ÙÈ ‡ÏÂ8,BnÚ ÌÈ˜È ‡l‡ ,CÏÈÂ ¿…ƒ¿…¿«ƒ∆ƒ¿»¿≈≈∆»»ƒƒ
‰ÈÏÚ B‡OÓ ÔÚËÈÂ ¯ÊÁÈÂ9ÌÈ˜z Ì˜‰ :¯Ó‡pL ; ¿«¬…¿ƒ¿««»»∆»∆∆¡«»≈»ƒ
˙¯Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ .BnÚ10‡ÏÂ Ï‰· BÁÈp‰ Ì‡Â . ƒƒ¿«¬≈«∆∆¿ƒƒƒƒ¿»¿…

ÔÚË ‡ÏÂ ˜¯t11˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïha - »«¿…»«ƒ≈ƒ¿«¬≈¿»««ƒ¿«
‰‡¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï12.EÈÁ‡ ¯BÓÁ ˙‡ …«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆∆¬»ƒ

ודואג.8) הנכון.9)נפחד טעינה,10)במקומו מצוות
בדרך", נופלים שורו או אחיך "חמור שם כתוב שהרי
לטעון. וצריך הקרקע על מוטלים ומשאה שהבהמה ומשמע
תעזוב  "עזוב הכתובים ששני האומר, יאשיה רבי כדעת ולא
שם. מכילתא מדברים. בפריקה עמו" תקים ו"הקם עמו"

טען.11) לא אבל פרק, מצות 12)אפילו זו תראה "לא
רובץ  . . תראה. (כי תראה" "כי אומר הוא ולהלן לאֿתעשה,
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משאו, רכה.תחת שם 'ספרי' מצותֿעשה", ה) כג, שמות
רע. לאֿתעשה מצוות לרבינו, המצוות ספר וראה

.âBÈ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a ˙ˆ·B¯ ‰Ó‰a‰Â ,Ô‰k ‰È‰»»…≈¿«¿≈»∆∆¿≈«¿»≈
‡nhÓ13‰„·‡ ·ÈL‰Ï ‡nhÓ BÈ‡L ÌLk ,dÏ14. ƒ«≈»¿≈∆≈ƒ«≈¿»ƒ¬≈»

Ô˜Ê ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ15ÏÈ‡B‰ - ˜¯ÙÏÂ ÔÚËÏ Bk¯c ÔÈ‡L ¿≈ƒ»»»≈∆≈«¿ƒ¿…¿ƒ¿…ƒ
¯eËt ,B„B·Î ÈÙÏ dÈ‡Â16. ¿≈»¿ƒ¿»

ובמכילתא 13) בעמיו". יטמא לא "לנפש תורה: שאמרה
שאתה  פעמים - לו מעזוב "וחדלת הכתוב: מן זה דין למדו
אל  הקברות בין (החמור) היה עוזב. שאתה ופעמים חדל,

שם. יטמא 14)יטמא", לא הקברות בבית היתה "ואם
כהן  דין מדמה רבינו שם. בבאֿמציעא שם, 'ספרי' לה",
בבית  והאבידה כהן לדין הקברות בבית וטעינה בפריקה
מתטמא  אינו לאבידה לשניהם. אחד וטעם הואיל הקברות,
לדחות  בכוחה אין אבידה השבת של שמצותֿעשה משום
ומצותֿעשה  בעמיו" יטמא לא "לנפש לאֿתעשה מצות
בפריקה  אף קיים זה וטעם ל.). (שם כהן של יהיו" "קדושים
יח. הלכה יא, פרק ואבידה גזילה הלכות וראה וטעינה.

מכובד.15) אדם או ל:16)חכם בבאֿמציעא שם; 'ספרי'

.ãÏÏk‰ ‰Ê17ÔÚBË ‰È‰ BlL ‰˙È‰ el‡L Ïk : ∆«¿»…∆ƒ»¿»∆»»≈
˜¯BÙe18Ì‡Â .B¯·Á ÏLa ˜¯ÙÏÂ ÔÚËÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ≈¬≈∆«»ƒ¿…¿ƒ¿…¿∆¬≈¿ƒ

ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ ‰OBÚÂ „ÈÒÁ ‰È‰19‰È‰ elÙ‡ , »»»ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ««ƒ¬ƒ»»
ÏB„b‰ ‡ÈOp‰20˙Áz ˙ˆ·B¯ B¯·Á ˙Ó‰a ‰‡¯Â «»ƒ«»¿»»∆¡«¬≈∆∆««

ÌÈ˜ B‡ Ô·z ÏL d‡OÓ21˜¯Bt - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»»∆∆∆»ƒ¿«≈»∆≈
BnÚ ÔÚBËÂ22. ¿≈ƒ

חושש 18)שם.17) היה לא ממונו, על שחס מפני
אותו,19)לכבודו. מחייב הדין שאין מה אפילו עושה

ל"חסיד". פירוש הגדול 20)וזהו ביתֿהדין של
ג. הלכה א, פרק סנהדרין הלכות ראה הגדולה), (הסנהדרין

בהם.21) לטפל כבודו לפי זה ישמעאל 22)ואין רבי כמו
משורת  לפנים ונהג כבודו, לפי ואינה זקן שהיה יוסי, ברבי

ל: בבאֿמציעא הדין,

.ä˜¯ÙÏÂ ÔÚËÏ ·iÁ - ‰ÏÙÂ ‰¯ÊÁÂ ,ÔÚËÂ ˜¯t»«¿»«¿»¿»¿»¿»«»ƒ¿…¿ƒ¿…
ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ ,˙¯Á‡ ÌÚt23·ÊÚ :¯Ó‡pL ; «««∆∆¬ƒ≈»¿»ƒ∆∆¡«»…

BnÚ ÌÈ˜z Ì˜‰ ,·ÊÚz24˙Bcc‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .25 «¬…»≈»ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«
‰Ò¯t „Ú BnÚ26:‡On‰ ÏÚa BÏ ¯ÓB‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ««¿»∆»ƒ≈≈««««»

.EÏ CÈ¯ˆ ÈÈ‡≈ƒ»ƒ¿

לב.23) לא. בבאֿמציעא רכה; כיֿתצא 'ספרי'
פעמים,24) הרבה היינו מתמדת, פעולה על מורה ו"עזוב"

 ֿ בבא לרבינו המשניות פירוש וראה לא. שם "הקם", וכן
ט. משנה ב, פרק לאחר 25)מציעא לאטו להתנהל

ה. מב, תהלים טו: לח, ישעיה ראה ארבעה 26)שהטעינו,
ז. הלכה לקמן וראה לג.), (שם ותיפול תחזור שמא מילים,

.åe‰‡¯iMÓ ?BnÚ ÔÚËÏÂ ˜¯ÙÏ ·iÁ˙È È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«ƒ¿«≈ƒ¿…¿ƒ¿…ƒƒ∆ƒ¿≈
‰i‡¯27‰ÚÈ‚Ùk ‡È‰L28'‰‡¯˙ Èk' ¯Ó‡ È¯‰L ;29, ¿ƒ»∆ƒƒ¿ƒ»∆¬≈∆¡«ƒƒ¿∆

'ÚbÙ˙ Èk' ¯Ó‡Â30‰È‰iMÓ ,ÌÈÓÎÁ e¯ÚL ?‰nÎÂ . ¿∆¡«ƒƒ¿«¿«»ƒ¬¬»ƒƒ∆ƒ¿∆
Ì‰ÈÈa31‰n‡ LLÂ ÌÈMLÂ ÌÈ˙‡Ó32ÈLÈÏL ÈLe ≈≈∆»«ƒ¿ƒƒ¿≈«»¿≈¿ƒ≈

ÏÈÓa ‰ˆÁÓe ‰Ú·MÓ „Á‡ ‡e‰L ,‰n‡33‰È‰ . «»∆∆»ƒƒ¿»∆¡»¿ƒ»»
dÏ ˜e˜Ê BÈ‡ - ‰fÓ ¯˙È epnÓ ˜BÁ¯34. »ƒ∆»≈ƒ∆≈»»

כ;28)מרחוק.27) פרשה משפטים מכילתא בפנים, פנים
לג. בבאֿמציעא רכב; שם אפילו 29)'ספרי' ומשמעו

בפנים.30)מרחוק. פנים ובין 31)ומשמעו הרואה בין
המשא. סנטימטר.32)בעל 56 אמה.33)בערך אלפיים

שם. ומחצה, בשבעה אמה אלפיים לחלק היינו
ופטור.34)

.æ‰ÂˆÓ35ÔÚËÏ Ï·‡ ;ÌpÁa BnÚ ˜¯ÙÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ƒ¿»ƒ«»ƒ¿…ƒ¿ƒ»¬»ƒ¿…
B¯ÎO ÏËBÂ ,‰ÂˆÓ BÊ È¯‰ - ÂÈÏÚ36‰ÚLa ÔÎÂ . »»¬≈ƒ¿»¿≈¿»¿≈¿»»

¯ÎO BÏ LÈ - ‰Ò¯t „Ú BnÚ ‰c„nL37. ∆¿«∆ƒ««¿»≈»»

לב.35) כל 36)בבאֿמציעא בעד כמו הבהמה מבעל
מצוה. קיים שכרו, נוטל שהוא ואףֿעלֿפי אחרת, עבודה

שהיא 37) פריקה לצורך ומדדה הולך שהוא אףֿעלֿפי
מו  זאת בכל ראה בחינם, לג. שם שכר, ליטול לו תר

ונוטל. דיבורֿהמתחיל שם 'תוספות'

.çÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ˆe·¯ B¯·Á ˙Ó‰a ‡ˆÓ»»∆¡«¬≈¿»««ƒ∆≈
ÌÈÏÚa‰38ÂˆÓ - dnÚ‰ÈÏÚÓ ˜¯ÙÏ ‰39ÔÚËÏÂ «¿»ƒƒ»ƒ¿»ƒ¿…≈»∆»¿ƒ¿…

·ÊÚz ·ÊÚ :¯Ó‡pL ;‰ÈÏÚ40ÏkÓ - ÌÈ˜z Ì˜‰ , »∆»∆∆¡«»…«¬…»≈»ƒƒ»
ÌB˜Ó41?'BnÚ' ¯Ó‡ ‰nÏ ,Ôk Ì‡ .42ÏÚa ‰È‰ Ì‡L »ƒ≈»»∆¡«ƒ∆ƒ»»««

BÏ ·LÈÂ CÏ‰Â ,ÌL ‰Ó‰a‰43:Ba Ú‚tL ‰ÊÏ ¯Ó‡Â , «¿≈»»¿»«¿»«¿»«»∆∆»«
- ˜¯t Ec·Ï ˜¯ÙÏ ˙Èˆ¯ Ì‡ ,‰ÂˆÓ EÈÏÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ»ƒ»ƒ¿…¿«¿¿…
‰Ó‰a‰ ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .BnÚ :¯Ó‡pL ,¯eËt ‰Ê È¯‰¬≈∆»∆∆¡«ƒ¿ƒ»»«««¿≈»

‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê44Bc·Ï ˜¯ÙÏÂ ÔÚËÏ ·iÁ -45. »≈∆«»ƒ¿…¿ƒ¿…¿«

לו.38) זו.39)שיעזרו הלכה בסוף חולה, או בזקן כמו
היא.40) יתירה חייב,41)ולשון אתה שהם תנאים בכל

לא. שם הגמרא לשון עמה. הבעלים אין אפילו
לא 42) אבל הבהמה, לבעל לעזור הוא שהחיוב משמע,

לבדו. ולטעון לב.43)לפרוק שם משנה, רכה. שם 'ספרי'
ולטעון.44) לפרוק יכול הבעלים 45)ואינו באין כמו

שם. משנה, שם. 'ספרי' עמה,

.èÌ‡ :Ï‡¯OÈ ÏL ‡On‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙Ó‰a∆¡«»≈»ƒ¿««»∆ƒ¿»≈ƒ
¯nÁÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰È‰46BÈ‡ - BzÓ‰a ¯Á‡ »»»≈»ƒ¿«≈««¿∆¿≈

dÏ ˜e˜Ê47Â‡Ï Ì‡Â ;48ÔÚËÏÂ ˜¯ÙÏ ·iÁ -49ÌeMÓ , »»¿ƒ»«»ƒ¿…¿ƒ¿…ƒ
Ï‡¯OÈ ¯Úˆ50Ï‡¯OÈ ÏL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««ƒ¿»≈¿≈ƒ»¿»«¿≈»∆ƒ¿»≈

,ÔÚËÏÂ ˜¯ÙÏ ·iÁ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ÈBOn‰Â¿««∆≈»ƒ«»ƒ¿…¿ƒ¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙Ó‰a Ï·‡ .Ï‡¯OÈ ¯Úˆ ÌeMÓƒ««ƒ¿»≈¬»∆¡«»≈»ƒ

·iÁ BÈ‡ - B‡OÓe51ÌeMÓ ‡l‡ ,Ba Ïth‰Ï «»≈«»¿ƒ«≈∆»ƒ
‰·È‡52. ≈»

בהמתו.46) אחר ומה 47)הולך אחיך", "חמור [שנאמר
(ראה  לישראל הכוונה שונאך" "חמור ה) כג, (שמות שנאמר
צער  משום חייב בפריקה אבל בטעינה, והמדובר יד). הלכה
ופרישה' ו'דרישה (כסףֿמשנה דאורייתא שהוא חיים בעלי

ערב). סי' אחר 48)חושןֿמשפט מחמר הגוי שאין
המשא. בעל הישראל אלא שבפריקה 49)בהמתו, מפני

"חייב  בפירוש: כאן רבינו כתב מחמר, כשהגוי גם חייב
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(כסףֿמשנה). חייב סתם כתב ולא ולטעון", לפרוק
שבעל 50) העולם, כדרך בהמתו, אחר מחמר והישראל

שם). (בבאֿמציעא המחמר הוא אבל 51)החמור בטעינה,
מו. באות למעלה שהבאנו כמו חייב, שלא 52)בפריקה

בחמור  הראשון בדין אבל הישראל, על הגוי איבת תהיה
הגוי  שהרי לאיבה, חשש אין - ישראל של ומשאוי גוי של
ופרישה' ('דרישה חס אינו ישראל של ממונו על שגם רואה
פירושו  לפי הוא מח, עד מה בהערות כאן האמור כל שם).
הגר"א  אולם הנ"ל. ופרישה' ו'דרישה הכסףֿמשנה של
כדוחק  פירושם מגדיר טז, ס"ק ערב סימן בחושןֿמשפט
לאו  חיים בעלי צער כאן פוסק שרבינו ואומר, גדול
היינו  כפשוטם, רבינו דברי מתפרשים כך ומתוך דאורייתא,
יד  הלכה וגם בפריקה, ולא בטעינה לא כלל, לה זקוק אינו
פסקי  על מעיר עצמו הגר"א שם. עיין כפשוטה, תתפרש
יד, הלכה כא פרק שבת ובהלכות א בהלכה למעלה רבינו
לדברי  יישוב ומצא דאורייתא, חיים בעלי שצער המוכיחים

עומדת. במקומה שבת מהלכות הסתירה אבל כאן, רבינו

.éÌÈ¯nÁ53Ô‰Ó „Á‡ ÏL ÂÈÏ‚¯L54˙BÚeÚ¯55ÔÈ‡ - «»ƒ∆«¿»∆∆»≈∆¿≈»
ÂÈ¯·Á ÔÈ‡M¯56ÌÈc˜‰Ï57ÂÈÏÚÓ ¯·ÚÏÂ58ÏÙ .59- «»ƒ¬≈»¿«¿ƒ¿«¬…≈»»»«

ÂÈÏÚÓ ¯·ÚÏ ÔÈ‡M¯60. «»ƒ«¬…≈»»

ב.53) פרק בבאֿקמא חמור 54)תוספתא של כלומר,
מהם. יתר 55)אחד כמו מהירות באותה ללכת יכול ואינו

שבשיירה. החמורים.56)החמורים ללכת 57)בעלי
בדרך.58)קדימה. לבדו חמורו עם ולהשאירו

כלל.59) ללכת יכול להתעכב 60)ואינו חייבים ואינם
בשבילו.

.àé‰È‰61ÔeÚË „Á‡62·ÎB¯ „Á‡Â63C¯c‰ Ô˜Á„e ,64 »»∆»»¿∆»≈¿»»«∆∆
ÔeÚh‰ ÈtÓ ·ÎB¯‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ -65ÔeÚË „Á‡ . «¬ƒƒ∆»≈ƒ¿≈«»∆»»

ÔeÚh‰ ÈtÓ Ô˜È¯‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ô˜È¯ „Á‡Â66. ¿∆»≈»«¬ƒƒ∆»≈»ƒ¿≈«»
ÈtÓ Ô˜È¯‰ ˙‡ ÔÈ¯È·ÚÓ - Ô˜È¯ „Á‡Â ·eÎ¯ „Á‡∆»»¿∆»≈»«¬ƒƒ∆»≈»ƒ¿≈

·eÎ¯‰67Ô‰ÈL ,ÔÈ·ÎB¯ Ô‰ÈL ,ÔÈeÚË Ô‰ÈL . »»¿≈∆¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈∆
.Ô‰ÈÈa ‰¯Lt ÔÈOBÚ - ÔÈ˜È≈̄»ƒƒ¿»»≈≈∆

שם.61) "ואחד 63)משא.62)תוספתא ובתוספתא:
זה.64)רכוב". בצד זה ללכת יכולים ואינם צרה, והדרך

לחכות 65) קל יותר שלרכוב לרכוב, הטעון את מקדימים
לטעון. ואין 66)מאשר לריקן, הטעון את מקדימים

ויעבור  קל שהוא מפני תחילה יעבור שהריקן אומרים
קודם. הטעון אלא זה 67)במהירות, הרכוב. את מקדימים

פחות. לטעון קודם טעון והיותר לריקן, קודם הטעון הכלל:
בתוספתא  גם האחרונה. הבבא חסרה (ר"מ) רומי [בדפוס
כאן  שלפנינו והגירסא זו, את זו סותרות שונות גירסאות יש
תס"ב, אמסטרדם בדפוס היא וכן הדעת, על ביותר מתקבלת

בתוספתא]. רבינו של גירסתו זו וכנראה

.áé˙BÈÙÒ ÈzL ÔÎÂ68Ì‡ ,BÊa BÊ ˙BÚ‚BÙe ˙B¯·BÚ‰ ¿≈¿≈¿ƒ»¿¿»ƒ
˙BÚ·BË - ˙Á‡ ˙·a Ô‰ÈzL ˙B¯·BÚ69¯Á‡ BÊa Ì‡Â , ¿¿≈∆¿«««¿¿ƒ»««

dB·‚ ‰ÏÚÓa ÌÈÏBÚ‰ ÌÈlÓ‚ ÈL ÔÎÂ ;˙B¯·BÚ - BÊ¿¿≈¿≈¿«ƒ»ƒ¿«¬∆»«
‰Êa ‰Ê eÚ‚Ùe70- ˙Á‡ ˙·a Ì‰ÈL ÔÈ¯·BÚ Ì‡ , »¿∆»∆ƒ¿ƒ¿≈∆¿«««

ÔÈÏÙB71‰Ê ¯Á‡ ‰Êa Ì‡Â ,72Ô‰ „ˆÈk ;ÔÈÏBÚ - ¿ƒ¿ƒ»∆««∆ƒ≈«≈

dÈ‡L ‰Ácz - ‰eÚË dÈ‡LÂ ‰eÚË ?ÔÈOBÚƒ¿»¿∆≈»¿»ƒ»∆∆≈»
‰·B¯˜ .‰eÚh‰ ÈtÓ ‰eÚË73‰˜BÁ¯e74‰Ácz - ¿»ƒ¿≈«¿»¿»¿»ƒ»∆

‰·B¯˜75B‡ ˙B˜BÁ¯ Ô‰ÈzL .‰·B¯˜ dÈ‡L ÈtÓ ¿»ƒ¿≈∆≈»¿»¿≈∆¿
„Á‡ ˜Á„a ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰ - ˙BeÚË B‡ ˙B·B¯˜76, ¿¿ƒ¿À»¿…«∆»

‰¯Lt ÏË‰77¯ÎO ˙BÏÚÓ Ô‰Â ,Ô‰ÈÈa78.BÊÏ BÊ »≈¿»»≈≈∆¿≈«¬»»»
Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê·e79.E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa :¯Ó‡ »∆¿«≈∆¡«¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆

לב:68) סנהדרין שם, ז 69)תוספתא את זו ו.שתדחוף
בראש 70) ופגעו זה, מצד עולה וזה זה מצד עולה זה כגון

הר. של הדרך.71)חודו שבצידי הבקעה אם 72)לתוך
לחבירו. מקום ויפנה אחרונית יחזור לנמל 73)אחד

ממנו. ממנו.74)שיצאה שיצאה משום 75)לנמל
ולחכות. להתעכב קשה יותר ממרחקים הבאה שלספינה

האחת 76) על לכפות הדין מן ואין לכולם, שוה בצרה
לחברתה. מקום להתפשר 77)לפנות יכולים אינם אם

להשהייתה.78)מעצמם. וחולה 79)כפיצוי בריא כגון
פשרה, הטל - בריאים שניהם החולה; מפני הבריא ידחה -

לזה. זה שכר מעלים והם

.âéÚ‚Bt‰80ÌÈLa81„Á‡Â ,B‡OÓ ˙Áz ı·B¯ „Á‡ , «≈«ƒ¿«ƒ∆»≈«««»¿∆»
˜¯ÙÏ ‰ÂˆÓ - BnÚ ÔÚËiL ÈÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ÂÈÏÚÓ ˜¯t»«≈»»¿…»»ƒ∆ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿…
.ÔÚBË Ck ¯Á‡Â ,ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯Úˆ ÌeMÓ ,‰lÁza«¿ƒ»ƒ«««¬≈«ƒ¿««»≈
B‡ ÌÈ‡BO Ì‰ÈL eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆¿ƒ
- ·‰B‡ „Á‡Â ‡BO „Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ·‰B‡¬ƒ¬»ƒ»»∆»≈¿∆»≈
B¯ˆÈ ˙‡ ÛÎÏ È„k ,‰lÁz ‡BO‰ ÌÚ ÔÚËÏ ‰ÂˆÓƒ¿»ƒ¿…ƒ«≈¿ƒ»¿≈»…∆ƒ¿

Ú¯‰82. »»

לב:81)הפוגש.80) "לכוף 82)בבאֿמציעא המצווה
שם. חיים, בעלי צער ממצוות עדיפה יצרו" את

.ãé‰¯Bza ¯Ó‡pL ‡BO‰83ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ó ‡Ï - «≈∆∆¡««»…≈À»»
‡e‰84‡BO Ï‡¯OÈÏ ‰È‰È C‡È‰Â .Ï‡¯OiÓ ‡l‡ ,∆»ƒƒ¿»≈¿≈«ƒ¿∆¿ƒ¿»≈≈

¯ÓB‡ ·e˙k‰Â ,Ï‡¯OiÓ85EÈÁ‡ ˙‡ ‡O˙ ‡Ï' ƒƒ¿»≈¿«»≈…ƒ¿»∆»ƒ
ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ?'E··Ïa86Bc·Ï e‰‡¯L ÔB‚k :87¯·ÚL ƒ¿»∆»¿¬»ƒ¿∆»»¿«∆»«

B‡OÏ ‰ÂˆÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÊÁ ‡ÏÂ Ba ‰¯˙‰Â ,‰¯·Ú88, ¬≈»¿ƒ¿»¿…»«¬≈∆ƒ¿»¿»¿
ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â .BÚL¯Ó ·eLÈÂ ‰·eLz ‰OÚiL „Ú«∆«¬∆¿»¿»≈ƒ¿¿««ƒ∆¬«ƒ
‰ÂˆÓ - B‡OÓa Ï‰· B‡ˆÓ Ì‡ ,‰·eLz ‰OÚ ‡Ï…»»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿«»ƒ¿»

ÔÚËÏ89‡nL ,˙eÓÏ ‰ËB epÁÈpÈ ‡ÏÂ ,BnÚ ˜¯ÙÏÂ ƒ¿…¿ƒ¿…ƒ¿…«ƒ∆∆»∆»
‰¯Bz‰Â .‰kÒ È„ÈÏ ‡B·ÈÂ BBÓÓ ÏÈ·La ‰‰LÈƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ≈«»»¿«»

ÏÚ ‰„Èt˜‰Ï‡¯OÈ ˙BLÙ90ÔÈa ÌÈÚL¯ ÔÈa , ƒ¿ƒ»««¿ƒ¿»≈≈¿»ƒ≈
¯wÚa ÌÈÈÓ‡Óe '‰ Ï‡ ÌÈÂÏ Ì‰L ¯Á‡Ó ,ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ≈««∆≈ƒ¿ƒ∆«¬ƒƒ¿ƒ«
ÌÈ‰Ï‡ '‰ Ì‡ È‡ ÈÁ Ì‰ÈÏ‡ ¯Ó‡ :¯Ó‡pL ;˙c‰«»∆∆¡«¡…¬≈∆«»ƒ¿À¡…ƒ
Bk¯cÓ ÚL¯ ·eLa Ì‡ Èk ÚL¯‰ ˙BÓa ıtÁ‡ Ì‡ƒ∆¿…¿»»»ƒƒ¿»»ƒ«¿

.‰ÈÁÂ¿»»

כג,83) שמות משאו", תחת רובץ שונאך חמור תראה "כי
ישראל 84)ה. בבהמת אלא נאמרה לא פריקה [מצות

לדרוש  ולא בחינם לפרוק הישראל את מחייבת והיא בלבד,
משום  אלא פריקה, מצות נאמרה לא גוי בבהמת אבל שכר,
הישראל  רשאי ולפיכך לפרוק, חייבים חיים בעלי צער
לב: בבאֿמציעא 'תוספות' ע"פ (כסףֿמשנה שכר לדרוש
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כלל  שאין כפשוטם, רבינו דברי לפרש ואין לי). מה ד"ה
חיים  בעלי שצער סובר הוא שהרי הגוי, בהמת לפרוק חיוב
מדבר  זה ופסוק בהערות) ט הלכה למעלה (ראה דאורייתא

על 85)בפריקה]. העובר באדם ידבר שהכתוב להניח ואין
קיג: פסחים שבתורה, יצחק,86)לאֿתעשה בב נחמן רב

יקום 87)שם. "לא ככתוב: נאמן, אחד עד שאין ומכיון
בביתֿדין, להעיד לו אסור טו), יט, (דברים באיש" אחד עד
טז). יט, (ויקרא בעמיך" רכיל תלך "לא לאו על יעבור כי

ואומר 88) אשנא", ה' "משנאיך כא): קלט, (תהלים שנאמר
רע". שנאת ה' "יראת יב): ח, אףֿעלֿפי 89)(משלי

הואֿהדין  מדבר, בפריקה שונאך" חמור תראה "כי שהכתוב
בקיומן.90)לטעינה. ורוצה עליהן חסה

‡zÚiÒa LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ«∆∆¿ƒ«¿»
‡iÓL„ƒ¿«»

.ÔÈ˜ÈÊ ¯ÙÒ ‡e‰Â ,¯OÚ „Á‡ ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆««»»¿≈∆¿ƒƒ
˙BÎÏ‰ :ÌÈMLÂ ÌÈL ÂÈ˜¯Ùe ,‰MÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»¬ƒ»¿»»¿«ƒ¿ƒƒƒ¿
- ‰·b ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰Úa¯‡ - ÔBÓÓ È˜Êƒ¿≈»«¿»»»»¿»ƒƒ¿¿≈»
¯OÚ ‰BÓL - ‰„·‡Â ‰ÏÊb ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰ÚLzƒ¿»¿»ƒƒ¿¿≈»«¬≈»¿»»»
.ÌÈ˜¯t ‰BÓL - ˜ÈfÓe Ï·BÁ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿≈«ƒ¿»¿»ƒ
.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL - LÙ ˙¯ÈÓLe ÁˆB¯ ˙BÎÏ‰ƒ¿≈«¿ƒ«∆∆¿»»»¿»ƒ

ה'תשע"ה  אלול י"ט ה' יום

‰È· ‰˜ EÈ˜ ÏÎ·e ,‰ÓÎÁ ‰˜ ‰ÓÎÁ ˙ÈL‡≈̄ƒ»¿»¿≈»¿»¿»ƒ¿»¿¿≈ƒ»

xVr mipW xtq¥¤§¥¨¨
oipw xtq `Ede§¥¤¦§¨

.· .‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .LÓÁ ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»≈¿∆ƒ»ƒ¿¿ƒ»
˙BÎÏ‰ .„ .ÌÈÎL ˙BÎÏ‰ .‚ .‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»«»»ƒ¿¿≈ƒƒ¿
˙BÂˆn‰Â .ÌÈ„·Ú ˙BÎÏ‰ .‰ .ÔÈÙzLÂ ÔÈÁeÏL¿ƒ¿À»ƒƒ¿¬»ƒ¿«ƒ¿

.ÔÓB˜Óa Ô˙BÓLa ˙BL¯ÙÓ Ô‰a ˙BÏÏÎp‰«ƒ¿»»∆¿…»ƒ¿»ƒ¿»

-oipwxtq
dxikn zFkld¦§§¦¨

Úa¯‡Â ,‰OÚ ˙ÂˆÓ ˙Á‡ .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿«¿«
Á˜Ó ÔÈc (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ∆»

¯kÓÓe1¯kÓÓe ÁwÓa ‰BÈ ‡lL (· .2‰BÈ ‡lL (‚ . ƒ¿»∆…∆¿ƒ»ƒ¿»∆…∆
ÌÈ¯·„a3BBÓÓa ˜„ˆ ¯‚ ‰BÈ ‡lL („ .4‡lL (‰ . ƒ¿»ƒ∆…∆≈∆∆¿»∆…

ÌÈ¯·„a e‰BÈ5. ≈ƒ¿»ƒ
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

איך 1) דינים אלא מסויימת, לפעולה מצוה כאן אין כלומר,
והממכר. המקח את 2)יתקיים קצתנו מהונות "הזהירנו

והוא  ובממכר, ובמקח בסחורה השני) את (האחד קצתנו
הכתוב  ממון באונאת אמרו ובספרא ... תונו אל אמרו:

רנ). לאֿתעשה מצות המצוות (ספר "הזהירנו 3)מדבר"
והוא  בדברים, השני) את (האחד קצתנו את קצתנו מהונות
רנא). (שם ויבהילוהו" יכעיסוהו מאמרים לו שיאמר

תלחצנו 4) לא המכילתא ולשון ... צדק גר מהונות "הזהירנו
רנג). (שם בדברים"5)בממון" צדק גר מהונות הזהירנו

רנב). (שם

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
בשטר 1) בכסף, נקנין שהן קרקעות קניית דיני בו נתבארו

לזה. שנמשך ומה ובחזקה,

.àÌÈ¯·„a ‰˜ BÈ‡ Á˜n‰2Ì‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰ elÙ‡Â , «∆»≈ƒ¿∆ƒ¿»ƒ«¬ƒ≈ƒ¬≈∆
‰Ê ˙Èa' ?„ˆÈk .ÌÈ„Ú3È‡ ‰Ê ÔÈÈ' ,'CÏ ¯ÎBÓ È‡ ≈ƒ≈««ƒ∆¬ƒ≈»«ƒ∆¬ƒ

,ÌÈÓc‰ e˜ÒÙe ;'CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰Ê „·Ú' ,'CÏ ¯ÎBÓ≈»∆∆∆¬ƒ≈»»¿«»ƒ
¯Ó‡Â ¯ÎBn‰ ‰ˆ¯Â ,'È˙È˜' ¯Ó‡Â Á˜Bl‰ ‰ˆ¯Â¿»»«≈«¿»«»ƒƒ¿»»«≈¿»«
‰Ê ¯ÎnL ÌÈ„Ú eÈÏÚ eÂ‰' :ÌÈ„ÚÏ e¯Ó‡Â ,'Èz¯ÎÓ'»«¿ƒ¿»¿¿≈ƒ¡»≈≈ƒ∆»«∆

ÌeÏÎ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - '‰Ê Á˜lLÂ4eÈ‰ ‡Ï el‡Îe , ¿∆»«∆¬≈∆≈¿¿ƒ…»
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·c Ì‰ÈÈa5‰zÓ Ô˙Ba ÔÎÂ .6.dÏa˜Óe ≈≈∆¿»ƒ≈»¿≈¿≈«»»¿«¿»

קניין.2) פעולת דוגמאות 3)בלי שלוש עבד, יין, בית,
עבדים. מטלטלין, קרקע, תחומים: בבא 4)משלושה

קנה". לא בדברים והנותן "והנושא מהתוספתא: מח. מציעא
הדבר 5) מגונה ברם ודינית, הלכתית מבחינה זה וכל

משום  בהם יש "דברים אמרו: זה ועל מוסרית, מבחינה
אף  הדיבור, של איֿקיום כלומר, מט.): (שם אמנה" מחוסרי
רצוי  ואינו כנות, חוסר משום בו יש קניין, פעולת הנטול
חכמים  רוח אין בו "והחוזר (שם): שאמרו כמו לחכמים
(מגיד  ח הלכה ז פרק להלן רבינו כתב וכן הימנו" נוחה

אני 6)משנה). מתנה לחבירו "האומר שם: מציעא בבא
בדברי  ט הלכה ז פרק להלן וראה בו". לחזור יכול לך נותן

רבינו.

.áÌÈ¯·c‰Ó „Á‡a Á˜n‰ ‰˜ Ì‡ Ï·‡7‡e‰L ¬»ƒƒ¿»«∆»¿∆»≈«¿»ƒ∆
ÌÈ„ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;Á˜Bl‰ ‰˜ - Ì‰a ‰˜ƒ¿»»∆»»«≈«¿≈»¿ƒƒ¿≈ƒ

ÏÏk8.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â , ¿»¿≈∆»≈∆»«¬…

אליו,7) השייכים הקניין לדרכי בהתאם דבר כל כלומר,
במשיכה  מטלטלין ובחזקה, ובשטר בכסף קרקע כגון:

מעשה 8)וכדומה. קיום לעצם בעדים צורך אין כלומר,
את  ולמסור המציאות את לאשר רק תפקידם המקח,
לכלל  בהתאם הצדדים, בין סכסוך של במקרה העובדות,
- סה:) (קידושין לשקרי" אלא סהדי איברי "לא הידוע:
השקרנים. את ולהכחיש העניין את לאמת רק באים העדים

.â‰LÏMÓ „Á‡a - ˙BÚ˜¯w‰ ?Á˜n‰ ‰wÈ ‰n·e«∆ƒ»∆«∆»««¿»¿∆»ƒ¿»
.‰˜ÊÁ· B‡ ,¯ËL· B‡ ,ÛÒÎa :ÌÈ¯·„¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»«¬»»

.ãÔ˙Â ,‰„O BÏ ¯ÎÓ ,˙Èa BÏ ¯ÎÓ ?ÛÒÎa „ˆÈk≈«¿∆∆»««ƒ»«»∆¿»«
ÌÈÓc‰ BÏ9ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰˜ - «»ƒ»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»

·zÎÏ Ôk¯cL ÌB˜Óa Ï·‡ ;¯ËM‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L∆≈¿ƒ∆«¿»¬»¿»∆«¿»ƒ¿…
¯ÎÓ ¯ËL10·zÎiL „Ú ‰˜ ‡Ï -¯ËM‰ ˙‡11ÔÈ‡Â . ¿«∆∆…»»«∆ƒ¿…∆«¿»¿≈

.‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙa ˙È˜ Ú˜¯«̃¿«ƒ¿≈¿»ƒ¿≈¿»

אם 9) מתקדשת, "האשה הרמב"ם: כתב קידושין בעניין
מהלכות  ג (פרק כסף" מפרוטה פחות אין מקדש, הוא בכסף
כלומר  הדמים" את לו "ונתן הדגיש: וכאן א) הלכה אישות,
של  כסף קניין בין כנראה מבדיל הרמב"ם החפץ. מחיר
האשה  כמחיר ואינה הכסף, נתינת רק בו שקובעת קידושין
(עיין  המקח שווי משום שהוא מקח, של זה ובין ושוויה,

האזל). אבן ועיין ס"א. קצ, ח"מ ש"ע מלשון 10)סמ"ע,
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הלוקח  מעדיף אז כי דווקא, קניין בשטר שהמדובר נראה זה
(אבן  הכסף קניין של זה על יציב היותר השטר קניין את
(כסף  ראייה בשטר גם שייך זה שדין אומרים ויש האזל).

אצל 11)משנה). אין כזה, נוהג שיש במקום כי והטעם,
השטר  בלעדי המקח את לסיים גמורה החלטה הלוקח

שם). רש"י (מדברי

.äB‡ ÛÒÎa ‰˜‡ È˙Èˆ¯ Ì‡ :¯Ó‡Â Á˜Bl‰ ‰˙‰ƒ¿»«≈«¿»«ƒ»ƒƒ∆¿∆¿∆∆
¯ËLa ‰˜‡12‰Ê È¯‰ - ‰Ê È‡z ÏÚ ÛÒk‰ Ô˙Â , ∆¿∆ƒ¿»¿»««∆∆«¿«∆¬≈∆

,È‡z‰ ÈtÓ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡Â ;Ìi«̃»¿≈«≈»«¬…ƒ¿≈«¿«
ÔÎÂ .¯ËM‰ ˙‡ ·zÎiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Á˜Bl‰Â¿«≈«»«¬…«∆ƒ¿…∆«¿»¿≈

¯ÎBn‰ ‰˙‰ Ì‡13.‰Êk ƒƒ¿»«≈»∆

אין 12) שטר שכותבין במקום שהרי מיותר, ביטוי לכאורה,
שאם  נוסף, תנאי לציין בא זה ואולי זה. על להתנות צורך
"מי  אף בו יהיה לא הכסף, נתינת אחרי יתחרט הלוקח
שמח. אור - אֿב) הלכה ז פרק להלן (ראה שפרע"

לי 13) "מה שהרי הראשון, מהדין הרמב"ם שהוציא מסקנה
משנה). (מגיד מוכר" התנה לי ומה לוקח התנה

.å- CÏ È˙È· ‰wÈÂ ÈBÏÙÏ ‰Ó Ôz :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»
·¯Ú ÔÈcÓ ˙Èa‰ ‰˜ Ô˙pL ÔÂÈk14. ≈»∆»«»»««ƒƒƒ»≈

ללא 14) החוב את לשלם מתחייב שהערב כשם כלומר,
את  ללוקח מוסר המוכר כך משהו, שיקבל ובלי תמורה
אחר  אדם ורק תמורתו, משהו יקבל עצמו שהוא בלי החפץ

ז.). (קידושין הדמים את במקומו מקבל

.æÒ¯Á‰ ÏÚ B‡ ¯Èp‰ ÏÚ BÏ ·˙k ?¯ËLa „ˆÈk15B‡ ≈«ƒ¿»»«««¿»««∆∆
'CÏ ‰e˙ È„O' :‰ÏÚ‰ ÏÚ16- 'CÏ ‰¯eÎÓ È„O' , «∆»∆»ƒ¿»»»ƒ¿»»

B„ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈb‰L ÔÂÈk17ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .‰˜ ≈»∆ƒƒ««¿»¿»»»««ƒ∆≈»
ÌeÏk ‰ÂL ¯ËM‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏÏk ÌÈ„Ú18. ≈ƒ¿»¿««ƒ∆≈«¿»»∆¿

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na19d˙Ú¯ ÈtÓ ‰„O ¯ÎBÓa ?20; «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈»∆ƒ¿≈»»»
ÏL ¯ËL ÚÈb‰L Èt ÏÚ Û‡ - ˙BÚ˜¯˜ ¯‡La Ï·‡¬»ƒ¿»«¿»««ƒ∆ƒƒ«¿»∆

‰˜ ‡Ï - ÌÈ„Ú Ba eÈ‰ elÙ‡Â ,B„ÈÏ ¯ÎÓ21ÔziL „Ú ∆∆¿»«¬ƒ»≈ƒ…»»«∆ƒ≈
.ÌÈÓc‰ ˙‡∆«»ƒ

הכתב 15) את לזייף אפשר שניהם וה"עלה" ה"חרס"
כותבים  אין כך ומתוך הזיוף, ניכר שיהיה מבלי שעליהם,
למטרתם, שצריכים, חוב, ושטרי ראייה שטר עליהם
לקיום  זקוק שאינו מכר שטר זה, לעומת רב. זמן להתקיים
את  ישנו אם לנו, איכפת לא המכר, לשעת אם כי ממושך,
המכר  עם נגמר שתפקידו אחרי אותו, ויזייפו שעליו הכתב

א). סעיף קצא, או 17)במתנה.16)(סמ"ע הקונה של
המתנה. פרוטה 18)מקבל שווה הנייר אין כלומר,
שם). לבד.19)(קידושין בשטר שאז 20)שקונה

 ֿ מעשה בכל ומסתפק המקח, מן להיפטר המוכר מעוניין
שם). (קידושין שהוא מועיל 21)קניין כאן שגם וברור

(מגיד  הקניין בבחירת הצדדים אחד של מפורש תנאי
משנה).

.ç‰˜ÊÁa „ˆÈk22B‡ ,‰„O BÏ ¯ÎÓ ,˙Èa BÏ ¯ÎÓ ? ≈««¬»»»««ƒ»«»∆
ı¯Ù B‡ ¯„‚ B‡ ÏÚpL ÔÂÈk - ‰zÓa d˙B‡ Ô˙pL∆»«»¿«»»≈»∆»«»«»«

ÏÈÚBiL ‡e‰Â ,‡e‰L Ïk23.‰˜ ‰Ê È¯‰ ,ÂÈOÚÓa »∆¿∆ƒ¿«¬»¬≈∆»»
¯ÎBn‰ ÈÙa ˜ÈÊÁ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na24B‡ «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡ƒƒ¿≈«≈

Ô˙Bp‰25CÈ¯ˆ - Ô˙Bp‰ B‡ ¯ÎBn‰ ÈÙa ‡lL Ï·‡ ; «≈¬»∆…ƒ¿≈«≈«≈»ƒ
- ˜ÈÊÁ‰ Ì‡ ,Ck ¯Á‡Â ,'‰˜e ˜ÊÁ CÏ' BÏ ¯Ó‡iL∆…«≈¬≈¿≈¿««»ƒ∆¡ƒ

.ÌÈÏÚa‰ ÈÙa BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰»̃»««ƒ∆≈ƒ¿≈«¿»ƒ

הדיון 22) אחרי באים חזקה שהלכות הדברים סדר מתוך
מדייק  בכסף. שטר וקניין בשטר כסף קניין של התלות בדבר
פסק  וכך שטר, ובלי כסף בלי קונה שחזקה הכסףֿמשנה
מפני  עדיפה שחזקה והטעם טז. סעיף קצב, ערוך בשולחן
כח, קטן סעיף שם (סמ"ע הקרקע בגוף מעשה שעושה
להלן  וראה הרמב"ם). בדעת כו. קידושין הזקן ר"י ותוספות

א. הלכה ח פרק להלן עוד ועיין כ. שפעולת 23)הלכה
צרור  "נתן נד. (שם לשדה שהיא תועלת איזו תביא זה קניין

טו. הלכה להלן וראה שתיקתו 24)והועיל"), נחשבת ואז
במכר 25)כהסכמה. שבין שמואל כדעת נג. בתרא בבא

ּוקני. חזק ל לו לומר צריך במתנה ְִֵֵַובין

.èÁzÙn‰ ˙‡ BÏ ¯ÒÓe B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÎBn‰26È¯‰ - «≈«ƒ«¬≈»«∆««¿≈«¬≈
'‰˜e ˜ÊÁ CÏ' BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê27˙‡ ¯ÎBn‰ ÔÎÂ . ∆¿ƒ∆»«≈¬≈¿≈¿≈«≈∆

BÈÏc BÏ ¯ÒnL ÔÂÈk - ¯Ba‰28¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ , «≈»∆»«ƒ¿¬≈∆¿ƒ∆»«
.‰˜È ˜ÈÊÁ‰LÎe .'‰˜e ˜ÊÁ CÏ' BÏ≈¬≈¿≈¿∆∆¡ƒƒ¿∆

העברת 26) של סימן היא מפתח מסירת שם. קמא בבא
רוב  לדעת כקניין, לשמש מספיקה בלתי אבל בעלות,

הרשב"ם. לשיטת בניגוד הפרק 27)הראשונים, בסוף ראה
מפתח. של תפקידו על קודש משיחת הדלי 28)חלק

בפרק  רבינו בדברי מפורש [וכן משנה) (מגיד בו ששואבין
קצב  סימן ובסמ"ע שם ברש"י ועיין ז, הלכה ממון מנזקי יב

סק"ד].

.éB‡ ˙Èa ¯ÎnL ÔB‚k ?‰˜ ‰ÏÈÚa ˜ÈÊÁn‰ „ˆÈk≈«««¬ƒƒ¿ƒ»»»¿∆»««ƒ
ÏÚÂ ,Áe˙t Á˙t‰ ‰È‰Â ,¯ˆÁ29Á˙t‰ ˙‡ Á˜Bl‰ »≈¿»»«∆«»«¿»««≈«∆«∆«

BÁ˙Ùe ¯ÊÁÂ30È¯‰L ;‰˜Â ˜ÈÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - ¿»«¿»¬≈∆∆¡ƒ¿»»∆¬≈
ÏÈÚBn‰ LenL da LnzL31. ƒ¿«≈»ƒ«ƒ

(עז.)29) גיטין במסכת מהעובדה וראייה גרידא. דלת נעילת
קניית  ידי על בשבת הגט את לקבל חולה לאשת שהתירו
ברור  ושם דלת, נעילת ידי על שם, מונח היה שהגט המקום
היא  שהרי המנעול, עשיית ולא הדלת סגירת רק היה שזה
רשב"ם  כדעת ודלא מיימוניות). (הגהות גמורה מלאכה

מנעול. קביעת היינו ש"נעל" שם) בתרא מקור 30)(בבא
ותפתח" "ותיחוד שאמרו: שם בגיטין בגמרא זה דבר
אינו  שאם משנה), (מגיד ותפתח ותחזור תנעל כלומר,
אלא  קניין, כוונת לשם שנעל מוכיח הדבר אין מיד פותחו

משנה). (כסף הבית שבתוך מה הולך 31)לשמור רבינו
הקונה  של השתמשות שכל טו, הלכה להלן בשיטתו כאן

משנה. במגיד שם ועיין קניין, היא הרי בקרקע

.àé‰¯È„‚a ˜ÈÊÁn‰ „ˆÈk32ÔB‚k ?‰˜ ‡e‰L Ïk ≈«««¬ƒƒ¿ƒ»»∆»»¿
˙Áa ÔÈÏBÚ eÈ‰Â ,¯„b ÌL ‰È‰L33Ïk ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Â , ∆»»»»≈¿»ƒ¿««¿ƒ»»»

Ï BÓÈÏL‰Â ‡e‰L‰¯OÚ34‡l‡ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡L ‡ˆÓÂ , ∆¿ƒ¿ƒ«¬»»¿ƒ¿»∆≈ƒ∆»
˜Á„a35ÌL ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜Â ÏÈÚB‰ ‰Ê È¯‰ - ¿…«¬≈∆ƒ¿»»¿≈ƒ»¿»»



קיט dxikn zekld - oipw xtq - lel` h"i 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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Ïk da ‡e‰ ·ÈÁ¯‰Â ,˜Á„a da ÌÈÒÎ eÈ‰Â ,‰ˆ¯tƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ»¿…«¿ƒ¿ƒ»»
.‰˜Â ÏÈÚB‰ È¯‰ - ÁÂ¯a ÒÎ ‡ˆÓpL „Ú ‡e‰L∆«∆ƒ¿»ƒ¿»¿∆«¬≈ƒ¿»»

גדר.32) שם.34)בהרחבה.33)עשיית המימרא לשון
היינו, הכרחי, הוא זה שתנאי רבינו בדברי מפרש הטור
מפרש  והכסףֿמשנה טפחים, לעשרה עד הגדר את שישלים
אלא  עולים שאין עשרה, עד משלים שאם הוא שרגיל
אלא  עולים אין מעשרה בפחות אם הדין והוא בדוחק,

שקנה. - הוא 35)בדוחק השינוי שהרי שהוא" ה"כל וזהו
בקושי, כי אם לעלות, יכולים עוד עכשיו שגם קטן,

חזקה. לקניין מספיק זה זאת ובכל מעטה, היא והתועלת

.áé‰„OÏ ÌÈn‰ Ba ¯aÁL ÔB‚k ,ÏÈÚB‰Â ¯B¯ˆ Ô˙36, »«¿¿ƒ¿∆ƒ≈««ƒ«»∆
B˙ÏÈËa Á˙tL ÔB‚k ,ÏÈÚB‰Â ¯B¯ˆ ÏË B‡37ÌÈn‰ »«¿¿ƒ¿∆»«ƒ¿ƒ»««ƒ

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˜ ‰Ê È¯‰ - ‰„OÏ38. «»∆¬≈∆»»¿≈…«≈»∆

בשדה.36) המים נשארו זה ידי נטילה 37)שעל ידי שעל
לשדה. המים נכנסים שמביא 38)זו דווקא, בזה כיוצא

צרור  נטל או צרור נתן אם אבל לשדה, המועילים המים
לשדה  תועלת הבאת כאן שאין במים, השדה שטיפת למנוע

משנה). (מגיד קנה לא - הפסד מניעת אלא

.âé¯ÎBn‰39BÏ d˙pL B‡ ,e‰„O „ˆa B¯·ÁÏ ‰„O «≈»∆«¬≈¿«»≈∆¿»»
LcL ÔÂÈk - ‰zÓa40˙B„O‰ ÈzL ÔÈaL ¯ˆn‰ ˙‡ ¿«»»≈»∆»∆«∆∆∆≈¿≈«»

da CÏ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰˜ ˙Á‡ ‰„Ok Ô‰ÈzL eOÚÂ¿«¬¿≈∆¿»∆««»»¬»ƒ»«»
Ì‡Â .ÌeÏk ÏÈÚBÓ ‰Ê Cel‰ ÔÈ‡ - daÁ¯Ïe dk¯‡Ï¿»¿»¿»¿»≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ
Cel‰Ï ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ - BÏ ¯ÎÓ ÌÈÓ¯k ÏL ÏÈ·L¿ƒ∆¿»ƒ»«ƒ¿«¬»¿ƒ

.Cel‰a ‰»̃»¿ƒ

אמצרי"39) דייש מכי חזקה הוואי "מאימת ט. קמא בבא
שם. הרי"ף עד כלומר 40)וכפירוש אדמה, ברגבי הפך ,

בין  אשר הגבול הוא המצר, של השטח את שהשווה
השדות  שני הפכו כך ומתוך השדות, של זה עם השדות,

אחד. שדה

.ãéBÎel‰a ‰˜iL C¯c‰ ·Á¯ ¯eÚL ‰nÎÂ41Ì‡ ? ¿«»ƒ…««∆∆∆ƒ¿∆¿ƒƒ
˙BˆÈÁÓa ÌiÒÓ ‰È‰42ÁÈpÈÂ Ï‚¯ dÈa‚iL È„k ‰˜ - »»¿À»ƒ¿ƒ»»¿≈∆«¿ƒ«∆∆¿«ƒ«

dcˆa Ï‚¯43È„k ·Á¯a ‰˜ - ˙BˆÈÁÓ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆∆¿ƒ»¿ƒ≈»¿ƒ»»»…«¿≈
ÌÈ‚È¯O ÏL ‰ÏÈ·Á BL‡¯ ÏÚ ‰È‰zL44da ·qÈÂ45. ∆ƒ¿∆«…¬ƒ»∆»ƒƒ¿ƒ…»

רוחב 41) במידת שביל במוכר שהמדובר מפרשים יש
ההילוך, קניין של לתקפו בנוגע היא והשאלה מסויימת,
כל  הוא קונה שהוא כל שבמעשה אחרת חזקה שלעומת
המרוחקות  אחרות שדות וגם ח), הלכה (למעלה השדה
שהרי  קלוש, קניין שהוא הילוך - י"ט) הלכה (להלן ממנה
אינו  י"ג), הלכה (בסמוך בשביל אלא בשדה מועיל אינו
משנה  (מגיד להן מחוצה ולא המחיצות בתוך אלא מועיל
מפרשים  ויש משנה). ולחם משנה כסף השני, בפירוש
והשאלה  רחבו, כמה פירש ולא סתם שביל במוכר שמדובר
המוכר  של דעתם הייתה מה אלא הקניין, של בתקפו אינה
בפירוש  משנה (מגיד השביל של לרחבו בנוגע והקונה

מהוות 42)הראשון). המחיצות הראשון, הפירוש לפי
יש  אם השני, הפירוש ולפי ההילוך, לקניין וגבול הפסק
שבין  לשטח והסכים הלוקח אותן ראה הרי מחיצות

משנה). (מגיד פרסות 43)המחיצות שתי אורך היינו
ענבים.44)רגליים. החבילה 45)זמורות את יעביר

שני. לצד גופו של אחד מצד

.åè‰˙È‰46ÁÈÁˆ Ú˜¯w‰47¯„‚ ‡Ï da ÔÈ‡L ,ÚÏÒ »¿»««¿«¿ƒ«∆«∆≈»…»≈
‰ÚÈ¯Ê ˙a dÈ‡Â ,‰ˆ¯t ‡ÏÂ48‰BwL ‰˜ÊÁ‰ È¯‰ - ¿…ƒ¿»¿≈»«¿ƒ»¬≈«¬»»∆∆

‡ˆBiÎÂ ÌL ‰Ó‰a ˙„ÓÚ‰ B‡ ˙B¯t ˙ÁÈËL ,d˙B‡»¿ƒ«≈«¬»«¿≈»»¿«≈
LÈÓLz‰ ¯‡MÓ ‰Êa49. »∆ƒ¿»««¿ƒ

(46- יקנה? במה טרשים) (=ארץ "צונמא כט: בתרא בבא
ומשטחא  בתוכה) בהמות (=בהעמדת חיותא בה באוקומי
אחרים  למפרשים ובניגוד בה)" פירות (ושטיחת פירי בה
שנים  שלוש חזקת כלומר ראיה, בחזקת מדובר שכאן
שכאן  רבינו מפרש - הקרקע את לו שמכר ראייה המשמשת

קניין. בחזקת הוא 48)יבש.47)מדובר גדר שהרי
זריעה  וגם יא), הלכה (למעלה פרצה הרחבת כן וכמו חזקה,

טז). הלכה (להלן קניין חזקת היא 49)היא רבינו שיטת
היא  מהשדה, הלוקח הנאת כלומר, פירות, אכילת שאף
שעשה  מפני קנהו החצר את שהנועל שכשם חזקה, קניין
שנהג  להנאתו בחצר המשתמש כן כמו בעלים, מעשה בו
מהלכות  ב' ובפרק משנה). (מגיד קנהו - בעלים כמנהג בו
אלא  קניין פירות אכילת שאין רבינו מפרש ב' הלכה זכייה
קונה  אינו ההפקר מן בה הזוכה אבל מחבירו קרקע בקונה
לפי  נז. בתרא בבא מהגמרא ומקורו פירות, אכילת ידי על
בקונה  אף קניין אינה פירות שאכילת אומרים ויש פירושו.

ועוד). (ראב"ד מחבירו קרקע

.æèdÚ¯Êe Á˜Bl‰ da ÒÎÂ ,B¯·ÁÏ ‰„O ¯ÎBn‰«≈»∆«¬≈¿ƒ¿«»«≈«¿»»
d¯ B‡50B¯ÓÊ B‡ ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÛÒ‡L B‡ ,51ÏÎÂ , »»∆»«≈»ƒ»¿»¿…

,˜ÈÊÁ‰ È¯‰L ,‰˜ ‰Ê È¯‰ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈¬≈∆»»∆¬≈∆¡ƒ
¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ÂÛÒ‡ Ì‡ ÔÎÂ .Ba52¯ÎBn‰ ¿≈∆»≈∆»«¬…¿≈ƒ»««≈

;‰˜ÊÁa „iÓ Á˜BÏ ‰˜ - Á˜BlÏ Ô˙Â ˙B¯t ÏL ÏÒ«∆≈¿»««≈«»»≈«ƒ»«¬»»
¯eÓb ÔÈ˜ BÊ ‰„O BÏ ‰˜‰L BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L∆¬≈ƒ»«¿∆ƒ¿»»∆ƒ¿»»

.BlL ‰È˙B¯t eOÚÂ¿«¬≈∆»∆

אותה.50) את 51)חרש לחזק מסויימים ענפים כרת
שנים 52)הנשארים. ג' חזקת בעניין לה: בתרא בבא

ט), הלכה ונטען טוען מהלכות י"א פרק ברמב"ם (והובא
קניין. לחזקת הדין שהוא רבינו וסובר

.æéÌ"ekÚ‰53‰˜ÊÁa ‰B˜ BÈ‡54‡e‰ ¯ËLa ‡l‡ , »«≈∆«¬»»∆»ƒ¿»
˙ÓÁÓ ‡a‰ Ï‡¯OÈÂ .ÛÒk‰ ˙È˙ ÌÚ ‰BwL∆∆ƒ¿ƒ««∆∆¿ƒ¿»≈«»≈¬«

Ì"ekÚ‰55‡l‡ ‰B˜ BÈ‡Â ,Ì"ekÚk ‡e‰ È¯‰ - »«¬≈¿«¿≈∆∆»
¯ËLa56. ƒ¿»

שלוש 53) בחזקת בין מדובר שם גם רבינו ולדעת שם.
טוען  מהלכות י"ד בפרק (ראה קניין בחזקת ובין שנים

ה). הלכה יוכלו 54)ונטען ואם זרוע, בעלי הם שהגויים
אלימות, מתוך זאת יעשו שמא שטר, בלי בחזקה לקנות
שכיח  לא האי כולי שטר, לו לכתוב הקונה להכריח אבל

משנה). הגוי.55)(מגיד מן הקונה מפני 56)כלומר,
יערער  בוודאי שטר כתב שלא זמן וכל אנס, הוא גוי שסתם
לו  שיכתוב עד דעתו סומך אינו הלוקח כן ואם המקח על

משנה). (כסף שטר
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.æéB‡ ‰˜Â ,Ú˜¯wk ‡e‰ È¯‰ - Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ Ïk»«¿À»««¿«¬≈««¿«¿ƒ¿∆
,Ú˜¯wÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ Ì‡Â .‰˜ÊÁ· B‡ ¯ËL· B‡ ÛÒÎ·¿∆∆ƒ¿»«¬»»¿ƒ≈»ƒ««¿«

¯ˆaÏ ˙B„ÓBÚ‰ ÌÈ·Ú ÔB‚k57ÔÈÏËÏhÓk ‰Ê È¯‰ - ¿¬»ƒ»¿ƒ»≈¬≈∆¿ƒ«¿¿ƒ
.‰‡B‡ Ô‰Ï LÈÂ ,ÔÈ˜Ï¿ƒ¿»¿≈»∆»»

שומ 57) אין בדיני ב) הלכה שכירות מהלכות ב (פרק רים
סתם: ואומר צריך, לא או לקרקע צריך בין מבדיל רבינו
גדול  וחילוק כקרקע" הם להיבצר העומדים ענבים "אפילו
לבצרם, מנת על הפירות את קונה שהלוקח ביניהם, יש
בצורים, כבר כאילו הם הרי לבצירה עומדים שהם וכיוון
דמי", כתלוש לתלוש העומד "כל הידוע: לכלל ובהתאם
הפירות, את לבצור ולא לשמור הוא שתפקידו השומר אבל
נחשבים  אינם השומר, בידי לבצירה עומדים אינם אם -
של  רבו מגאש הלוי ר"י בשם משנה (כסף כבר כבצורים

רבינו).

.çéCk ,‰˜ÊÁ·e ¯ËLa ÛÒÎa ‰˜ Ú˜¯w‰L ÌLk¿≈∆««¿«ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»«¬»»»
Bc·Ï ÛÒÎa ‰˜ Ú˜¯w‰ ˙e¯ÈÎO58Bc·Ï ¯ËLa B‡ ¿ƒ««¿«ƒ¿∆¿∆∆¿«ƒ¿»¿«

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰˜ÊÁ· B‡«¬»»¿≈∆»≈∆»«¬…

את 58) להרכיב צורך ואין לבדו קניין כל מספיק בשכירות
של  דעתם וסמכה מוגבל לזמן אלא שאינה מפני שניהם,
סימן  יוסף בית (ראה שהוא קניין באיזה והמשכיר השוכר

וכשם). המתחיל דיבור קצה

.èéÔÂÈk - ˙BÈ„Ó ¯OÚa ˙B„O ¯OÚ B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰«≈«¬≈∆∆»¿∆∆¿ƒ≈»
Ôlk ‰˜ Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰L59˙Á‡ ‰˙È‰ elÙ‡Â . ∆∆¡ƒ¿««≈∆»»À»«¬ƒ»¿»««
‰ÏeˆÓ ˙ÈM‰Â dB·b ¯‰ Ô‰Ó60ÏL LÈÓLz È¯‰L , ≈∆«»«¿«≈ƒ¿»∆¬≈«¿ƒ∆

˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,BÊ ÏL LÈÓLz dÈ‡ BÊ≈»«¿ƒ∆««ƒ≈≈»∆∆¡ƒ
.¯‡M‰ ‰˜ Ô‰Ó ˙Á‡a¿««≈∆»»«¿»

(שם:),59) הוא" חד דארעא "שסדנא מפני כז, קידושין
הוא. אחד הקרקע חיבור עמק.60)כלומר

.ëÔlk ÈÓc Ô˙pL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na61Ì‡ Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«¿≈À»¬»ƒ
ÂÈ˙BÚÓ „‚k ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - Ôlk ÈÓc Ô˙ ‡Ï62. …»«¿≈À»…»»∆»¿∆∆¿»

ÔÎÂ .Ôlk ‰˜ - ‰zÓa Ïk‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«…¿«»»»»À»¿≈
˙e¯ÈÎOa63Ïk Ôlk ‰˜ Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk , ƒ¿ƒ≈»∆∆¡ƒ¿««≈∆»»À»»

Ô˙ˆ˜Óe ¯ÎÓa ˙BÚ˜¯w‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ .˙e¯ÈÎO‰ ÔÓÊ¿««¿ƒ»ƒ¿»««¿»¿∆∆ƒ¿»»
ÔÈa ‰¯ÈÎna ÔÈa ˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk - ˙e¯ÈÎOaƒ¿ƒ≈»∆∆¡ƒ≈«¿ƒ»≈

˙e¯ÈÎOa64Ïk‰ ‰˜65. «¿ƒ»»«…

קונים 61) אין שאז השטר, את שכותבים במקום ומדובר
פי  על ואף השטר, במקום כאן באה והחזקה בלבד, בכסף
ובלי  כסף בלי מועילה שחזקה ח'): (הלכה למעלה שאמרנו
באחת  אלא השדות בכל חזקה עושה שאינו מכיוון - שטר,
השדות. כל דמי נתן אם אלא מועילה אינה בלבד, מהן

שאם 62) מעותיו, ותובע ונכנס יוצא כשאינו [והמדובר
ח  פרק (להלן מעותיו כנגד אפילו קונה אינו מעותיו, תובע

כאן]. משנה במגיד וראה א) ב 63)הלכה פרק תוספתא
מפני  והטעם מעות, נתינת בלי אף וכנראה בתרא. דבבא
דמי  חיוב כלומר, לבסוף, אלא משתלמת אינה ששכירות

משנה). (כסף השימוש אחרי הוא בין 64)שכירות כלומר,

התוספתא). בלשון משנה (מגיד בשכורה בין במכורה
במכר.65) שהם הקרקעות דמי נתן אם ודווקא

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בדינם,1) לקרקעות שהוקשו העבדים קניית דיני בו נתבארו

תנועה  להם שיש לעבדים דומה שהיא הבהמה קניית ודיני
רצונית.

.àÚ˜¯˜k ‡e‰ È¯‰ - ÈÚk „·Ú2‰i˜Ï3‰˜Â , ∆∆¿«¬ƒ¬≈¿«¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»
ÛÒÎa4B‡ ¯ËL·e5‰˜ÊÁ·6. ¿∆∆ƒ¿»«¬»»

מו)2) כה, (ויקרא בעבדים שנאמר ממה כב: קידושין
לשדה  הכתוב הקישם אחוזה", לרשת - אותם "והתנחלתם
כן. עבדים ואף ובחזקה, ובשטר בכסף הנקנית אחוזה

למעט 3) לא אבל בקרקע, כמו קנינים לו לרבות [כלומר,
להלן]. ראה המטלטלין. קניני שם.4)ממנו משנה,

"בחזקה"5) לפני הבאה "או", ממלת מדייק הכסףֿמשנה
כסף  הקנינים: ששאר בזמן בו לחוד, קונה שחזקה בלבד,
שטר, כתיבת של נוהג שקיים במקום יחד, רק קונים ושטר

קרקע. בקנין ה"ח בפ"א למעלה שכתבנו [חוץ 6)וכמו
ישנם  לקרקע, העבד דומה שבהם האלה, הקנינים משלשת
סודר  קנין והם: בהם, נקנים המטלטלין שגם קנינים שני עוד
וה"ד. ה"ג להלן משיכה, וקנין ה"ה, פ"ה להלן (=חליפין),
"עבד  מפורש: הרמב"ם כותב ה"ה עבדים מהלכות ובפ"ה
או  בשטר. או בכסף נקנה . . . דברים בחמשה נקנה כנעני
המשפט' ב'נתיבות וראה במשיכה". או בחליפין, או בחזקה,

כאן]. האזל' וב'אבן קצו, סימן

.á‰˜ÊÁ‰ ‡È‰ ‰Óe7Ô‰a LnzLiL ?ÌÈ„·Ú ÔÈ˜a «ƒ«¬»»¿ƒ¿«¬»ƒ∆ƒ¿«≈»∆
¯Èz‰ ?„ˆÈk .Ba¯ ÈÙa ÌÈ„·Úa ÔÈLnzLnL C¯„k¿∆∆∆ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒƒ¿≈«≈«ƒƒ

BÏ8ÂÈÏk CÈÏB‰L B‡ ,BÏÚÓ BÏ ÏÈÚ‰L B‡ BÏÚÓƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿»∆ƒ≈»
BËÈLÙ‰L B‡ ,ıÁ¯n‰ ˙È·Ï9BÎÒ B‡ ,10B„¯‚ B‡11 ¿≈«∆¿»∆ƒ¿ƒ»¿»

‰˜ - Ba¯ ˙‡ dÈa‚‰ B‡ ,BLÈaÏ‰ B‡12Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿ƒƒ¿ƒ«∆«»»¿≈ƒ
‰˜ - „·Ú‰ ˙‡ ·¯‰ dÈa‚‰13. ƒ¿ƒ«»«∆»∆∆»»

הרמב"ם 7) שדעת אףֿעלֿפי כב. בקידושין ברייתא
- והט"ז) הט"ו פ"א (למעלה כקרקע קונה פירות שאכילת
אין  כן, לא שאם בעבדים", שמשתמשין "כדרך כאן הדגיש
עושים  ופועל שכיר גם שהרי עבדו, שהוא היכר שום
פירותיה, כל כשנוטל קרקע בקנין מהֿשאיןֿכן מלאכתו,

(כסףֿמשנה). הבעלים שהוא הדבר את 8)ניכר רופף
נעלו. ממנו.9)שרוכי בגדיו את בשמן.10)הסיר

והשתמשות.12)במגרדת.11) חזקה מטעם אלה כל
"לא 13) שאמר: שמעון כרבי שם. קידושין הגבהה. מטעם

ויש  מקום". בכל קונה שהגבהה מהגבהה, גדולה חזקה תהא
(הראב"ד  בזה שמעון רבי על חכמים נחלקו שלא אומרים:
שמעון  ר' אמר לו, רבו "הגביהו שם שגרס הרמב"ם, לדעת
לא  לו רבו "הגביהו שלפנינו: הספרים כנוסחת ולא כו'",
חכמים  עליו חולקים שלפי"ז כו'" שמעון רבי אמר קנאו,

שמעון). רבי על

.âBÙ˜z14˜ ÌÈ„·Ú‰L ;‰˜ - BÏˆ‡ B‡È·‰ÂÔÈ ¿»∆¡ƒ∆¿»»∆»¬»ƒƒ¿ƒ
BÊk ‰ÎÈLÓa15B‡ ,BÏˆ‡ ‡·e „·ÚÏ ‡¯˜ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»»¬»ƒ»»»∆∆»∆¿

CÏ‰Â ,'Á˜Bl‰ Ïˆ‡ CÏ' ÔBL‡¯‰ Ba¯ BÏ ¯Ó‡L∆»««»ƒ≈≈∆«≈«¿»«
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5



קכי dxikn zekld - oipw xtq - lel` h"i 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰˜ ‡Ï - BÏˆ‡16B‡ ‰ÙÈ˜˙a epÎLÓiL „Ú , ∆¿…»»«∆ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ»
˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .e¯‡aL BÓk ,Ba LnzLiL17‡lL Ba ∆ƒ¿«≈¿∆≈«¿¿ƒ∆¡ƒ∆…

'‰˜e ˜fÁ CÏ' BÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ - ·¯‰ ÈÙa18. ƒ¿≈»«»ƒ∆…«≈¬≈¿≈

שם.14) קידושין שמואל, של בתקיפה,15)מימרא שהיא
עבד. של דעת,16)בעלֿכרחו בן הוא שהעבד מפני
ביוזמתוֿהוא. גם 17)והולך זו הלכה התחיל רבינו

עיון. וצריך החזיק, רק הזכיר וכאן בחזקה, וגם  במשיכה
האזל'. ב'אבן ולהלן 18)וראה ה"ח, פ"א למעלה ראה

ה"ו.

.ã‰Ó‰·k ‡e‰ È¯‰ - ÔË˜ „·Ú19B˙B‡ ÔÈB˜Â , ∆∆»»¬≈ƒ¿≈»¿ƒ
Ô‰a ÔÈBwL ÌÈ¯·„·e ‰Ó‰a‰ Ô‰a ÔÈBwL ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ∆ƒ»∆«¿≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ»∆

ÌÈ„·Ú‰20‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰ÎÈLÓa ‰˜ CÎÈÙÏ . »¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»««ƒ∆…
.BÙ˜z¿»

דעת.19) בו שאין יוצא 20)לפי זה דין בחזקה. כלומר
זוטרא  שמר שם), (קידושין בגמרא המובאת העובדה מתוך
הקדים  הגר של מותו לפני ורגע אחד, חולה גר אצל ביקר
זה  היה - בגמרא אחת ולדעה חזקה, בקנין עבדו את לקנות

(מגידֿמשנה). קטן עבד

.ä‰ÎÈLÓa ˙È˜ ,‰qb ÔÈa ‰wc ÔÈa ,‰Ó‰a‰21. «¿≈»≈«»≈«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
e‰eÎÈ¯ˆ‰ ‡Ï ,d˙B‡ dÈa‚‰Ï ¯LÙ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆¿»¿«¿ƒ«»…ƒ¿ƒ

dÈa‚‰Ï22˙ËaÁ˙nL ÈtÓ ,23- dÈa‚‰ Ì‡Â .ı¯‡a ¿«¿ƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆»»∆¿ƒƒ¿ƒ«
ÌB˜Ó ÏÎa ‰B˜ ‰‰a‚‰‰Â .‰˜24‰ÎÈLn‰ Ï·‡ . »»¿««¿»»»¿»»¬»«¿ƒ»

‡ËÓÒa ‡l‡ da ÔÈB˜ ÔÈ‡25,Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁa B‡ ≈ƒ»∆»¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆
ÏL dÈ‡L ¯ˆÁa ‡ÏÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a da ÔÈB˜ ÔÈ‡Â¿≈ƒ»ƒ¿»«ƒ¿…¿»≈∆≈»∆

Ì‰ÈL26. ¿≈∆

במסירה 21) אבל כה:). (קידושין בברייתא חכמים כדעת
ממסירה, עדיף קנין היא שמשיכה מפני נקנות, אינן
(כסףֿמשנה). במסירה קונים אין במשיכה וכשאפשר

קונים 22) לא - בהגבהה שאפשר שבמקום הוא, והכלל
פו.). (בבאֿבתרא המילה:23)במשיכה פירוש זה

(שם:). מגביה 24)"דסרכא" שהוא והטעם: כב: קידושין
נקרא  בר"ה, עומד שהוא אפילו האדם, ביד שהוא ומה בידו,

ג). ס"ק קצז, (סמ"ע רשות 25)ברשותו יד על זוית קרן
ה"ט  ואבידה גזילה מהלכות בפי"ז (מגידֿמשנה הרבים

רש"י). פד:26)בשם בבאֿבתרא

.å¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ?‰ÎÈLÓa ‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈB˜ „ˆÈk≈«ƒ∆«¿≈»ƒ¿ƒ»≈»ƒ«
Ba ‰ÎÏ‰Â ‰ÈÏÚ ·Î¯L B‡ ,‰ÎÏ‰Â dÎLÓ Ì‡27, ƒ¿»»¿»¿»∆»«»∆»¿»¿»
dLÈk‰L B‡ ,‰‡·e dÏ ‡¯˜ elÙ‡ ‡l‡ ;‰wL28 ∆»»∆»¬ƒ»»»»»∆ƒƒ»

‰¯˜ÚL ÔÂÈk - ÂÈÙa ‰ˆ¯Â ÏwÓa29d‡˜ Ï‚¯Â „È30. ¿«≈¿»»¿»»≈»∆»¿»»»∆∆¿»»
‡lL CLÓ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÏÚa‰ ÈÙa CLÓiL ‡e‰Â¿∆ƒ¿…ƒ¿≈«¿»ƒ¬»ƒ»«∆…
CÏ' CLÓiL Ì„˜ BÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ - ÌÈÏÚa‰ ÈÙaƒ¿≈«¿»ƒ»ƒ∆…«…∆∆ƒ¿…≈

'‰˜e CLÓ31. ¿…¿≈

וכן 27) ברגליו. אותה שידרבן מבלי הרכיבה, עצם עלֿידי
והוא  ברכיבה, קונה זה "הרי הפרק: בסוף להלן כתב
(עיי"ש  בסתם כתב ה"ז גזילה מהלכות ובפי"ז בו". שתהלך
קנין. זה אין כלל, הלכה לא אם אבל ח). הלכה בכ"מ

(ח: בבבאֿמציעא הסוגיא ע"פ כאן ולח"מ שם, כסףֿמשנה
אותה.28)ט.). מלא 29)הכה שתלך צורך ואין כלומר,

כב:). (קדושין אחא ר' של תנאֿקמא וכדעת קומתה,
(להלן  כולה במשיכת אלא קונה אינו שבספינה ואףֿעלֿפי
יד  שעקרה כיון ללכת, שדרכם חיים בבעלי - ה"ג) ג פרק

עה:). (בבאֿבתרא כולה כמהלכת היא הרי כל 30)ורגל
שם. בברייתא ה"ג,31)זה למעלה וראה נב. בבאֿקמא

ה"ח. ופ"א

.æ¯ÎBn‰32ÔÂÈk - ‰zÓa BÏ Ô˙pL B‡ B¯·ÁÏ ¯„Ú «≈≈∆«¬≈∆»«¿«»»≈»
˙ÈÎekLÓ BÏ ¯ÒnL33˙Îl‰Ó‰ ‰Ó‰a‰ ‡È‰ - ∆»««¿ƒƒ«¿≈»«¿«∆∆

¯„Ú‰ L‡¯a34CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰È¯Á‡ ÌÈÎLÓ Ïk‰Â ¿…»≈∆¿«…ƒ¿»ƒ«¬∆»≈»ƒ
ÈÓk BÊ ‰Ó‰a ˙¯ÈÒnL ;'‰˜e CLÓ' BÏ ¯ÓBÏ«¿…¿≈∆¿ƒ«¿≈»¿ƒ
¯„Ú‰ BÏ CLnL ÔÂÈÎÂ .'‰˜e CLÓ CÏ' BÏ ¯Ó‡L∆»«≈¿…¿≈¿≈»∆»«»≈∆

‰˜35.ÂÈÙa ‡lL CLnL Èt ÏÚ Û‡Â , »»¿««ƒ∆»«∆…¿»»

תלויים 33)שם.32) הקנין שדרכי הראבי"ה מציין מכאן
המקום. באותו הכלכלה בחיי הקיים רבי 34)בנוהג כדעת

שם. קונה 35)יעקב אינו לחוד המשכוכית במשיכת אבל
סק"ט). קצז, (סמ"ע

.ç'‰˜˙Â CLÓ' B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰36,'‰˜˙Â ˜fÁ' B‡ »≈«¬≈¿…¿ƒ¿∆¬≈¿ƒ¿∆
‡Ï - ˜ÈÊÁ‰L B‡ CLÓe CÏ‰Â ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿»«»«∆∆¡ƒ…

‡a‰Ï ‰˜z ÚÓLnL ;‰˜37.BÏ ‰˜‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ , »»∆«¿«ƒ¿∆¿«»«¬«ƒ…ƒ¿»
'‰˜e ˜fÁ CÏ' BÏ ¯ÓBÏ Ô˙Bp‰ B‡ ¯ÎBn‰ CÈ¯ˆ ‡l‡∆»»ƒ«≈«≈«≈¬≈¿≈
ÔÚÓLnL ,el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,'‰˜e CLÓ' B‡¿…¿≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆«¿»»

.˜ÈÊÁÈ B‡ CLÓiL ˙Úa ‰zÚ ‰˜iL∆ƒ¿∆«»¿≈∆ƒ¿…«¬ƒ

עתיד.36) שאמרו 37)לשון ממה רבינו, לדברי אסמכתא
לחבירו: האומר אלעזר, רבי "בעי ט:): מציעא (בבא בגמרא
אמר  מי לקנות, מהו. שעליה, כלים לקנות זו בהמה משוך
לא  ו"לקנות" "קני", דוקא לו לומר שצריך הרי קני?" ליה
מועיל  לא ש"ותקנה" והואֿהדין שם). ברש"י (ועיין מועיל
רבינו  על השיג והראב"ד ומ"מ) עוז (מגדל הטעם מאותו

לחםֿמשנה. ועיין בזה,

.è‡l‡ ‰˜˙ ‡ÏÂ BÊ ‰¯t CLÓ' B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¿…»»¿…ƒ¿∆∆»
‰˜ ‡Ï - CLÓe ,'ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï38¯Ó‡ Ì‡Â . ¿««¿ƒ»«…»»¿ƒ»«

‰˜ - 'ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÂLÎÚÓ ‰˜' BÏ39, ¿≈≈«¿»¿««¿ƒ»»
Ì‚‡a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰ elÙ‡Â40ÌÈLÏL ÌBÈa41‰fL . «¬ƒ»¿»∆∆«¬«¿¿ƒ∆∆

È‡z ÏÚ ‰zÚÓ B˙B‡ ‰˜‰L ÈÓk42È‡z‰ ‰OÚ . ¿ƒ∆ƒ¿»≈«»«¿««¬»«¿«
¯ÓB‡‰ ÏÎÂ .ÔÈw‰ Ìi˜˙ -43¯ÓB‡k - '˙Ó ÏÚ' ƒ¿«≈«ƒ¿»¿»»≈«¿»¿≈

.ÈÓc 'ÂLÎÚÓ'≈«¿»»≈

שפעולת 38) לפי יוחנן. ר' בשם רבין מימרת פב. כתובות
שיקנה  המוכר של רצונו היה לא הרי ואז מיד, היתה הקנין
היתה  לא שלשים, אחרי דהיינו הקנין, תחולת ובעת הלוקח.
מתבטלת, שהיא במשיכה, אלא אינו זה וכל קנין. פעולת
אע"פ  - יום, שלשים לאחר ומקדשה לאשה כסף הנותן אבל
(פ"ז  יום שלשים לאחר מקודשת היא הרי המעות, שנתאכלו
היא  חייבת תתקדש לא אם שהרי - ה"י) אישות מהלכות
בעין  הכסף כאילו דומה זה והרי הכסף, את לו להחזיר
ומ"מ. ראב"ד ועיין הא), ד"ה שם לכתובות (תוס'
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3
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וכפירוש 39) יוחנן, רבי בשם דימי רב מימרת שם, כתובות
שם. של 40)הגמרא שאינה רשות והוא מרעה, מקום

ויכול  דוקא, לאו הוא ש"אגם" המגידֿמשנה וכתב הלוקח.
הוא  ש"מעכשיו" רבינו דעת שהרי הרבים, רשות גם להיות
ועיין  השלשים. לכשיעברו מעכשיו קנויה והיא תנאי,

ומשנהֿלמלך. ולחםֿמשנה היה 41)כסףֿמשנה נכון
הגירסא  וכן ל'", "לאחר זהו שהרי ל"א" "ביום להגיה

הראב"ד. מכירה,42)בהשגת בדיני שכאן, אףֿעלֿפי
תנאי, הוא שלשים" ולאחר "מעכשיו זה שביטוי רבינו פסק
שהוא  פסק הי"ב), אישות מהלכות (פ"ז קידושין בדיני -
איש  באשת שיש חומר מחמת חזרה, ספק תנאי ספק

במס'43)(לחםֿמשנה). מקומות בכמה ומובא ידוע, כלל
וקידושין. גיטין

.éB¯·ÁÏ ‰Ó‰a ¯ÎBn‰44¯Ó‡Â ,‰zÓa BÏ d˙ B‡ «≈¿≈»«¬≈¿»»¿«»»¿»«
d˙B‡ ‰˜'45B‡ CLÓ Ì‡ :'ÔÈB˜ Ì„‡ ÈaL C¯„k ¿≈»¿∆∆∆¿≈»»ƒƒ»«

d˜ - d‰Èa‚‰46- ‰„Oa Ì‡ :‰ÈÏÚ ·Î¯ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿ƒ»»»¬»ƒ»«»∆»ƒ«»∆
Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ;d˜ ‡Ï - ¯ÈÚa Ì‡Â ,d»̃»¿ƒ»ƒ…»»¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»
Bk¯cL ,·eLÁ Ì„‡ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯ÈÚa ·k¯Ïƒ¿…»ƒ¿ƒ»ƒ»»»»»∆«¿

ÏÊÏÊÓ Ì„‡ B‡ ,¯ÈÚa ·k¯Ï47˜Ó BÈ‡L ,¯˙BÈa„Èt ƒ¿…»ƒ»»¿À¿»¿≈∆≈«¿ƒ
Ïec‚a ÔÈÏtËÓ‰ ÔB‚k ,·ÎB¯ ¯ÈÚa BÎel‰ ÏÚ«ƒ»ƒ≈¿«¿«¿ƒ¿ƒ

‰M‡ ‰˙È‰L B‡ ,ÌÈ„·Ú‰ B‡ ˙BÓ‰a‰48‰È‰L B‡ , «¿≈»¬»ƒ∆»¿»ƒ»∆»»
ÌL ÔÈÒ¯Bc ÌÈa¯‰L ÌÈa¯‰ ˙eL¯a49‰B˜ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«ƒ∆»«ƒ¿ƒ»¬≈∆∆

Ba Cl‰zL ‡e‰Â .‰·ÈÎ¯a50. ƒ¿ƒ»¿∆¿«≈

ט.44) אבל 45)בבאֿמציעא מפורש, תנאי שהתנה ודוקא
שם. הגמרא מסקנת הרכיבה. קנין בדרכי הפרש אין - בסתם

אדם.46) בני דרך שדרכו 47)שזהו ערך, פחות אדם
(רש"י  צנוע" שאינו "לפי דוחק בלא אף כל, לעיני לרכב

ממנה"48)שם). תנתק פן הבהמה, לאחוז כח בה "שאין
רכיבה  עלֿידי להחזיקה מעדיפה והיא כלומר (רש"י),
וראה  (לבוש), רוכבת היא - רוכבות שהנשים [ובמקום

וג:]. ג. פן 49)בפסחים להנהיג, ולא שם לרכוב "דדרך
ומה  שם). (רש"י בהמתו" לבין בינו דרכים עוברי יפסקו
ה"ג) פ"ד (להלן הרבים ברשות קונה אינה משיכה שאמרו
ניתנה  שלא בזה, וכיוצא פירות של במטען אלא אינו זה -
משאות. לגרירת ולא אדם, בני להליכת אלא הרבים רשות
כשם  הבהמה, על ברכיבה בה לעבור רשות יש אבל
זו, רכיבה עלֿידי אותה קונה ולפיכך ברגל, בה שעוברים

ב. ס"ק קצז, סימן החושן' ב'קצות מספיקה 50)וראה לא
למעלה  ראה עלֿידו, הולכת אלאֿאםֿכן לבדה, הרכיבה

ו. הלכה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
עם 1) וקנייתן לבדן המטלטלין קניית מיני בו נתבארו

הבהמה  וקניית כאחד והקרקע העבדים וקניית הקרקע
דינו. מה לקרקע המחובר וקניית כאחד והמטלטלין

.à‰Ó‰a‰ „Á‡2ÔÈ˜ ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L „Á‡Â ∆»«¿≈»¿∆»¿»«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡Â ,‰˜ ˙BÚn‰ ˙‡ Ô˙pMÓe ,‰¯Bz ÔÈc ˙BÚÓa¿»ƒ»ƒ∆»«∆«»»»¿≈

ewz ÌÈÓÎÁ Ï·‡ .Ba ¯ÊÁÏ ÏÎeÈ Ô‰Ó „Á‡3‡lL ∆»≈∆««¬…¬»¬»ƒƒ¿∆…
¯·c ˙ÎÈLÓa B‡ ,‰‰a‚‰a ‡l‡ ÔÈÏËÏhn‰ ewÈƒ»«ƒ«¿¿ƒ∆»¿«¿»»ƒ¿ƒ«»»

dÈa‚‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L4. ∆≈«¿¿«¿ƒ

(2 ֿ מקל זה דבר [ולמדים יוחנן. כרבי מז: בבאֿמציעא
- יד:) (קידושין עברי כעבד במעות, קונה גופו אם וחומר:
ברמב"ן  וראה ורי"ף, חננאל (רבינו כלֿשכן לא ממונו
יג. בבכורות זה קלֿוחומר ומקור שם. בב"מ ונ"י ורשב"א
ולומר: הקלֿוחומר לדחות ואין מגוי). ישראל קניית בדין
גופו  שקונה כשם ממונו, יקנה בשטר אפילו כן, אם
בבאֿקמא  – שטר בני אינם מטלטלין שהרי שם), (קידושין
מעין  ק"ו על יג. בבכורות שהקשו שמה לומר (וצריך עט:
מחזקה  הקושיא שעיקר - וחזקה" שטר אפילו כן "אם זה
וכאן  כנ"ל), שטר בני אינם מטלטלין שהרי משטר, (ולא
עברי  עבד שהרי כן, להקשות שייך לא מישראל" ב"ישראל
מגוי  ישראל ולומר: לדחות אין וגם בחזקה). נקנה אינו
כב:) (קידושין כנעני כעבד בכסף גוי של גופו שקונה יוכיח,
(בכורות  יוחנן רבי לדעת במשיכה, אלא קונה אינו וממונו
במשיכה  גם קונה מגוי שישראל הרמב"ם דעת שהרי יג:),
ועיין  יד, הלכה ומתנה זכיה מהלכות א (פרק במעות וגם
אחר  מקור נתן מו:) (בבאֿמציעא ורש"י במגידֿמשנה). שם
'תוספות' ועיין תורה, דבר קונות שמעות יוחנן רבי לדעת

דבר]. ד"ה יג: ה.3)בכורות הלכה להלן ראה - הטעם
אינו 4) להגביה שדרכו דבר וכל ממשיכה, עדיפה הגבהה כי

כדלהלן. בהגבהה אלא נקנה

.á?„ˆÈk5,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÔzLÙ B‡ ÌÈˆÚ ıa˜Ó‰ ≈««¿«≈≈ƒƒ¿»¿«≈»∆
ÔBÚË Ô‰Ó ‰OÚÂ6BÈ‡ - B‰Èa‚‰Ï ¯LÙ‡ È‡L ÏB„b ¿»»≈∆¿»∆ƒ∆¿»¿«¿ƒ≈

„‚‡‰ ¯Èz‰Ï ¯LÙ‡ È¯‰L ;‰ÎÈLÓa ‰˜ƒ¿∆ƒ¿ƒ»∆¬≈∆¿»¿«ƒ»∆∆
ıÚ ıÚ B‰Èa‚‰Ïe7‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«¿ƒ≈≈¿≈…«≈»∆¬»ƒ»»

ÌÈ„˜L ÏL B‡ ÔÈÏtÏt ÏL B‡ ÌÈÊB‚‡ ÏL ÔBÚË¿∆¡ƒ∆ƒ¿¿ƒ∆¿≈ƒ
B‰Èa‚‰Ï ÏÎeÈ „Á‡ ÔÈ‡L ÏB„‚ ‰È‰Â ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»»∆≈∆»«¿«¿ƒ

‰ÎÈLÓa ‰˜ ‰Ê È¯‰ -8,„¯t˙È - B¯ÈzÈ Ì‡L ; ¬≈∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»∆ƒ«ƒƒ¿»≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÏB„b Á¯Ë Ba BÏ ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆…«»¿≈…«≈»∆

פו.5) חבילה.6)בבאֿבתרא "הלוקח 7)משא, שם:
למקום  זה ממקום שיטלטלנו עד קנה לא מחבירו פשתן
רברבי  בשליפי אפילו שהמדובר שם: ואמרו אחר".
דמשתמיט". פשתן "דשאני משום גדולות) (=במשאות
להוציאם  (=אפשר חדא חדא דמשמטינהו אפשר "כלומר,
מדברים  הם] [והרי אותם) (=ומגביהים ומגביהנו אחד) אחד
של  רבו אבןֿמיגש, הלוי יוסף (רבינו להגביה" שדרכם

שם). בפירושו פירות 8)רבינו "המוכר שם: בבאֿבתרא
בשליפי  והמדובר (=קונה)". קני מדד ולא משך לחבירו,

רברבי.

.âd‰Èa‚‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÈÙq‰9LÈÂ , «¿ƒ»ƒ¿ƒ∆¿»¿«¿ƒ»¿≈
ÌÈa¯Ï ‡l‡ ˙ÎLÓ dÈ‡Â ,ÏB„b Á¯Ë d˙ÎÈLÓa10 ƒ¿ƒ»»…«»¿≈»ƒ¿∆∆∆»¿«ƒ

‰ÎÈLÓ ‰eÎÈ¯ˆ‰ ‡Ï -11‰¯ÈÒÓa ˙È˜ ‡l‡ ,12ÔÎÂ . …ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk13CLÓ CÏ' ¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . …«≈»∆¿ƒ»««≈≈¿…

‰pÎLÓiL „Ú ‰ÈÙq‰ ‰B˜ BÈ‡ - '‰˜e14dlk15 ¿≈≈∆«¿ƒ»«∆ƒ¿¿∆»À»
Ba ‰˙È‰L ÌB˜n‰ ÏkÓ ‰p‡ÈˆBÈÂ16„Èt˜‰ È¯‰L ;17 ¿ƒ∆»ƒ»«»∆»¿»∆¬≈ƒ¿ƒ

.‰ÎÈLÓa ‡l‡ ‰Ê ‰˜È ‡lL ¯ÎBn‰«≈∆…ƒ¿∆∆∆»ƒ¿ƒ»

כובדה.9) ֿ 10)בגלל (כסף רבים אנשים עלֿידי רק
הרבים 11)משנה). מרשות להוציאה הצריכוה לא כלומר,
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פ"ד  (להלן קונה שהמשיכה במקום לסימטא ולהכניסה
הסובר  ר"ת, לשיטת בנגוד ממסירה, עדיפה משיכה כי ה"ג).
עו. בבאֿבתרא 'תוספות' (עיין ממשיכה עדיפה שמסירה

ספינה). בה 12)ד"ה נחלקו היא? מה זו ומסירה שם.
המוכר  לו שימסור שצריך אומרים: יש הראשונים: רבותינו
ויש  ריב"א), בשם אחזה ד"ה עה: שם (תוס' ליד מיד
הרי  המוכר, במצות הספינה או הבהמה אחז שאם אומרים:

ב'תוספות'). (שם מסירה ותיבות 13)זו כבדים כלים כגון
כנ"ל.14)גדולות. כרב 15)לסימטא, ולא כשמואל,

אם  מספיק שבבעליֿחיים ה"ו פ"ב למעלה וראה עה:). (שם
שם. עיין כולה, כנעקרה היא והרי ורגל, יד עקרה

סוף 16) שיגיע באופן אורכה, מלוא אותה שימשוך כלומר,
בתחילה. ראשה שהיה למקום דרבי 17)הספינה כחכמים

אלא  זה, על יצווה שהמוכר בלי הלוקח, אם וכן עו:). (שם
היותה  אף על הספינה, במשיכת התחיל מיוזמתוֿהוא,
במשיכה, אלא קונה אינו מסירה, מספיקה ששם בר"ה,
אבןֿמיגש). (ר"י זה בקנין רק רוצה שהוא דעתו גילה שהרי

.ã„ÓÏ ˙‡ˆÓ18Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏËÏhÓ Á˜Bl‰L , ƒ¿≈»»≈∆«≈«ƒ«¿¿ƒ««ƒ
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ,ÌÈÓc‰ Ïk Ô˙pL19¯ÎBn‰ ÔÎÂ .20ÏBÎÈ ∆»«»«»ƒ»«¬…¿≈«≈»

dÈa‚iL „Ú Ba ¯ÊÁÏ21,Ba ÔÈ‡L ¯·c CLÓÈ B‡ «¬…«∆«¿ƒ«ƒ¿…»»∆≈
Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ ¯ÒÓÈ B‡ ,‰‰a‚‰«¿»»ƒ¿…«≈«≈«»»∆≈«¿
Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c CLÓ B‡ ,dÈa‚‰MÓe .CÈLÓ‰Ï¿«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒ«»«»»∆≈«¿
- CÈLÓ‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·„ BÏ ¯ÒÓ B‡ ,dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿«»»∆≈«¿¿«¿ƒ
˙‡ ÔÈÙBÎÂ ,Ba ¯BÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰»̃»¿≈∆»ƒ¿≈∆»«¬¿ƒ∆

.ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔzÏ Á˜Bl‰22 «≈«ƒ≈∆«»ƒ

הקודמים.18) הדברים "מי 19)סכום לקבל חייב אבל
ה"אֿב. פ"ז להלן וראה כר"ש,20)שפרע", ולא כחכמים

ולא  בו, לחזור יכול בידו שהכסף המוכר שרק הסובר
מד:). (בבאֿמציעא בדרכי 21)הלוקח הידועה ההדרגה

מסירה. משיכה, הגבהה, חוב 22)הקנין: פריעת [כדין
להלן  וראה פו.), (כתובות למלוה לפרוע הלוה את שכופין

ה"ו]. פ"ז

.äÌÈÓÎÁ ewz ‰nÏÂ23?ÔÈÏËÏhÓa ‰Ê ¯·c24‰¯Êb ¿»»ƒ¿¬»ƒ»»∆¿ƒ«¿¿ƒ¿≈»
„·‡È epÁwiL Ì„˜Â ,ıÙÁ‰ ÈÓc Á˜Bl‰ ÔzÈ ‡nL∆»ƒ≈«≈«¿≈«≈∆¿…∆∆ƒ»∆…«
ÌÈËÒÏ e‡a B‡ ,Û¯OÂ ‰˜Ï„ ‰ÏÙpL ÔB‚Îe ,Ò‡a¿…∆¿∆»¿»¿≈»¿ƒ¿«»ƒ¿ƒ
dÓ‰Ó˙È ,Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‰È‰È Ì‡ ;e‰eÏËe¿»ƒƒ¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿«¿«

¯ÎBn‰25e‰ÏÈvÈ ‡ÏÂ26ÌÈÓÎÁ e‰e„ÈÓÚ‰ CÎÈÙÏ . «≈¿…«ƒ≈¿ƒ»∆¡ƒ¬»ƒ
Ì‡L ;ıÙÁ‰ ÏÈvÈÂ ÏczLiL È„k ,¯ÎBn‰ ˙eL¯aƒ¿«≈¿≈∆ƒ¿«≈¿«ƒ«≈∆∆ƒ

ÌlLÏ ·iÁ - „·‡27. »««»¿«≈

יוחנן.23) לרבי מז: במעות 24)בבאֿמציעא יקנו שלא
במשיכה. מאמצים 25)אלא לעשות מוכן אדם שאין

פה  שהמדובר לומר, צורך ואין חברו. ממון להציל יתירים
לשרוף" חביריהם פירות "שיניחו מהוגנים בלתי באנשים

אמרת). אי ד"ה ב'תוספות' וראה ועכשיו 26)(שם
ישרף  שמא לחשש מקום אין קונות, אינן שמעות שתיקנו
אף  שהרי באונס, שנשרף יתנצל והוא המוכר שקיבל הכסף
דינו  אם שאפילו המוכר, חייב באונס הכסף שנשרף אז
ידוע  כלל כי פשיעה, זו הרי שכר, כשומר ולא חינם כשומר

(הגהות  בקרקע אלא שמירה להם אין כספים הוא:
(שם)27)מיימוניות). רש"י דעת אבל שם. הרי"ף כתב כן

ועיין  כן. אמרת.אינה אי ד"ה ב'תוספות' שם

.å¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ28Ì„˜ Ò‡Â Á˜n‰ ÈÓc Ô˙ Ì‡L , ƒ¿≈»≈∆ƒ»«¿≈«∆»¿∆¡«…∆
ÈÏ ¯ÊÁ‰ B‡ ÈÁ˜n ÈÏ Ôz :Á˜Bl‰ BÏ ¯Ó‡Â ,epÁwiL∆ƒ»∆¿»««≈«≈ƒ∆»ƒ«¬≈ƒ
,Ò‡a „·‡L ÌÈ„Ú LiL Èt ÏÚ Û‡Â !È˙BÚÓ ˙‡∆¿«¿««ƒ∆≈≈ƒ∆»«¿…∆
- ¯·ca ÏM¯˙ ‡ÏÂ ,BÏÈv‰Ï Ák ¯ÎBna ‰È‰ ‡ÏÂ¿…»»«≈…«¿«ƒ¿…ƒ¿«≈«»»
ÌÈÓÎÁ ewz È¯‰L ;ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¬ƒ∆«»ƒ∆¬≈ƒ¿¬»ƒ

B˙Èa ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÎÈLÓ29Ba LiL Á˜BÏ ÏL ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»»≈∆≈«∆≈
ÌÈÓÎÁ BÏ ewz ‡Ï - ¯ÎBnÏ ¯kOÓ ¯kÓpL ıÙÁ‰«≈∆∆ƒ¿«À¿»«≈…ƒ¿¬»ƒ
˙‡ Ô˙pMÓe ;Á˜Bl‰ ˙eL¯a Á˜n‰ È¯‰L ,‰ÎÈLÓ¿ƒ»∆¬≈«∆»ƒ¿«≈«ƒ∆»«∆

Áwn‰ ‰˜ ÌÈÓc‰30¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â , «»ƒƒ¿»«∆»¿≈∆»≈∆»«¬…
.Ba

שם.28) הרי"ף כתב וכן האמור, מתוך מט:29)יוצא שם
מושכר 30) הבית שהרי כאן, אין חצר קנין [אבל כסף. בקנין

ה) הלכה שכירות מהלכות (פ"ו רבינו שדעת ואע"פ למוכר.
יש  - בחצר הנופל זבל למשכיר קונה המושכרת שחצר
החזקת  שזכות שהושכר, בבית המונח חפץ בין לחלק
אחרים  של זבל בה שנפלו חצר לבין השוכר, על היא חפצים
ולחםֿמשנה. מגידֿמשנה ועיין לשוכר. הושכרה לכך שלא

סה]. והערה י הלכה פכ"ג להלן וראה

.æÔÎÂ31¯ÎBO‰32ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡L ÌB˜n‰ ¿≈«≈«»∆»«ƒ«¿¿ƒ
‰˜ - Ba ÔÈÁpÓ ÔÈ¯kÓp‰33ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â , «ƒ¿»ƒÀ»ƒ»»¿≈∆»≈∆»

‡ÏÂ CLÓ ‡ÏÂ dÈa‚‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ba ¯ÊÁÏ«¬…¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ«¿…»«¿…
e¯‡a ¯·Îe .B˙eL¯a ‰OÚ È¯‰L ;BÏ e¯ÒÓ34, ƒ¿¿∆¬≈«¬»ƒ¿¿»≈«¿

.‰˜ÊÁ· B‡ ¯ËL· B‡ ÛÒÎ· ‰˜ Ú˜¯˜ ˙e¯ÈÎOL∆¿ƒ«¿«ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿»«¬»»

(31 ֿ שאף הקודמת בהלכה שכתבנו למה בדומה כלומר:
משיכה, בלי שקונה נוסף אופן יש קנה, משך שלא עלֿפי

ה). ס"ק קצח, סימן (ש"ך מקומו שכר הלכה 32)אם
יוצאת  והיא חצר, מטעם קונה מושכרת שרשות מוסכמת,
ר"ג  המפורסמים, התנאים על הידוע הסיפור מתוך בעיקר
למסור  או להפריש ששכח ור"ג בספינה, יחד שנסעו וחבריו,
עלֿידי  בספינה זאת קיים למסור, שצריך למי מעשרותיו את
המעשרות  היו שבהם המקומות את לחביריו שהשכיר

יא:). (בבאֿמציעא המשתמרת,33)מונחים בחצר ודוקא
בצדה  שעומד באופן - משתמרת אינה אם אפילו או
הלכה  ומתנה זכיה מהלכות פ"ד להלן וראה (מגידֿמשנה.

יח.34)ט). הל' א' פרק

.çÔÈÏËÏhÓe Ú˜¯˜ ‰˜n‰35‰wL ÔÂÈk - „Á‡k ««¿∆«¿«ƒ«¿¿ƒ¿∆»≈»∆»»
ÛÒÎ· Ú˜¯˜36¯ËL· B‡37‰˜ÊÁ· B‡38e˜ «¿«¿∆∆ƒ¿»«¬»»ƒ¿

Ì‰nÚ ÔÈÏËÏhn‰39¯ÎÓa Ì‰ÈL eÈ‰L ÔÈa .40B‡ «ƒ«¿¿ƒƒ»∆≈∆»¿≈∆¿∆∆
‰zÓ·41Ú˜¯˜ Ô˙Â ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL ÔÈa ,42ÔÈa , ¿«»»≈∆»«ƒ«¿¿ƒ¿»««¿«≈

ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙Â Ú˜¯w‰ ¯ÎnL43Ú˜¯˜ ‰wL ÔÂÈk - ∆»«««¿«¿»««ƒ«¿¿ƒ≈»∆»»«¿«
.ÔÈÏËÏhÓ ‰»̃»ƒ«¿¿ƒ

וגמרא.35) משנה כו. כותבין 36)קידושין שאין במקום
ה"ד). פ"א (למעלה השטר לבד 37)את ששטר באופן

ה"ז). פ"א (למעלה רעתה מפני שדה במוכר כגון מועיל,



dxiknקכד zekld - oipw xtq - lel` h"i 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

למע 38) כסף ראה בלי מועילה לבדה שחזקה ה"ח, פ"א לה
אינם  האלו הקנינים ששלושת ואףֿעלֿפי שטר. ובלי
אגב  במטלטלין הם מועילים - לבדם במטלטלין מועילים

הלוקח 39)קרקע. שאם כלומר, "אגב", קנין נקרא וזה
מטלטלין, גם זו, קרקע אגב קונה הוא כדינו, קרקע קונה
בגמרא  למטלטלין. מיוחד בקנין צורך ללא אחת, בקנייה
(דברי  יהושפט אצל מהנאמר זאת למדו שם) (קידושין
לכסף  רבות, מתנות אביהם להם "ויתן ג.): כא, הימיםֿב
שעלֿידי  כלומר, ביהודה", מצורות ערי עם ולמגדנות ולזהב
[וראה  המטלטלין את גם אגב" "דרך קנו בערים, שעשו קנין
אינו  אגב' 'קנין רבינו שלדעת שם, ובהערה הי"ד פ"ו להלן
אלא  אינו זה שפסוק עלֿכרחנו כן ואם מדרבנן, אלא

המטלטלין,40)אסמכתא]. דמי נתן שלא ואףֿעלֿפי
שצריך  כז. בקידושין שאמרו ומה הקרקע, אגב הם נקנים
אגב', 'קנין על מוסב לא זה הרי"ף לגירסת - הדמים ליתן
וכן  (כסףֿמשנה, מדינות בעשר שדות עשר קונה על אלא

והמאירי). הר"ן הימים'41)כתבו ב'דברי מהפסוק נלמד
ונתן 42)הנ"ל. הקרקע "מכר דבסמוך מהא נלמד

מכירת  אגב מועילה במטלטלין שנתינה שכשם המטלטלין",
מתנת  אגב מועילה מטלטלין מכירת להיפך, כן כמו קרקע,

רב). סימן חו"מ (ביתֿיוסף כז.)43)קרקע (קידושין נלמד
והקנה  בספינה, באים שהיו וזקנים גמליאל רבן של ממעשה

המעשרות. מקום שכירות אגב במתנה, המעשרות להם

.èÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ«¿¿ƒ
Ú˜¯˜ d˙B‡a ÔÈ¯e·ˆ44- ¯Á‡ ÌB˜Óa eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»«¿«¬»ƒ»¿»«≈

elÙ‡ .'Ú˜¯˜ ·b‡ ÔÈÏËÏhÓ ‰˜' BÏ ¯Ó‡iL CÈ¯»̂ƒ∆…«¿≈ƒ«¿¿ƒ«««¿«¬ƒ
˙¯Á‡ ‰È„Óa ÔÈÏËÏhn‰ eÈ‰45‰˜' BÏ ¯Ó‡Â , »«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿»«¿≈

Ú˜¯w‰ ‰wL ÔÂÈk - '˙ÈBÏt Ú˜¯˜ Èab ÏÚ Ì˙B‡»««≈«¿«¿ƒ≈»∆»»««¿«
.dÎB˙a ÔÈ¯e·ˆ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÏËÏhn‰ e˜ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ««ƒ∆≈»¿ƒ¿»
Ú˜¯˜Â .‰˜ ‡Ï - 'Ú˜¯˜ ·b‡ ‰˜' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»«¿≈«««¿«…»»¿«¿«

‡È‰L Ïk46.‰ˆ¯iL ÔÈÏËÏhÓ Ïk dab ÏÚ ÔÈB˜ »∆ƒƒ««»»ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿∆

קנה 44) שאז לומר ורוצה השדה, באותו ומונחין מרוכזים
קרקע" אגב "קנה לו: אמר שלא אףֿעלֿפי המטלטלין

מוכיח ש  עצמו "הענין הקרקע בתוך צבורים שהם מכיון
(כסףֿמשנה). מטלטלין" אותן מקנה הוא החצר שאגב
בעינן  לא צבורים "והלכתא, כז. בקידושין רבינו דברי ומקור
שרק  ומכאן בעינן", וקני אגב צבורים). שיהיו צריך (=לא
היו  אם אבל וקני", "אגב לומר צריך צבורים היו לא אם
ותוס' (כסףֿמשנה וקני" "אגב לומר צריך אין צבורים
ראב"ד). ועיין שם, בקידושין הזקן לר"י המיוחס

ממוכר 45) גרוע אגב' 'קנין אין בצבורים, צורך שאין [מכיון
קנה  מהן באחת החזיק שאם מדינות, בעשר שדות עשר

הי"ט]. פ"א למעלה מ"ו.46)כולן, פ"ג פאה

.é„Á‡Ï ‰„O‰ ‰˜‰47ÏÚ Û‡ ,¯Á‡Ï ÔÈÏËÏhn‰Â ƒ¿»«»∆¿∆»¿«ƒ«¿¿ƒ¿«≈««
,'Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ ‰˜' BÏ ¯Ó‡L Ètƒ∆»«¿≈«ƒ«¿¿ƒ««≈«¿«

‰˜ ‡Ï - Ú˜¯wa „Á‡‰ ˜ÈÊÁ‰Â48.ÔÈÏËÏhn‰ ÈM‰ ¿∆¡ƒ»∆»««¿«…»»«≈ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÔOÙz Ì‡Â49ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰˜n‰ Ba ¯ÊÁL ¯Á‡ ¿ƒ¿»»««∆»«««¿∆≈ƒƒ

‡ ÔOÙz È¯‰L ;B„iÓe˜pL Ú˜¯w‰ B¯·Á ‰wL ¯Á ƒ»∆¬≈¿»»««∆»»¬≈««¿«∆ƒ¿
.Bab ÏÚ el‡≈««

מהעובדא 47) ללמוד ורצו כז.). (קידושין בגמרא בעיא
עקיבא  לרבי עני מעשר הקנה באניה) (כשבא גמליאל שרבן
והעניים  המקום, קנה עקיבא שרבי הרי המקום, השכרת אגב
רבי  "שאני זה: את דחו אך אגב'. ב'קנין במעשרות זכו
גבאי  היה עקיבא רבי כלומר, הוא". עניים דיד עקיבא
נשארה  וכך כידם. ידו ולכן העניים, של נציגם והוא צדקה,

פתרון. ללא תלויה 48)הבעיא נשארה שההלכה מכיון
את  לשנות אין משפטי, ספק הוא הדבר כן ועל בגמרא,
עליו  מחבירו "המוציא הידוע: לכלל בהתאם הסטטי, המצב

במקרים 49)הראיה". אשר הרמב"ם, של עקרונית עמדה
העדר  מתוך הוא שהספק משפטי, ספק אף - ספק, של
מיד  מוציאין ואין לתפיסה, תוקף יש - הלכתית, הכרעה
גישה  על חולק הרשב"א בדיון. הנמצא החפץ את התופס
על  ממון "העמד כי התופס, מיד להוציא שיש  וסובר זו,
לתת  ולא הראשוני, המצב את לקיים שיש היינו, חזקתו",
הרמ"א  מביא זו אחרונה דעה אופן. בשום אותו  לשנות

ג). סעיף רב, סימן (חו"מ חולקין" "ויש בשם:

.àéÌÈ„·Úa ˜ÈÊÁ‰ ,„Á‡k ˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú ‰˜n‰««¿∆¬»ƒ¿«¿»¿∆»∆¡ƒ»¬»ƒ
˙BÚ˜¯w‰ ‰˜ ‡Ï -50‰˜ ‡Ï - ˙BÚ˜¯wa ˜ÈÊÁ‰ ; …»»««¿»∆¡ƒ««¿»…»»

ÌÈ„·Ú51Ú˜¯w‰ CB˙a ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰iL „Ú ,52ÏÚ Û‡Â . ¬»ƒ«∆ƒ¿¿ƒ¿««¿«¿««
'Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ÌÈ„·Ú ‰˜' BÏ ¯Ó‡L Èt53‡Ï - ƒ∆»«¿≈¬»ƒ««≈«¿«…

dÎB˙a eÈ‰iL „Ú ‰˜54˙Ú„Ï Cl‰Ó „·Ú‰L ; »»«∆ƒ¿¿»∆»∆∆¿«≈¿««
BÓˆÚ55. «¿

אם 50) בזה: ביארו בגמרא ושם יב.) (בבאֿקמא ברייתא
מטלטלין, אגב נקנית קרקע אין - כמטלטלין הם העבדים
ואין  קרקע, אגב נקנית קרקע אין כקרקע, הם עבדים ואם
קנה  מהן, באחת והחזיק שדות עשר לקונה זה את להשוות
והוא: מיוחד, טעם יש ששם הי"ט) פ"א (למעלה כולם את
חוקית  שמבחינה שאף עבדים, כן ואין הוא. חד הארץ סדן
הקרקע  עם משותף מצע כל להם אין אבל כקרקע, הם

(שם).51)המציאותית. הגמרא 52)ברייתא מסקנת
שבאחת  הסותרות, הברייתות שתי את התאימו ובזה (שם),
שהם  מדובר שבראשונה קנה", "לא ובאחת "קנה", נאמר
בתוכה. עומדים שאינם ובשנייה הקרקע, בתוך עומדים

אע"פ 53) המטלטלין קונה ומטלטלין, קרקע קונה שלענין
ט). הלכה (למעלה הקרקע בתוך דין 54)שאינם אם

דניידי" "מטלטלין שהם בזה הם שונים - כמטלטלין עבדים
"מקרקעי  הם הרי - כקרקע הם ואם ונדים). נעים (=שהם
(למעלה  מדינות בעשר שדות לעשר דומים ואינם דניידי",
אגב  לומר צריך אין אז אולם, שם. בב"ק גמרא - ה"ט) פ"א

טז). ס"ק רב, סימן בחושןֿמשפט (סמ"ע זה 55)וקני
השוני  את בה הסבירו (שם) שבגמרא "ניידי", המלה פירוש
שאר  ובין השדות, בתוך עומדים שיהיו שצריך העבדים, בין
שהרמב"ם  ונראה בשדה. צבורים צריך שלא המטלטלין
שיש  לעבדים רק שהכוונה (שם) ה'תוספות' בדעת סובר
שאמרו  ממה סתירה אין ולפי"ז לבהמות. לא אבל דעת להם
ועיין  השדה. בתוך שתהא צורך אין שבבהמה כו: בקידושין

ראב"ד.

.áéCLÓ ,„Á‡k ÔÈÏËÏhÓe ÌÈ„·Ú ‰˜n‰««¿∆¬»ƒƒ«¿¿ƒ¿∆»»«
ÌÈ„·Ú‰ ‰˜ ‡Ï - ÔÈÏËÏhn‰56- ÌÈ„·Úa ˜ÈÊÁ‰ ; «ƒ«¿¿ƒ…»»»¬»ƒ∆¡ƒ»¬»ƒ
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ÔÈÏËÏhn‰ ‰˜ ‡Ï57ÔÈÏËÏhn‰ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , …»»«ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ≈»«ƒ«¿¿ƒ
„·Ú‰ ·b ÏÚ58˙eÙk ‰È‰iL ‡e‰Â .59BÈ‡ È¯‰L , ««»∆∆¿∆ƒ¿∆»∆¬≈≈

Cl‰Ï ÏBÎÈ60. »¿«≈

קרקע 56) הם העבדים אם בין ברור: והטעם (שם). ברייתא
מטלטלין. אגב נקנים אינם מטלטלין, הם אם בין

קונים 57) אין כקרקע, הם שעבדים נאמר אם אף (שם)
קרקע  שהם בגמרא, שאמרו כמו ב'אגב', עלֿידם מטלטלין
נלמד  שמהם ביהודה" מצורות ל"ערי דומים ואינם ניידת,

'אגב'. קנין את 58)דין וקונים כחצר, העבד נחשב שאז
"חצר". מדין שעליו כן,59)המטלטלין לא שאם קשור.

יג). הלכה (להלן קונה שאינה מהלכת, חצר הוא הרי
"וישן",60) כאן: המוסיפים (הרי"ף) ראשונים יש

זה: את מסבירים בכפות) והלכתא ד"ה (שם, וה'תוספות'
כחצר  שיחשב כדי ו"ישן" "מהלכת", להוציא בא "כפות"
הזה  הפרט את הזכיר לא הרמב"ם הבעלים, לדעת משתמרת
ועיין  (מגידֿמשנה). גיטין בהלכות ולא כאן לא ו"ישן" של

שם. ובהערות יז הלכה גירושין מהלכות פ"ה

.âé‰˜n‰61ÏÚ Û‡ ,„Á‡k dab ÏÚL ÌÈÏÎÂ ‰Ó‰a ««¿∆¿≈»¿≈ƒ∆««»¿∆»««
,‰ÈÏÚL ÌÈÏk‰ ‰˜ ‡Ï - d‡˜e ‰Ó‰a‰ CLnL Ètƒ∆»««¿≈»¿»»…»»«≈ƒ∆»∆»
Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÓˆÚ ÌÈÏk‰ CLÓÈ B‡ dÈa‚iL „Ú«∆«¿ƒ«ƒ¿…«≈ƒ«¿»ƒ≈«¿»
‰Ó ÔÈ‡Â ,‡È‰ ˙Îl‰˙n‰ ¯ˆÁk ‰Ó‰a‰L ;Ô‰Èa‚‰Ï¿«¿ƒ»∆«¿≈»¿»≈«ƒ¿«∆∆ƒ¿≈«
‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÏÚ·Ï Èe˜ dÎB˙aM∆¿»»¿«¿»¿ƒ»ƒ»¿»«¿≈»

.‰ÈÏÚL ÌÈÏk Û‡ ‰˜ - ‰˙eÙk¿»»»«≈ƒ∆»∆

ט:).61) מציעא (בבא בגמרא השקלאֿוטריא מתוך יוצא

.ãé‰˜n‰ BÏ ¯Ó‡62ÌÈÏk ‰˜e ‰Ó‰a CLÓ : »«««¿∆¿…¿≈»¿≈≈ƒ
ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a‰ Ûe‚ BÏ ‰˜‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰ÈÏÚL∆»∆»ƒ¿…ƒ¿»«¿≈»««
,‰ÈÏÚL ÌÈÏk ‰˜ ‡Ï - ‰˙eÙk ‡È‰Â dÎLnL Ètƒ∆¿»»¿ƒ¿»…»»≈ƒ∆»∆»

ÔÓˆÚ ÌÈÏk‰ CLÓiL „Ú63. «∆ƒ¿…«≈ƒ«¿»

נפשטה.62) ולא (שם) בגמרא בכלים 63)בעיא שמשיכה
אומרים: ויש ה"ה). פ"ד (להלן מועילה אינה מוכר של
וכלים  בבהמה - מועילה, מוכר של בכליו שמשיכה שאע"פ
שהא  הבהמה, משיכת בין שינוי שיש מפני מועילה, אינה
בגרירה  שהיא הכלים משיכת לבין בהליכה, הרוב עלֿפי
הבהמה  אם ואף כה). ס"ק רב, סימן בחושןֿמשפט (סמ"ע
כיון  - בגרירה כלים, כמשיכת משיכתה, אף שאז כפותה,
לא  הילוכה בדרך במשיכה, היא נקנית הרוב שעלֿפי

כח). ס"ק שם, (סמ"ע כלים לגבי משיכתה מועילה

.åè‰È‰64ıÈˆÚ65·e˜66BaL ÌÈÚ¯f‰ eÈ‰Â ,„Á‡Ï »»»ƒ»¿∆»¿»«¿»ƒ∆
CLnL ÔÂÈk - ÌÈÚ¯f‰ ÏÚ·Ï ıÈˆÚ‰ ‰˜‰ :¯Á‡Ï67 ¿«≈ƒ¿»∆»ƒ¿«««¿»ƒ≈»∆»«

‰˜ ‡Ï - ıÈˆÚ‰ ÏÚ·Ï ÌÈÚ¯f‰ ‰˜‰ ;‰˜68„Ú , »»ƒ¿»«¿»ƒ¿««∆»ƒ…»»«
˜ÈÊÁiL69.ÔÓˆÚ ÌÈÚ¯fa ∆«¬ƒ«¿»ƒ«¿»

כב.64) וזורעים 65)גיטין עפר, אותו שממלאים חרס כלי
זרעים. מהקרקע 66)בו הזרעים יונקים שאז נקוב, דוקא

אינם  נקוב, בלתי בעציץ אבל לקרקע. מחוברים ונחשבים
מפסיקים  חרס של שהשוליים לקרקע, מחוברים נקראים

מטלטלין.67)ביניהם. של דין יש עצמו שלעציץ
וראה 68) במשיכה, נקנית קרקע ואין קרקע, דין לזרעים

עבדים. לענין ה"א פ"ב קנינים 69)למעלה שאר וכן
רק  השייכת במשיכה לא אבל בקרקע, המיוחדים

במטלטלין.

.æèıÈˆÚ‰ ‰È‰70Ïk‰ ‰˜‰Â ,„Á‡Ï BaL ÌÈÚ¯f‰Â »»∆»ƒ¿«¿»ƒ∆¿∆»¿ƒ¿»«…
ıÈˆÚa ˜ÈÊÁ‰Â ,¯Á‡Ï71ıÈˆÚ‰ Û‡ - ÌÈÚ¯f‰ ˙B˜Ï ¿«≈¿∆¡ƒ∆»ƒƒ¿«¿»ƒ«∆»ƒ

‰˜ ‡Ï72ıÈˆÚ‰ ‰˜ - ÌÈÚ¯fa ˜ÈÊÁ‰ ;73e‰ÊÂ . …»»∆¡ƒ«¿»ƒ»»∆»ƒ¿∆
eÈML74˙eÈ¯Á‡ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÌÈÒÎ :75ÌÚ ÌÈ˜ ∆»ƒ¿»ƒ∆≈»∆«¬»ƒ¿ƒƒ
ÌÈÒÎ76·e˜ ıÈˆÚaL ÌÈÚ¯f‰L .˙eÈ¯Á‡ Ô‰Ï LiL ¿»ƒ∆≈»∆«¬»∆«¿»ƒ∆¿»ƒ»

‡e‰ È¯‰ Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ‰ ÏÎÂ ,ı¯‡a Ì‰ ÌÈÚe¯Ê¿ƒ≈»»∆¿»«¿À»««¿«¬≈
.e¯‡aL BÓk ,Ú˜¯wk««¿«¿∆≈«¿

העציץ.71)שם.70) בתוך מלאכה עשה
בחזקה.72) נקנים אינם שהוא 73)שהמטלטלין שהעציץ

קרקע. שהם הזרעים אגב נקנה הגמרא נ 74)מטלטלין וסח
לקרקעות 75)(שם). בניגוד למטלטלין, מיוחד מונח

"אחריות" המילה אחריות"; להם שיש "נכסים הנקראים
(ברטנורא  עליהם" המלוה "שחוזר חזרה מלשון היא
להם  שיש "נכסים נקראת קרקע ולכן מ"ה) פ"ו, קידושין
סומך  "והמלוה ועומדים קיימים שהם מפני אחריות"
חובו  את לגבות האלו, הנכסים אחרי לחזור שיכול עליהם",
המלוה  ואין אותם, להעלים אפשר מטלטלין אבל מהם.
ולכן  חובו, גביית לשם אחריהם שיחזור עליהם סומך

אחריות". להם שאין "נכסים ב'קנין 76)נקראים כלומר,
אגב'.

.æée¯‡a ¯·k77,ÈÓc ¯eˆ·k ¯ˆaÏ „ÓBÚ‰ ÏkL , ¿»≈«¿∆»»≈ƒ»≈¿»»≈
ÌÈ˜pL ÌÈ¯·c ¯‡La B‡ ‰‰a‚‰a ‡l‡ ‰˜ BÈ‡Â¿≈ƒ¿∆∆»¿«¿»»ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

.ÌÈÏËÏhn‰ Ô‰a»∆«ƒ«¿¿ƒ

יז.77) הלכה פ"א

.çéÔzLt78Ú˜¯wÏ ¯aÁÓ ‡e‰Lk79BÈ‡L L·ÈÂ , ƒ¿»¿∆¿À»««¿«¿»≈∆≈
BÏ ¯Ó‡Â ,Ú˜¯wÏ CÈ¯ˆ80ÈÏ ‰tÈ :81‡e‰L Ïk Ú˜¯˜ »ƒ««¿«¿»««≈ƒ«¿«»∆
‰ÈÏÚM ‰Ó Ïk ‰˜e82LÏzL ÔÂÈk -83‡e‰L Ïk ¿≈»«∆»∆»≈»∆»«»∆

Ïk‰ ‰˜84BÏ ‰˜‰ Ì‡ Ï·‡ .‰f‰ È‡z‰ ÈtÓ85 »»«…ƒ¿≈«¿««∆¬»ƒƒ¿»
‰f‰ ÔzLt‰86‰Ó ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ‰zÓ· B‡ ¯ÎÓa «ƒ¿»«∆¿∆∆¿«»»…»»∆»«
LÏzM87.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .B‰Èa‚‰ È¯‰L , ∆»«∆¬≈ƒ¿ƒ¿≈…«≈»∆

פד:78) בבאֿבתרא כנ"ל.79)משנה כתלוש, דינו שאז
פז.80) שם הגמרא את 81)מסקנת לי תקן כלומר,

הקרע  את קונה חזקה, מין שהוא זה ותיקון וביפוי הקרקע.
שעליו. אגב'.82)והפשתן היא 83)ב'קנין זו תלישה

והיפוי. התיקון אשר 84)היא את וגם הקרקע את גם
וצ"ל 85)עליה. לי", הקנה לו אם "אבל רומי: [בדפוס

אמר  שהקונה כלומר לי", הקנה לו (=אמר) אמ' "אבל
לי"]. "הקנה הקרקע.86)למוכר ולא הפשתן רק כלומר,

לו 87) אין הפשתן שאר ואת בהגבהה, קונה הוא שתלש זה
זו, בתלישה הקרקע את ייפה אם אף שהרי שיקנה, במה

זו. בחזקה הקרקע את לקנות לו אמר לא הרי

1

2

3
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ה'תשע"ה  אלול כ' ו' יום
[שקניות]1) (הקנויות) הרשויות איכות בו נתבאר

והנמשך  וחילוקיהן ומשפטיהן בהן נעשות המטלטלין
אחריהן.

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
.àÌB˜Ó Ïk ,Ì„‡ ÏL BÈÏk2BÁÈp‰Ï ˙eL¯ BÏ LiL3 ƒ¿∆»»»»∆≈¿¿«ƒ

ÔÈÏËÏhn‰ eÒÎpL ÔÂÈk .BÏ ‰˜4ÔÈ‡ ÈÏk‰ CB˙a »»≈»∆ƒ¿¿«ƒ«¿¿ƒ¿«¿ƒ≈
Ô‰Èa‚‰L BÓk ‰Ê È¯‰Â .Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡5 ∆»≈∆»«¬…«¬≈∆¿∆ƒ¿ƒ»

B˙Èa CB˙a eÁp‰L BÓk B‡6ÏL BÈÏk ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . ¿∆À¿¿≈¿ƒ»≈ƒ¿∆
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÏ ‰B˜ Ì„‡7,¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‡ÏÂ »»∆ƒ¿»«ƒ¿…ƒ¿«≈

ÔÎÂ .'‰Ê ÈÏÎa ‰˜e CÏ' ‰˜n‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ‡l‡∆»ƒ»«««¿∆≈¿≈ƒ¿ƒ∆¿≈
ÌL BÁÈp‰ Ck ¯Á‡Â ,B‰Èa‚‰Â ‰lÁz ÈÏk‰ ‰˜ Ì‡ƒ»»«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒƒ»

˙B¯t‰ epnÓ ‰˜Â ¯ÊÁÂ ,¯ÎBn‰ ˙eL¯a8ÔÂÈk - ƒ¿«≈¿»«¿»»ƒ∆«≈≈»
˙‡‰L ÈtÓ .Ì˙B‡ ‰˜ ‰Ê ÈÏk CB˙a eÒÎpL9 ∆ƒ¿¿¿¿ƒ∆»»»ƒ¿≈∆¬»«

BÓB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ ,ÈÏk‰ ˙¯ÈÎÓa ¯ÎBn‰10. «≈ƒ¿ƒ««¿ƒ≈«¿ƒ«¿

פה.2) בתרא בבבא יוחנן רבי של הסמטה 3)מימרא אף
שכתב  כמו הרבים רשות אלא נתמעטה ולא (שם), זה בכלל
אין  אבל להניח", "רשות על הוא הדגש כי בסמוך, רבינו
שם: (תוספות ללוקח קנוי ההנחה מקום שיהיה הכרח,

ו). הלכה להלן מיימוניות והגהות כגון, המתחיל דיבור
לקנות.4) עומד הוא בו.5)שאותם לחזור יכול שאינו

א). הלכה ג פרק ובוודאי 6)(למעלה חצר, מטעם שקונה
ואבידה  גזילה מהלכות י"ז בפרק (ראה בו לחזור יכול אינו

ח). פה).7)הלכה (שם ושמואל רב של מימרא
הלוקח 8) בבעלות צורך שאין והטעם: שם. הגמרא מסקנת

שכתבנו  כמו כלים, שם להניח ברשות אלא המקום, על
הנחת  על מקפיד שאינו שנראה ומכיוון א, הלכה למעלה
משנה). מגיד (ועיין לו קונה הוא הרי בחצירו, שם כליו

"שמפני 9) לומר וצריך שהנאת, שמפני רומי: [בדפוס
לה 10)הנאת"]. "זרקו ששנינו: מה על פה: בתרא בבבא

שאלו: מגורשת" זו הרי שלה] [הסל קלתה - לתוך [הגט]
ברשות  לוקח של "כלי זה והרי הבעל ברשות קלתה והרי

מוכ  בעלה שהיה "כגון בזה: ותירצו קלתות"מוכר"? ר
ונהנה  הסל את ממנו שקנתה שמכיוון מגאש ר"י ופירש
הסל  את מניחה שהיא על עליה מקפיד אינו - ממנה
וזוהי  הסל. מקום את לה השאיל כאילו זה והרי ברשותו,

משנה). (מגיד רבינו דעת

.á˙eL¯a BÏ ‰B˜ Á˜BÏ ÏL BÈÏk ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈ƒ¿∆≈«∆ƒ¿
ÏÚ Û‡ ,Á˜BÏÏ ‰B˜ ¯ÎBÓ ÏL BÈÏk ÔÈ‡ Ck ,¯ÎBÓ≈»≈ƒ¿∆≈∆¿≈«««

Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‡e‰L Èt11. ƒ∆ƒ¿«≈

הכלי 11) גם שניהם, היו כן אם אלא קונה אינו שלעולם
מוכר  של שכליו שם: שאמרו ומה הלוקח. של הרשות, וגם
בזה  ואין כן אמרו הדיעות לכל - קנה לא לוקח ברשות
ועיין  משנה, לחם - שם במלחמות (רמב"ן כלל פלוגתא

משנה). וכסף משנה מגיד

.â¯ˆÁ·e ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‡l‡ ‰B˜ dÈ‡ ‰¯ÈÒÓ¿ƒ»≈»»∆»ƒ¿»«ƒ¿»≈
Ì‰ÈL ÏL dÈ‡L12‡l‡ ‰B˜ dÈ‡ ‰ÎÈLn‰Â . ∆≈»∆¿≈∆¿«¿ƒ»≈»»∆»

ÏÎa ‰B˜ ‰‰a‚‰Â .Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁ· B‡ ‡ËÓÒa¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆¿«¿»»»¿»
.ÌB˜Ó»

שום 12) כאן מועיל שלא החצר, מבעל רשות קבלת ובלי
רשות  קיבל אם אבל מסירה, קניין תיקנו ולפיכך אחר קניין
לשכור  תקנה שיש אצלו, המופקדין כברשות הוא הרי
(מגיד  כאן מועילה אינה ומסירה ו. הלכה כדלהלן מקומו
סעיף  קצח סימן משפט חושן הט"ז של ביאורו לפי משנה

ט).

.ãÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰È‰ Ì‡ ,‰ÎÈLÓa ‰˜p‰ ¯·c»»«ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»«ƒ
‡ÈˆB‰L ÔÂÈk - ‡ËÓÒÏ B‡ B˙eL¯Ï Á˜Bl‰ BÎLÓe¿»«≈«ƒ¿¿ƒ¿»≈»∆ƒ

‰˜ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ‰ ˙ˆ˜Ó13. ƒ¿»«≈∆≈¿»«ƒ»»

ל 13) נראה הראב"ד: דהא [כתב בחפץ, הדין זה שאין י
כולה  את שימשוך עד דאמר: כשמואל בספינה לן קיימא
לה  סגי וודאי בבהמה אבל ג). הלכה ג פרק (למעלה
פרק  (למעלה קמא כתנא וברגל ביד לה) מספיק (=בוודאי
כי  וייתכן קנאה"). ורגל יד שעקרה "כיוון ו: הלכה ב
דבריו  לפרש אלא רבינו דברי על לחלוק בא לא הראב"ד
אם  רק שלא בזה רבינו לנו ומשמיע בהמה. במשיכת
בו, קונה שהמשיכה מקום בסימטה, עומדת הבהמה
ברשות  עמדה אם אפילו אלא כזו, חלקית משיכה מספיקה
הוציא  אם שם גם - בו קונה המשיכה שאין מקום הרבים,
מה  לזה ומקור אותה. קנה ורגל, יד שעקרה כגון מקצתה,
בו  שיש כיס מקצת שהמושך צא: שבת במסכת שאמרו
כסימטה  (שהוא הרבים רשות לצידי היחיד מרשות מעות
בצידי  הנמצאות המעות אותן קנה - משיכה) קניין לעניין
היחיד, ברשות עודנו הכיס שרוב פי על אף הרבים רשות
דברי  שפירש משנה במגיד ועיין כנ"ל. בבהמה כן וכמו
אלא  כולה, משכה שכבר "שכיוון בספינה, גם רבינו
שהכניס  כיוון בו, מועילה המשיכה שאין ברשות שהייתה
וראייה  בכך". די בו, קונה שהמשיכה ברשות מקצתה
חוב  בעל של ספינה שתפסו פה. דכתובות מהא לדבריו
דנהרא  "מחריפותא שם: ואמרו יורשים, והניח שמת
(שם). הרבים רשות והוא תפסנו) הנהר (=מאמצע תפיסנא"
הרבים  ברשות קונה משיכה אין הרי שם, המאירי והקשה
שהוא  הנהר לשפת הספינה שהכניסו כרחנו ועל שם), (עיין
כולה  שיכניסנה עד אותה קנה לא ואם שם), (רש"י כסימטה
לא  דיתמי ו"מטלטלי היתומים ברשות היא הרי לסימטה,
מאז  אותה שקנו כורחך על אלא - חוב" לבעל משתעבדי
ברשות  הייתה לא שעדיין לסימטה, מקצתה הכניס

היתומים].

.äÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÁpÓ ‰È‰L ˙B¯t ÏL ÔBÚË14, ¿∆≈∆»»À»ƒ¿»«ƒ
B˙eL¯Ï Á˜BÏ BÎLÓe15‡ËÓÒÏ B‡16˜ÒtL ¯Á‡ ¿»≈«ƒ¿¿ƒ¿»««∆»«

ÌÈÓc‰17„„Ó ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜ -18. «»ƒ»»««ƒ∆¬«ƒ…»«
Á˜Bl‰ Ô„„Ó Ì‡ ÔÎÂ19‰˜ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿≈ƒ¿»»«≈«ƒ¿»«ƒ»»

ÔBL‡¯ ÔBL‡¯20.‰‰a‚‰a ƒƒ¿«¿»»

בכליו 14) שיימצא בלי ממש הארץ על שמונח משא כלומר,
להלן. וראה מוכר. ומטעם 15)של משיכה מטעם קונה

שאפילו 16)חצר. רבינו דעת זה ולפי משיכה. מטעם

1
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וראה  משנה. (מגיד מוכר של בכליו מועילה לא משיכה
(בבא  מיגאש הר"י דעת כן ואין י"ד). הלכה ג פרק למעלה
סעיף  ד, סימן משפט חושן ערוך בשולחן וראה פה:) בתרא

סמיכות 17)ו. עדיין אין זה בלעדי כי המחיר, קביעת
עדיין  אחד כל כי הלוקח, של ולא מוכר של לא גמורה, דעת
הוא. רופף הקניין ולכן להשתוות, יוכלו לא שמא מהסס,

לצרכי 18) הסחורה כמות את לגלות רק באה המדידה כי
ומקור  מהקניין. חלק מהווה אינה אבל התשלום. קביעת

פד:). בתרא (בבא במשנה המדידה 19)הדברים עם שהרי
הפירות. את מגביה גם ממילא שכאן 20)הוא ייתכן

ולפיכך  כמותו. קביעת ללא הטעון את לו שמכר מדובר,
סאה  בשלושים, "כור לו שיאמר או ראשון, ראשון קונה
באבן  ועיין ז, הלכה להלן ראשון, ראשון שקנה בסלע"

האזל.

.å„„BÓ ¯ÎBÓ ‰È‰21‡Ï - Á˜BÏ ÏL BÈÏk CB˙Ï »»≈≈¿ƒ¿∆≈«…
˙eL¯a BÏ ‰B˜ Á˜BÏ ÏL BÈÏk ÔÈ‡L ;‰»̃»∆≈ƒ¿∆≈«∆ƒ¿

ÌÈa¯‰22ÏawL ÔÂÈk - Á˜Bl‰ ˙eL¯a ˙B¯t‰ eÈ‰ . »«ƒ»«≈ƒ¿«≈«≈»∆ƒ≈
Á˜BÏ ‰˜ ¯kÓÏ ¯ÎBn‰ ÂÈÏÚ23ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , »»«≈ƒ¿…»»≈«¿««ƒ∆¬«ƒ

„„Ó ‡Ï24ÔÈ„˜Ùn‰ ˙eL¯a B‡ ¯ÎBn‰ ˙eL¯a eÈ‰ . …»«»ƒ¿«≈ƒ¿«À¿»ƒ
BÏˆ‡25B‡ ,˙B¯t‰ dÈa‚iL „Ú Á˜Bl‰ ‰˜ ‡Ï - ∆¿…»»«≈««∆«¿ƒ««≈

ÔÓB˜Ó ˙e¯ÈÎOa B˙eL¯Ó Ì‡ÈˆBiL „Ú26‡ˆBiÎÂ «∆ƒ≈≈¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈
Ba27.e¯‡aL BÓk ,¿∆≈«¿

מטעם 21) שקנה לעיל, אמר כבר מודד, לוקח ואם שם.
א.22)הגבהה. הלכה וכן 23)למעלה לו. קונה שחצרו

מדד  שלא עד פסק ביתו, לתוך והכניסן "פרקן פו. שם הוא
לחזור". יכולים שניהם הדמים,24)אין את פסק אבל

י"ג. הלכה להלן וראה משנה). (כסף ברשות 25)כנ"ל
הפירות. את מקודם בידו, הפקיד שהמוכר אדם,

ובקניין.26) בהגבהה 27)כלומר, או במשיכה כגון
יוסף). (נימוקי

.æ˙B¯t‰ eÈ‰28Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁ· B‡ ‡ËÓÒa29, »«≈¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆
ÏL BÈÏk CB˙a eÈ‰Â ,Á˜BÏ ˙eL¯a eÈ‰ elÙ‡Â«¬ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿∆

¯ÎBÓ30a˜Â ,¯ÎBn‰ ÏÈÁ˙‰Â ,¯kÓÏ ¯ÎBn‰ ÂÈÏÚ Ï ≈¿ƒ≈»»«≈ƒ¿…¿ƒ¿ƒ«≈
¯Bk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ :¯ÎBÓ ÏL BÈÏk CB˙a „cÓÏƒ¿…¿ƒ¿∆≈ƒ»«
elÙ‡ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ÚÏÒ ÌÈLÏLaƒ¿ƒ∆«¬ƒ≈»»«¬…¬ƒ
¯Ó‚ ‡ÏÂ BÈÏka ˙B¯t‰ ÔÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰ ;‰B¯Á‡ ‰‡Òaƒ¿»«¬»ƒ«¬«ƒ«≈¿ƒ¿¿…»«
Û‡ Á˜BÏÏ ‰B˜ BÈ‡ ¯ÎBÓ ÏL BÈÏkÂ ,‰cn‰ Ïk»«ƒ»¿ƒ¿∆≈≈∆¿≈««
¯Bk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«≈«¿ƒ»«
ÔÂÈkL ;‰˜ ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ - ÚÏÒa ‰‡Ò ,ÌÈLÏLaƒ¿ƒ¿»¿∆«ƒƒ»»∆≈»
dÈa‚iL ‰‡Ò Ïk ,‰‡Òe ‰‡Ò Ïk ÏÚ ÌÈÓc‰ e˜ÒtL∆»¿«»ƒ«»¿»¿»»¿»∆«¿ƒ«
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,d˙¯ÈÎÓ ‰¯Ó‚ d˙B‡ ‰¯ÚÈÂ ¯ÎBn‰«≈ƒ»∆»ƒ¿¿»¿ƒ»»ƒ¿≈

¯ÎBn‰ ˙eL¯a ˙B¯t‰31Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‡ÏÂ32el‡Â . «≈ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈«¿ƒ
˙eL¯a Ô‰L ÔÂÈk ,¯ÎBÓ ÏL BÈÏka ˙B¯t‰ ‰È‰ ‡Ï…»»«≈¿ƒ¿∆≈≈»∆≈ƒ¿
BÓk ,„„Ó ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˜ÒtMÓ ‰˜ Á˜BÏ≈«»»ƒ∆»«««ƒ∆…»«¿

.e¯‡aL∆≈«¿

יכול 28) - בשלושים "כור פו:) (שם ושמואל רב מימרת
קנה" ראשון ראשון - בסלע סאה בשלושים כור - לחזור

של  [ובכליו בסימטא לה "משכחת הרי"ף: שכתב וכמו
בכליו  דאיתנהו והוא לוקח ברשות נמי אי -ב"ח]. לוקח
של  כליו דאין לן קיימא הא הרבים, ברשות דאי דמוכר.
ברשות  ואי א] הלכה [למעלה הרבים. ברשות קונה לוקח
לא  מוכר ברשות לוקח של דכליו נמי לן קיימא הא מוכר
בכליו  וליתנהו לוקח ברשות ואי שם] [למעלה לוקח קנה
לוקח  ברשות קאמר הא הארץ] על מונחים [אלא דמוכר
מדד  שלא פי על ואף לוקח קנה מוכר עליו שקיבל כיוון
כדאמרינן". אלא לה משכחת לא הילכך ו], הלכה [למעלה

ר,29) סימן וסמ"ע שם (ב"ח לוקח של בכליו הפירות והיו
טו). קטן על 30)סעיף ואף כנ"ל מיד קנה כן לא שאם

של  ברשותו אף ללוקח קונים אינם מוכר של שכליו פי
זה  הרי המוכר לו שמדד כיוון - ב) הלכה (למעלה לוקח

משנה. וכסף ראב"ד ועיין כליו, לו הקנה שאם 31)כאילו
לו  קונים לוקח של כליו שאין לן קיימא הלא ברשותו הם
שהובא  הרי"ף וכלשון ב). הלכה (למעלה המוכר ברשות

-32)למעלה. מוכר של בכליו ואינם ברשותו היו שאם
רבינו  שמבאר כמו מדד שלא פי על אף כשפסק מיד קנה

שם. הרי"ף וכלשון דבריו בהמשך

.çÔÈÈ ¯ÎBn‰ ÔÎÂ33B‡ ‡ËÓÒa B¯·ÁÏ ÔÓL B‡ ¿≈«≈«ƒ∆∆«¬≈¿ƒ¿»
‰cn‰ ‰˙È‰Â ,Á˜BÏ ˙eL¯a B‡ Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁa¿»≈∆¿≈∆ƒ¿≈«¿»¿»«ƒ»

‰cn‰ ˙‡lÓ˙ ‡lL „Ú :¯eÒ¯Ò ÏL34ÏL Ô‰ È¯‰ - ∆«¿«∆…ƒ¿«≈«ƒ»¬≈≈∆
‰cn‰ ˙‡lÓ˙MÓ ;¯ÎBÓ35,Á˜BÏ ˙eL¯a Ô‰ È¯‰ - ≈ƒ∆ƒ¿«≈«ƒ»¬≈≈ƒ¿≈«

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â¿≈∆»≈∆»«¬…

שהמדובר 33) הגמרא מסקנת ולפי פז. בתרא בבבא משנה
והרי"ף  מיגאש הר"י שפירשו מה ולפי סרסור של במידה
שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן וכו' בסימטא שהמדובר

דרכו 34) הסרסור, שהוא, הסרסורים, בין הנוהג שזה מפני
לזמן  - לראשון וללוקח; למוכר המידה את להשאיל
המקח  את שישים עד המדידה, אחרי - ולשני המדידה,
היא  המידה הסאה שנתמלאה עד כך, מתוך ויוצא, במקומו,
שנתמלאה, ואחרי מוכר", של כ"כליו ונחשבת המוכר של
(ט"ז  לשניהם כשהשאילה ודווקא לוקח". של כ"כליו היא

ט). סעיף ר סימן משפט כל 35)חושן שנתמלאה ודווקא
הרישומים  עד רק נתמלאה אם מספיק לא אבל המידה,
בהסכמת  תלוי הדבר שכאן מפני י), בהלכה (כמו שבתוכה
המידה  כל שתתמלא עד למוכר להשאיל דרכו וזה הסרסור,

כז). קטן סעיף שם (סמ"ע

.èÔÈ¯e·ˆ eÈ‰L ˙B¯t ÔÎÂ36‡ËÓÒa37ÏL ¯ˆÁa B‡ ¿≈≈∆»¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ÏL dÈ‡ ‰cn‰Â ,Ì‰ÈL38¯ÎBn‰ ‰È‰Â , ¿≈∆¿«ƒ»≈»∆∆»≈∆¿»»«≈

„„BÓ39˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ - ‰cn‰ ˙‡lÓ˙ ‡lL „Ú : ≈«∆…ƒ¿«≈«ƒ»¬≈ƒƒ¿
˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ - ‰cn‰ ˙‡lÓ˙pMÓe ;¯ÎBn‰«≈ƒ∆ƒ¿«≈«ƒ»¬≈ƒƒ¿

.Á˜BÏ≈

משנה 36) והמגיד ח. בהלכה למעלה שנאמר ממה נלמד
שם". "ברייתא לוקח"37)ציין: "ברשות הזכיר לא כאן

שהם  שמכיוון - יין) גבי ח בהלכה למעלה שהזכיר (כמו
חצר. בתורת מייד, לו הם קנויים הקרקע, על מונחים

סרסור.38) של אלא מודד,39)כלומר, הלוקח אם אבל
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בהגבהה  וקונה זו, במדידה אותם מגביה ממילא הוא הרי
לר"מ). המשניות (פירוש זו

.é‰cn‰ ‰˙È‰40Ô‰Ó „Á‡ ÏL41ÔÈÓL¯ da eÈ‰Â , »¿»«ƒ»∆∆»≈∆¿»»¿»ƒ
dÈˆÁ Ú„ÈÏ42ÔÂÈk - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,dÚÈ·¯e dLÈÏL , ≈«∆¿»¿ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆≈»

ÔBL‡¯ ÔBL‡¯ ‰˜ ÌÈÓL¯‰ ÔÓ ÌL¯Ï ÚÈb‰L43, ∆ƒƒ«¿∆ƒ»¿»ƒ»»ƒƒ
Ì‰Ó ÌL¯ ÏkL ;‰cn‰ ˙‡lÓ˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…ƒ¿«≈«ƒ»∆»∆≈∆
,‰cn‰ ‡È‰ Ô‰Ó „Á‡ ÏL È¯‰L ,dÓˆÚ ÈÙa ‰cÓk¿ƒ»ƒ¿≈«¿»∆¬≈∆∆»≈∆ƒ«ƒ»

daL ÌÈÓL¯‰ ÏÚ CÓBÒ ‡e‰Â44. ¿≈«»¿»ƒ∆»

לדעת 40) פו:) (שם בגמרא שפירשו מה לפי שם, ברייתא
בו  לחזור יכול בשלושים כור לו: אמר שאם ושמואל, רב
מדובר, שכאן ז), הלכה (למעלה האחרונה בסאה אפילו
המידה, לחלקי המידה בתוך (=רשמים) "שנתיות" שיש
רבינו  מדברי [וכנראה מיוחד. ככלי נחשב וציון ציון שכל
שלא  פי על אף - במידה רשמים שהיו שמכיוון והרי"ף,
סלעים, עשר בשניים "הין לו: כאומר זה הרי כלום לו אמר
סאה  בשלושים, "כור בדין ז הלכה למעלה (ראה בסלע" לוג
סופרים  בדקדוקי וראה שם. גרשום רבינו פירש וכן בסלע").

פיזרו]. דפוס והטעם 41)בשם מוכר, של או לוקח של
לו  הקנה כאילו זה הרי בעצמו, המוכר שמדד שמכיוון הוא,
לוקח. של שהמידה וכתב זה על חולק והראב"ד הכלי. את

משנה. מגיד לחצי 42)ועיין המידה: בתוך ציונים שיש
ליטרא, בזה: וכיוצא המידה לרביע המידה, לשליש המידה,

וכו'. ליטרא רביע ליטרא, בסימטא"43)חצי "ואפילו
פו: פה: בתרא בבבא הוא וכן ובניגוד 44)(ראב"ד).

אם  אלא ללוקח מקנה אינו סרסור, של היא אם לזה,
ח). הלכה (למעלה המידה נתמלאה

.àéÏB„b ÏÏk ‰Ê45˙‡ ‰Bw‰ :E„Èa ‰È‰È ∆¿»»ƒ¿∆¿»¿«∆∆
ÌÈÓc‰ ˜Òt Ì‡ ,ÔÈÏËÏhn‰46- dÈa‚‰ Ck ¯Á‡Â «ƒ«¿¿ƒƒ»««»ƒ¿««»ƒ¿ƒ«

ÁÈp‰Â ‰lÁz dÈa‚‰ Ì‡Â ;‰˜47˜Òt Ck ¯Á‡Â »»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ«¿««»»«
‰˜ ‡Ï - ÌÈÓc‰48‰‰a‚‰ d˙B‡a49dÈa‚iL „Ú , «»ƒ…»»¿»«¿»»«∆«¿ƒ«

.dÈa‚‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c CLÓÈ B‡ ,˜ÒtL ¯Á‡««∆»«ƒ¿…»»∆≈«¿¿«¿ƒ

"פסק,45) (שם) בגמרא והטעם בברייתא. פו. פה: שם
דעתיה". סמכא לא פסק, לא דעתיה. את 46)סמכא קבע

החפץ. ההגבהה.47)מחיר שלפני 48)נגמרה מכיוון
ביחס  גמורה דעת סמיכות שניהם אצל אין המחיר, קביעת

במחיר. להשתוות יוכלו לא שמא כי שהייתה 49)לקניין,
אבל  אותה, הפסיק או הניח הלוקח אם הדמים, פסיקת לפני
פסיקת  אחר גם בידו המטלטלין אוחז והוא הניח לא אם

שקנה. מכאן, נראה הדמים,

.áé¯kÓp‰ ¯·„ ‰È‰50ÔÈÚe„ÈÂ ÔÈ·eˆ˜ ÂÈÓc51 »»»»«ƒ¿»»»¿ƒƒƒ
e‰˜ - B‰Èa‚‰Â52.dÈa‚‰L ¯Á‡ ˜ÒtL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿ƒ»»««ƒ∆»«««∆ƒ¿ƒ«

ÌÈ¯·c ¯‡La ÔÈc‰ ‡e‰Â53˙‡ Ì‰a ÔÈBwL ¿«ƒƒ¿»¿»ƒ∆ƒ»∆∆
ÔÈÏËÏhn‰54˜ÒÙiL ¯Á‡ Ì‰a ˙B˜Ï CÈ¯vL , «ƒ«¿¿ƒ∆»ƒƒ¿»∆««∆ƒ¿…

.e¯‡aL BÓk ,ÔÈ·eˆ˜ ÂÈÓc Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈÓc‰«»ƒ∆»ƒ≈»»¿ƒ¿∆≈«¿

אחד 50) פח.): שם (מובאה הבאה העובדה מתוך יוצא
ממנו  וחטפו אנשים באו למכור, מנת על העירה ירקות הביא
ומכיוון  - לגזול ולא לקנות, כוונה מתוך - הירקות את

מטען  כל את הקדיש כספו, את לתבוע ממי ידע לא שהמוכר
מהם, ליהנות הבריות את למנוע בכדי לשמים, הירקות
את  כשהביאו תשלומם. את מהן להוציא בידו שאין אחרי
מכיוון  הקדש, הקדשו שאין החליט כהנא, רב לפני העניין
משיכתם, או הגבהתם ידי על מכבר אותם קנו שהקונים
שפסוק  (=דווקא דמי" דקייצו "דווקא בגמרא: שם וסיימו
להלן  ההלכה מתוך גם כן ומוכח הירקות); של המחיר הוא

מי  הר"י כתב וכן יד. שמחיר 51)גאש.בהלכה היינו,
עצמו  שהמוכר צורך אין אבל בשוק, ועומד קבוע החפץ
ראשונים  כמה לשיטת בניגוד וזהו המחיר, את יקבע
משנה), המגיד שהביא והרשב"א, הרמב"ן (הרי"ף,
המוכר  ידי על קבועים יהיו המחיר שדמי שצריך הסבורים,
לקנות  שיבוא מי לכל אחת פעם דמים שיקצוץ כלומר עצמו

שהזכיר 52)ממנו. מה כאן, הזכיר לא רבינו כי לציין, יש
הלוקח, על חביב החפץ שיהיה שצריך יד, הלכה להלן

שם. שכתבנו מה הלכה 53)וראה של שבמקור פי על אף
הדין  הוא - הגבהה אלא נזכרה לא פו.) שם (בברייתא זו
שלא  זמן שכל בכולם, שווה הטעם שהרי אחרים, לקניינים

סומכת. דעתם אין דמים, ומסירה.54)פסקו משיכה כגון

.âéCÎÈÙÏ55ÌÈ¯nÁ CLBn‰ ,56ÔÒÈÎ‰Â ÌÈÏÚBÙe ¿ƒ»«≈«»ƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ»
B˙Èa CB˙Ï57elÙ‡ ,ÌÈÓc‰ ˜Òt ‡lL „Ú „„Ó Ì‡ , ¿≈ƒ»««∆…»««»ƒ¬ƒ

„„Bn‰ ‡e‰ Á˜Bl‰ ‰È‰58¯Á‡Â ÌÈÓc‰ ˜ÒtL B‡ , »»«≈««≈∆»««»ƒ¿««
¯ÎBn‰ „„Ó Ck59Ô‰a ¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ì‰ÈL -60Ô˜¯t . »»««≈¿≈∆¿ƒ«¬…»∆¿»»

B˙Èa CB˙Ï ÔÒÈÎ‰Â Á˜Bl‰61ÌÈÓc‰ ˜Òt Ì‡ : «≈«¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»««»ƒ
‰ „„Ó Ck ¯Á‡Â¯ÎBn62¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ì‰ÈL ÔÈ‡ - ¿««»»««≈≈¿≈∆¿ƒ«¬…

‡lL „Ú „„Ó Ì‡Â ;¯kÓÏ BzÚ„ ‰ÎÓÒ È¯‰L ,Ô‰a»∆∆¬≈»¿»«¿ƒ¿…¿ƒ»««∆…
‰ÎÓÒ ‡Ï È¯‰L ,Ì‰a ¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ì‰ÈL - ˜Òt»«¿≈∆¿ƒ«¬…»∆∆¬≈…»¿»

.Á˜Bl‰ „„Ó elÙ‡Â .¯kÓÏ ÔÈ„Ú BzÚ„«¿¬«ƒƒ¿…«¬ƒ»««≈

לכל 55) קודם תנאי הוא הדמים ופיסוק הואיל כלומר,
הלוקח.56)קניין. של חמרים ואינם החמורים. מוליכי

הלוקח, של פועלים שאינם דלהלן, ל"פועלים" הדין והוא
פועליוֿשלוחיו  במשיכת קונה הלוקח אין למה כן שאם
שם  בתוספות וראה הלוקח"? "פרקם דווקא צריך ולמה

משך. המתחיל מטעם 57)דיבור קונה אינו כן פי על ואף
הפועלים. ועל החמורים, על עדיין שהמשא מכיוון חצר,
המטלטלים  את משך שלא כיוון כאן, אין משיכה קניין וגם
הם  החמרים - בחמרים כן וכמו הפועלים, את אלא עצמם
יד  הלכה ג פרק למעלה וראה החמורים. את שמשכו
את  קונה אינו החמור את בעצמו הלוקח משך אם שאפילו

שעליו. הגבהה.58)החפצים שעשה  על 59)ונמצא
ר  סימן המשפט בחושן ראה הפועלים, על או החמורים

ח. שאם 60)סעיף ז): (הלכה למעלה שאמרנו פי על ואף
שמקנה  דעת גילוי שזהו קנה, מוכר של בכליו המוכר מדד
שאינם  בפועלים, לא כאן: שייך לא זה - ללוקח כליו את
קונה  אינה מהלכת שחצר מפני בחמורים, לא וגם כלים,

יג). הלכה ג פרק גבי 61)(למעלה על נמצאים והפירות
הלוקח. ברשות מדד 62)הקרקע לא שאפילו מפרשים יש

משנה). (מגיד חצר מטעם הלוקח, קנה לבסוף

.ãéÔn‡‰ ÔÓ ÌÈÏk ÏËBp‰63Ô¯w·Ï ˙Ó ÏÚ64Ì‡ , «≈≈ƒƒ»À»«¿»¿«¿»ƒ
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B„Èa Ò‡Â ÔÈ·eˆ˜ ÂÈÓ„ eÈ‰65ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÓ„a ·iÁ - »»»¿ƒ¿∆¡«¿»«»¿»»ƒ
B˙eL¯a ‰OÚ B‰Èa‚‰L ˙ÚÓ ,ÔÈ·eˆ˜ ÂÈÓ„Â66. ¿»»¿ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿

Blk ˙‡ ˙B˜Ï È„k ep‰Èa‚iL ‡e‰Â67B˙B‡ ‰È‰ÈÂ , ¿∆«¿ƒ∆¿≈ƒ¿∆À¿ƒ¿∆
¯ÎBn‰L ıÙÁ Ï·‡ ;Á˜Bl‰ ÏÚ ·È·Á ¯kÓp‰ ıÙÁ≈∆«ƒ¿»»ƒ««≈«¬»≈∆∆«≈

Ba ı˜68‡e‰ È¯‰ - B¯ÎÓÏ Û„B¯Â Lw·Ó ‡e‰Â , »¿¿«≈¿≈¿»¿¬≈
ÌÈÓc‰ ˜ÒÙiL „Ú ,¯ÎBn‰ ˙eL¯a69ep‰Èa‚ÈÂ ƒ¿«≈«∆ƒ¿…«»ƒ¿«¿ƒ∆

.˜ÒtL ¯Á‡ Á˜Bl‰«≈«««∆»«

הכלים.63) את העושה המלאכה אותם,64)בעל לבדוק
אותם. יקנה בעיניו ייטב באונס 65)ואם מידו שנפל

הדבר 66)ונשבר. "היה יב): (הלכה למעלה שכתב כמו
רש"י  וכדעת קנהו" - והגביהו וידועין קצובין דמיו הנמכר
כלי) הלוקח המתחיל דיבור פז: שם התוספות (שהביאו
בו, לחזור יכול המוכר ואין לוקח. של דין זה לנוטל שיש
(עיין  תנאי על שלקחו כיוון בו לחזור יכול הלוקח אבל

מיגאש). ר"י בשם משנה חן 67)מגיד ימצא אם כלומר,
ושוויו  קצבתו כדי דמים בסך יקנהו - משנה) (לחם בעיניו

כט). קטן סעיף ר סימן מהו 68)(סמ"ע רבינו הזכיר ולא
וגם  במיוחד, הלוקח על חביב שאינו אמצעי, דבר של הדין

משנה. לחם וראה המוכר, על שנוא שכתב 69)אינו ומה
פסק, כאילו זה הרי קצובין, דמיו שאם יב) (הלכה למעלה
הגביה  ששם לפי - הלוקח על חביב שהמכר הזכיר ולא

משנה). (לחם תנאי בלי לקנות

.åè,BÓˆÚa ˜ÈÊÁn‰ B‡ dÈa‚n‰ B‡ CLBn‰ „Á‡∆»«≈««¿ƒ«««¬ƒ¿«¿
˜ÈÊÁ‰Ï B‡ BÏ CLÓÏ B‡ dÈa‚‰Ï ¯Á‡Ï ¯Ó‡L B‡∆»«¿«≈¿«¿ƒ«ƒ¿…¿«¬ƒ

BÏ ‰ÎÊ ‰Ê È¯‰ - BÏ70.‰iw‰ ÈÎ¯c ¯‡La ÔÎÂ . ¬≈∆»»¿≈ƒ¿»«¿≈«¿ƒ»

ששנינו:70) כמו לו, זכין אדם של מדעתו שלא אף שהרי
רבינו  ופסקה יא: בגיטין (משנה בפניו" שלא לאדם לו "זכין
אחת  ועל ב) הלכה ומתנה זכייה מהלכות ד בפרק להלן
לקנות  שלוחו שהוא - עבורו להגביה לו אמר אם וכמה כמה
הבדל  שיש אלא מא.). (קידושין כמותו" אדם של ו"שלוחו
שבזכייה  שליחות, ידי על זכייה לבין מדעתו שלא זכייה בין
- בו לחזור יכול אינו שהנותן פי על אף מדעתו, שלא
ידי  על בזכייה ואילו ג), הלכה (שם בו לחזור יכול המקבל
לו  שזכה אחר בו לחזור יכול אינו המקבל גם שליחות

שלוחו.

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
קניין 1) ודיני בזה זה המטלטלין חילופי דיני בו נתבארו

ואי  והמטלטלין, והעבדים והבהמות הקרקעות לקנות סודר
מועיל. אינו דבר [ובאיזה] (ובאיזי) קניין צריך אין דבר זה

.à‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈB˜ ÔÈÏËÏhn‰ Ïk2ÈÏÁ‰ ?„ˆÈk .Û3 »«ƒ«¿¿ƒƒ∆∆∆≈«∆¡ƒ
‰¯tÔÓLa ÔÈÈ B‡ ¯BÓÁa4ÏÚ ÔÈ„Èt˜nL Èt ÏÚ Û‡ , »»«¬«ƒ¿∆∆««ƒ∆«¿ƒƒ«

Ck ¯Á‡Â ‰Ê ‰ÂL ‰nÎÂ ‰Ê ‰ÂL ‰nk e¯ÚLÂ ,ÌÈÓc‰«»ƒ¿ƒ¬«»»∆∆¿«»»∆∆¿««»
eÙÈÏÁ‰5ÈM‰ ‰˜ B‰Èa‚‰ B‡ „Á‡‰ CLnL ÔÂÈk - ∆¡ƒ≈»∆»«»∆»ƒ¿ƒ»»«≈ƒ

‰OÚÂ ,Ì‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ»¬≈ƒ¿»»∆≈¿«¬»
B˙eL¯a6.ÔÎLÓ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿¿««ƒ∆¬«ƒ…¿»»

רבינו.2) כלשון מד. בבבאֿמציעא משנה "בחליפין",
חליפין  בקנין שהמדובר מו: שם הסוגיא בתוך ומבואר

סק"א). רנ סימן חו"מ לומדים 3)(הגר"א אנו חליפין קנין
ועל  הגאולה על בישראל, לפנים "וזאת ז): ד, (רות מבועז
לרעהו". ונתן נעלו איש שלף דבר: כל לקיים התמורה
"על  עתיק; קנין הוא חליפין קנין - בישראל" "לפנים
הוא  וכן חליפין, זו - התמורה" "ועל מכירה; זו - הגאולה"

מז.). (בבאֿמציעא ימיר ולא יחליפנו לא להלן 4)אומר:
ולא  - בכלים אלא קונין "אין מפורש: רבינו כותב ו) (הלכה
"יין  כתב וכאן חליפין, נעשים אינם שפירות הרי - בפירות"
חליפין  מיני שני - חליפין? נעשים שפירות הרי - בשמן"
אינו  חליפין, בתורת למוכר הנמסר כשהחפץ האחד, הם:
היסודי  סודר" "קנין הוא וזה הנקנה, החפץ של כמחירו שוה
צריך  - החליפין נושא - שה"סודר" העיקריים, מתנאיו אשר
שווה  הנ"ל כשהחפץ והשני, פירי. ולא דוקא כלי להיות
 ֿ (מגיד בפירות אף קונים בזה הנקנה, השני לחפץ בערכו
ופירי). ד"ה מו: שם ב'תוספות' רבינוֿתם שיטת לפי משנה

שימשוך 5) עד קונה ואינו כסף כקנין שזהו אומרים אנו אין
החפץ  את הלוקח וקנה הוא חליפין קנין אלא השני, החפץ

מז.). (שם המוכר או 6)שביד החפץ, נתקלקל שאם
זה  חשבון על הכל החפץ, במחיר שינוי שחל או שנשבר,

בחליפין. שקנהו

.á‰ÏËÂ ‰¯Ùa ¯BÓÁ ÛÈÏÁ‰7ÔÈ„ÚÂ ‰¯t‰ CLÓe , ∆¡ƒ¬¿»»¿»∆»««»»«¬«ƒ
‰ÎÈLÓ Ô‡k ÔÈ‡L ;‰˜ ‡Ï - ‰Ïh‰ ˙‡ CLÓ ‡Ï…»«∆«»∆…»»∆≈»¿ƒ»

‰¯eÓ‚8.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈…«≈»∆

רבא.7) של פירושו לפי שם, לו 8)ברייתא שאמר כיון
עד  הקנין נגמר לא החמור, עבור וטלה פרה לך הא מפורש:
כספו  ותובע ונכנס ליוצא דומה זה והרי שניהם. שימשוך
לקבל  כשהסכים ה"א פ"ז להלן אבל ה"א). פ"ח (להלן

הכל. קנה פרעון, כתחילת קנין בתור מעות מקצת

.âÌÈÓc9Ì‰ÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L10¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - »ƒ∆≈«¿ƒƒ¬≈∆¬≈≈ƒ¿»
ÔÈB˜Â ÔÈÏËÏhÓ11ÔÙÁL È¯‰ ?„ˆÈk .12‡Ïa ˙BÚÓ ƒ«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬≈∆»«»¿…

‰¯ÒÎ‡ ÔÏË ‡l‡ ,ÔÈÓ ‡Ï·e Ï˜LÓ13:BÏ ¯Ó‡Â , ƒ¿»¿…ƒ¿»∆»¿»»«¿¿»¿»«
ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â ,el‡a ‰Ê ÔÈÈ B‡ E˙¯t ÈÏ ¯ÎÓ¿…ƒ»»¿«ƒ∆¿≈¿»«∆«»ƒ

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰˜ -14¯·c ‰fL ; »»¿≈∆»≈∆»«¬…∆∆»»
‰ÎÈLÓ Ba eÎÈ¯ˆ‰ ‡ÏÂ ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L15. ∆≈»¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»

מוֿמז).9) (שם הונא רב בשם רבה של לדעת 10)מימרא
המדויק. בתורת 11)מנינם ולא דמים, בתורת כלומר

ו). הלכה (להלן חליפין נעשה מטבע אין הרי כי חליפין,
שאף 12) משמע, רבינו דברי מפשטות חפניו. מלוא אסף

כתב  הכסףֿמשנה אך הכסף. כמות את יודע אינו הלוקח
המוכר  אם שאף רש"י, לדעת מסכים רבינו שגם שיתכן
וכן  מצוי, שאינו דבר זה הרי הסכום, את יודע אינו בלבד

הראב"ד. במסכת 13)כתב נמצאת זו מילה האומד. לפי
מ"ג. פ"ב חכמים 14)דמאי עקרו כלל, שבדרך אףֿעלֿפי

בהם  לחזור יכולים - משך שלא זמן וכל המעות, קנין את
ד). הלכה פ"ג שלא 15)(למעלה במעות וקנין שמכירה

חכמים  גזרו לא שכיח שאינו ובדבר שכיח, אינו מנינם נודע
קצט  סימן (סמ"ע בעליה חטיך נשרפו לו: יאמר שמא

סק"ב).

.ãÔÎÂ16ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL Ô·e‡¯17ÌÈMÓÁa ÔBÚÓLÏ ¿≈¿≈∆»«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ
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¯Á‡Â ,ÌÈÓca ·iÁ˙Â ÔÈÏËÏhn‰ ÔBÚÓL ‰˜Â ,ÊeÊ¿»»ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿«≈«»ƒ¿««
B‡ ÔÈÈ BÏ ‰È‰ el‡ ÊeÊ ÌÈMÓÁa ÔBÚÓL ·iÁ˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿«¬ƒƒ≈»»«ƒ

„·Ú B‡ ‰Ó‰a18,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈»∆∆¿«≈»∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
ÈÏ B˙B‡ ¯ÎÓ :Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡Â ,Ô¯ÎÓÏ ‰ˆB¯ ‰È‰Â¿»»∆¿»¿»¿»«¿≈¿…ƒ
:BÏ ¯Ó‡Â ,¯În‰ ÈÓc E„Èa ÈÏ LiL ÊeÊ ÌÈMÓÁa«¬ƒƒ∆≈ƒ¿»¿¿≈«∆∆¿»«
Û‡Â ,Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÏËÏhn‰ Ô·e‡¯ ‰˜ - Ô‰≈»»¿≈«ƒ«¿¿ƒ¿»»∆≈¿«
BÈ‡L ¯·c ‰Ê ÌbL ;dÈa‚‰ ‡ÏÂ CLÓ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»«¿…ƒ¿ƒ«∆«∆»»∆≈

‡e‰ ÈeˆÓ19È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰ÎÈLÓ Ba eÎÈ¯ˆ‰ ‡ÏÂ ,‰ »¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»¬»ƒ»»
ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â ,¯În‰ ˙ÓÁÓ ‡lL ÂÈÏÚ BÏ ·BÁ»»∆…≈¬««∆∆¿»«¿…ƒ
‡Ï - Ì‰ÈL eˆ¯Â ,EÏˆ‡ ÈÏ LiL ·BÁa ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ«∆≈ƒ∆¿¿¿»¿≈∆…

‰˜20Bk¯c ÔÈ‡L ¯·c CLÓÈ B‡ ,dÈa‚iL „Ú »»«∆«¿ƒ«ƒ¿…»»∆≈«¿
ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈÎ¯c‰Ó „Á‡a ‰˜È B‡ ,dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿∆¿∆»≈«¿»ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ

.da ÔÈ˜ƒ¿ƒ»

ההלכה 16) של זה עם לה אחד טעם הבאה ההלכה אף
הפירושים 17)הקודמת. אחד ולפי כח. בקידושין משנה

מתפרשת  המשנה אין ההלכה שלפי ואףֿעלֿפי שם. בגמרא
מכיון  זו, שסברא הרי"ף כתב - א) הלכה למעלה (ראה כן
היא, קבועה הלכה - המשנה לפירוש בתלמוד שהובאה
גזרו  לא מצוי שאינו דבר מקום: בכל בידינו הוא כלל שהרי
כח:). בקידושין הזקן לר"י המיוחסים (תוספות חכמים בו
מיימוניות). (הגהות כן הלכה שאין כתב גאון האי ורב

דינו 18) כנעני עבד שהרי להבין, וצריך כנעני. [=עבד
גזרו  שלא וברור ה"א), פ"ב (למעלה בכסף ונקנה כקרקע
חיטיך  נשרפו לו: יאמר שמא כבמטלטלין, חכמים בו
ואם  שם), כב ובהערה יג, הלכה ו פרק להלן (ראה בעליה
הוא, כאן החידוש כל שהרי "עבד", רבינו כתב למה כן
תיקנו  לא מצוי, דבר זה שאין מכר, מחמת הבאה שבמלוה

כבמטלטלין?]. משיכה התלבטו 19)חכמים המפרשים
למה  אלא מספיק אינו הרמב"ם שנותן הטעם מאוד: כאן
הרי  להבין יש עדיין אבל משיכה, ללא בדמים כאן קונים
כי  מקודשת אינה במלוה "המקדש מז.): (קידושין אמרו
נחשב  אינו המלוה כסף כלומר, ניתנה", להוצאה מלוה
המפרשים  ומסקנת (שם)? בו קונים שאין והואֿהדין כבעין,
אלא  בקידושין סוגיא אותה על לסמוך אין רבינו  שלדעת
לענין  במלוה קנין יש שלפיה בבבאֿמציעא זו סוגיא על
המיוחסים  בתוספות (ראה ה"ד פ"ז להלן פסק וכן מכר,
מסבירים: ויש ובכסףֿמשנה). שם, בקידושין הזקן לר"י
האשה  אין שבקידושין למכר, קידושין בין הבדל שיש
בשעת  עתה מקבלת שאינה כיון להתקדש מסכימה
לו  איכפת לא מכר לענין אבל ממשי. דבר שום הקידושין,
מחילת  נחשבת ולפיכך בעין, דבר מקבל אינו אם למוכר
פ"ז  להלן רבינו (לשון עתה" הדמים שנתן "כמי המלוה
בעין  כסף שהרי - בעין מכסף עדיף שמלוה באופן ה"ד).
בלי  קונה מכר, מחמת מלוה ואילו משיכה, בלי קונה אינו

בעין 20)משיכה. ככסף הוא הרי שמלוה שאףֿעלֿפי
שימשוך  עד קונה אינו כסף גם הרי - כנ"ל מכירה, לענין
במלוה  ורק מלוה, גם כן וכמו ה"ד), פ"ג (למעלה יגביה או

כנ"ל. גזרו, לא - מצויה שאינה מכר מחמת הבאה

.ä˙BÚ˜¯w‰21ÌÈ„·Ú‰Â22Ïk ¯‡Le ‰Ó‰a‰Â ««¿»¿»¬»ƒ¿«¿≈»¿»»

‡e‰Â .ÔÈÙÈÏÁa ‰˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ»∆»≈∆ƒ¿∆«¬ƒƒ¿
ÔÈ˜ ‡¯˜p‰23‰Bw‰ ÔziL :˙‡f‰ C¯c‰ ¯wÚÂ . «ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ««∆∆«…∆ƒ≈«∆

‰˜nÏ24‡e‰L Ïk ÈÏk25BÏ ¯Ó‡ÈÂ26‰Ê ÈÏk ‰˜ : ««¿∆¿ƒ»∆¿…«¿≈¿ƒ∆
z¯ÎnL „·Ú‰ B‡ ‰Ó‰a‰ B‡ ÔÈi‰ B‡ ¯ˆÁ‰ ÛÏÁ≈∆∆»≈««ƒ«¿≈»»∆∆∆»«¿»

dÈa‚‰L ÔÂÈk .CÎÂ CÎa ÈÏ27e‰˜Â ÈÏk‰ ˙‡ ¯ÎBn‰ ƒ¿»¿»≈»∆ƒ¿ƒ««≈∆«¿ƒ¿»»
Û‡ ,ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡ B‡ Ú˜¯w‰ B˙B‡ Á˜Bl‰ ‰»̃»«≈«««¿«»«ƒ«¿¿ƒ«

ÌÈÓc‰ Ô˙ ‡ÏÂ ÔÎLÓ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ28„Á‡Â , «ƒ∆¬«ƒ…¿»»¿…»««»ƒ¿∆»
.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡ Ô‰Ó≈∆≈»«¬…

שתמהו 21) מז.) (בבאֿמציעא בגמרא השקלאֿוטריא מתוך
לו  שמקנה "נמצא - מקנה, של בכליו שקונים האומר לדעת
בחליפין  נקנית שקרקע ברור נראה - מטלטלין" אגב קרקע

כב:22)(כסףֿמשנה). סתם,23)קידושין קנין היינו
ט. הלכה להלן (בבאֿמציעא 24)ראה כלוי ולא כרב,

שכתוב  שמה הסוברים (שם) יהודה דרבי וכחכמים שם).
שלף  הקונה שבועז היינו, לרעהו", ונתן נעלו איש "שלף

המקנה. שהיה לגואל במקרא 25)ונתן שנאמר ו"נעל"
איזה  חשוב לא אבל כלי, שצריך לציין רק והוא דוקא, אינו

א). אות קצה, סמ"ע, (ועיין ד,26)כלי (רות שכתוב כמו
ב). ס"ק קצ"ה, (הגר"א לך" קנה לבועז הגואל "ויאמר ח):

רבינו 27) שכתב כמו שהוא", כל ב"כלי שהמדובר [כיון
אינו  להגביה שדרכו דבר שכל "שהגביה", כתב - למעלה
סימן  חו"מ בשו"ע וראה פ"ג) (למעלה בהגבהה אלא נקנה

א]. סעיף (הלכות 28)קצה, גדולות' ב'הלכות היא כן
כו.) (בקידושין והרשב"א ע"ד). קט וורשא דפוס הלואה,

. טז: בבבאֿמציעא מהגמרא כן הוכיח

.åÌÈÏÎa ‡l‡ ÔÈB˜ ÔÈ‡29‰ÂL Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈ƒ∆»¿≈ƒ¿««ƒ∆≈¿∆
‰Ëe¯t30‰‡‰a ¯eÒ‡L ¯·„a ÔÈB˜ ÔÈ‡Â .31‡ÏÂ , ¿»¿≈ƒ¿»»∆»«¬»»¿…
˙B¯Ùa32ÚaËÓa ‡ÏÂ33ÏL BÈÏÎa ÔÈB˜ ÔÈ‡Â . ¿≈¿…¿«¿≈«¿≈ƒ¿ƒ¿∆

¯ÎBÓ34.Á˜BÏ ÏL BÈÏÎa ‡l‡ , ≈∆»¿ƒ¿∆≈

ממה 29) כן ולמד מז.). (ב"מ ששת לרב בניגוד נחמן, כרב
לו, הדומה וכל נעל דוקא - נעלו" איש "שלף שנאמר:

פרי. ולא כלי שם 30)דהיינו (ועיין שם ברייתא
בכלי). קונים ד"ה מז:31)ב'תוספות' להלן 32)שם

בהן". וכיוצא פירות להוציא "בכלי, רבינו: כתב ח, הלכה
פרי  בכלל הם וחמור שפרה נראה א הלכה למעלה ומדבריו
מו:): (שם בגמרא נראה וכן בכסףֿמשנה. וראה זה, בענין
חמור  או בפרה שור החליף כיצד חליפין, עבדי נמי "ופירי
בפרה", שור בשר "החליף שם גורסים שיש אלא בשור".

וב'תוספות'. ברש"י שם מז.33)עיין (שם מפורשת הלכה
על  אדם של שדעתו מפני מה:) (שם בגמרא והטעם ומז:).
שלפעמים  להבטל, עשויה וצורה במטבע, שישנה הצורה
ח. הלכה להלן וראה המלכות. עלֿידי המטבע נפסל

נעלו 34) שלף שבועז ה. בהלכה וכנ"ל ומז: מז. שם כרב
לגואל. ונתן

.æB˙B‡ Á˜Bl‰ ‰˜iL È„k ¯ÎBnÏ ÈÏk „Á‡ ‰˜‰ƒ¿»∆»¿ƒ«≈¿≈∆ƒ¿∆«≈«
Á˜Bl‰ ‰ÎÊ - ¯kÓn‰35BÏ ‰˜‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «ƒ¿»»»«≈«¿««ƒ∆ƒ¿»

Ba ‰ÎÊÂ ,Á˜n‰ ‰˜ - B¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ÈÏk‰«¿ƒ«¿»¿«¬ƒƒ¿»«∆»¿»»
‰zÓ dÓL ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰zn‰L ;Á˜Bl‰36. «≈«∆««»»«¿»¿«¬ƒ¿»«»»
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קלי dxikn zekld - oipw xtq - lel` 'k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯ÎBn‰ ÒÙz ‡lL Èt ÏÚ Û‡37e‰˜‰L ÈÏk‰ Ïk ««ƒ∆…»««≈»«¿ƒ∆ƒ¿»
BÏ ‰˜n‰ ÊÁ‡Â ,B˙ˆ˜Ó ÊÁ‡ ‡l‡ ,B¯kÓÓ ÛÏÁ≈∆ƒ¿»∆»»«ƒ¿»¿»«««¿∆
¯eÚL È„k epnÓ ÊÁ‡L ‡e‰Â .Á˜Bl‰ ‰˜ - B˙ˆ˜Óƒ¿»»»«≈«¿∆»«ƒ∆¿≈ƒ

ÈÏk38Ïk ˙‡ ˜zÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ‰ÊÈÁ‡ epÊÁ‡È B‡ , ¿ƒ…¬∆¬ƒ»∆»¿«≈∆»
ÈÏk‰39˙ˆ˜Óa BÏ ‰˜‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÏ ‰˜n‰ „iÓ «¿ƒƒ«««¿∆¿ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ¿»
„‚a‰40˙BÚaˆ‡ LÏL „‚a‰ ÔÓ ÊÁ‡iL CÈ¯ˆ -41, «∆∆»ƒ∆∆¡…ƒ«∆∆»∆¿»

ÈÙa ÈÏk ‡e‰ È¯‰ - ÊÁ‡L ÌB˜nÓ ˜ÒÙÈ Ì‡L∆ƒƒ¿…ƒ»∆»«¬≈¿ƒƒ¿≈
BÓk ,ÈÏk Èe¯˜ „‚aÓ ˙BÚaˆ‡ LÏML ;BÓˆÚ«¿∆»∆¿»ƒ∆∆»¿ƒ¿

ÌÈ„‚a ˙‡ÓË ÔÈÚa e¯‡aL42ÊÁ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÁt ∆≈«¿¿ƒ¿«À¿«¿»ƒ¿≈ƒ»«»
ÈÏk‰ Ïk ˜zÏ ÏBÎÈ ‰È‰Â ,LÏMÓ43.‰˜ - ƒ»¿»»»¿«≈»«¿ƒ»»

והתקדשי 35) מנה "הילך ז. בקידושין זו הלכה מקור
בפ"ה  רבינו פסק וכן כנעני" עבד מדין מקודשת לפלוני,
לא  בעצמו שהקונה שאע"פ הרי כב. הלכה אישות מהלכות
(אבן  עבורו נתן שאחר כיון קנה, - למקנה מאומה נתן
"וקנינא  שאמרו: קנב:) (ב"ב בגמרא נראה וכן האזל).
הסודר  את נתנו שהעדים הרי ממנו, וקנינו כלומר מיניה",
מיימוניות  בהגהות (הובא גאון עמרם רב כתב וכן למקנה,

ב). אות שהאומר 36)כאן ו: בקידושין הגמרא מסקנת
כתבו  וכן במכר. שקנה לי, שתחזירהו עלֿמנת מנה הילך

מח:]. בנדרים [וראה (מגידֿמשנה) ֿ 37)הגאונים בבא
ז. שיעורו.38)מציעא כמה להלן מעין 39)יבואר

לענין  אבהו, רבי בשם ט.) (שם בתלמוד נזכרה זו סברא
המסירה  תופס ואחד החמור על רכוב אחד אם  מציאה:
המסירה  ותופס החמור, קנה החמור על הרכוב (=החבל),
כולה, את אוחז שאינו אףֿעלֿפי המסירה, כל את קנה
שנדחתה  ואףֿעלֿפי אצלו. ולהביאה לנתקה שיכול מאחר
רב  סברת עיקר שכל יתכן שלא רבינו סובר (שם), זו סברא
מכירה, לענין ונאמרה נכונה הסברא עיקר אלא בדויה, אבהו
מציאה  לדמות רצה אבהו ורבי לו, מקנה אחרת שדעת
שנאמרה  הסברא עיקר אבל שנדחה, הוא זה ודמיון למכירה,
ו. ס"ק קצה, סימן ש"ך ועיין נדחתה, לא מכירה לענין

(40 ֿ הוא אבל סודר, לוקחים שכרגיל לדוגמא, בגד נקט
יב). ס"ק שם, (סמ"ע, כלים שאר שלש 41)הדין היינו,

שם). (סמ"ע, שלש הלכה 42)על כלים מהלכות כב בפרק
לנתק 43)א. שיכול הכוונה יג) ס"ק (שם הסמ"ע לדעת

אצבעות. שלש על אצבעות שלש דהיינו כלי, שיעור

.ç˙B¯ËMa ÔÈ·˙BkL ‰Ê44ÈÏÎa ÈBÏtÓ ‡È˜e' ∆∆¿ƒ«¿»¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒ
‡ˆBiÎÂ ˙B¯t ‡ÈˆB‰Ï - 'ÈÏÎa' :'Ba ˙B˜Ï ¯Lk‰«»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«≈
'Ba ˙B˜Ï' ;‰‡‰ È¯eq‡ ‡ÈˆB‰Ï - '¯Lk‰' ;Ô‰a»∆«»≈¿ƒƒ≈¬»»ƒ¿

¯ÎBÓ ÏL BÈÏk ‡ÈˆB‰Ï -45. ¿ƒƒ¿∆≈

מז.44) רב 45)בבאֿמציעא "אמר שם: [בבבאֿמציעא
(=להוציא) לאפוקי (=בכלי) במנא - אידי דרב בריה ששת
איסורי  למעוטי דכשר, בפירות, קונין דאמר ששת מדרב
דאמר  מדלוי לאפוקי למיקניא, זביד) רב לדעת (שם הנאה
השמיט  ורבינו מטבע". למעוטי (=בו), ביה קונה, של בכליו
גרס  שרבינו ונראה הראב"ד. זה על והעיר מטבע", "למעוטי
לאפוקי  במנא אמר פפא "רב חננאל: רבינו כגירסת שם
(שם  לשיטתו פפא ורב כלל. דרשו לא ו"ביה" וכו'" מטבע
עלולה  שצורה מפני חליפין נעשה לא שמטבע מה:)

דרב  בריה ששת רב לדעת אבל כלי. הוא ולעולם להבטל,
למדו  ולא פירות, להוציא "במנא" מהמילה שלמד אידי
ואינו  פירות בכלל הוא שמטבע מפני היינו מטבע , להוציא
וכיוצא  פירות להוציא "בכלי רבינו שהביא וזהו כלל. כלי

וכנ"ל]. מטבע, דהיינו בהן"

.èÔÈw‰ ‰Ê46Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ∆«ƒ¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ
B¯·Á ÔÈ·e BÈa ‰È‰47‰¯Bz ‰ÎÈ¯ˆ‰ ‡lL .‰˜ - »»≈≈¬≈»»∆…ƒ¿ƒ»»

¯ÙBÎÏ ‡l‡ ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÌÈ„Ú48B‡ ¯ÎBn‰ Ï·‡ ; ≈ƒ¿ƒ≈»∆»¿≈¬»«≈
Â ÏÈ‡Ln‰ B‡ ¯ÎBO‰ B‡ Ô˙Bp‰ÔÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎ «≈«≈««¿ƒ¿«≈»∆≈

ÔÓ „Á‡ C¯„a ‰Bw‰ ‰wL ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ„Ú CÈ¯»̂ƒ≈ƒ¿≈»∆»»«∆¿∆∆∆»ƒ
,‰ÎÈLÓa ÔÈa ,‰‰a‚‰a ÔÈa :Ô‰a ÔÈBwL ÌÈÎ¯c‰«¿»ƒ∆ƒ»∆≈¿«¿»»≈ƒ¿ƒ»

ÔÈ˜a ÔÈa ,‰¯ÈÒÓa ÔÈa49¯ËLa ÔÈa ,ÛÒÎa ÔÈa ,50 ≈ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿»≈¿∆∆≈ƒ¿»
.ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜ - ‰˜ÊÁ· B‡«¬»»»»¿««ƒ∆≈»≈ƒ

סה:46) שכתב 47)קידושין כמו מודים, ושניהם כלומר,
בכופר". אלא כו' עדים כו' הצריכה "שלא להלן:

כלומר:48) לשקרי", אלא סהדי איברו "לא (שם): בגמרא
מהווים  העדים אין השקרנים. בגלל אלא העדים נבראו לא
אלא  אינו תפקידם הקנין, מפעולת אורגאני חלק

העובדות. את לברר בלבד, סתם 49)אינפורמטיבי קנין
הכל  "אין כתב: והראב"ד ה. הלכה למעלה חליפין, הוא
בפני  "קנין מ.): (בבאֿבתרא אמרו שהרי בקניין". מודים
ומגידֿמשנה). (מאירי כתובו" לומר צריך ואין שנים
"לא  סה: בקידושין שאמרו למה מכאן סתירה אין ולדבריו
שהם  הקנינים יתר בין חילוק יש - לשקרי" אלא סהדי איברו
קנין  אבל החפץ, של שויו הוא וכסף הנקנה, הדבר בגוף
אינו  החפץ של שויו ואינו הנקנה החפץ בגוף שאינו חליפין
ולהלן  קצה, סימן בתחילת ב"ח ועיין בעדים. אלא נגמר

י. כרתי 50)הלכה מסירה שעדי אלעזר, כרבי הלכה שהרי
הלכה  גירושין מהלכות בפ"א (ראה חתימה עדי צריך ואין

שם). ובר"ן שם, לקידושין למי' נודע לא וב'שיטה טו,

.éÔ˙Bp‰ B‡ ¯ÎBn‰51„Á‡ ÏÎÏ LÈ - B„iÓ ewL «≈«≈∆»ƒ»≈¿»∆»
ÔÈÚ B˙B‡a ÔÈ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk Ba ¯ÊÁÏ Ô‰Ó52Û‡Â , ≈∆«¬…»¿«∆¿ƒ¿ƒ¿»¿«

ÔÈ‡ - ÔÈÚ‰ ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â ;ÌÈ„Ú ÈÙa ÔÈw‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»≈
Á‡Ô‰ÈÈa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „ ∆»≈∆»«¬…««ƒ∆≈≈≈∆

Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ Ck ,Ô˙Bp‰Â ¯ÎBn‰ ¯ÊBÁL ÌLÎe .ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈∆≈«≈¿«≈»≈«≈«
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ;ÔÈÚ B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚL ÔÓÊ Ïk Ïa˜Ó‰Â¿«¿«≈»¿«∆¬ƒ¿ƒ¿»«∆≈≈

‰iw‰ ÈÎ¯c ¯‡La53. ƒ¿»«¿≈«¿ƒ»

קיד.51) כרבה.52)בבאֿבתרא ולא יוסף כרב (שם),
קנין 53) בין ההפרש וטעם "קנין". רק שם הזכירו שהרי

ששאר  למעלה, שכתבנו כמו הקנאה, דיני ושאר סודר
מפני  ובכסף, החפץ, בגוף הם ומשיכה חזקה כגון הקנינים

המעות. קבלת עם מיד מסתלק שהמוכר

.àé‰a¯‰ ÌÈ¯·c LÈ54ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ≈¿»ƒ«¿≈∆≈»¿ƒƒƒ¿»¿≈
L¯‚Ó‰Â Bc·Ú ˙‡ ¯¯ÁLÓ‰ ÔB‚k .ÌÚË Ì‰a ÔÈwÏ«ƒ¿»»∆««¿«¿«¿≈∆«¿¿«¿»≈

ÁÈÏL ‰OBÚ B‡ ,BzL‡55B‡ ‰Ú„BÓ ¯ÒBn‰ B‡ , ƒ¿∆»ƒ««≈»»
B¯·ÁÏ ÏÁBn‰ B‡ ,‰Ú„BÓ Ïh·Ó‰56B‡ ·BÁ «¿«≈»»«≈«¬≈

ÔB„wt57.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ .B„Èa BÏ LiL ƒ»∆≈¿»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈
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מקום,54) בשום קנין בהם מצינו שלא פשוטים, דברים אלו
(מגידֿמשנה). הדברים גמר להלן 55)שבאמירה ראה

א. הלכה ושותפין שלוחין מהלכות א בפרק 56)פרק ראה
ד"ה  ו. לסנהדרין וב'תוספות' יט. הלכה אישות מהלכות יז

ב,57)צריכה. הלכה ומתנה זכיה מהלכות ג בפרק להלן
לו  נתן או עליו, לו שיש חוב לחבירו "מחל רבינו: כתב
בדברים  הנקנית מתנה זו הרי אצלו, מופקד שהיה הפקדון
לא  בעין, שהוא שבדבר כהרא"ש רבינו שדעת הרי בלבד".
בחושןֿמשפט  וראה מתנה, לשון אלא מחילה לשון שייך
בלחםֿמשנה  (וראה שם ובהג"ה ב, סעיף רמא סימן

שם). ומשנהֿלמלך

.áé˙BÓB˜n‰ ·¯ e‚‰58el‡ ˙ˆ˜ÓÏ ˙B˜‰Ï »¬…«¿¿«¿¿ƒ¿»≈
ÈBÏtÓ eÈ˜Â :ÌÈ¯ÓB‡Â ,el‡a ‡ˆBik B‡ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ«≈¿≈¿¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

ÏL ÈBÏt ‰OÚLBÏ LiL ·BÁ ÈBÏÙÏ ÏÁnL B‡ ,ÁÈ ∆»»¿ƒ»ƒ«∆»«ƒ¿ƒ∆≈
‡ˆBiÎÂ ,‰Ê Ëb ÏÚ ¯ÒnL ‰Ú„Bn‰ ÏhaL B‡ ,BÏˆ‡∆¿∆ƒ≈«»»∆»««≈∆¿«≈

.CÈ¯ˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡a¿≈««ƒ∆≈»ƒ

(מגידֿמשנה).58) הגאונים דעת וכן

.âéBÈ‡ ÌÈ¯·c‰ el‡a ˙B˜‰Ï e‚‰pL ‰Ê ÔÈƒ̃¿»∆∆»¬¿«¿¿≈«¿»ƒ≈
el‡ ÌÈ¯·c ¯ÓB‡ BÈ‡L ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ ,ÌeÏk ÏÈÚBÓƒ¿∆»¿ƒ«∆≈≈¿»ƒ≈

Ïz‰Óe ˜ÁOÓk59.¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â BaÏa ¯ÓbL ‡l‡ , ƒ¿«≈¿«≈∆»∆»«¿ƒ¿««»»«
Èz¯Ó‚Â Èz¯Ó‡ È‡ ÌÏL ·Ïa :¯Ó‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¿≈»≈¬ƒ»«¿ƒ¿»«¿ƒ

.ÏÏk ¯Á‡ ¯·c CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰Ê ¯·c ˙BOÚÏ«¬»»∆≈»ƒ»»«≈¿»

שם.59) אישות בהלכות רבינו שכתב מה ראה

.ãéLnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰60ÏÈÚBÓ ÔÈw‰ ÔÈ‡ «¿»ƒ∆≈»∆«»≈«ƒ¿»ƒ
Ô‰a61ÈBÏtÓ eÈ˜Â :¯ËLa ·˙kL È¯‰ ?„ˆÈk . »∆≈«¬≈∆»«ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ

ÈBÏt ÌÚ ‰¯BÁÒa CÏiL62‰„O‰ e˜ÏÁiL B‡ , ∆≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ∆«¿¿«»∆
˙en‡a Ì‰ÈL eÙzzLiL B‡ ,Ì‰ÈÈaL63‡ˆBiÎÂ , ∆≈≈∆∆ƒ¿«¿¿≈∆¿À»¿«≈

Ôlk el‡ ÌÈ¯·„a64BÈ‡Â ,ÌÈ¯·c ÔÈ˜ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»ƒ≈À»¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈
ÌiÒÓ ¯·c B¯·ÁÏ ‰˜‰ ‡Ï È¯‰L ;ÌeÏk ÏÈÚBÓƒ¿∆¬≈…ƒ¿»«¬≈»»¿À»

Úe„ÈÂ65¯wÚ ˙B¯t ‡ÏÂ ¯wÚ ‡Ï ,66.Úe„i‰ ¿»«…ƒ»¿…≈ƒ»«»

ממון.60) של התחייבות בהם שאין ֿ 61)כלומר, בבא
מחיצה", לעשות שרצו "השותפין המשנה: על ג. בתרא
זה, על קנין ביניהם שעשו שמדובר ביניהם, להתחלק כלומר
קנו  "וכי שאלו: זה ועל דבריהם, את לקיים מחוייבים ולכן

הוא?!". בעולם דברים קנין - כאן 62)מידם אין כלומר,
בלבד. הליכה התחייבות אלא ממון של התחייבות

דבר 63) וזהו שותפות, ביניהם שיעשו היתה [ההתחייבות
התנאי  התניית כלומר עצמו, השיתוף אבל ממש. בו שאין

ו  שניהם העבודה שיעבדו בשכר שוה חלק יהיה אחד לכל
טוב  קנין זה אין ואףֿעלֿפיֿכן ממש, בו שיש דבר זהו -
להלן  רבינו שכתב כמו לעולם, בא שלא דבר שזהו מפני
שם  הראב"ד ולדעת ב. הלכה ושותפין שלוחין מהלכות פ"ד
אחד  כל אלא לעולם בא שלא דבר זה אין רבותיו, בשם
וזהו  ופועלות. עושות שהן למה חברו ידי בגוף קונה ואחד
בקנין"]. נקנה עצמו השיתוף "אבל הראב"ד: כאן שכתב מה

שלי 64) דקל פירות פלוני יאכל בביתי, פלוני ידור כגון:
שאינו  שמכיון טו). הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"י (להלן

כלום, זה אין - הדיור את או האכילה את אלא לו מקנה
ממש. בהם שאין דברים כא 65)שהם פרק להלן ראה

ג. -66)הלכה לך מכורים זה דקל פירות לו אמר שאילו
עוד  שאם אלא הוא, ממש בו שיש דבר הפירות שהרי קנה,
אלא  קנה, ולא לעולם בא שלא דבר זה הרי צמחו, לא
זכיה  מהלכות פ"י (להלן לפירותיו העץ את שמכר באופן

שם). ומתנה

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
השטרות 1) קניית ודיני המטבע קניית דיני בו נתבאר

זה. אחר הנמשך וכל שבעלֿפה וההלוואות

.àÔ‰a ÔÈB˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯t‰2BÓk «≈««ƒ∆≈ƒ»∆¿
e¯‡aL3È¯‰ ,4ÔÈ˜5Ï·‡ .ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk ÔÈ˜a ∆≈«¿¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¬»

Ba ÔÈB˜ ÔÈ‡L ÌLk - ÚaËn‰6‰˜ BÈ‡ Ck , ««¿≈«¿≈∆≈ƒ»≈ƒ¿∆
ÔÈ˜a7‰OÚ BÈ‡Â ,ÔÈ˜a ‰˜ BÈ‡ ÚaËn‰ ‡ˆÓ . ¿ƒ¿»ƒ¿»««¿≈«≈ƒ¿∆¿ƒ¿»¿≈«¬∆

.ÌÈ¯·c ¯‡Lk ˙B˜Ï ÔÈ˜ BÓˆÚ ‡e‰«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

הפירות,2) את אחד ומשך אחר, בדבר פירות מחליפים אם
לשני. המקביל הדבר נקנה ו.3)לא הלכה פ"ה לעיל,

מה:4) פיר 5)בבאֿמציעא החליפו מסויים,אם בכלי ות
הכלי. לבעל הפירות נקנים - הכלי את הפירות בעל ומשך

ו.6) הלכה פ"ה, מו.).7)לעיל (שם הגמרא מסקנת
עלולה  והיא הצורה, היא המטבע של ערכו כל והטעם:
נקנה  שאינו שטר כמו המטבע והרי ולהפסל, להבטל
 ֿ בבבא הרמב"ן כתב וכן ד, ס"ק רג סימן (סמ"ע בחליפין

מה:). מציעא

.á˙BBLÏ8k ÏLÂ ·‰Ê ÏL˙BiLLÚk Ô‰ È¯‰ - ÛÒ9 ¿∆»»¿∆∆∆¬≈≈«¬»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk Ïk‰Â ;˙LÁ ÏL B‡ ÏÊ¯a ÏL10 ∆«¿∆∆¿∆¿«…ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ

ÔÈ˜Â ,Ô‰11ÔÈ˜a12‰ÙÏÁ‰a ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈB˜Â ,13, ≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆∆∆¿«¿»»
e¯‡aL BÓk14ÔÈ¯È„ B‡ ÛÒk ÏL ˙BÚaËn‰ Ï·‡ .15 ¿∆≈«¿¬»««¿≈∆∆∆ƒ»ƒ

·‰Ê ÏL16ÌÈÓc Ôlk Ô‰ È¯‰ - ˙LÁ ÏL ˙BÚn‰ B‡ ∆»»«»∆¿∆¬≈≈À»»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L „‚k17ÈÓc Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ Ô˙Bp‰Â ; ¿∆∆¿»«ƒ«¿¿ƒ¿«≈∆∆»≈∆¿≈

ÔÈÏËÏhn‰18BÓk ,dÈa‚È B‡ CLÓiL „Ú ,‰˜ ‡Ï - «ƒ«¿¿ƒ…»»«∆ƒ¿…«¿ƒ«¿
e¯‡aL19ÔÈ˜a ‰˜ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ;20‰OÚ ‡ÏÂ , ∆≈«¿¿≈∆»≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿»¿…«¬∆

.ÔÈƒ̃¿»

בפ"ד 8) רבינו בדברי הוא וכן מטבע. צורת ללא חתיכות
והוא  - כסף של בלשון . . ." ט: הלכה שני מעשר מהלכות
 ֿ דבבא פ"ד בתחילת המשנה ובפירוש אסימון". הנקרא
והם  מצויירות שאינן כסף "חתיכות רבינו: כתב מציעא

אסימון". כמטבעות 9)הנקראים דינם שאין לומר, רוצה
כעששיות  שהם הכוונה אין אבל בחליפין, נקנים שאינם
בסמוך: כתב שהרי חליפין, קנין בהם ועושים כלים שהם
שאינם  הרי - בהחלפה" זה את זה וקונין בקנין "וניקנין
ולחםֿמשנה. מגידֿמשנה ועיין להלן. ראה חליפין, עושים

למעלה.10) שכתבנו כמו בכלי ולא כפירות ודינם כלומר,
א.11) בהלכה פירות כדין קונים, לא סתם 12)אבל

מו.) (ב"מ בגמרא זו הלכה ומקור חליפין, זה "קנין"
צורה, בלא עדיין שהם נחושת של (=מעות "בפרוטטות
טבעא  עלייהו דליכא - רש"י) - כסף של אסימון כעין
ומשום  כפירות) (דינם הוו פירא - צורה) עליהם (=שאין
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טו). ס"ק רג, סימן (הגר"א בחליפין" נקנו הכי
ומין 13) השני, כמו שוה אחד שחפץ בשוה, שוה כלומר,

מה  ועיין א. הלכה פ"ה (למעלה בפירות אף נוהג זה חליפין
מד.). (שם במשנה זו הלכה ומקור שם). פרק 14)שכתבנו

שם. ושויו 15)ה דינר, היתה: מטבעותֿזהב של היחידה
ד). הלכה להלן (ראה כסף של דינרים וחמשה עשרים -

לשאר 16) ביחס כ"מטבע" ה"זהב" את רואה הרמב"ם
הרי"ף  הבאה), (בהלכה ל"כסף" ביחס וכ"פירות" מטלטלין,
של  זו הדוֿאנפיות את להוכיח מאוד האריך הזהב) (פרק
גאון, האי רב אך ול"מטלטלין", ל"כסף" ביחס ה"זהב"
כ"פירות", נחשב תמיד ש"זהב" סובר שם, הרי"ף ומביאו

מטלטלין. לשאר ביחס "מטלטלין",17)אף על הדגש
שיבואר  כמו לכסף, ביחס כפירות הם ונחושת זהב אבל

כסף.18)להלן. קנין בתורת ג 19)כלומר, פרק למעלה
א. אינו 20)הלכה שהמטבע א. בהלכה כנ"ל חליפין.

חליפין. נעשה ואינו בחליפין נקנה

.â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21¯‡L ‰BwL ÔÓÊa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆∆¿»
ÔÈÏËÏhÓ22ÌÈ„·Ú B‡ ,el‡ ˙BÚaËÓ ÈÈnÓ „Á‡a ƒ«¿¿ƒ¿∆»ƒƒ≈«¿¿≈¬»ƒ
˙BÚ˜¯˜Â23˙BÚaËÓ Èa‚Ï ·‰Ê ÏL ÔÈ¯Èc‰ Ï·‡ ; ¿«¿»¬»«ƒ»ƒ∆»»¿«≈«¿¿
ÛÒk ÏL24˙B¯Ùk Ô‰ È¯‰ -25ÏL ˙BÚn‰ ÔÎÂ . ∆∆∆¬≈≈¿≈¿≈«»∆
˙LÁ26ÛÒk ÏL ˙BÚaËÓ Èa‚Ï ˙B¯t BÓk -27. ¿∆¿≈¿«≈«¿¿∆∆∆

כדמים.21) נחשבים ונחושת זהב שאף שאז 22)כלומר,
עם  אלא קונים שאין ומטלטלין, כסף בין כמו הוא היחס

המטלטלין. שהרי 23)משיכת לגמרי, קונים הם ואז
ה  פרק למעלה [וראה (מ"מ). בדמים נקנים וקרקעות עבדים

יז]. והערה ד חשוב 24)הלכה יותר שהזהב שאףֿעלֿפי
דבר  ו"כל להוצאה, יותר וקל חריף יותר האחרון - מהכסף,
הזהב). פרק (נמוקיֿיוסף מטבע" קרוי וחריף חשוב שהוא

בניגוד 25) הבבלית, שנוסחתה מד.), (בבאֿמציעא משנה
רבי. של האחרונה העריכה לפי היא שם.26)לירושלמית,

זה 27) אין כי רבינו, דיבר לא ונחושת זהב בין היחס ועל
לדעת  הראשונים: רבותינו בזה נחלקו אבל בתלמוד, מפורש
נחושת, לגבי כפירות נחשב זהב המ"מ, ומצטטו הרשב"א,
הנמוקיֿיוסף  אך בשימוש, יותר הוא האחרון שזה מפני
לגבי  כפירות נחשב שנחושת הירושלמי, בשם מביא (שם)
ס"ק  רג (סימן הסמ"ע יפה מסביר האחרונה הדעה את זהב;
הוא  ונחושת זהב בין בחשיבות המרחק דבריו: ומיצוי יב)
עושה  זו וחשיבות וכסף, זהב שבין מזה גדול יותר הרבה
יותר  הוא האחרון שזה למרות נחושת, לגבי מטבע הזהב את
וזה  וכסף, זהב בין קיים כזה מרחק אין זה, לעומת חריף.
מכריעה  ולכן הראשון, מן חשוב פחות הרבה אינו האחרון
בש"ע  הזהב. כלפי מטבע שיחשב הכסף, של החריפות כאן

הכרעה. ללא הדעות שתי את מביא (שם)

.ã?„ˆÈk28˙BÏ Ô29‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚa ·‰Ê ÏL ¯È„ ≈«»«ƒ»∆»»¿∆¿ƒ«¬ƒ»
ÛÒk‰ ‰˜ - ÛÒk ÏL ¯È„30‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ»∆∆∆ƒ¿»«∆∆««ƒ∆¬«ƒ…

·iÁÂ ,B„ÈÏ ÛÒk‰ ‡a31¯È„ ‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ BÏ ÔzÏ »«∆∆¿»¿«»ƒ≈∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ»
˜ÒtL BÓk ÛÒk ÏL32ÌÈL„Á - ÌÈL„Á Ì‡ :BnÚ33, ∆∆∆¿∆»«ƒƒ¬»ƒ¬»ƒ

ÌÈLÈ - ÌÈLÈ Ì‡34ÌÈ¯OÚ BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬»ƒ»«∆¿ƒ
¯Èc‰ ÁwiL „Ú ,‰˜ ‡Ï - ·‰Ê ¯È„a ÛÒk ‰MÓÁÂ«¬ƒ»∆∆¿ƒ«»»…»»«∆ƒ««ƒ»

·‰Ê ÏL35Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ „Á‡ ÏÎÂ ,36. ∆»»¿»∆»»«¬…

מה:).28) (בבאֿמציעא כסף,29)ברייתא קנין בתורת
נעשים  אינם פירות כי מועיל אינו חליפין בתורת אבל

(לחםֿמשנה). נתחייב 30)חליפין הזהב במשיכת כלומר,
אין  אבל הזהב, לבעל בכסף תמורתו לשלם הכסף בעל
נקנה  כסף אין שהרי תמורתו, נקנה מסויים שכסף הכוונה

הזהב.31)בחליפין. לבעל ליתן הכסף כמו 32)בעל
קנין  לכל קודם תנאי - המחיר קביעת המחיר; את שקבעו

יא. הלכה פ"ד לעיל וראה לו 33)שהוא, שיתן התנו אם
ישנם  "סתם ואמנם חדשים, לו ליתן חייב חדשים, מטבעות
רוצה  לפעמים אבל יא), אות שם (סמ"ע מחדשים" עדיפים
לו  טוב יותר ואז ארוך, לזמן המטבעות את לשמור הלוקח

מחדשים.34)חדשים. עדיפים ישנים סתם כאמור, שהרי,
בהגבהה 35) אלא בכסף נקנים שאינם המטלטלין כל כדין

ה"א). פ"ג (לעיל במשיכה בעד 36)או כסף הנותן כדין
פרק  (להלן שפרע" ב"מי חייב אבל ד). הלכה (שם מטלטלין

א). הלכה ז

.äBÏ Ô˙37¯q‡ ÌÈLÏL38ÏL ¯È„a ˙LÁ ÏL »«¿ƒƒ»∆¿∆¿ƒ»∆
¯Èc‰ ‰˜ - ÛÒk39BÓk BÏ ÔzÏ ·iÁÂ ,ÛÒk ÏL ∆∆ƒ¿»«ƒ»∆∆∆¿«»ƒ≈¿

.ÔLÈ - ÔLÈ Ì‡ ,L„Á - L„Á ¯Èc Ì‡ :BnÚ ˜ÒtL∆»«ƒƒƒ»»»»»ƒ»»»»
‡Ï - ¯q‡ ÌÈLÏLa ÛÒk ÏL ¯È„ BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ»∆∆∆ƒ¿ƒƒ»…
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,˙LÁ ÏL ˙B¯q‡‰ ÁwiL „Ú ,‰»̃»«∆ƒ«»ƒ»∆¿∆¿»∆»≈∆

.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…

וברא"ש.37) ברי"ף והובאה ג, פרק בבאֿמציעא תוספתא
הדינר 38) עבור איסרים וארבעה עשרים היה הרגיל המחיר

(פילפולא  האיסרים כשהוזלו המדובר וכאן יב.), (קידושין
א). אות פ"ד להרא"ש הנחושת,39)חריפתא במשיכת

בקנין  ולא דמים בקנין כאן, ואף ל"כסף", ביחס פרי שהוא
ד. בהלכה כנ"ל חליפין,

.åÔÎÂ40˙BÚ¯‰ ˙BÚÓ41Ô˙ÏÒtL42˙eÎÏÓ43B‡ ¿≈»»»∆¿»»««¿
‰È„n‰44ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L ÔÈ¯È„ B‡ ,45‰È„Ó d˙B‡a «¿ƒ»ƒ»ƒ∆≈»¿ƒ¿»¿ƒ»

ÚaËÓÏ Ô˙B‡ ÔÈpLnL „Ú Ô‰a ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿¿ƒ»∆«∆¿«ƒ»¿«¿≈«
È¯‰ - ¯Á‡˙B¯Ùk Ô‰46ÔÈ˜a ÔÈ˜Â ,¯·c ÏÎÏ47, «≈¬≈≈¿≈¿»»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

˙BÚn‰ ˙‡ ÔÈB˜Â48Ô˙B‡ ˙BB˜ ˙BÚn‰ ÔÈ‡Â ,49, ¿ƒ∆«»¿≈«»»
˙B¯t‰ Ïk ¯‡Lk50. ƒ¿»»«≈

פירות.40) של דין לו יש שמטבע מקרה עוד כלומר,
את 41) קונות הרעות "מעות מד.) (בבאֿמציעא משנה

ביטוי 42)היפות". את הרמב"ם מפרש כך בטלתן;
 ֿ במגיד ועיין שנפסלו, מעות שהם רעות", "מעות המשנה:

הרשב"א. בשם שכתב מה מלכות 43)משנה (מו:). שם
האזרחים  אם אף כ"פירות" ונחשבות מדינות; הרבה כוללת
למרות  זו. במטבע עדיין להשתמש בחשאי ממשיכים

שם). (בגמרא הרשמי בתוך 44)הביטול אחד אזור
אותה  של אחרים באזורים יוצא המטבע ועדיין המלכות,

חדלו 45)מלכות. שלמעשה והיינו הזהב), (פרק הרי"ף
רשמית. עדיין אותם ביטלו לא כי אם בהם, להשתמש

ח.46) והלכה ו, הלכה פ"ה ועיין ככלי, לא אבל
פירות.47) כמו קונים לא אבל סודר. בקנין כלומר,
לשלם 48) השני הצד את מחייבין כלומר, כסף. קנין בתורת

נקנין  מעות שאין מסויימות, מעות שקונים לא אבל  מעות,



dxiknקלד zekld - oipw xtq - lel` 'k 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מעות  לתת "ומתחייבין בזהירות: כותב הש"ע בחליפין.
ח). סעיף רג, (סימן טובות 49)שפסקו" מעות נתן אם

הרעות. את משך המעות 50)ולא שאין כדרך כלומר,
הפירות. כל שאר קונות

.æC¯„ BÏ ÔÈ‡ ÚaËn‰51Ba ‰kÊiL52BÈ‡L ÈÓ ««¿≈«≈∆∆∆ƒ¿∆ƒ∆≈
B˙eL¯a53Ú˜¯˜ Èab ÏÚ ‡l‡54Ú˜¯w‰ ‰wL ÔB‚k . ƒ¿∆»««≈«¿«¿∆»»««¿«

˙BÚn‰ ÌB˜Ó ˙‡ ¯kOiL B‡ ,˙BÚn‰ Bab ÏÚÂ55. ¿«««»∆ƒ¿…∆¿«»
B‡ ‰˜ÊÁa B‡ ¯ËLa B‡ ÛÒÎa Ú˜¯wa ‰ÎfL ÔÂÈk≈»∆»»««¿«¿∆∆ƒ¿»«¬»»
,ÔÈÓi˜ ˙BÚn‰ Ô˙B‡ eÈ‰iL ‡e‰Â .˙BÚna ‰ÎÊ ÔÈ˜a¿ƒ¿»»»«»¿∆ƒ¿»«»«»ƒ

ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰iL ÔB‚k56„Á‡ ÌB˜Óa57Ô·e‡¯ Ï·‡ . ¿∆ƒ¿À¿»ƒ¿»∆»¬»¿≈
·BÁ BÏ ‰È‰L58ÏÚÂ Ú˜¯˜ ÈÂÏÏ ‰˜‰Â ,ÔBÚÓL ÏÚ ∆»»«ƒ¿¿ƒ¿»¿≈ƒ«¿«¿«

ÈÏ ‰‡¯ - ÔBÚÓL Ïˆ‡ BÏ LiL ·BÁ dab59‡lL «»∆≈≈∆ƒ¿ƒ¿∆ƒ∆…
.·BÁ‰ ‰»̃»«

(51 ֿ ובבא מו. בבאֿמציעא (כגון בגמרא מקומות בכמה
כסף, להקנות כיצד ארוך ומתן משא יש קמט:) בתרא
מקום  להם שאן קנינים של שורה שדחו אחרי - והמסקנא
שמביאה  הזאת האפשרות רק שאין - חליפין כגון בכסף

ברשותו,52)רבינו. ויהיה בו שיזכה מסויים, בכסף היינו,
אפשר  החפץ, תמורת לו שישלם חוב עליו להטיל אבל

(כסףֿמשנה). בחפץ משיכה הוא 53)עלֿידי שאם
לו. קונה חצרו - ראה 54)ברשותו אגב', ב'קנין כלומר,

ח. הלכה ג פרק המעות.55)למעלה מונחים שבו המקום,
להחליפם.56) הרשות לנפקד אם 57)ואין וכלֿשכן

הנותן. בידי מלוה 58)נמצאים ודין פה, על מלוה היינו,
לפנינו. להלן מתברר לכאן 59)בשטר פנים יש בגמרא כי

של  עובדא הביאו קד:) (בבאֿקמא אחד במקום ולכאן.
הוה  פפא "רב שם: גורסים ויש אגב', ב'קנין מעות הקנאת

תריס  לו מסיק היה שהנותן כלומר, חוזאי". בי זוזי אלפי ר
להקנות  אפשר מלוה שגם ויוצא זה, בסכום מלוה עליהם
הוו  פפא "רב עז:): (ב"ב אחר במקום אבל אגב'. ב'קנין
פקדון  לו שהיה ואפשר חוזאי", בי זוזי אלפי תריסר ליה
'תוספות' עיין שם, בב"ק גם כן שגורסים ספרים (ויש אצלם

פפא). רב ד"ה שם בבאֿבתרא

.çeÈ‰60ÔzLÏL ÌÈ„ÓBÚ61ÈÏ LiL ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â , »¿ƒ¿»¿»¿»«»∆∆≈ƒ
‰ÂÏÓ ÔÈa ÔB„wt ÔÈa ,E„Èa62ÈÂÏ ‰˜ - ‰ÊÏ e‰z ,63, ¿»¿≈ƒ»≈ƒ¿»¿≈»∆»»≈ƒ

ÔzLÏMÓ „Á‡ ÔÈ‡Â64‰Ê ¯·„Â .Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ65 ¿≈∆»ƒ¿»¿»»«¬…¿»»∆
ÌÚË dÏ ÔÈ‡L ‰ÎÏ‰ ‡È‰L ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡66CÎÈÙÏ . »¿¬»ƒ∆ƒ¬»»∆≈»««¿ƒ»

¯Á‡ ÔÈ„Ï ‰pnÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡67. ≈¿≈ƒƒ∆»¿ƒ«≈

ויד.60) יג: המפקיד)61)גיטין או (המלוה ראובן
המקבל. ולוי הנותן, הנפקד) או (הלוה שמעון המקנה,

להוצאה 62) מלוה שהרי בעין, הכסף שאין אףֿעלֿפי
במסקנת  שם, - שלשתן במעמד קונה זאת ובכל ניתנה,

שגם 63)הגמרא. יז, הלכה אישות מהלכות ה בפרק ראה
זה. קנין מועיל קידושין אינו 64)לענין המקבל לוי אף

הנותן, של חוב בעל הוא זה מקבל שאם בו, לחזור יכול
הלוה  את שוב ולתבוע בו לחזור יכול המקבלֿהמלוה אין
יכול  (המלוהֿהמקנה) ראובן אין כן וכמו (מגידֿמשנה),
ט  בהלכה כמבואר (הלוהֿהנותן), משמעון חובו לתבוע

ארוכה 65)(כסףֿמשנה). שקלאֿוטריא אחרי (יד.), שם
זו. הלכה לבסס רצו בהם הטעמים, שנדחו ואחרי

"קבלה 66) כאילו והיא משפטי, בסיס לה אין כלומר,
טעם  יש אבל (רש"י). טעם" בה לתת שאין מסיני, למשה
 ֿ המשא על להקל והיא זו, תקנה חכמים עשו למה וסיבה
בידו  ואין סחורה, שקונה שמי השוק, תקנת "משום ומתן:
עד  להמתין צריך ואינו חובו בעל אצל מעמידו מעות,
כהילכתא). ד"ה שם ('תוספות' הקניין" לו שיקנה

שביאר 67) וכמו למקנה, כלום חייב אינו שהנותן באופן
ט. הלכה להלן

.è‰È‰68:ÈÂÏÏ ¯Ó‡Â ,ÊeÊ ‰‡Ó ÔBÚÓLÏ ·iÁ Ô·e‡¯ »»¿≈«»¿ƒ¿≈»¿»«¿≈ƒ
Ôz‡L „Ú BÏ ·iÁ È‡L el‡ ÊeÊ ‰‡Ó ÔBÚÓLÏ Ôz≈¿ƒ¿≈»≈∆¬ƒ«»«∆∆≈

EÏ69!Ô‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,ÔBaLÁ EnÚ ‰OÚ‡L „Ú B‡ ¿«∆∆¡∆ƒ¿∆¿¿»«≈
,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔzLÏMÓ „Á‡ Ïk - ÔBÚÓL Ïa˜Â¿ƒ≈ƒ¿»∆»ƒ¿»¿»»«¬…

ˆ˜Ó ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ Ú¯t elÙ‡ÂÌ‡ ,CÎÈÙÏ .B·BÁ ˙ «¬ƒ»«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ
ÔBÚÓL ¯ÊBÁ - ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ Ú¯t ‡Ï70˙‡ Ú·B˙Â …»«≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈«∆

B·BÁ ¯‡La Ô·e‡¯71. ¿≈ƒ¿»

וכדעת 68) במשנה, (קיא.) בבבאֿמציעא זו הלכה מקור
אצל  שלו) הפועל את (=שלח המחהו שאם קיב.) (שם רבה
פירות  בדינר, לפועל תן לחנוני: הבית בעל (=שאמר חנוני
שמכיון  בו, לחזור יכול - לך) אשלם ואני לו, חייב שאני
(רי"ף  שלשתן מעמד קנין כאן אין למקנה, חייב הנותן שאין

בניגוד 69)שם). כלום, לראובן חייב לוי אין שהרי
למקנה. חייב שהנותן ח, בהלכה שאם 70)למעלה ומכאן

ח), מהלכה כנ"ל המקבל, (שקנה למקנה מעות חייב הנותן
כיון  מהלוהֿהנותן, חובו ותובע חוזר המלוהֿהמקנה, שאין
למעלה  (כסףֿמשנה שלשתן במעמד החוב קנה שהמקבל

שם). עיין ח, יכול 71)הלכה אינו שפרוע המקצת אבל
(משנהֿלמלך). ולתבוע לחזור

.é¯ÎBn‰- ‰zÓa BÏ B˙ B‡ ,B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL «≈¿««¬≈¿»¿«»»
‰˜ BÈ‡72BÏ ¯ÒÓ ‡lL ;B„ÈÏ ¯ËM‰ ˙¯ÈÒÓa ≈ƒ¿∆ƒ¿ƒ««¿»¿»∆…»«

BaL ‰È‡¯‰ ‡l‡73„ia ˙Òt˙ ‰È‡¯‰ ÔÈ‡Â ,74. ∆»»¿»»∆¿≈»¿»»ƒ¿∆∆«»

אין 72) הילכתא: אמימר, "אמר ושם: (עז.) בבאֿבתרא
הר"ח  גאון, האי רב גירסת היא (כן במסירה" נקנות אותיות
נקנות  אותיות "הילכתא: הרשב"ם: גירסת אבל והרי"ף,

ראייה 73)במסירה"). אלא ממון גופו אין השטר שהרי
ממון. תביעת על תעודתֿאישור שבשטר 74)או שהראייה

בו  שיש דבר על אלא חל קנין אין ולעולם ממש, דבר אינה
ממש.

.àéBÏ ·zÎiL ?¯ËM‰ ‰˜È „ˆÈÎÂ75‰˜ :‰˜n‰ ¿≈«ƒ¿∆«¿»∆ƒ¿…««¿∆¿≈
„eaÚM‰ ÏÎÂ ÈBÏt ¯ËL76BÏ ¯ÒÓÈÂ ,Ba LiL ¿»¿ƒ¿»«ƒ¿∆≈¿ƒ¿…

CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa ‰˜pL ‡ˆÓÂ .¯ËM‰«¿»¿ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ
B˙i˜ ÔÈÚÏ ÌÈ„Ú77ÔÈÚÏ ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ Ï·‡ , ≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¬»»ƒ≈ƒ¿ƒ¿«

B˙ÚÈ·z78ÏÚaL ¯Ó‡È ÈÓ :BÏ ¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰L ; ¿ƒ»∆¬≈«ƒ¿»≈ƒ…«∆««
?EÏ ¯ÒÓe ·˙k ÈlL ÌÈ¯·c79 ¿»ƒ∆ƒ»«»«¿

המסירה 75) כי כפול, קנין עושים השטר קנין את לחזק
אבל  כדיבור, אלא יחסי, באופן נחשבת, אינה לבדה
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ד"ה  עז. בבאֿבתרא ('תוספות' כפעולה היא הכתיבה
וראה  זה, כפול לקנין אחרת הסברה עוד ויש אותיות),

להלן. איהו 76)דברינו ליה למיכתב "צריך עו:): (דף שם
בלי  כי הוא, הכרחי זה נוסח ביה". דאית שעבודא וכל
את  אלא לו מקנה שאינו אפשר השעבוד, מכירת הדגשת
פקק  (=לעשותו צלוחיתו" פי על "לצור בלבד הנייר
והרי  בעלֿפה, אמירה מספיקה היתה זה לפי אבל לבקבוק).
לפרש, צריך ולפיכך בכתב. דוקא שצריך הפוסקים רוב דעת
המסירה  להם: נפרדות מטרות שתי - האלו הקנינים ששני
את  להקנות כלל בכוחה ואין השטר נייר את להקנות באה
נגרר  ואינו מהשטר, לגמרי נפרד דבר שהוא השעבוד,
היא  אחר, בקנין צורך יש ולפיכך בו, כלול ואינו אחריו,
(וראה  השעבוד את להקנות במיוחד הבאה הכתיבה,

הספינה). את המוכר פ' בבאֿבתרא כגון 77)בנמוקיֿיוסף
השטר  לו מכר שחבירו וטוען המכר, שטר ממנו שאבד
לפקדון  ואומר מכחישו המוכר ואילו כדין, ומסירה בכתיבה
פקדון  זה אין כי בעדים ראיה להביא צריך אינו - לך נתתי
כדעת  קעג. בבבאֿבתרא רבינו דברי ומקור ממנו, קנה אלא
י. הלכה נחלות מהלכות בפ"ט רבינו פסק וכן שם. רבא

בפרק  ז.וראה הלכה ולוה מלוה מהלכות תביעת 78)טז
הלוה. מאת צריך 79)החוב שאינו האומר רבא גם ובזה,

להביא  שצריך מודה המוכר, טענות להכחיש ראיה להביא
יבמות  ב'תוספות' וראה (ראב"ד, הלוה טענת להכחיש ראיה

מא). ס"ק סו סימן חו"מ והגר"א אמאי, ד"ה קטז.

.áé˙‡f‰ C¯ca ˙B¯ËM‰ ÔÈ˜80ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ -81; ƒ¿««¿»«∆∆«…ƒƒ¿≈¿ƒ
¯·c‰ Ûeb ‡l‡ ,˙B˜ ˙BÈ‡¯‰ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ï·‡82 ¬»ƒ«»≈»¿»ƒ¿∆»«»»

CÎÈÙÏ .Èe˜ „·Ïa83- B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL ¯ÎBn‰ , ƒ¿«»¿ƒ»«≈¿««¬≈
ÏÁÓÏ ÏBÎÈ ÔÈ„Ú84.BÏÁBÓ BL¯BÈ elÙ‡Â , ¬«ƒ»ƒ¿…«¬ƒ¿¬

בה 80) נקנה שהשטר אחרת דרך ויש וכתיבה, מסירה של
פג. ובהערה הראב"ד בדברי להלן ראה התורה, מן

פרק 81) בכתובות הרי"ף שיטת היא זו חכמים. מתקנת
ויש  קמז: בבבאֿבתרא הסוגיא מתוך כן והוכיח הכותב,
ראה  התורה, מן שטרות שקנין וסוברים זה על חולקים
וסוברים  זה על חולקים ויש קמז: בבאֿבתרא ב'תוספות'
עו: בבאֿבתרא ב'תוספות' ראה התורה, מן שטרות שקנין
א. ס"ק סו סימן לחושןֿמשפט בש"ך ועיין לך. קני ד"ה

ממשי.82) בלתי כדבר נחשב השעבוד מכיון 83)ואף
מלא. תוקף לו אין חכמים, מתקנת אלא אינו הקנין שכל

ללוקח 84) לשלם חייב המוכרֿהמוחל ברם (פה:), כתובות
ומזיק  חובל מהלכות ז (פרק מזיק מדין פיצויים השטר
בשטר  הלוה כתב שאם בהשגה, הראב"ד וכתב י). הלכה
יכול  אינו - מכוחך הבאים ולכל לך משועבד הריני חובו
רבינו. לדעת גם הוא שכן הכסףֿמשנה וכתב למחול.
הערה  לעיל ועיין תורה, מדין ללוקח, השטר קנוי זה ובאופן

עט.

.âé‰M‡‰85‰ÒÈÎ‰L86dÈ‡ - dÏÚ·Ï ·BÁ ¯ËL »ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«¿«¿»≈»
B„Èk d„iL ÈtÓ ;dÏÚa ˙ÚcÓ ‡l‡ ÏÁÓÏ ‰ÏBÎÈ87. ¿»ƒ¿…∆»ƒ«««¿»ƒ¿≈∆»»¿»

ראה 86)שם.85) ברזל, צאן בנכסי או מלוג, בנכסי
כח. סעיף שם שייכים 87)בחושןֿמשפט אשה נכסי

בעלה. בלי לאשה קנין ואין לבעל,

.ãé‰˜n‰88ÏÚ BÏ ‰˜‰Â ,‡e‰L Ïk Ú˜¯˜ B¯·ÁÏ ««¿∆«¬≈«¿«»∆¿ƒ¿»«
·BÁ ¯ËL dab89ÌB˜Ó ÏÎa ¯ËM‰ ‰˜ ‰Ê È¯‰ - «»¿«¬≈∆»»«¿»¿»»

‡e‰L90‰¯ÈÒÓ ‡Ï·e ‰·È˙k ‡Ïa91ÌbL ,ÈÏ ‰‡¯Â . ∆¿…¿ƒ»¿…¿ƒ»¿ƒ¿∆ƒ∆«
ÏÁÓÏ ÏBÎÈ ‰Ê92¯ÎBn‰ ÔÎÂ .B¯ÎnL ¯Á‡93Ú˜¯˜ ∆»ƒ¿…««∆¿»¿≈«≈«¿«

BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡Â ¯ËM‰ ·˙ÎÂ94˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk -95 ¿»««¿»¿≈«≈«ƒ≈»∆∆¡ƒ
.‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ¯ËM‰ ‰˜ Ú˜¯wa Á˜Bl‰«≈«««¿«ƒ¿»«¿»¿»»∆

עז:88) ֿ 89)בבאֿבתרא נמוקי (הרא"ש, אומרים ויש
אותה  של מכירה שטר שדווקא גאון), האי רב בשם יוסף
המובאת  הדוגמא והיא אגב', ב'קנין נקנה הנמכרת, הקרקע

אחר. שטר לא אבל - בגמרא זה רבינו 90)בענין כתב כן
המטלטלין, נקנו הקרקע שקנה "כיון ה"ט: פ"ג למעלה

בתוכה". צבורין שאינן אגב 91)אע"פ שמקנה שכיון
צריך  ואין ובחזקה בשטר בכסף, שנקנית כקרקע דינו קרקע
הכסףֿמשנה  וכתב כה). ס"ק סו סימן חו"מ (סמ"ע יותר
ברם  השעבוד. את לו מקנה שהוא בעלֿפה לו לומר שצריך
במקום  אלא עומד אינו אגב' ש'קנין סובר, חננאל רבינו

כתיבה. קנין להוסיף עוד צריך ולכן בגמרא 92)מסירה,
אגב'. 'קנין ע"י שטר בקנין המחילה דין מפורש הזכירו לא
רק  הוא אגב' 'קנין שגם אחרי הגיוני, הוא הדבר ברם
אנא, ד"ה יב, בבבאֿקמא ה'תוספות' שכתבו וכמו מדרבנן,

בלחםֿמשנה. שם.93)וראה שמותר 94)בבאֿבתרא
ולוה  מלוה מהלכות כד פרק ולהלן שם, (ב"ב כן לעשות
למוכר  אלא הפסד שום כאן להיות יכול לא שהרי ה"א),
וינצלו  שמו) על נכתב (שהשטר הלוקח ימצאנו אם בלבד,
עצמו  מהמוכר יותר לחשוש לנו ואין השדה, את שקנה טרם

ששנינו). כאותה ד"ה עז: שם הראב"ד 95)(רשב"ם
[ויתכן  קרקע. אגב קנה מפורש: לומר שצריך כאן, הוסיף
שהוא  קרקע אותה על שנכתב ששטר היא הרמב"ם דעת כי
בקידושין  שאמרו כמו האדמה"), (="רסן דארעא" "אפסרא
בגמרא  נראה (וכן הקרקע בתוך צבור כאילו הוא הרי כז.
כמו  קרקע, אגב קנה לומר צורך אין ובצבורין שם), קידושין

שם]. ראב"ד ועיין ה"ט, פ"ג למעלה רבינו שכתב

.åè¯ÓB‡‰96BÊ ‰„Oa eÎÊ :97˙‡ BÏ e·˙ÎÂ ,ÈBÏÙÏ »≈¿¿»∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆
¯ËM‰98ÈÊÁ‰Â ;BÏ ‰ÎBf‰ ˜99Ô˙BpÏ LÈ - Ú˜¯wa100 «¿»¿∆¡ƒ«∆««¿«≈«≈

¯ËMa ¯ÊÁÏ101ÏÚ Û‡Â ,‰zn‰ ÏÚa „ÈÏ ÚÈbiL „Ú «¬…«¿»«∆«ƒ«¿«««««»»¿««
‰„Oa ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Èt102. ƒ∆≈»«¬…«»∆

כו.96) וקידושין עז. לשלוחים,97)בבאֿבתרא אומר
המקבל. בשביל בה לזכות כוונה מתוך בקרקע קנין שיעשו

שטר.98) לו לכתוב עליהם מצוה עשה 99)וגם השליח
המדובר  (שם) רשב"ם ולדעת המקבל. בשביל חזקה קנין

להלן. וראה חליפין. "לנותן",100)בקנין לכתוב דקדק
מזה, להסיק אפשר ולכאורה המתנה", "בעל להלן: וכן
חוזר), ד"ה שם (ב'תוספות' רבינוֿתם כדעת רבינו שסובר
יכול  אינו במכירה אבל בשטר, חוזר הוא במתנה שרק
שטר. ללוקח שיהא נמכר כן דעת על שוודאי בשטר, לחזור
שהביא  זה שמתוך סוברים והלחםֿמשנה המגידֿמשנה אבל
גם  שהמדובר נראה מכירה, בהלכות זו הלכה רבינו

שנעשה 101)במכירה. אחרי בקרקע, לחזור יכול אינו
למקבל  נקנה לא שהרי בשטר, לחזור יכול אבל הקנין, כבר
רוצה  אינו - השדה לו שנתן אףֿעלֿפי כי לידו, שיגיע עד
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לדבר, פומבי ניתן השטר שעלֿידי לפי שטר, עליה שיכתבו
הרכוש  הפחתת בדבר הידיעה עלֿידי יורד הכלכלי וערכו
כל  אולם, בשטר). חוזר ד"ה שם ('תוספות' שלו הקרקעי
למסור  השלוחים יכולים - בו חזר שהמוכר ידוע שלא זמן
בו  חזר שמא לחשוש צריכים ואין השני, לצד השטר את

בשטר). חוזר ד"ה שם, החזיק 102)(רשב"ם כבר שהרי
במקום  בשטר, אלא נקנית הקרקע שאין ואףֿעלֿפי בה,
חוזר  ואם ד), הלכה פ"א (למעלה השטר את שכותבים
למעלה  כתבנו כבר הרי - בשדה? גם יחזור לא למה בשטר,
דקדק  והרי מעכב, השטר אין חזקה שבקנין ח) הלכה (שם
הערה  למעלה (וראה לו" הזוכה "והחזיק לכתוב: רבינו

שם. בב"ב נמוקיֿיוסף ועיין צח).

.æèÌ‰Ï ¯Ó‡103a BÏ eÎÊ :e·zÎzL ˙Ó ÏÚ ‰„O »«»∆¿«»∆«¿»∆ƒ¿¿
¯ÊBÁ ,‰„Oa BÏ e˜ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ - ¯ËM‰ ˙‡ BÏ∆«¿»««ƒ∆∆¡ƒ«»∆≈

‰fÓe ‰fÓ104ÚÈbiL „Ú105Ïa˜Ó È„ÈÏ ‰zn‰ ¯ËL ƒ∆ƒ∆«∆«ƒ«¿«««»»ƒ≈¿«≈
.‰zn‰««»»

שם.103) רוצה 104)בבאֿבתרא שאינו התנה שהרי
קויים. לא והרי התנאי, יקויים אם אלא להקנות

ובני 105) גד בני לתנאי דומה זה תנאי שאין ואףֿעלֿפי
לטובת  להם) הירדן עבר (נתינת המעשה היה ששם ראובן,
משה  (הוא המתנה לטובת היה והתנאי ראובן, ובני גד בני
לטובת  התנאי וכאן חלוצים) שיעברו ישראל, כל בשם רבינו
לקיימו  שצריך תוקף לתנאי יש אףֿעלֿפיֿכן – המקבל
מהלכות  בפ"ו רבינו [ולדעת רמב"ן). בשם (מגידֿמשנה
מנת" "על באומר או "מעכשיו" שבאומר יז הלכה אישות
רבינו  דברי - ראובן ובני גד בני לתנאי דומה שיהא צריך אין

נכון]. על מוסברים

ה'תשע"ה  אלול כ"א קודש שבת יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בין 1) יש אבל בהם נגמר המקח שאין הדברים בו נתבארו

אמנה, מחוסר שהחוזר או שפרע, מי דין והמוכר הקונה
קיים  ולא לו לקנות לאחר מעות שנתן מי זה אחר ונמשך

זה. אחר והנמשך לעצמו, וקנה אמנתו

.àÌÈÓc‰ Ô˙pL ÈÓ2ÏÚ Û‡ - ˙B¯t‰ CLÓ ‡ÏÂ ƒ∆»««»ƒ¿…»««≈««
¯ÊBÁ‰ Ïk ,e¯‡aL BÓk ,ÔÈÏËÏhn‰ e˜ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ¿∆≈«¿»«≈

¯ÎBÓ ÔÈa Á˜BÏ ÔÈa ,Ba3‰OÚÓ ‰OÚ ‡Ï , ≈≈«≈≈…»»«¬≈
Ï‡¯OÈ4Ïa˜Ï ·iÁÂ ,5Ô˙ elÙ‡Â .Ú¯tL ÈÓ ƒ¿»≈¿«»¿«≈ƒ∆»««¬ƒ»«

ÔB·¯Ú‰6Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó ¯ÊBÁ‰ Ïk -7. »≈»»«≈¿«≈ƒ∆»«

כסף.2) קניין כמו 3)בתור בהם, לחזור יכולים שניהם
ד. הלכה ג פרק למעלה רבינו מה 4)שכתב בכלל ואינו

תאור" לא בעמך "ונשיא כז) כב, (שמות תורה שאמרה
מעשה  עמך, מעשה עושה אינו שזה לפי תקלל), (=לא
לא  ישראל "שארית יג): ג, (צפניה נאמר שהרי ישראל,
ולאוררו  לקללו מותר ולפיכך כזב". ידברו ולא עוולה יעשו
ושניהם, שם). ורי"ף ורש"י מח: מציעא (בבא שפרע במי
חייב  המקח מן בו החוזר מהם אחד כל והלוקח, המוכר

שפרע". אמרו,5)ב"מי "אבל מד. מציעא בבבא משנה

בגמרא  המבואר ולפי כו'", המבול דור מאנשי שפרע מי
להטיל  שחייבים אלא בלבד, דברים סיפור זה אין מח:) (שם
שבהמון  לפי לדבר, חיזוק "לעשות שפרע" "מי קללת עליו
פרק  (הרא"ש המקח" נגמר שלא זמן כל לחזור קל העם
נקנו  ולא כסף, קניין חכמים שעקרו פי על ואף הזהב).

לקונה רשות המטלטלין ויש קונה, הוא התורה שמן מכיוון -
לו  יש וכן הואיל ג), הלכה (להלן בכסף להשתמש למוכר
רד, סימן החושן (קצות בו חוזר הוא אם שפרע מי קללת
זה  לפי [אבל שם והערה ה הלכה להלן וראה ב). קטן סעיף
במי  הנאה, שום לו שאין הלוקח, את חייבו למה להבין יש

פירעון 6)שפרע]. בתורת לקניין דמים מקצת נתן כלומר:
יותר  בתאריך ולשלם להוסיף מתחייב הוא השאר ואת חלקי,

מציעא 7)מאוחר. (בבא רב לגבי יוחנן, כרבי שהלכה לפי
כל  נתן כאילו זה והרי כולו. כנגד קונה שעירבון מח:),

הדמים.

.áÔÈ¯¯B‡ ?Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó „ˆÈÎÂ8B˙B‡9˙È·a ¿≈«¿«≈ƒ∆»«¿ƒ¿≈
ÔÈc10Ïean‰ ¯B„ ÈL‡Ó Ú¯tL ÈÓ :ÔÈ¯ÓB‡Â11 ƒ¿¿ƒƒ∆»«≈«¿≈««

ÈL‡Óe ‰‚lt‰ ¯B„ ÈL‡Óe12‰¯BÓÚÂ Ì„Ò ≈«¿≈««»»≈«¿≈¿…«¬»
„ÓBÚ BÈ‡L ÈnÓ Ú¯tÈ ‡e‰ ,Ìia eÚ·hL ÌÈ¯ˆnÓeƒƒ¿«ƒ∆»¿«»ƒ»«ƒƒ∆≈≈

B¯ea„a13.ÌÈÓc‰ ¯ÊÁÈ Ck ¯Á‡Â . ¿ƒ¿««»«¬…«»ƒ

וראה 8) שם). מציעא (בבא כאביי ולא כרבא מקללין.
המתחיל  דיבור (שם, התוספות וכתבו א. הלכה למעלה
מעשה  עושה אינו שהחוזר פי על שאף עמך), מעשה בעושה
אבל  הזה, המקח על לקללו אלא זה אין - לקללו ומותר עמך

סתם. לקללו שהרי,9)לא דווקא, לאו "אותו" הביטוי
להלן), (ראה אליו ישר הקללה את מכוונים לא רבינו, לדעת
ז). קטן סעיף רד, סימן סמ"ע (ועיין בנוכחותו הכוונה: אלא

אותה 10) לצעוק לו "יש רבינו: כתב המשנה בפירוש אבל
מקום  ובאיזהו עליו, צועק שהוא ההוא האיש במעמד צעקה

כו'". שפרע מי - שבהם 11)שירצה מפני אלו "נקט
ומשום  יתברך השם של הפרטית ההשגחה לעיניים נתבאר
בים  שטביעתם לפי מכות שאר ולא בים שטבעו נקט הכי
וכו'". יתברך השם של פרטית ההשגחה על מורה היה

ח). אות שם אבל 12)(סמ"ע במשנה, אינו ואילך מכאן
מח.). (ב"מ בגמרא שהובאה בדיבור 13)בברייתא כלומר,

שאילו  דמים. מתן כגון קצת], מעשה של ליווי בו שיש
ח  הלכה להלן רבינו שכתב כמו שפרע מי אין בלבד בדיבור

אין אבל משנה) נוכח.(כסף בלשון אותו מקללים

.âÔ˙Bp‰14ÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Ó B‡ ÔÈÏËÏhn‰ ÈÓc15¯ÊÁÂ , «≈¿≈«ƒ«¿¿ƒƒ¿»«»ƒ¿»«
Á˜Bl‰ Ba16- EÈ˙BÚÓ ÏËÂ ‡Ba :¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡Â , «≈«¿»««≈¿…¿∆

ÔB„wt BÓk BÏˆ‡ ˙BÚn‰ È¯‰17e„·‡ B‡ e·‚ Ì‡Â , ¬≈«»∆¿¿ƒ»¿ƒƒ¿¿»¿
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ -18¯ÎBn‰ Ba ¯ÊÁ Ì‡ Ï·‡ .19 ≈«»¿«¬»»¬»ƒ»««≈

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁÂ ,B˙eL¯a ˙BÚn‰ È¯‰ -20ÏÚ Û‡Â , ¬≈«»ƒ¿¿«»¿«¬»»¿««
„Ú ,ElL ˙‡ ÏËÂ ‡Ba :Á˜BlÏ ¯Ó‡Â Ba ¯ÊÁL Ètƒ∆»«¿»««≈«¿…∆∆¿«

BÏ ¯Ó‡ÈÂ ,Ú¯tL ÈÓ ÂÈÏÚ Ïa˜iL21‡Ba :Ck ¯Á‡ ∆¿«≈»»ƒ∆»«¿…«««»
ElL ˙‡ ÏËÂ22. ¿…∆∆¿

מקור 14) לו אין המוכר, חזרת זו: הלכה של השני החלק
ברי"ף  שהובאו הגאונים בדברי יסודו אבל בגמרא, מפורש
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מקור  שום לו אין הלוקח חזרת הראשון: החלק ואילו שם.
להלן. וראה הגאונים, בדברי ולא בגמרא כמבואר 15)לא

שפרע. מי לעניין קנה עירבון הנותן שגם א בהלכה
שפרע".16) ב"מי כאמור, הוא, הוא 17)וחייב והרי

חינם. למה 18)כשומר להלן וראה חינם. שומר כל כמו
כש  חינם.דינו עובדה 19)ומר הביאו מט. מציעא בבבא

ולפני  שומשמין עבור שומשומין למוכר כסף שנתן באחד
ואמר  בו חזר והמוכר הוקרו, בשומשמין, משיכה שעשה
את  לקחת שבא ועד כספו את בחזרה לקחת שיבוא ללוקח
חייב  המוכר שאין רבא ופסק הכסף. אותו נגנב כספו,
אבל  חינם, כשומר ולא שכר כשומר לא כלל באחריות
שפרע, מי עוד קיבל לא והלא לפניו: שאלו אחרים חכמים
ברשותו? שהכסף ונמצא מקח יישאר והמקח יקבל לא ואולי
העובדה  שכל שנתברר פי על ואף זה. על רבא להם והודה
- החכמים שאילת ידי על וחזרתו רבא של וההוראה הזאת
זאת  בכל אחר, באופן הייתה והעובדה כלל במציאות היו לא
חכמים  כדעת שהלכה ברי"ף) (הובא גאון האי רב פסק
שלא  זמן שכל באופן שם, שהובא כמו רבא של וכחזרתו
המוכר. של באחריותו הוא הרי שפרע" "מי המוכר קיבל

להלן. לפי 20)וראה כשואל, שדינו מפורש, אומר הרי"ף
ברם  באונסין, אף וחייב הזה, בכסף להשתמש רשות לו שיש
- (מ"מ) הראב"ד בהצעת ובפרט - הרמב"ם דברי מתוך
לו  שיש פי על שאף שכר, כשומר שדינו סובר שהוא נראה
כשואל  אינו בהם השתמש שלא עוד כל - להשתמש רשות
נחמן). לרב מג. מציעא בבא (ראה שכר כשומר אלא

שפרע",21) "מי שקיבל שאחרי כאן, מדגיש משנה הכסף
ואז, מעותיו, את שייקח ללוקח, לפנות פעם עוד הוא צריך

מאחריות. פטור הוא אז, חינם,22)ורק כשומר דינו ואז
באחריות  חייב היה שפרע" "מי שקיבל שלפני שמכיוון
בא  אינו כספך את בחזרה קח לו שאמר בזה - שכר כשומר
ולפיכך  עצמו על להקל אלא האחריות כל את להפקיע
שבגמרא  פי על ואף חינם. כשומר אחריות קצת עליו נשארת
זהו  - כלל באחריות חייב שאינו נראה שם) מציעא (בבא
לפני  וגם בכסף, להשתמש לו שאסור סובר שרבא מפני
פי  על ואף חינם. שומר אלא אינו שפרע" "מי קבלת
כלל  באחריות חייב שאינו נראה שם) מציעא (בבא שבגמרא
לפני  וגם בכסף, להשתמש לו שאסור סובר שרבא מפני זהו -

שומר אלא אינו שפרע" "מי שפוסקים קבלת אנו אבל חינם,
לו  מותר - התורה מן קונות שמעות יוחנן כרבי להלכה
ד  פרק מציעא בבבא הרא"ש שכתב כמו בהם, להשתמש
הראשונה, בהלכה גם רבינו כתב הטעם ומאותו יג. סימן
כשומר  הוא שהרי שפרע", "מי אין ששם הלוקח, בחזרת

חינם.

.ãÈÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·Á Ïˆ‡ ·BÁ BÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈∆¬≈¿»«¿…ƒ
- ¯ÎBn‰ ‰ˆ¯Â ,EÏˆ‡ ÈÏ LiL ·BÁa ÔÈÈ ÏL ˙È·Á»ƒ∆«ƒ«∆≈ƒ∆¿¿¿»»«≈

‰zÚ ÌÈÓc‰ Ô˙pL ÈÓk ‰Ê È¯‰23Ba ¯ÊBÁ‰ ÏÎÂ , ¬≈∆¿ƒ∆»««»ƒ«»¿»«≈
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó24CÎÈÙÏ .25Ú˜¯˜ BÏ ¯ÎÓ Ì‡ , ¿«≈ƒ∆»«¿ƒ»ƒ»««¿«

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ - B·BÁa26Èt ÏÚ Û‡Â , ¿≈∆»≈∆»«¬…¿««ƒ
.¯În‰ ˙ÚLa ˙BÈeˆÓ ‰ÂÏn‰ ˙BÚÓ ÔÈ‡L∆≈¿«ƒ¿»¿ƒ¿««∆∆

מז.)23) (קידושין חכמים שאמרו ממה השיג הראב"ד

מקודשת  אינה במלווה והמקדש ניתנה להוצאה מלווה
סוגיית  על סמך רבינו אבל - קונה אינו במלווה והמוכר
למעלה  וראה במכר, קונה שמלווה מו: מציעא בבבא הגמרא

שם. ובהערה ד הלכה ה בכסף 24)פרק קונה כל כדין
א). הלכה (למעלה בו ככסף 25)וחוזר הוא ומלווה הואיל

השטר,26)בעין. את כותבין שאין במקום והמדובר
ד). הלכה א פרק (למעלה בלבד בכסף נקנה שהקרקע

.äÌÈ„·Ú B‡ Ú˜¯˜ B¯·ÁÓ Á˜Bl‰27¯‡L B‡ «≈«≈¬≈«¿«¬»ƒ¿»
ÔBkLÓ ÁÈp‰Â ,ÌÈÓc‰ e˜ÒÙe ,ÔÈÏËÏhÓ28ÏÚ ƒ«¿¿ƒ»¿«»ƒ¿ƒƒ««¿«

‰˜ ‡Ï - ÌÈÓc‰29- Ì‰ÈMÓ ¯ÊÁÏ ‰ˆB¯‰ ÏÎÂ ; «»ƒ…»»¿»»∆«¬…ƒ¿≈∆
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ï ·iÁ BÈ‡Â ,¯ÊBÁ30. ≈¿≈«»¿«≈ƒ∆»«

ד 27) הלכה ה פרק למעלה [וראה גמור קניין בכסף שנקנים
שם]. (=יישאר 28)והערה יוחלט המקח מן בו יחזור שאם

הלכה  י"א פרק להלן וראה המוכר. ביד המשכון לחלוטין)
ח:).29)ד. (קידושין כאן אין משכון - כאן אין "מנה

לו  נתן לא המשכון וגם לו נתן לא מנה) (=כסף מנה כלומר,
מתקדשת  האשה אין וכן קניין. שום כאן אין ולפיכך במתנה
אישות  מהלכות ה בפרק רבינו פסק וכן (שם. זו בנתינה

כג). שביעית 30)הלכה מסכת סוף בירושלמי מפורש כן
נימוקי נוסחת עירבון (לפי "הנותן שם). מציעא בבא יוסף

מי  עליו מקבל ואינו בו חוזר בו לחזור ורצה לחבירו טבעת
באופן  אלא שפרע" "מי חייבו שלא בזה: והטעם שפרע".
בכסף  להשתמש רשות לו ויש התורה מן קונה שהוא
(בבא  בגמרא נראה וכן בהערה) שם ועיין א הלכה (למעלה
מעות  בשלמא אמרת אי שפרע, מי ..." שאמרו: מז:) מציעא
אי  אלא שפרע], מי [אמרו באבל קאי הכי משום קונות,
מי  [אמרו באבל קאי אמאי קונות, אינן מעות אמרת

"רושם". קניין בדבר ו הלכה להלן וראה שפרע]".

.åÌÈÓc‰ e˜ÒÙe ,„·Ïa ÌÈ¯·„a BÏ ¯ÎÓ31ÌL¯Â , »«ƒ¿»ƒƒ¿«»¿«»ƒ¿»«
ÌL¯ Á˜Bl‰32Úe„È ÔÓÈÒ BÏ ‰È‰iL È„k Á˜n‰ ÏÚ «≈«∆««∆»¿≈∆ƒ¿∆ƒ»»«

,ÌeÏk ÌÈÓc‰Ó Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ - BlL ‡e‰L∆∆««ƒ∆…»«≈«»ƒ¿
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ó ÌL¯L ¯Á‡ Ba ¯ÊBÁ‰ Ïk33Ì‡Â . »«≈««∆»«¿«≈ƒ∆»«¿ƒ

‰˜ - ¯eÓb ÔÈ˜ ÌL¯‰ ‰˜iL ‡e‰ ‰È„n‰ ‚‰Óƒ¿««¿ƒ»∆ƒ¿∆»∆ƒ¿»»ƒ¿»
Á˜n‰34Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰Ê ‰È‰ÈÂ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ «∆»¿≈∆»≈∆»«¬…¿ƒ¿∆∆

ÌÈÓc ÔzÏ ·iÁ35. «»ƒ≈»ƒ

הלכה 31) ד פרק לעיל וראה קניין, לכל הקודם הכרחי תנאי
בגמרא 32)יא. המובאת "סיטומתא", המלה פירוש זה

הסמ"ע:33)(שם). ופירש (שם), הגמרא מסקנת כך
קניין  קונה שהרושם המנהג שאין במקום [אף תיקנו "חז"ל
מי  [שיקבל המקח על מעות נתינת דין לרושם להיות גמור]

מבטל 34)שפרע]". "שהמנהג ומכאן שם. מציעא בבא
המנהג  פי על שבממון דבר שבכל בזה, כיוצא בכל הלכה
הזה  "ובזמן הרשב"א). בשם משנה (מגיד ומקנין" קונין
- בו וסוגרים המפתח את לקונה שמוסרים הסוחרים שנהגו
(הגהות  המפתח" לו כשמסר בית שכירות בעניין קונה

המקצועות). ספר בשם ה אות כאן [בקניין 35)מיימוניות
מדרבנן, שהיא משיכה בקניין ואף התורה מן שהיא הגבהה
הלוקח  את ש"כופין ה) הלכה ג פרק (למעלה רבינו כתב
סובר  מנהג, אלא שאינה "סיטומתא" ואילו הדמים", ליתן
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רש"י  ועיין ממון. ממנו ולהוציא לכופו מנהג שאין רבינו,
כופין  שאין שסובר מצוה, המתחיל דיבור צא: לכתובות
דיבור  פו. שם ובתוספות בתורה, המפורשת במצוה אלא
דרבנן  במצוה שאף וכתבו עליו חלקו "פריעת" המתחיל

שם]. עיין אותו, כופין

.æ¯e¯a ¯·c36ÈÙa ÌL¯La ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,‡e‰ »»»∆≈ƒ∆∆»¿∆»«ƒ¿≈
È¯‰L ;EÁ˜Ó ÌL¯ :¯ÎBn‰ BÏ ¯Ó‡L B‡ ,¯ÎBn‰«≈∆»««≈¿…∆»¬∆¬≈

.‰ÎÈLÓ·e ‰˜ÊÁa e¯‡aL BÓk ,Ô˙B˜‰Ï ¯Ó‚»«¿«¿»¿∆≈«¿«¬»»ƒ¿ƒ»

(מ"מ).36) קניות" משאר עדיף שלא פשוט, "זה

.ç„·Ïa ÌÈ¯·„a Ô˙BÂ ‡OBp‰37Èe‡¯ ‰Ê È¯‰ - «≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«¬≈∆»
ÌÈÓc‰ ÔÓ Á˜Ï ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯ea„a BÏ „ÓÚÏ«¬…¿ƒ««ƒ∆…»«ƒ«»ƒ
,Ba ¯ÊBÁ‰ ÏÎÂ .ÔBkLÓ ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,ÌL¯ ‡ÏÂ ,ÌeÏk¿¿…»«¿…ƒƒ««¿¿»«≈
Ïa˜Ï ·iÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ - ¯ÎBÓ ÔÈa Á˜BÏ ÔÈa≈≈«≈≈««ƒ∆≈«»¿«≈

‰Ó‡ È¯qÁnÓ ‰Ê È¯‰ ,Ú¯tL ÈÓ38Áe¯ ÔÈ‡Â , ƒ∆»«¬≈∆ƒ¿À¿≈¬»»¿≈«
epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ39. ¬»ƒ»≈∆

רבינו.37) בדברי בסמוך כמבואר קניין, פעולת בלי
אמנה"38) מחוסרי משום בהם יש "דברים הגמרא: לשון

המשנים  אנשים כלומר, רב). לגבי יוחנן רבי כדעת מט. (שם
ומסתימת  אמון. מחוסרי אמונה, נעדרי הם דבריהם את
אם  אף אמנה מחוסר הוא הרי שלעולם נראה רבינו לשון
 ֿ המגיד שהביא והרשב"א הראב"ד (וכדעת הוזל או הוקר

.( נוחה 39)משנה חכמים רוח אין בו "והחוזר מח. שם
הימנו".

.èÔÎÂ40Ô˙ ‡ÏÂ ,‰zÓ BÏ ÔzÏ B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ÈÓ ¿≈ƒ∆»««¬≈ƒ≈«»»¿…»«
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰Ó‡ È¯qÁnÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿À¿≈¬»»«∆¿»ƒ¬ƒ
Ïa˜Ó ÏL BzÚ„ ‰ÎÓÒ È¯‰L ,˙ËÚeÓ ‰zÓa¿«»»∆∆∆¬≈»¿»«¿∆¿«≈
ÔB¯ÒÁ da ÔÈ‡ - ‰a¯Ó ‰zÓa Ï·‡ ;BÁÈË·‰Lk¿∆ƒ¿ƒ¬»¿«»»¿À»≈»∆¿

BÏ ÔziL ‰Ê ÔÈÓ‡‰ ‡Ï È¯‰L ,‰Ó‡41,el‡ ÌÈ¯·„ ¬»»∆¬≈…∆¡ƒ∆∆ƒ≈¿»ƒ≈
.Ô‰a ÔÈBwL ÌÈ¯·„a B˙B‡ ‰˜iL „Ú«∆ƒ¿∆ƒ¿»ƒ∆ƒ»∆

יוחנן.40) כרבי מט. סמיכות 41)שם יש במכירה אבל
הוקר  אם ואף המקח דמי לו הבטיח שהרי לו, שימכור דעת
דעתו  וסמך מועטת מתנה בכלל הם וזול שיוקר - הוזל או
וראה  שם יוסף ונימוקי מודה, המתחיל דיבור שם (תוספות
לאחד  אמרו רבים שאם אומרים ויש ח). הלכה למעלה
אמנה, מחוסרי הם בהם חזרו אם - מרובה מתנה לו שיתנו
יחזרו  לא בוודאי שהרבים היחיד של דעתו שסמכה לפי
זו  והרי קטן סכום מגיע אחד שלכל ועוד, לו. ויתנו בהם
ט  סעיף רד סימן משפט חושן ערוך (שולחן מועטת כמתנה

יד). קטן סעיף שם וסמ"ע

.é˙BÚÓ Ô˙Bp‰42B¯·ÁÏ43B‡ Ú˜¯˜ BÏ ˙B˜Ï «≈»«¬≈ƒ¿«¿«
‰˜Â CÏ‰Â BÏˆ‡ B¯·Á ˙BÚÓ ÁÈp‰Â ,ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿ƒƒ«¿¬≈∆¿¿»«¿»»

ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ÂÈ˙BÚÓa BÓˆÚÏ44‡e‰ È¯‰Â , ¿«¿ƒ¿»«∆»»»«¬≈
.ÔÈ‡n¯‰ ÏÏkÓƒ¿«»«»ƒ

נט.)42) (שם ובגמרא קידושין, לעניין נח: בקידושין משנה
בפרק  רבינו דברי וכן וממכר. מקח בעניין גם זה דין מובא
אשה  לו לקדש שליח "העושה י"ז: הלכה אישות מהלכות ט

דבר  העושה וכל כן. לעשות ואסור - לעצמו וקדשה והלך
רשע". נקרא וממכר מקח דברי בשאר בו וכיוצא זה

יותר,43) עליו סומכת המשלח שדעת לשליחו, וכלֿשכן
(שם). רמאות נקראת ובתוספתא 44)שוודאי נט. קידושין

בהן  ליקח לחבירו מעות "הנותן ד): פרק מציעא (בבא
בעל  ממנו מוציאין ומכר שלקח עדים יש אם כו' פירות
- ג) הלכה ה פרק מציעא (בבא בירושלמי הוא וכן כורחו"
בספר  כתב לשליח? ולא למשלח שייך שהמקח הרי
במעותיו  קנה שהשליח באופן עוסקת שהתוספתא המתיבות
לעצמו  "וקנה וכתב רבינו שדקדק וזהו המוכר. של

משנה). במגיד (ראה במעותיו"

.àéÚ„BÈ ‰È‰45,B„aÎÓe B˙B‡ ·‰B‡ ¯ÎBn‰ ‰fL »»≈«∆∆«≈≈¿«¿
˙B˜Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BÁlLÓÏ ¯ÎBÓ BÈ‡Â BÏ ¯ÎBÓe≈¿≈≈ƒ¿«¿¬≈∆À»ƒ¿

BÓˆÚÏ46Ì‡Â .BÚÈ„BÈÂ ¯ÊÁiL ‡e‰Â ;‡nL „ÁÙÓ ¿«¿¿∆«¬…¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»
BÓˆÚÏ ‰B˜ ‰Ê È¯‰ - ˙B˜Ï epÓc˜ÈÂ ¯Á‡ ‡B·È»«≈¿ƒ¿¿∆ƒ¿¬≈∆∆¿«¿

BÚÈ„BÓ Ck ¯Á‡Â47. ¿««»ƒ

ב).45) סעיף קפג סימן (ט"ז המקח ואינו 46)בשעת
- למשלח למכור שיסכים המוכר אצל להשתדל מחוייב

שאינו שיודע מעשה כיוון שם. קידושין לו. למכור רוצה
מקח  בעניין חנה בר בר וברבה קידושין בעניין חסידא ברבין

אלא 47)וממכר. למשלח למכור רצה לא שהמוכר
סעיף  שם (סמ"ע החשד מן עצמו את יוציא ובזה לשליח

ד). קטן

.áé˙BÚÓa BÓˆÚÏ ‰˜ Ì‡L ,ÌÈ¯Bn‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰ƒ¿»«ƒ∆ƒ»»¿«¿ƒ¿
‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ÔÙ˜fL ¯Á‡ B¯·Á48BÓˆÚÏ ‰˜ È¯‰ -49, ¬≈««∆¿»»»»ƒ¿»¬≈»»¿«¿

epnÓ ÔÈÏa˜Óe50ÏÚ ˙BÚn‰ Ì˙B‡ ÈzÙ˜Ê' ¯Ó‡Lk ¿«¿ƒƒ∆¿∆»«»«¿ƒ»«»«
,˙Ó‡ ÔÈc ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,¯ÓB‡ È‡Â .'‰ÂÏÓa ÈÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ≈∆≈ƒ∆ƒ¡∆

ÁlLÓ ÏL Á˜n‰ ‡l‡51È„a ¯‡a˙iL BÓk ,.˜ÒÚ‰ Ô ∆»«∆»∆¿«≈«¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»≈∆

אקנה 48) המשלח, לי שנתן הללו מעות בנפשו: "שחושב
הלוואה, בתורת בידי לי מעותיו ויהיו לעצמי, בהן לי
ב). קטן סעיף קפג, סימן (סמ"ע, מחר" או היום לו ואשלם

קב:49) קמא בבבא שמצאנו כמו בשינוי קנה ששינה, אחרי
שקנה  שעורים, וקנה חיטים לקנות המשלח לו אמר שאם

משנה). (מגיד וראה 50)לעצמו עלינו. הוא נאמן כלומר,
משנה. מהלכות 51)במגיד א בפרק שפסק לשיטתו, רבינו

לו  אמר שאפילו יהודה, כרבי ה הלכה ושותפין שלוחין
המשלח. קנה שעורים, וקנה חיטים לקנות

.âé:Á˜n‰ Ì‰Ï ˙B˜Ï „Á‡Ï ˙BÚÓ e˙pL ‰LÏL¿»∆»¿»¿∆»ƒ¿»∆«∆»
˙B·¯ÚÓ ˙BÚn‰ eÈ‰ Ì‡52Û‡ ,ÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Óa ‰˜Â ƒ»«»¿…»¿»»¿ƒ¿»«»ƒ«

Ô‰Ó „Á‡Ï ‰wL ‰fL ÁÈÏM‰ ˙ek ‰˙È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»«»««»ƒ«∆∆∆»»¿∆»≈∆
.Ô‰È˙BÚÓ ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ ,Ôlk ÏL Á˜n‰ È¯‰ -¬≈«∆»∆À»¿¿ƒ¿ƒ¿≈∆

"אפילו 52) כאן: מדייק קפד) סימן משפט (חושן הטור
זה. על החולקת דעה ומביא השליח", ערבן

.ãéÔÈ¯e¯ˆ Ô‰Ó „Á‡ ÏL ˙BÚÓ eÈ‰53ÔÈÓe˙ÁÂ54Û‡ , »»∆∆»≈∆¿ƒ«¬ƒ«
ÔlÎÏ Á˜n‰ ‰wiL ‰f‰ ÁÈÏM‰ ·Ïa ‰È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»»¿≈«»ƒ««∆∆ƒ»∆«∆»¿À»
.„·Ïa ÂÈ˙BÚÓa Á˜n‰ ‰˜pL ‰Ê ‡l‡ ‰˜ ‡Ï -…»»∆»∆∆ƒ¿»«∆»ƒ¿»ƒ¿«

השליח 53) צררם אפילו הטור: סובר כאן וגם קשורים.



קלט dxikn zekld - oipw xtq - lel` `"k ycew zay mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

א). קטן סעיף קפד סימן החותם 54)(סמ"ע להם שיש
בעליו. של

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
השלים 1) לא שהלוקח מפני המקח ביטול דיני בו נתבארו

המכר. בעניין הדמים שומת ודיני הדמים,

.à¯ÎBn‰2˙ˆ˜Ó BÏ Ô˙Â ,ÊeÊ ÛÏ‡a B¯·ÁÏ ‰„O «≈»∆«¬≈¿∆∆¿»«ƒ¿»
ÌÈÓc‰3ÒÎÂ ‡ˆBÈ ‰È‰Â ,4ÌÈÓc‰ ¯‡L Ú·B˙Â5, «»ƒ¿»»≈¿ƒ¿»¿≈«¿»«»ƒ

„Á‡ ÊeÊ ‡l‡ BÏ ¯‡L ‡Ï elÙ‡6Á˜Bl‰ ‰˜ ‡Ï - ¬ƒ…ƒ¿«∆»∆»…»»«≈«
dlk ˙‡7¯ËM‰ ·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,8˜ÈÊÁ‰ B‡9. ∆À»««ƒ∆»««¿»∆¡ƒ

עז:2) ונכנס 3)בבאֿמציעא יוצא המוכר היה שאילולא
שכתב  (כמו השדה כל את קונה היה הדמים שאר ותובע
גבי  ה"א פ"ז למעלה שכתב וכמו ב, הלכה להלן רבינו
עד  קונה אינו ותובע ונכנס שיוצא ועכשיו מטלטלין),

הדמים. כל נכנס 4)שישלם =) ונפיק" "עייל שם: בגמרא
שכבר  ומכאן ונכנס". "יוצא וכתב שינה והרמב"ם ויוצא),
ממונו, לתבוע הלוקח לבית שוב ונכנס ויצא אחת פעם נכנס
ביאורי  וראה ז), סימן פ"ו (בבאֿמציעא הרא"ש כתב וכן

כז. ס"ק קצ, לסימן הכסף 5)הגר"א אחרי זו ריצה
המוכר  של הדחוף הצורך היתה המקח שסיבת מוכיחה
לא  זו שמטרה ומכיון אותו, קיים זה לשם ורק בכסף,
פרק  בבבאֿמציעא (נימוקיֿיוסף המקח מתבטל הושגה,

האומנין). את על 6)השוכר שהושמעה רבא, של מימרא
מסויימת. עובדה של למה 7)רקע בניגוד לומר, רוצה

(וכן  כולו כנגד קונה שעירבון ה"א) (פ"ז למעלה שאמרנו
הדין  אין כאן - ותובע) ונכנס יוצא כשאינו ב בהלכה הוא
אפילו  קונה אינו לעולם אבל כולה, את קונה אינו אלא כן
נראה  וכן יב), ס"ק קצ, סימן הגר"א (ראה מעותיו כנגד

יד. הערה ראה שיתן 8)בסמוך. עד קונה אינו שטר שהרי
ז). הלכה א פרק (למעלה הדמים [אףֿעלֿפי 9)את

הדמים  את שיתן עד קונה אינו שטר, בלי קונה שחזקה
באופן  אלא זה אין - לא) והערה ח הלכה שם (למעלה
ותובע  ונכנס יוצא אם אבל הכסף, ותובע ונכנס יוצא שאינו
א  פרק למעלה מגידֿמשנה – דמים שיתן עד קונה אינו
החזיק  אם בין שהמדובר כאן, המגידֿמשנה וכתב ב]. הלכה
וקנה" חזק "לך לו ואמר בפניו שלא החזיק אם ובין בפניו
בנמוקיֿיוסף  (הובא הרשב"א אבל ה"ח). פ"א למעלה (ראה
- וקנה" חזק "לך לו אמר שאם סובר דבבאֿמציעא) ו פרק
בוטלה  שבאמירתו קנה, - ותובע ונכנס שיוצא אע"פ

הקפדתו.

.á¯ÎBn‰ „È - Á˜Bl‰ Ba ¯ÊÁ10‰ˆ¯ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ »««≈«««≈«»∆¿»»»
Ú˜¯w‰ ÔÓ ‰˜ B‡ ,EÈ˙BÚÓ CÏÈ‰ :BÏ ¯ÓB‡11„‚k ≈≈»¿∆¿≈ƒ««¿«¿∆∆
daL ˙È¯eaf‰ ÔÓ BÏ Ô˙BÂ .ÈÏ z˙pL ˙BÚn‰12Ì‡Â . «»∆»«»ƒ¿≈ƒ«ƒƒ∆»¿ƒ

¯ÓB‡ ‰ˆ¯ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Á˜Bl‰ „È - ¯ÎBn‰ ¯ÊÁ»««≈««≈««»∆¿»»»≈
.È˙BÚÓ „‚k Ú˜¯˜ ÈÏ Ôz B‡ ,È˙BÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ≈ƒ¿«≈ƒ«¿«¿∆∆¿«

ÏËBÂ13i‰ ÔÓ‰Ù14daL15‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .16‡ˆBÈ ¿≈ƒ«»»∆»¿ƒ…»»≈
Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,dlk ˙‡ Á˜Bl‰ ‰˜ - Ú·B˙Â ÒÎÂ¿ƒ¿»¿≈«»»«≈«∆À»¿≈∆»≈∆
.˙B·BÁ‰ ¯‡Lk ÂÈÏÚ ÌÈÓc‰ ¯‡Le ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…¿»«»ƒ»»ƒ¿»«

(שם).10) קרקע",11)ברייתא "הילך הנוסח שם [בגמרא

גם  קנה לא עכשיו עד כי להורות "קנה", וכתב שינה ורבינו
מעותיו]. בשדה 12)כנגד ביותר הגרוע החלק מן כלומר,

(פי"ט  הבינונית מן לגבות חוב בעל שדין ואףֿעלֿפי שקנה.
שחזר  כיון חכמים קנסוהו כאן - ה"א) ולוה מלוה מהלכות
מעידית). ד"ה שם בבאֿמציעא ('תוספות' המקח מן בו

רמב"ן).13) בשם (מגידֿמשנה עכשיו של המחיר לפי
העידית.14) בגמרא 15)מן יצחק בר נחמן רב כדעת

מן  שנוטל שם, אחרת לדעה בניגוד שם). (בבאֿמציעא
שכתבנו  כמו רבינו, דעת הרי המוכר. נכסי שבכל היפה
הוא  ולפיכך מעותיו, כנגד אפילו חל המקח שאין למעלה,
כתב  (וכן היפה" מן ונוטל מעותי כנגד קרקע לי "תן כותב
שמה  מפרשים יש אבל שם). בבבאֿמציעא המשנה בפירוש
על  מוסב לא - העידית" מן מגביהו "מהיכן בגמרא שאמרו
לי  "תן הדברים ראש על אלא קרקע", לי "תן הדברים סוף
ואם  קיים, המקח מעותיו שכנגד סוברים שהם לפי מעותי",
שנותן  - לך מוכר אני שדה חצי לחברו כ"אומר זה הרי כן
כאן  יקח ולמה הכ"ב), פכ"א (להלן שבה" הכחוש מן לו
הדברים  לראש מוסבים הדברים אלא - העידית? מן
שלוקח  כבעלֿחוב הוא הרי שאז מעותי", לי "תן כשאומר
מן  ללוקח ונתנו קנסוהו המוכר בו שחזר ולפי העידית, מן

בכסףֿמשנה. וראה בגמרא.16)העידית, שם

.âe‰„O ¯ÎÓ17d˙Ú¯ ÈtÓ18‡ˆBÈ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »«»≈ƒ¿≈»»»««ƒ∆≈
ÔÈ‡Â ,Ïk‰ ‰˜ - ÌÈÓc‰ ¯‡L Ú·B˙Â ÒÎÂ¿ƒ¿»¿≈«¿»«»ƒ»»«…¿≈

Á˜Bl‰19Ú·BzL ‰fL ;Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ20‡Ï ,Û„B¯Â «≈«»«¬…∆∆∆≈«¿≈…
¯ÊÁÈ ‡lL È„k ‡l‡ ,‰˜‰Â ¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtÓƒ¿≈∆¬«ƒ…»«¿ƒ¿»∆»¿≈∆…«¬…

.Á˜Bl‰ Ba«≈

עח.17) שם הגמרא רעה,18)מסקנת היא שהקרקע
ממנה. להפטר מעוניין יכול 19)והמוכר אינו המוכר גם

בזה. מעוניין הוא אין הסתם, מן שכאן, אלא לחזור,
(שם).20) הרי"ף לשון

.ãÔÈc‰ ÔÎÂ21CLnL Èt ÏÚ Û‡ :ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎBÓa22 ¿≈«ƒ¿≈ƒ«¿¿ƒ««ƒ∆»«
‡ˆBÈÂ ÒÎ ¯ÎBn‰Â ,B˙eL¯Ï Ô‡ÈˆB‰Â ˙B¯t‰ Á˜Bl‰«≈««≈¿ƒ»ƒ¿¿«≈ƒ¿»¿≈
ÏÚ Ba ¯ÊBÁ‰ „ÈÂ ,‰˜ ‡Ï - ÌÈÓc‰ ¯‡L ÏÚ«¿»«»ƒ…»»¿««≈«
˙Ú¯ ÈtÓ ¯ÎÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;e¯‡aL BÓk ,‰BzÁz‰««¿»¿∆≈«¿∆»ƒ≈»«ƒ¿≈»«

.Ïk‰ ‰˜ ‰Ê È¯‰Â ,B¯kÓÓƒ¿»«¬≈∆»»«…

רבא 21) ופסק חמור, במכירת עז:) (שם בגמרא הוא כן
ותובע. ונכנס שיוצא מכיון קונה דעת 22)שאינו כן

'בעל  דעת אבל אזוזי). ונפיק עייל ד"ה (שם ה'תוספות'
של  ופסקו המקח. מתבטל לא שוב משך, שאם היא, המאור'
משיכה, בלא דמים נתינת רק שהיתה באופן היה (שם) רבא

שפרע'. 'מי לקבלת בקשר עמדה והשאלה

.äÌÈ˙‡Óa ‰‡Ó ‰ÂL Á˜Ï23ÒÎÂ ‡ˆBÈ ¯ÎBn‰Â , »«¿∆≈»¿»«ƒ¿«≈≈¿ƒ¿»
¯ÎBÓk ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓc‰ ¯‡L Úa˙Ïƒ¿…«¿»«»ƒ¬≈∆»≈ƒ¿≈
¯ÎnL ÈtÓ ‡l‡ Ú·Bz BÈ‡Â ,d˙Ú¯ ÈtÓ e‰„O»≈ƒ¿≈»»»¿≈≈«∆»ƒ¿≈∆»«
‰ÊÂ ,d˙Ú¯ ÈtÓ e‰„O ¯ÎBÓk BÈ‡ B‡ ,¯˙BÈa¿≈≈¿≈»≈ƒ¿≈»»»¿∆
ÁwiL „Ú B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtÓ - Ú·BzL∆≈«ƒ¿≈∆¬«ƒ…»«¿«¿«∆ƒ«
BÈ‡ - Ì‰ÈMÓ ¯ÊÁÏ ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÓc‰ Ïk»«»ƒ¿ƒ»»∆«¬…ƒ¿≈∆≈
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¯ÊÁÏ ÏBÎÈ24¯ÎBn‰ ÒÙz Ì‡Â ;25„‚k ¯ÎnL Á˜nÓ »«¬…¿ƒ»««≈ƒ∆»∆»«¿∆∆
BÏ e¯‡LpL ˙BÚn‰26.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - «»∆ƒ¿¬≈ƒƒƒ»

(מגידֿמשנה).23) שם בבאֿמציעא בגמרא רבינו גרס כן
ח). הלכה יג פרק (להלן לקרקעות אונאה היינו,24)ואין

ולא  נתן, לא שעדיין הדמים, שאר לעכב יכול הלוקח לא
עצמו  שהקנין מפני הקרקע, מכירת את לעכב יכול המוכר
(ט"ז  לבטלו אין - כן אחרי רק נולד והספק ערעור, ללא היה

משנהֿלמלך). ועיין יג, סעיף קצ יכול 25)לסימן הוא רק
לא  שעדיין מפני שתבעתי לי ברי אומר: שהוא לפי לתפוס,
אינו  הלוקח אבל הדמים, כל שאקבל עד להקנות גמרתי
('נתיבות  לתפוס יכול אינו ולפיכך המוכר, כוונת מה יודע

לא 26)המשפט'). להקנות גמר שלא המוכר, דברי [לפי
א  הלכה למעלה (ראה מעותיו כנגד ואף כלל הלוקח קנה
יעשה  שאם אלא המקח, כל לתפוס יכול כן - ו) והערה
בחזרה  ויבקש העליונה על הלוקח של ידו תהיה כן המוכר
הלוקח: את שהאנה והמוכר ב). הלכה (למעלה מעותיו את
המקח, כל את לבטל לו כדאי לא במאתים" מאה "שוה
לא  שעוד המאה כנגד השדה חצי אלא תופס אינו ולפיכך

הלוקח]. לו נתן

.å‰Bw‰27ÔÈÓa ‰ÚËÂ ÌÈÓc‰ BÏ Ô˙Â B¯·ÁÓ ¯·„ «∆»»≈¬≈¿»««»ƒ¿»»¿ƒ¿«
‰‡Ó :BÏ ¯Ó‡Â ¯ÎBn‰ BÚ·z ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,˙BÚn‰«»¿««¿«¿»«≈¿»«≈»

Á˜n‰ ‰˜ - ÌÈÚLz ‡l‡ ÌÈ‡ ÈÏ z˙pL28, ∆»«»ƒ≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿»«∆»
ÔÈa .ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ ‰¯OÚ‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ»¬»»¬ƒ«««»»ƒ≈

Ú˜¯˜a29ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa ,30. ¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ

הונא.27) רב לפי מז.) (קידושין כל 28)ברייתא נתן כדין
(מגידֿמשנה). לא 29)הדמים אבל גמור, קנין לענין

ומתוך  זה, אחרי לתבוע מתביישת שהאשה מפני בקידושין,
ולפיכך  זה, בקנין גמור בטחון הקידושין בזמן לה אין כך
אישות  מהלכות בפ"ז רבינו שכתב [כמו מקודשת אינה
(שנדפסו  הזקן לר"י המיוחסים ה'תוספות' ודברי הי"ז,
שמקודשת, רבינו בשם שכתב שם, בקידושין ווילנא) בדפוס

עיון]. שפרע'.30)צריכים ב'מי להתחייב

.æB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰31‡È‰ È¯‰ BÊ ‰„O ¯kÓ‡Lk : »≈«¬≈¿∆∆¿…»∆¬≈ƒ
ÂLÎÚÓ EÏ ‰¯eÎÓ32B„iÓ e˜Â ,ÊeÊ ‰‡Óa33k ÏÚ,C ¿»¿≈«¿»¿≈»¿»ƒ»«»

.ÔBL‡¯‰ ‰˜ - ‰‡Óa ¯Á‡Ï d¯ÎÓ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe¿««¿«¿»»¿«≈¿≈»»»»ƒ
‰Ó ÏÚ ¯˙BÈa d¯ÎÓ34ÔB¯Á‡ ‰˜ -35¯Ó‡ ‡lL . ¿»»¿≈«»∆»»«¬∆…»«

‰lÁz BzÚcÓ ¯ÎBÓ ‰È‰iL ,'¯kÓ‡Lk' ‡l‡ BÏ36, ∆»¿∆∆¿…∆ƒ¿∆≈ƒ«¿¿ƒ»
ÈtÓ ‡l‡ ¯ÎÓ ‡ÏÂ ,¯kÓÏ ‰ˆB¯ ‰È‰ ‡Ï ‰ÊÂ¿∆…»»∆ƒ¿…¿…»«∆»ƒ¿≈
Ò‡pL ÈÓk ‡ˆÓÂ ,BÈÂL ÏÚ ‰Ê ÛÈÒB‰L ˙ÙÒBz‰«∆∆∆ƒ∆«»¿¿ƒ¿»¿ƒ∆∆¡«

.¯ÎÓe»«

פרק 31) בבאֿבתרא הרי"ף (הביאה עב. זרה בעבודה גמרא
בסופו). הבאה.32)ז בהערה וראה שם. הרי"ף כתב כך

לו 33) אמרו לא ואם מידו, קנו לא שאם ברי"ף. שם זה גם
לאחר. מכרה אם הראשון קנה לא בוודאי "מעכשיו",

במאה 34) אחרינא לאיניש "זבנה שם: בגמרא עובדא זה גם
רבינו  וסובר ועשרים)". במאה אחר לאדם (=מכרה ועשרין
זו  אין ביותר שמכר כל אלא דוקא, לאו ועשרים" ש"מאה

ברצון. הונא.35)מכירה כרב ולא פקוד, מנהר יעקב כרבי
הכרח.36) שום בלי הטוב ברצונו כלומר,

.çBÏ ¯Ó‡37EÏ ‰Èe˜ ‡È‰ È¯‰ ‰p¯kÓ‡Lk : »«¿∆∆¿¿∆»¬≈ƒ¿»¿
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa d˙B‡ eÓeLiL ‰Ók ÂLÎÚÓ38- ≈«¿»¿»∆»»≈ƒ∆¿»

ÌÈL Èt ÏÚ elÙ‡39BÓk :BÏ ¯Ó‡ .‰LÏM‰ ÔÓ ¬ƒ«ƒ¿«ƒƒ«¿»»«¿
‰LÏL e¯Ó‡iL40‰LÏM‰ e¯Ó‡iL „Ú -41Ì‡ ÔÎÂ . ∆…¿¿»«∆…¿«¿»¿≈ƒ

- ‰Úa¯‡ ÏL ÔÈc ˙Èa d˙B‡ eÓeLiL BÓk :BÏ ¯Ó‡»«¿∆»»≈ƒ∆«¿»»
Ôlk ‰Úa¯‡‰ eÓeLiL „Ú42¯kÓÈÂ ,eÓÈkÒÈÂ43¯Á‡Ï «∆»»«¿»»À»¿«¿ƒ¿ƒ¿…¿«≈

eÓÈkÒiL BÓk44eÓL .ÔBL‡¯‰ ‰˜È Ck ¯Á‡Â , ¿∆«¿ƒ¿««»ƒ¿∆»ƒ»
e‡B·iL „Ú :¯ÎBn‰ ¯Ó‡Â ,‰Úa¯‡ B‡ ‰LÏL d˙B‡»¿»«¿»»¿»««≈«∆»
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - eÓeLÈÂ ‰Úa¯‡ B‡ ÌÈ¯Á‡ ‰LÏL¿»¬≈ƒ«¿»»¿»≈¿ƒ

BÏ45B„iÓ e˜ È¯‰L ;46.ÂLÎÚÓ ¯ÎnL ‰lÁz ∆¬≈»ƒ»¿ƒ»∆»«≈«¿»

שם.37) זה אבל בג 38)גם בתלתא", "כדשיימי שם: מרא
היינו  תלתא" ו"בי תלתא", בי "כדשיימי שם): (ב"ב ברי"ף

מגידֿמשנה. וראה שלשה, של מכיון 39)ביתֿדין
בו  שהולכין ביתֿדין, של מהותו זה "ביתֿדין", שהזכיר

הרוב. הדין 40)אחר בין הבדלים שני ישנם רבינו, לדברי
דין", "בית וגם "שומא" הזכיר בראשון לשני: הראשון
לא  זה ולפי דין". "בית ולא "שומא" לא הזכיר לא ובשני
ולדעת  דין". "בית בלי "שומא" המזכיר של דינו מה ברור
"בית  הזכיר שלא אע"פ "שומא" שהזכיר כיון שם, רש"י
שם  בגמרא נוסחתנו לפי וזהו דין", ל"בית כוונתו דין"

בתלתא". לביתֿדין,41)"כדשיימי התכוון שלא שמכיון
בלבד  הרוב בהסכמת ולא השלשה, כל בהסכמת שיהא צריך

בביתֿדין. יותר 42)כמו ארבעה, הזכיר שהוא מכיון
אם  - מתכוון שהוא סימן ביתֿדין, להרכב הדרוש מהמספר
שאם  הארבעה, כל לדעת דוקא - ביתֿדין הזכיר הוא כי
מזכיר  היה לא החוקי, בהרכבו לביתֿדין היתה כוונתו

אלא 43)ארבעה. לשומא, הסכמתם מספיקה לא כלומר,
ורק  "כשאמכרנה", לו אמר שהרי זו, שומא לפי ימכור שגם

לראשון. קנויה היא יותר 44)אז אותה מכר אם אבל
ההלכה  בסוף כמו לשני, הוא המכר אז השומא, מכפי

(לחםֿמשנה). יהושע,45)הראשונה רבי בר הונא כרב
(שם). פפא כרב זו,46)ולא הלכה נמקו (שם) בגמרא

טובים  יותר הם האחרונים אלו אם יודע מי ואמרו:
הספק  של בכוחו אין - בספק שהדבר ומכיון מהראשונים,

מעכשיו. מידו קנו שכבר מאחר המכירה, את לבטל

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שדינם 1) וביתומים בהקדשות וממכר מקח דיני בו נתבארו

שאם  דבר שיש בו נתבאר וכן צדדין, בקצת להקדשות דומה
נגמר  שהמקח להקדש שווה אדם כל שדין מיוחד בזמן נקח

תנאיו. שלמות מבלתי

.àLc˜‰Ï ¯ÎBn‰2Â ,¯Ó‡3‰z‡ ‰nÎa :¯aÊb‰ BÏ «≈¿∆¿≈¿»««ƒ¿»¿«»«»
elÙ‡ - ‰¯OÚa :¯Ó‡Â ?‰Ê ıÙÁ ¯ÎBÓ4‰ÂL ‰È‰ ≈≈∆∆¿»««¬»»¬ƒ»»»∆

‰‡Ó5;Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰¯OÚa ¯Ó‡L ÔÂÈk , ≈»≈»∆»««¬»»≈»«¬…
dB·‚Ï ‰¯ÈÓ‡L6‰¯ÈÒÓk7.ËBÈ„‰Ï ∆¬ƒ»¿»«ƒ¿ƒ»¿∆¿

בן 2) יוסף של בבנו עובדא, הביאו ושם קלג: בבאֿבתרא

1

2
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לו  ואמרה להקדש, למוכרה ורצה מרגלית שמצא יועזר,
יוכל  שלא מפני לשום הראשון יהיה לא שהוא אשתו,
אף  להדיוט", כמסירה לגבוה "אמירה שהרי יותר, להתחרט
החפץ  את ששם מכיון יותר, שוה והחפץ בטעות, השום אם
('תוספות' להקדש משלו לוותר התכוון הרי משוויו, פחות

ב. הלכה להלן וראה משכו). ד"ה כט. כל 3)קידושין בלי
מעות. מתן ובלי קנין שוה 4)פעולת היה אם כלומר:

- מאה שוה היה אפילו אלא הקדש, קנה בוודאי עשרה,
האזל'. 'אבן ועיין המקח 5)קנה. הדיוט אצל שאז

משתות. יותר של באונאה המקח ביטול כדין מתבטל,
פעמים.6) כמה בגמרא ונזכר כח: בקידושין משנה
בקנין 7) מסר כאילו היא הרי להקדש, גרידא האמירה

להדיוט.

.áÏÚ B„È - ¯ÎnL B‡ Lc˜‰Ï ‰wL ¯aÊb‰«ƒ¿»∆»»¿∆¿≈∆»«»«
‰BÈÏÚ‰8ÌÈÓc Ô˙ ?„ˆÈk .9Èt ÏÚ Û‡ ,Lc˜‰ ÏL »∆¿»≈«»«»ƒ∆∆¿≈««ƒ

‰¯Bz ÔÈ„k ,‰˜ - e¯˜e‰ Ì‡ ,˙B¯t‰ CLÓ ‡lL10. ∆…»««≈ƒ¿»»¿ƒ»
Â‡‰È ‡ÏÂ ,CLÓ ‡Ï È¯‰L ;¯ÊBÁ - ˙B¯t‰ eÏÊe‰ Ì‡¿ƒ¿«≈≈∆¬≈…»«¿…¿≈

Lc˜‰‰ ÁkÓ ¯eÓÁ ËBÈ„‰ Ák11ÔÎÂ .12¯ÎÓ Ì‡ …«∆¿»ƒ…««∆¿≈¿≈ƒ»«
,ÌÈÓc Ô˙ ‡ÏÂ Á˜Bl‰ BÎLÓe ,Lc˜‰ ÏL ıÙÁ≈∆∆∆¿≈¿»«≈«¿…»«»ƒ

‰˜ - ıÙÁ‰ ÏÊe‰Â13¯eÓÁ ËBÈ„‰ Ák ‡‰È ‡lL ; ¿««≈∆»»∆…¿≈…«∆¿»
‡Ï È¯‰L ;Ba ¯ÊBÁ - ıÙÁ‰ ¯˜e‰ Ì‡Â .Lc˜‰ ÁkÓƒ…«∆¿≈¿ƒ««≈∆≈∆¬≈…
,ÛÒÎa ‡l‡ ‰˜ BÈ‡ Lc˜‰‰Â ,ÌÈÓc ¯aÊb‰ Á˜Ï»««ƒ¿»»ƒ¿«∆¿≈≈ƒ¿∆∆»¿∆∆
Ïa˜Ï ·iÁ ¯aÊb‰ ÔÈ‡Â .BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»««∆∆¿»¿≈«ƒ¿»«»¿«≈

Ú¯tL ÈÓ14. ƒ∆»«

כט.8) קידושין בגמרא הוא וכן ט. פ"ד ֿ 9)שקלים אף
הצריכו  א) (הלכה להדיוט" כמסירה לגבוה ש"אמירה עלֿפי
מדרבנן, אלא אינה לגבוה" ש"אמירה משום כסף, קנין כאן
וכסףֿמשנה). (מגידֿמשנה התורה מן הוא כסף קנין ואילו
והתחייבות, נדר אלא אינה גרידא שאמירה אומרים, ויש
מהווה  דמים מתן ברם החפץ, בגוף כקנין נחשב זה אין אבל
לגבוה  "אמירה הלשון: אך האזל'), ('אבן החפץ בגוף קנין
ל"מסירה", מקבילה ש"האמירה" מוכיח להדיוט", כמסירה
ב'תוספות' וראה "מסירה". כמו הפעולה אותה את ועושה
הגמרא  דברי שמיישב כט. בקידושין הזקן לר"י המיוחסות

מאומה. המוכר דיבר שלא באופן במשנה 10)שם הוא כן
משלש  - [להקדש] סלתות לספק עליו "המקבל שם: שקלים
מארבעה". יספק מארבעה, ועמדו בסלע] סאים [שלשה

להלן. עליו 11)וראה "המקבל שם: שקלים, במשנה
מארבעה". יספק משלש עמדו מארבעה, סלתות לספק
הוזלו  שאם הרי בו, כשחוזר שפרע' 'מי יש שבהדיוט ואע"פ
כשער  לספק צריך והמוכר העליונה, על ההקדש יד הפירות
ואם  לחזור, למוכר אסור זה, באופן שבהדיוט, ואע"פ הזול.
כתב  והרי ה"א), ז פרק (למעלה שפרע' 'מי מקבל חוזר הוא
(=נתן  במנה "פדהו הי"ב: ערכין מהלכות ז בפרק רבינו
למשכו  הספיק ולא ההקדש) לפדות לגזבר דמים ההדיוט
המנה  אלא נותן ואינו פדוי שפדה מה במאתיים, שעמד עד
מכח  חמור הדיוט כח יהא לא כאן אומרים ואין נתן. שכבר
'מי  שיקבל עד בו לחזור יכול אינו הדיוט שאפילו הקדש,
הוא  (וכן " שפרע' 'מי לקבל ראוי הקדש ואין - שפרע'
בקידושין  הר"ן זו סתירה על העירו וכבר כט.). בקידושין
בהקדש  שאין מתרץ, והכסףֿמשנה כאן. והמגידֿמשנה שם,

שעל  ההקדש, מן הקונה בהדיוט אלא התורה, מן כסף קנין
מן  הקונה בהקדש אבל לו", וקם - הכסף "ונתן נאמר זה
שפרע' 'מי קבלת ואין התורה. מן כסף קנין אין ההדיוט
רבינו  כתב יפה ולפיכך התורה. מן קונה שכסף באופן אלא
כתב  [ולפיכך חוזר - הפירות והוזלו בכסף הקונה שהקדש
אינו  זה שקנין תורה", "מדין ולא תורה" כדין "קנה למעלה:
מי  לקבל חייב הגזבר "ואין המלים כי ויתכן התורה. מן
אחרי  כאן אלא שם, מקומן שאין ההלכה, שבסוף שפרע",
הגזבר  שאין הכסףֿמשנה, וכדברי ההקדש", "מכח המלים
התורה]. מן כאן קונה הכסף שאין כיון שפרע' 'מי כאן חייב

בברייתא.12) כט. מהקדש 13)קידושין קונים שאין אף
בדמים. שפרע',14)אלא 'מי לגמרי כאן שאין כלומר,

אף  כלל, קונה שלא או לגמרי שקונה או משיכה שהרי
י, הערה למעלה [וראה (מגידֿמשנה). שפרע' ב'מי לחייב
"מכח  המלים אחרי למעלה שייכות אלה מלים כי שיתכן
רבינו  השמיט שאותם שבברייתא, הדינים שאר הקדש"].

יב. הלכה ערכין מהלכות בפ"ז הביאם כאן,

.âÌÈÓB˙È ÈÒÎ15ÌÈÓB˙È ?„ˆÈk .Lc˜‰k Ô‰ È¯‰ - ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿∆¿≈≈«¿ƒ
e¯ÎnL16eÁ˜Ï ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙B¯t‰ Ô‰Ó eÎLÓÂ ,˙B¯t ∆»¿≈¿ƒ¿¿≈∆«≈«¬«ƒ…»¿

Ô‰a ÔÈ¯ÊBÁ - ˙B¯t‰ e¯˜e‰Â ,ÌÈÓc‰17ÈÒÎ ÔÈ‡L ; «»ƒ¿¿«≈¿ƒ»∆∆≈ƒ¿≈
˙B¯t‰ eÏÊe‰ .Lc˜‰k ,ÛÒÎa ‡l‡ ÔÈ˜ ÌÈÓB˙È18 ¿ƒƒ¿ƒ∆»¿∆∆¿∆¿≈¿«≈

ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï -19.ÔÁkÓ ¯eÓÁ ¯˙BÈ …ƒ¿∆…«∆¿≈»ƒ…»

הביא:15) ובמגידֿמשנה נב. בגיטין שמואל, של מימרא
יתו  תימן."נכסי בכ"י וכ"ה קטנים", שם.16)מים

"נשרפו 17) ליתומים: הלוקחים יאמרו שמא לחשוש ואין
ליתומים  למוכר ביחס כן חוששים שאנו כמו חיטיכם",
הפירות  היתומים, חזרו שלא זמן שכל - ו), הלכה (להלן
(ר"ן  באונסין אף עליהם חייבים והם הלוקחים ברשות
הפירות  לקבל עליהם - שחזרו ולאחר שם). בגיטין
לומר  ואין בעצמם. הפסידו הם - קיבלו לא  ואם לרשותם,
שמתוך  ליתומים, רעה שזו הסמוכה, בהלכה כמו כאן,
ולא  תמיד, לחזור יכולים שהם העליונה, על תמיד  שידם
הלוקח, מצד העיכוב בא שכאן - קונים ימצאו לא הלוקחים,
מצד  העיכוב בא הסמוכה, בהלכה אבל הדמים. נתן שלא
לא  והם דמים נתן הוא שהרי הלוקח, מצד ולא היתומים,

(משנהֿלמלך). הפירות את עוד לו שם.18)נתנו
שמשך.19) אחרי בו לחזור יכול אינו ממנו שהקונה

.ãeÁ˜Ï Ì‡ ÔÎÂ20eÎLÓ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÌÈÓc‰ ¿≈ƒ»¿«»ƒ«¬«ƒ…ƒ¿¿
˙BËBÈ„‰‰ ¯‡Lk ,ÔÈ¯ÊBÁ - e¯˜e‰Â ,Ô‰È˙B¯t21Ï·‡ . ≈≈∆¿¿¿ƒƒ¿»«∆¿¬»

eÏÊe‰ Ì‡22- Ô‰a ¯ÊÁÏ ˙BÁB˜l‰ eˆ¯Â ,˙B¯t‰ ƒ¿«≈¿»«»«¬…»∆
ÔÈÏa˜Óe ,ÔÈ¯ÊBÁ23¯‡L ÌÚ ÌÈ„k ,Ú¯tL ÈÓ ¿ƒ¿«¿ƒƒ∆»«¿ƒ»ƒ¿»

ÌÚ‰24- ‰¯Bz ÔÈ„k ˙B¯t‰ ÁwÏ Ì˙B‡ ·iÁ Ì‡L . »»∆ƒ¿«≈»ƒ««≈¿ƒ»
,Ck ÌÈ„ ‰È‰È Ì‡L ;ÌÈÓB˙ÈÏ ‰Ú¯ ‰Ê È¯‰¬≈∆»»«¿ƒ∆ƒƒ¿∆ƒ»»
.ÌÈÓc Ì‰Ï ÔzÈ ÈÓ e‡ˆÓÈ ‡Ï ¯kÓÏ eÎ¯ËˆiLk¿∆ƒ¿»¿ƒ¿……ƒ¿¿ƒƒ≈»∆»ƒ

ואע"פ 21)שם.20) המשיכה, לפני לחזור שיכולים
הטילו  לא ביתומים - כשחוזר שפרע' 'מי מקבל שההדיוט

שפרע'. 'מי לחזור,23)שם.22)חכמים הם יכולים
שפרע'. 'מי לקבל שעליהם בכל 24)אלא הרגיל הדין

וממכר. מקח

.äÌÈÓB˙È ÔÎÂ25‡ÏÂ ˙B¯t‰ eÎLÓe ,˙B¯t eÁ˜lL ¿≈¿ƒ∆»¿≈»¿«≈¿…



dheqקמב zekld - miyp xtq - lel` e"h oey`x mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏB„b ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï - e¯˜e‰Â ,ÌÈÓc‰ e˙»¿«»ƒ¿¿…ƒ¿∆…«∆¿»
ÔÁkÓ26eÏÊe‰ Ì‡Â .27BfL ;ÔÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡ - ˙B¯t‰ ƒ…»¿ƒ¿«≈≈»¿ƒ∆

Ì‰Ï ‰Ú¯28ÈÓ e‡ˆÓÈ ‡Ï ˙B¯t ˙B˜Ï eÎ¯ËˆiLk , »»»∆¿∆ƒ¿»¿ƒ¿≈…ƒ¿¿ƒ
.Ì‰Ï ¯kÓiL∆ƒ¿…»∆

כן 26)שם.25) כמו במשיכה, קונה שהדיוט כשם אלא
שהרי  לחזור. יכול המוכר ואין במשיכה, קונים היתומים
לרעתם. ולא לטובתם, היתה בדמים יקנו שהיתומים התקנה

שיכולים 27) נאמר אם להם, היא זכות כאן הרי ולכאורה
הדמים. נתנו שלא זמן כל בהק 28)לחזור, אינו אבל דש

ולא  א). הלכה (למעלה ההקדש בו חוזר הוזלו אם אלא כן,
יפרוש  לא הלוקחים שציבור מפני זה, לטעם שם חששו
להנות  היא מצוה שהרי זה, בגלל הקדש עם ומתן ממשא

ג). בהלכה (לחםֿמשנה, ההקדש את

.åÌÈÓc‰ e˙29˙B¯t‰ eÏÊe‰Â ,˙B¯t‰ eÎLÓ ‡ÏÂ »¿«»ƒ¿…»¿«≈¿¿«≈
ÔÈ¯ÊBÁ -30ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï ;31.ÔÁkÓ ÏB„b ¿ƒ…ƒ¿∆…«∆¿»ƒ…»

e¯˜e‰32ÔÈ¯ÊBÁ - Ô‰a ¯ÊÁÏ ÌÈ¯ÎBn‰ eˆ¯ Ì‡ ,33, ¿ƒ»«¿ƒ«¬…»∆¿ƒ
˙È˙a e˜iL ÌÈ„ ‰È‰È Ì‡L .Ú¯tL ÈÓ ÔÈÏa˜Óe¿«¿ƒƒ∆»«∆ƒƒ¿∆ƒ»∆ƒ¿ƒ¿ƒ«

Ù¯O :¯ÎBn‰ Ì‰Ï ¯Ó‡È ,˙BÚn‰˙B¯t‰ e34 «»…«»∆«≈ƒ¿¿«≈
ÌÎ˙eL¯a eOÚ ¯·Îe ,Ò‡a e„·‡ B‡ ÌzÁ˜lL∆¿«¿∆»¿¿…∆¿»«¬ƒ¿¿∆

.˙BÚn‰ ˙È˙ ˙ÚMÓƒ¿«¿ƒ««»

ביתומים,30)שם.29) שפרע' 'מי שאין שפרע', 'מי בלי
המשיכה.31)כנ"ל. לפני לחזור יכול הדיוט שגם
כאן 33)שם.32) להפעיל היתומים לטובת זה היה כי אף

הדמים, בנתינת נגמר והמתן שהמשא החכמים, תקנת את
לחזור. המוכר יוכל זה 34)ולא לענין שאף לומר ואין

שאם  ונאמר וכו'", הדיוט כח יהא "לא הכלל: את נפעיל
היו  כאילו יסבלו לא שהיתומים שריפה, של אסון קרה
הדדית  תלות שיש מפני - בכסף? קונים שאינם הדיוטות,
מוכר  ברשות לא חזרה שלענין "שכיון האלו הדינים שני בין
נשרפו  ד"ה (רש"י ברשותיה" לא נמי דליקה לענין הוא,
קנה  התורה מן שהרי עקרוני: הוא והטעם שם), חיטיך,
אף  לחפץ, אחראי יותר המוכר ואין דמים, במתן הלוקח
הוא  לחזור, יכול שהוא למוכר לו שיש ההנאה תמורת
ניטלה  אם כך ומתוך באחריות, לשאת עצמו את משעבד
חובת  עליו להטיל זכות לנו אין החזרה, אפשרות ממנו

אם  אף בהקדש, אבל שם). רש"י דברי (מתוך השמירה
בו  לחזור יכול המוכר ואין הקדש, קנה הפירות הוקרו
יאמרו  שלא זו, לטענה חוששים אנו ואין א), הלכה (למעלה
החמור  שבהקדש מפני וכו'", חיטיך "נשרפו המוכרים:
ההנאה  ממנו שנטולה אף המוכר, על המקח אחריות הטילו

לחםֿמשנה). (ראה לחזרה אפשרות של

.æ‰Úa¯‡a35ÌÈ˜¯Ù36Ì‰È¯·„ e„ÈÓÚ‰ ‰Ma37ÏÚ ¿«¿»»¿»ƒ«»»∆¡ƒƒ¿≈∆«
‰¯Bz ÔÈc38¯O·a39.¯O·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ Ôlk ÌÚ‰L ÈtÓ , ƒ»¿»»ƒ¿≈∆»»À»¿ƒƒ¿»»

‚Á ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯Ú :Ô‰ el‡Â40ÌBÈ ·¯ÚÂ , ¿≈≈∆∆»«¬∆«¿∆∆
ÁÒt ÏL ÔBL‡¯‰ ·BË41L‡¯ ·¯ÚÂ ,˙¯ˆÚ‰ ·¯ÚÂ , »ƒ∆∆«¿∆∆»¬∆∆¿∆∆…

‰M‰42‰‡Ó ‰ÂL elÙ‡ ,¯BL ÁahÏ ‰È‰ ?„ˆÈk . «»»≈«»»««»¬ƒ»∆≈»
¯Oa BÏ ÔzÏ È„k Á˜Bl‰ ÔÓ „Á‡ ¯Èc Á˜ÏÂ ,ÔÈ¯È„ƒ»ƒ¿»«ƒ»∆»ƒ«≈«¿≈ƒ≈»»

ÈÓc Ïk BÏ eˆa˜˙ ‡ÏÂ ,ËÁLiLk¯BM‰43BÈ‡ - ¿∆ƒ¿«¿…ƒ¿«¿»¿≈«≈
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ44ÏÚa Áah‰ ˙‡ ÔÈËÈÁLÓ ‡l‡ ; »«¬…∆»«¿ƒƒ∆««»¿«

BÁ¯k45.Á˜BlÏ ¯Oa‰ ÔzÏÂ ËÁLÏ B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ , »¿¿ƒƒ¿…¿ƒ≈«»»«≈«
CÎÈÙÏ46Á˜BlÏ ˙Ó - ¯BM‰ ˙Ó Ì‡ ,47. ¿ƒ»ƒ≈«≈«≈«

פג.35) בחולין פירוש 37)זמנים.36)משנה, לפי שם
הרי"ף. גם הביאו וכן יוחנן, בלי 38)רבי בכסף שקונים

א). הלכה ג פרק (למעלה ולא 39)משיכה בבשר, ורק
אחרים. של 40)בחפצים האחרון יו"ט בערב לא אבל

ועל  עצמו, בפני רגל הוא חג של האחרון שיו"ט מפני פסח.
בשמחה, בו הרבו כך ומתוך הציבור, על חביב היה כן
שהוא  פסח, של האחרון יו"ט משא"כ בשר, הרבה בו ואכלו
ד"ה  שם (רש"י לעצמו נפרד חג ולא החג, של חלק רק

חג). של האחרון של 41)ביו"ט הראשון יו"ט ובערב
טרוד  שהציבור מפני בשחיטה, להרבות פנאי אין סוכות,
ד"ה  שם ('תוספות' מינים וארבעה סוכה, רבות: במצוות
של  ראשון טוב יום בלילי שמחה חיוב אין [וגם וכדברי).

מח.]. סוכה - הסוכות השנה,42)חג תחילת שהוא "מפני
בערב  לא אבל (תויו"ט), טוב" סימן שיהיה בשמחה מרבים
בבשר  ולא ודגים עופות באכילת מרבים שאז מפני יוה"כ,

שם). ('תוספות' שאר 43)בהמה בשביל קונים מצא שלא
מקנין 44)הבשר. חוץ קנין שום עשה שלא אףֿעלֿפי

לשחוט.45)כסף. אותו שאנו 46)מכריחים אחרי
קנה. שהלוקח את 47)אומרים מפסיד שהלוקח היינו

רש"י). בשם מיימוניות (הגהות שנתן הדינר
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ה'תשע"ה  אלול ט"ו ראשון יום

-miypxtq
dhFq zFkld1 ¦§¨

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
המגילה 1) כתיבת דיני הסוטה, השקאת דיני רבינו בו ביאר

אני, טמאה המגילה שנמחקה אחרי אמרה ואם ומחיקתה,

עפר  היה לא או למים עפר הקדים הלילה, לנו המים, נשפכו
סוטה. מנחת בהיכל,

.àÈÎ¯ˆÏ ÔÈc ˙Èa ÔÈÙ ¯„‡a ¯OÚ ‰MÓÁa«¬ƒ»»»«¬»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¿≈
ÌÈa¯‰2d˙B˜L‰Ï ˙BzLÏ ‰Èe‡¯‰ ÏÚ ÔÈ˜„B·e ,3, »«ƒ¿ƒ«»¿»ƒ¿¿«¿»

dÏ ‡p˜Ï ‰Èe‡¯‰ ÏÚÂ4‰a˙k ‡Ïa d‡ÈˆB‰Ïe5. ¿«»¿»¿«≈»¿ƒ»¿…¿À»
˙BËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓ ÔÓÊ ÏÎ·e6. ¿»¿««¿ƒ∆«
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בית 2) הסתדרו, לא ועדיין תלויים, היו אם צבור צרכי כל
לסוף  קרוב שהוא והלאה יום מאותו להשלימם מזדרז דין
שהזדרז  מי ובוודאי אדר חודש בסוף הנגמרת תורה שנת

משובח. זה הרי זה זמן לפני לעשות הואיל 3)והקדים
תיקון  כגון הצבור תקנת על הדין בית שוקד זה ובזמן
לצרכים  גם נפנה הוא רבים, צרכי שהם קברות וציון רחובות

מי 4)אלו. כגון פלוני, עם תיסתר שלא בה, להתרות
אחריה. מרנן והעם בעלה דין 5)שנתחרש בית אין אבל

להשקותה. דין 6)יכול בית מצּווה זמן באותו ֶכלומר,
כה, עד השקוה לא אם השקאתה, ביצוע על ביותר להזדרז

השנה. ימות בכל קיימת עצמה ההשקאה אבל

.áÌBi‰ ÏÎÂ .ÌBi· ‡l‡ ‰ËBq‰ ˙‡ ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒ∆«»∆»«¿»«
‰ËBÒ ˙B˜L‰Ï ¯Lk7˙BËBÒ ÈzL ÔÈ˜LÓ ÔÈ‡Â . »≈¿«¿»¿≈«¿ƒ¿≈

Ô‰k‰ d˙B‡ „ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL ,˙Á‡k8. ¿««∆∆¡«¿∆¡ƒ»«…≈

לכך,7) כשר היום כל - למצוה מקדימים שזריזים פי על אף
הכוכבים. צאת עד השחר "שנאמר 8)מעלות עג. ובנדרים

לבדה". אותה - והשקה

.â„ÁÙÂ ‰‡¯È ˙ÓÁÓ '‰˙BL ÈÈ‡' ‰¯Ó‡L ‰ËBÒ»∆»¿»≈ƒ»≈¬«ƒ¿»»««
dÏ LiL9Ï·‡ ;'‰˙BL ÈÈ¯‰' ¯ÓBÏÂ ¯ÊÁÏ ‰ÏBÎÈ - ∆≈»¿»«¬…¿«¬≈ƒ»¬»

‡ÏÂ ‰‡¯È dÈ‡Â ‰‡È¯a ‡È‰Â '‰˙BL ÈÈ‡' ‰¯Ó‡»¿»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿≈»¿…
'‰˙BL È‰' ¯ÓBÏÂ ¯ÊÁÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ - ˙„ÁBt10. ∆∆≈»¿»«¬…¿«ƒ¿ƒ»

[=יגרמו 9) טהורה היא ואפילו[=אם] המים יבדקוה שמא
בפרשה]. הכתובים טובים הלא הדברים לכל המים לה

כאמרה:10) זו הרי בריאה והיא שותה איני שאמרה כיוון
בדוקה  שהרי לבודקה. עוד צריכים ואין אני" "טמאה

היא. ועומדת

.ã‰l‚n‰ ˜ÁnzL Ì„˜ '‰˙BL ÈÈ‡' ‰¯Ó‡11È¯‰ - »¿»≈ƒ»…∆∆ƒ»≈«¿ƒ»¬≈
˙Ê‚ d˙l‚Ó12‰ËBÒ da ˙B˜L‰Ï ‰¯Lk dÈ‡Â , ¿ƒ»»ƒ¿∆∆¿≈»¿≈»¿«¿»»

˙¯Á‡13ÔLc‰ ÏÚ ˙¯ft˙Ó d˙ÁÓe ,14‰¯Ó‡ Ì‡Â . «∆∆ƒ¿»»ƒ¿«∆∆««∆∆¿ƒ»¿»
‰l‚n‰ ‰˜ÁÓpL ¯Á‡ '‰˙BL ÈÈ‡'15ÔÈ¯Ú¯ÚÓ -16 ≈ƒ»««∆ƒ¿¬»«¿ƒ»¿«¿¬ƒ

.dÁ¯k ÏÚa d˙B‡ ÔÈ˜LÓe d˙B‡»«¿ƒ»¿«»¿»

המרים.11) ראויים 12)במים שאינם הקודש כתבי כל
יתבזו. שלא נגנזים, בהם נכתבה 13)לקרוא לא שהרי

זו. קדשים 14)לשם קדשי בו ששרפו בעזרה, היה מקום
שם. להשרף ודינה שרת. בכלי כבר נתקדשה זו ואף שנפסלו

נשרפת. היינו שמים 15)"מתפזרת", שם שיימחק וגרמה
ידה. לשון 16)על - ערעור אותה. ומכריחים מהממים

יראה  היא פחד ומחמת היא טהורה אולי כי ותימהון. ְֵָבלבול
פיה  פותחים "כלומר, - מערערים מפרש: ורש"י לשתות.

גרונה". לתוך המים ושופכים בטובתה שלא

.äÌ‡ ,Èza :dÏ ÔÈ¯ÓB‡Â ,‰zLzL ‰ÈÏÚ ÔÈÓi‡Óe¿«¿ƒ»∆»∆ƒ¿∆¿¿ƒ»ƒƒƒ
CÈ¯a ÏÚ È„ÓÚ - z‡ ‰¯B‰hL ¯·c‰ CÏ ¯e¯a17 »»«»»∆¿»«¿ƒ¿ƒ«À¿≈

‡l‡ ÔÈÓBc ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ .È„ÁÙz Ï‡Â È˙Le¿ƒ¿«ƒ¿¬ƒ¿ƒ∆≈««ƒƒ∆»
ÌÒÏ18- ‰kÓ ÌL LÈ :ÈÁ ¯Oa ÏÚ ÁpÓ L·È ¿«»≈À»«»»«≈»«»

ÏÁÏÁÓ19ÌeÏk ‰OBÚ BÈ‡ - ‰kÓ ÌL ÔÈ‡ ,„¯BÈÂ20. ¿«¿≈¿≈≈»«»≈∆¿

נקיותך.17) מפרש: ורש"י מרפא.18)ודאותך, עשב

להתירה 20)חודר.19) כדי - לה "אומרים זה וכל
והיא  אני, טמאה ותאמר המים מן תירא שלא לבעלה,

בניה". ועל עצמה על לעז ותוציא טהורה,

.å‰l‚n‰ ‰˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,'È‡ ‰‡ÓË' ‰¯Ó‡»¿»¿≈»¬ƒ««ƒ∆ƒ¿¬»«¿ƒ»
ÔÈÎtL ÌÈn‰ -21‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,22, ««ƒƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈»∆¿À»

ÔLc‰ ÏÚ ˙¯ft˙Ó d˙ÁÓe23. ƒ¿»»ƒ¿«∆∆««∆∆

ומים 21) היא, ועומדת בדוקה אני, טמאה שאמרה כיוון
הספק. לברר אלא ניתנו לא פי 22)המרים על "שאף

שאין  קדושה משום בהן אין לתוכן, המגילה שנמחקה
בהם  שאין לאמר רוצה הספק". את לברר אלא קדושתה
לנו  והיה - הקדושים, השמות בו שנמחקו מצד קדושה
גניזה  צריך שהוא שנפסל או שבלה תורה לספר להשוותם
על  למחקם מנת על השמות נכתבו שלכתחילה מכיוון -
ושוב  לקיום שנכתב תורה לספר דומים הם אין המים,
שהם  פי על אף מעילה לעניין קדושה בהם אין וגם נמחק.
הספק  את לברר אלא אינה קדושתם שכל לפי - הכיור מן
שאין  מצוותו שנעשה דבר ככל זה והרי נתברר, והרי

בו. -23)מועלים וזו עוונה, להזכיר אלא באה שאינה
פיה. על זכור עוונה

.æ:¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - ‰ÏÈla d·˙kL ‰ËBÒ ˙l‚Ó¿ƒ«»∆¿»»««¿»¿»∆∆¡«
ÌLk - 'B‚Â ·È¯˜‰Â ,'B‚Â ‰˜L‰Â ,¯ÓB‚Â ·˙ÎÂ¿»«¿≈¿ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿¿≈

ÌBia da¯wL24d˙È˜L‰Â ‰l‚n‰ ˙·È˙k Ck , ∆»¿»»«»¿ƒ««¿ƒ»¿«¿»»»
ÌBia25Ú¯ÙÓÏ d·˙k .26- ‰l‡‰ :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - «¿»»¿«¿≈«¿»∆∆¡«»≈∆

¯„q‰ ÏÚ27- ‰Úe·M‰ ‰ÈÏÚ Ïa˜zL Ì„˜ d·˙k . ««≈∆¿»»…∆∆¿«≈»∆»«¿»
.·˙ÎÂ ÚÈaL‰Â :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt¿»∆∆¡«¿ƒ¿ƒ«¿»«

בלילה.24) קרב קרבן למדוה 25)שאין יז: בסוטה
התורה  כל את הכהן לה ועשה כאן: "נאמר אחר: מפסוק

להלן  ונאמר המשפט,הזאת, ועל יורוך אשר התורה פי על :
ביום". סוטה מגילת אף ביום המשפט בסדר 26)מה

המוקדם. לכתוב ואיחר המאוחר לכתוב הקדים הפוך,
בפרשה.27) כתובות שהן כמו

.ç˙¯b‡ d·˙k28¯Ùqa :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt -29d·˙k . ¿»»ƒ∆∆¿»∆∆¡««≈∆¿»»
ÔÈt„ ÈL ÏÚ30¯ÙÒ - ¯Ùqa :¯Ó‡pL ;‰ÏeÒt - «¿≈«ƒ¿»∆∆¡««≈∆≈∆

¯Èp‰ ÏÚ ‡Ï ·˙Bk BÈ‡Â .‰LÏLe ÌÈL ‡ÏÂ „Á‡31 ∆»¿…¿«ƒ¿»¿≈≈…««¿»
‡¯zÙc‰ ÏÚ ‡ÏÂ32¯ÙÒ ˙l‚Ó· ‡l‡ ,33:¯Ó‡pL ; ¿…««ƒ¿¿»∆»ƒ¿ƒ«≈∆∆∆¡«

‰ÏeÒt - ‡¯zÙ„ B‡ ¯È ÏÚ d·˙k Ì‡Â .¯Ùqa34. «≈∆¿ƒ¿»»«¿»ƒ¿¿»¿»

שורותיה.28) שירטט "שאין 29)שלא היא: והלכה
בשרטוט". אלא תורה... ספר ספר 30)כותבים של כדפין

עמודים. העשויים אותם 31)תורה שכותשים עשבים, של
עור. כמו שנעשה -32)עד צורכו, כל מעובד שאינו עור

בעפצים. מעופץ אינו אבל וקמוח מעובד 33)מלוח קלף
צורכו. מפני 34)כל פסולה איגרת כתבה שאם כשם

- "ספר" שאינם ודיפתרא נייר כן כמו "ספר", שאינה
בדיעבד. אפילו פסולים

.è;‰ÏeÒt - ÔË˜ Ô‰k B‡ Ï‡¯OÈ d·˙k Ì‡Â¿ƒ¿»»ƒ¿»≈…≈»»¿»
Ô‰k‰ ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL35ÒBÓB˜a ‡Ï d·˙Bk BÈ‡ .36 ∆∆¡«¿»««…≈≈¿»…¿

„ÓBÚÂ ¯k BÓeM¯L ¯·c ÏÎa ‡ÏÂ ÌBz˜˜a ‡ÏÂ37, ¿…¿«¿«¿¿…¿»»»∆ƒƒ»¿≈
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ÁÓe ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL ;ÌBz˜˜ Ba ÔÈ‡L BÈ„a ‡l‡∆»ƒ¿∆≈«¿«¿∆∆¡«¿»«»»
¯·„a ·˙k Ì‡Â .˙BÁn‰Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ·˙k -¿»∆»¿ƒ»¿ƒ»«¿»»

.‰ÏeÒt - Ìi˜˙n‰«ƒ¿«≈¿»

אינו 35) שהרי לשמה, לכתוב כוונה לו שאין פסול והקטן
דעת. במים.36)בר ומתיכו האילן קיים,37)שרף

להימחק. יכול שאינו

.é„Ú ,‰ÏeÒt - ¯k ·˙k ÌL¯ ‰l‚na ¯‡Lƒ¿««¿ƒ»∆¿»ƒ»¿»«
¯ÊÁÂ ,d˜ÁÓe ˙Á‡ ˙B‡ ·˙k .‰ÙÈ ‰ÙÈ ˜ÁÓiL∆ƒ¿…»∆»∆»«««¿»»¿»«
„Ú ,‰ÏeÒt - ÌÈÏL‰L „Ú ,d˜ÁÓe ‰iL ˙B‡ ·˙ÎÂ¿»«¿ƒ»¿»»«∆ƒ¿ƒ¿»«

‰·e˙k dlk ‰È‰zL38. ∆ƒ¿∆À»¿»

עד 38) - הזאת" התורה כל את הכהן לה "ועשה שנאמר:
כאחד. כולה שתהא

.àédÓLÏ ‡lL d˜ÁÓ B‡ ,dÓLÏ ‡lL d·˙k39- ¿»»∆…ƒ¿»¿»»∆…ƒ¿»
CB˙Ï Ô˜ÁÓe ˙BËBÒ ÈzLÏ ˙Bl‚Ó ÈzL ·˙k .‰ÏeÒt¿»»«¿≈¿ƒƒ¿≈¿»»¿

„Á‡ ÒBk40ÒBÎa Ô·¯ÚÂ ˙BÒBk ÈzL CB˙Ï B‡ , ∆»¿¿≈¿≈¿»¿
„Á‡41‰ÏeÒt - Ô‰ÈzLÏ ‰˜L‰Â ,42˙Á‡ ÏkL ÈÙÏ , ∆»¿ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»¿ƒ∆»««

,Ô·¯ÚÂ ˙BÒBk ÈLa Ô˜ÁÓ .d˙l‚Ó ‰˙˙L ‡Ï Ô‰Ó≈∆…»¿»¿ƒ»»¿»»ƒ¿≈¿≈¿»
Ì‡Â ,Ô˙B‡ ‰˜LÈ ‡Ï - ˙BÒBk‰ ÈLÏ Ô˜lÁÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿≈«…«¿∆»¿ƒ

¯Lk - ‰˜L‰43ÌÈn‰ eÎtL Ì‡Â .44·˙Bk ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»»≈¿ƒƒ¿¿««ƒ¬≈∆≈
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ ‡È·Óe ˙¯Á‡ ‰l‚Ó45¯izLÂ eÎtL . ¿ƒ»«∆∆≈ƒ«ƒ¬≈ƒƒ¿¿¿ƒ¿«≈

¯‡M‰ ˙‡ ‰˜LÈ ‡Ï - Ô‰Ó46¯Lk - ‰˜L‰ Ì‡Â ,47. ≈∆…«¿∆∆«¿»¿ƒƒ¿»»≈

והפסוק 39) אחרת, סוטה לשם התכוון המחיקה שבשעת
לשמה. מעשיה כל שיהיו הכהן, לה ועשה אומר:

לשמה.40) שהיא במים  ניכרת המחיקה על 41)שאין אף
כל  לכוס המגילה נתינת בשעת ניכרת הייתה שהמחיקה פי

לשמה. השתייה 42)אחת ובשעת לבסוף נתערבו שהרי
הם. מי של ניכרים החלקים נפשטה,43)אין שלא בעייא

שם  ולמחוק שנייה מגילה לכתוב מחייבים אנו אין ומספק
הדבר  הוברר כאילו ברירה", "יש אומרים ואנו שנית, שמים
את  שתתה אחת שכל - כוסות לשני המים חלוקת אחרי

לה. הראוי כלום.44)חלקה מהם נשאר ואין 45)ולא
פעמים. שתי שמים שם בגללה נמחוק לא כי 46)אומרים

כולה. המגילה מחיקת מי כל את לשתות עליה לכתחילה
לה 47) לכתוב מחייבים אנו אין ומספק נפשטה שלא בעייא

שנייה. פעם שמים שם לה ולמחוק שנית מגילה

.áéelL ‰ËBÒ ÈÓ48‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ -49¯ÙÚ ÌÈc˜‰ . ≈»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»»
‰ÏeÒt - ÌÈÓÏ50‡È·Ó - ÏÎÈ‰a ¯ÙÚ ÌL ‰È‰ ‡Ï . ¿«ƒ¿»…»»»»»«≈»≈ƒ

ÏÎÈ‰a BÁÈpÓe ıeÁaÓ ¯ÙÚ51ÏÚ Ô˙BÂ epnÓ Á˜BÏÂ , »»ƒ««ƒ«≈»¿≈«ƒ∆¿≈«
ÌÈn‰ Èt52¯Ù‡ ‡È·Ó BÈ‡Â .53‡È·Ó Ï·‡ , ¿≈««ƒ¿≈≈ƒ≈∆¬»≈ƒ

˙È·ea˜¯54.¯ÙÚk ‡È‰L «¿ƒ∆ƒ¿»»

ועד 48) הכיור מן שאיבתם מאז הלילה עליהם שעבר
בחצי 49)להשקאה. שהרי שרת, בכלי ונתקדשו הואיל

שרת  וכלי בכיור, נתקדשו וגם מודד היה שבמקדש לוג
בלינה. להיפסל יקח 50)מקדשים העפר... "ומן שנאמר:

העפר  נתינת כך ואחר תחילה המים - המים" אל ונתן הכהן
המים. ההיכל.51)אל קרקע נאמר 52)על שלא

יהיה  אשר העפר "ומן אלא: יקח, המשכן ומקרקע בתורה:
מונח  העפר שיהא אלא הכתוב הקפיד לא המשכן", בקרקע
מבחוץ  עפר יכניס אם אבל אחת, שעה המשכן קרקעית על
להשקאה. כשר אינו - הקרקע גבי על יתננו ולא להיכל

הדם 53) כיסוי שלעניין פי על ואף עפר. נקרא האפר שאין
אפר  נתמעט בסוטה - בו ומכסים כעפר נחשב האפר גם
לקרקע. דומה שיהא - המשכן" "בקרקע בה: שנאמר משום

רקוב.54) ירק

.âé:¯Ó‡pL ,¯ÙÚ ‡ÈˆBÈÂ ÏÎÈ‰a Ìc¯˜a ¯tÁÈ ‡ÏÂ¿…«¿…¿«¿…«≈»¿ƒ»»∆∆¡«
ÔkLn‰ Ú˜¯˜a ‰È‰È ¯L‡55¯ÙÚ ‡ÈˆB‰Â ¯ÙÁ Ì‡Â . ¬∆ƒ¿∆¿«¿««ƒ¿»¿ƒ»«¿ƒ»»

.¯Lk -»≈

שהרי 55) המשכן, קרקע על שיהיה אלא הכתוב הקפיד לא
יקח. המשכן ומקרקע נאמר: לא

.ãé.‰¯Lk - d˜L‰ Ck ¯Á‡Â d˙ÁÓ ˙‡ ·È¯˜‰ƒ¿ƒ∆ƒ¿»»¿««»ƒ¿»¿≈»
˙¯L ÈÏÎa ‰pÁÈpiL Ì„˜ d˙ÁÓ ˙‡ÓË56BÊ È¯‰ - ƒ¿»ƒ¿»»…∆∆«ƒ∆»ƒ¿ƒ»≈¬≈

ÈÏÎa eLc˜˙iL Ì„˜ e‡ÓËpL ˙BÁn‰ ÏÎk ,‰„tzƒ»∆¿»«¿»∆ƒ¿¿…∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
˙¯Á‡ ‰ÁÓ e‡È·ÈÂ ,˙¯L57¯Á‡ ‰Án‰ ˙‡ÓË . »≈¿»ƒƒ¿»«∆∆ƒ¿»«ƒ¿»««

˙¯L ÈÏÎa ‰LcwL58‰¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .Û¯Oz BÊ È¯‰ - ∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈¬≈ƒ»≈¿≈ƒ»¿»
‰Án‰ ıÓwzL Ì„˜ 'È‡ ‰‡ÓË'59‰¯Ó‡L B‡ , ¿≈»¬ƒ…∆∆ƒ»≈«ƒ¿»∆»¿»

'‰˙BL ÈÈ‡'60B‡ ,d˙B˜L‰Ï dÏÚa ‰ˆ¯ ‡lL B‡ , ≈ƒ»∆…»»«¿»¿«¿»
‡e‰ ˙nL B‡ ,‰‡ÓË È„Ú e‡aL61‡È‰ ‰˙nL B‡ , ∆»≈≈À¿»∆≈∆≈»ƒ

˙Ù¯O dlk ‰Án‰ È¯‰ -62el‡Ó „Á‡ Ú¯‡ Ì‡Â . ¬≈«ƒ¿»À»ƒ¿∆∆¿ƒ≈«∆»≈≈
.ÔÈÏÎ‡ ÌÈ¯ÈM‰ ÔÈ‡ - ıÓw‰ ·¯wL ¯Á‡««∆»««…∆≈«¿»ƒ∆¡»ƒ

בלבד.56) פה קדושת אלא הגוף קדושת בה שאין
הפדיון.57) יוצאת 58)בדמי ואינה הגוף קדושת שקדשה

יצאו  שלא להם, הראוי את מקדשים שרת שכלי לחולין, עוד
יקדש". בהם הנוגע "כל בהם: ככתוב לחולין עוד

להזכיר 59) אלא באה אינה שהרי להיקרב עוד ראוייה אינה
אינה  וגם ועומדת, בדוקה היא והרי שתיבדק, זו של עוונה
אלא  כשרה אינה שעורים שמנחת נדבה, להיקרב ראוייה

ולעומר. אם 60)לסוטה כי מגילתה, נמחקה לא ועדיין
כורחה. בעל אותה משקים צורך 61)נמחקה עוד ואין

הדשן.62)במנחתה. בבית

.åè,ÔÈÏÎ‡ d˙ÁÓ È¯ÈL ÔÈ‡ - Ô‰k dÏÚa ‰È‰»»«¿»…≈≈¿»≈ƒ¿»»∆¡»ƒ
Ì‰a ˜ÏÁ ÏÚaÏ LiL ÈtÓ63‰lÎ dÏBÚ dÈ‡Â ; ƒ¿≈∆≈«««≈∆»∆¿≈»»À»
‰p‰k È¯ÎÊ ˙ÁÓk ÌÈM‡Ï64˜ÏÁ dÏ LiL ÈtÓ , »ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿≈¿À»ƒ¿≈∆≈»≈∆

da65ÏÚ ÔÈ¯ft˙Ó ÌÈ¯ÈLÂ ,BÓˆÚÏ ·¯˜ ıÓw‰ ‡l‡ ; »∆»«…∆»≈¿«¿¿¿»ƒƒ¿«¿ƒ«
‰È„Ú e‡ˆÓ .ÔLc‰ ˙Èa66ÔÈÓÓBÊ67‡ˆz d˙ÁÓ - ≈«∆∆ƒ¿¿≈∆»¿ƒƒ¿»»≈≈

ÔÈlÁÏ68. ¿Àƒ

כהן 63) מנחת "וכל אמרה: והתורה באה, היא שמשלו
תאכל". לא תהיה אלא 64)כליל נקמצת אינה שמנחתם

המזבח. על כליל ואין 65)עולה באה היא שלכפרתה
קמיצה. בלי קריבה זר ידיהם 66)מנחת שעל סתירתה עדי

לכך. שקר.67)באה שהכל 68)שהעידו פדיון, בלא
הקדש. אינו טעות והקדש היה, בטעות

.æè‰a¯‰ ÌÈL‡ È„È ÏÚ BzL‡Ï ‡p˜Ó‰69‰¯zÒÂ , «¿«≈¿ƒ¿«¿≈¬»ƒ«¿≈¿ƒ¿¿»
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˙Á‡ ‰ÁÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Ì‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÌÚƒ»∆»¿∆»≈∆¬≈∆≈ƒƒ¿»««
˙‡˜ ˙ÁÓ :¯Ó‡pL ;d˙B‡ ‰˜LnLk Ôlk È„È ÏÚ«¿≈À»¿∆«¿∆»∆∆¡«ƒ¿«¿»…

‰a¯‰ ÔÈÈep˜Ï ˙Á‡ ‰ÁÓ - ‡È‰70. ƒƒ¿»««¿ƒƒ«¿≈

ופלוני.69) פלוני עם תסתרי אל בה בכריתות 70)שהתרה
אחת  תורה - הקנאות" תורת "זאת מהפסוק דרשוה ט:

"תורת". אלא "תורות", נאמר שלא הרבה, לקינויין

.æéÏbÏ‚Ï ÏÚaÏ LÈ71ÌÚ ‰˙pf ‡lL ‰ÈÏÚ ‰Úe·La ≈«««¿«¿≈ƒ¿»»∆»∆…ƒ¿»ƒ
¯Á‡ LÈ‡ ÌÚ ‡ÏÂ Ba dÏ ‡pwL ‰Ê LÈ‡72‡lLÂ , ƒ∆∆ƒ≈»¿…ƒƒ«≈¿∆…

¯Á‡ ‡ÏÂ ‡OpzL Ì„˜ ‰Ò¯‡˙pMÓ ÂÈzÁz ‰˙pÊƒ¿»«¿»ƒ∆ƒ¿»¿»…∆∆ƒ»≈¿…««
˙‡OpL73‚Ó BÈ‡ Ï·‡ .Ì„˜ ‰˙pÊ ‡lL ‰ÈÏÚ ÏbÏ ∆ƒ»¬»≈¿«¿≈»∆»∆…ƒ¿»…∆

;d¯ÈÊÁ‰Â dL¯b Ì‡ ,dL¯bL ¯Á‡ ‡ÏÂ ÔÈÒe¯‡‰»≈ƒ¿…««∆≈¿»ƒ≈¿»¿∆¡ƒ»
‰Ê ˙Úa ‰˙pÊ Ì‡L74ÂÈÏÚ ¯Ò‡z ‡Ï75ÏÚazL ÏÎÂ , ∆ƒƒ¿»¿≈∆…≈»≈»»¿…∆ƒ»≈

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dnÚ ‰˙Ó BÈ‡ BÏ ‰¯eÒ‡ ‰È‰z ‡ÏÂ¿…ƒ¿∆¬»≈«¿∆ƒ»¿ƒ»ƒ
‰ÈÏÚ ÏbÏ‚Ó BÈ‡ - BzÓ·È Òk76‰˙pÊ ‡lL »«¿ƒ¿≈¿«¿≈»∆»∆…ƒ¿»

Ì·È ˙¯ÓBL ‰˙È‰Lk77‡lL ‰ÈÏÚ ÏbÏ‚Ó Ï·‡ . ¿∆»¿»∆∆»»¬»¿«¿≈»∆»∆…
ÂÈÁ‡ ˙Áz ‰˙pÊ78BÊ È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙Áz ‰˙pÊ Ì‡L ; ƒ¿»««»ƒ∆ƒƒ¿»««»ƒ¬≈

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡79ÏbÏ‚Ó - d¯ÈÊÁ‰Â dL¯b Ì‡ ÔÎÂ . ¬»»»¿≈ƒ≈¿»¿∆¡ƒ»¿«¿≈
ÌÈBL‡¯‰ ÔÈ‡eOpa ÂÈzÁz ‰˙pÊ ‡lL ‰ÈÏÚ80LÈÂ . »∆»∆…ƒ¿»«¿»«ƒƒ»ƒƒ¿≈

‡lLÂ ,ÂÈzÁz ‰Êz ‡lL ,‡a‰Ïa ‰ÈÏÚ ÏbÏ‚Ï BÏ¿«¿≈»∆»ƒ¿«»∆…ƒ¿∆«¿»¿∆…
,CÎÈÙÏ .¯ÈÊÁÈÂ L¯‚È Ì‡ ‰p¯ÈÊÁiL ¯Á‡ ‰Êzƒ¿∆««∆«¬ƒ∆»ƒ¿»≈¿«¬ƒ¿ƒ»
dÏ eÚ¯‡ÈÂ ,d˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÌÈÓ - ‡a‰Ï ‰ÊzLk¿∆ƒ¿∆¿«»«ƒ¿ƒ»¿∆∆¿»

˙BÚ¯‡Ó‰ Ô˙B‡81ÔÓ‡ - ÔÓ‡ ÔÓ‡ :¯Ó‡ CÎÏ . »«¿…»¿»∆¡«»≈»≈»≈
ÔÓ‡ ,‰‡eO ÔÓ‡ ;¯Á‡ LÈ‡Ó ÔÓ‡ ,‰Ê LÈ‡Ó≈ƒ∆»≈≈ƒ«≈»≈¿»»≈

.‡a‰Ï ÔÓ‡ ,¯·ÚLÏ ÔÓ‡ ;‰Òe¯‡¬»»≈¿∆»«»≈¿«»

להטיל.71) בו.72)לכלול, לה קינא כלומר,73)שלא
על  גם כשמשביעה אבל משביעה, אינו שהארוסה פי על אף
זנותה  על להשביעה הוא מוסיף נישואין שאחר זנות
ומכאן  ארוסה, בהיותה לה קינא לא ואפילו משנתארסה,

התורה". מן שבועה גירושיה.74)ל"גלגול בזמן
לבעלה.75) מותרת שזינתה כשמשביעה 76)שגרושה

כניסתה. ליבם 77)לאחר ומצפה הקודם בעלה שמת
ליבם. מותרת שזינתה יבם שומרת שהרי שייבמנה,

[=חי].78) קיים היבם.79)כשהיה זינתה 80)על שאם
לעולם. עליו נאסרה מערערים 81)אז, מים "לכשתטמא

כאדם  גרונה לתוך לה חוזרים - אותה" ובודקים אותה
ערער. כעושה נראה משקה ידי על הנחנק

.çé˙B‡p˜Ï Ï‡¯OÈ Èa ÏÚ ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓ82,Ô‰ÈLÏ ƒ¿«¬»ƒ«¿≈ƒ¿»≈¿«…ƒ¿≈∆
BzL‡ ˙‡ ‡p˜Â :¯Ó‡pL83,BzL‡ ˙‡ ‡p˜Ó‰ ÏÎÂ . ∆∆¡«¿ƒ≈∆ƒ¿¿»«¿«≈∆ƒ¿

‰¯‰Ë Áe¯ Ba ‰ÒÎ84CBzÓ ‡Ï dÏ ‡p˜È ‡ÏÂ . ƒ¿¿»«»√»¿…¿«≈»…ƒ
‡ÏÂ L‡¯ ˙el˜ CBzÓ ‡ÏÂ ‰ÁÈO CBzÓ ‡ÏÂ ˜BÁO¿¿…ƒƒ»¿…ƒ«…¿…
¯·Ú Ì‡Â .‰ÓÈ‡ ‰ÈÏÚ ÏÈh‰Ï ‡ÏÂ ‰·È¯Ó CBzÓƒ¿ƒ»¿…¿«ƒ»∆»≈»¿ƒ»«

c‰ ÏkÓ „Á‡ CBzÓ ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ ‡p˜Âel‡‰ ÌÈ¯· ¿ƒ≈»ƒ¿≈≈ƒƒ∆»ƒ»«¿»ƒ»≈
.Èep˜ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ

בפריצות.82) יתנהגו שלא בהן ולהתרות זו 83)להזהירן
עקיבא. רבי כדברי את 84)חובה, ששונא ממרום,

הפריצות.

.èé‰lÁz ÌÈ„Ú ÈÙa ˙Â‡p˜Ïe ıt˜Ï Èe‡¯ ÔÈ‡85, ≈»ƒ¿…¿«…ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»
È„k ,‰¯‰Ê‡Â ‰¯‰Ë C¯„·e ˙Áa ,dÈ·Ï BÈa ‡l‡∆»≈¿≈»¿««¿∆∆»√»¿«¿»»¿≈

ÏBLÎn‰ ¯ÈÒ‰Ïe ‰¯LÈ C¯„a dÎÈ¯„‰Ï86ÈÓ ÏÎÂ . ¿«¿ƒ»¿∆∆¿»»¿»ƒ«ƒ¿¿»ƒ
Ô¯È‰ÊÓe B˙È· È·e ÂÈa ÏÚÂ BzL‡ ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ«ƒ¿¿«»»¿≈≈«¿ƒ»

„˜BÙe87ÏkÓ ÔÈÓÏL Ô‰L Ú„iL „Ú „ÈÓz Ô‰ÈÎ¯c ≈«¿≈∆»ƒ«∆≈«∆≈¿≈ƒƒ»
Èk zÚ„ÈÂ :¯Ó‡pL ;‡ËBÁ ‰Ê È¯‰ - ÔBÚÓe ‡ËÁ≈¿≈»¬≈∆≈∆∆¡«¿»«¿»ƒ

EÏ‰‡ ÌBÏL88EÂ z„˜Ùe ,89.‡ËÁ˙ ‡ÏÂ »»√∆»«¿»»¿¿…∆¡»

לבינה,85) בינו קנאה מטיל הוא שבזה הראשונה, בפעם
פי  על ואף בבית, ורוגז לכעס וגורם אחרים בפני שמביישה
בפעם  אבל השנייה, בפעם אלא זה אין לקנאות, שמצוה

לבינה. בינו קנאה להטיל לו אסור לא 86)הראשונה אבל
"שיאמר  רבינו: דברי מפרש לטור ובפרישה ולצער, להקניט
אלא  לך מקנא אני אותך לאסור מנת על שלא בפירוש לה

לו". והדומה הכיעור מן ומבקר.87)שתיזהרי בודק
אשתו.88) ביתו.89)זו בני אלו

ּבסּיעּתא נׁשים ספר ונגמר סֹוטה, הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָסליקּו
ְִַָדׁשמּיא.

˙BÎÏ‰ :ÌÈ˜¯t ‰LÏLe ÌÈMÓÁ ÂÈ˜¯t ÔÈÓeƒ¿«¿»»¬ƒƒ¿»¿»ƒƒ¿
- ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ - ˙eLÈ‡ƒ∆¿ƒ«¬ƒ»¿»ƒƒ¿≈ƒ
‰ÓL - ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL¿»»»¿»ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»¿…»
.ÌÈ˜¯t ‰LÏL - ‰Ïe˙· ‰¯Ú ˙BÎÏ‰ .ÌÈ˜¯t¿»ƒƒ¿«¬»¿»¿»¿»ƒ

.ÌÈ˜¯t ‰Úa¯‡ - ‰ËBÒ ˙BÎÏ‰ƒ¿»«¿»»¿»ƒ

און כל ּבי ּתׁשלט ואל ,ּבאמרת הכן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּפעמי

ה'תשע"ה  אלול ט"ז שני יום

`Ede iWing xtq¥¤£¦¦§
dXcw xtq¥¤§ª¨

È¯eq‡ ˙BÎÏ‰ .‡ :Ô¯ecÒ ‡e‰ ‰ÊÂ .LÏL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»»¿∆ƒ»ƒ¿ƒ≈
˙BÎÏ‰ .‚ .˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰ .· .‰‡Èaƒ»ƒ¿«¬»¬ƒ¿

n‰Â .‰ËÈÁLÔ˙BÓLa ˙BL¯ÙÓ Ô‰a ˙BÏÏÎp‰ ˙BÂˆ ¿ƒ»¿«ƒ¿«ƒ¿»»∆¿…»ƒ¿»
.Ô˙BÓB˜Óa
-dyecwxtqd̀iAixEQìzFkld

ƒ¿»
¦§¦¥¦̈

-dyecwxtq
d`iA ixEQ` zFkld¦§¦¥¦¨

,‰OÚ ˙Á‡ ‰ÂˆÓ .˙BˆÓ ÌÈLÏLe Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»««¬≈
:ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ ÌÈLÏLe¿ƒ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
.·‡ ˙L‡ ÏÚ ‡·Ï ‡lL (· .Ì‡‰ ÏÚ ‡·Ï ‡lL (‡∆…»…«»≈∆…»…«≈∆»
.·‡ ˙L‡ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL („ .˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (‚∆…ƒ¿…»∆…ƒ¿…«≈∆»
(Ê .˙a‰ ÏÚ·Ï ‡lL (Â .Ôa‰ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL (‰∆…ƒ¿…««≈∆…ƒ¿…««
.dz·e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Á .˙a‰ ˙a ÏÚ·Ï ‡lL∆…ƒ¿…«««∆…ƒ»ƒ»ƒ»
‰M‡ ‡OÏ ‡lL (È .da ˙·e ‰M‡ ‡OÏ ‡lL (Ë∆…ƒ»ƒ»«¿»∆…ƒ»ƒ»
‡lL (·È .·‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (‡È .dza ˙·e«ƒ»∆…ƒ¿…¬»∆…
.·‡‰ ÈÁ‡ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (‚È .Ì‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ïƒ¿…¬≈∆…ƒ¿…≈∆¬ƒ»»
˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (ÂË .Ôa‰ ˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL („È∆…ƒ¿…≈∆«≈∆…ƒ¿…≈∆
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d`iaקמו ixeqi` zekld - dyecw xtq - lel` f"h ipy mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

·kLÏ ‡lL (ÊÈ .BzL‡ ˙BÁ‡ ÏÚ·Ï ‡lL (ÊË .Á‡»∆…ƒ¿…¬ƒ¿∆…ƒ¿«
(ËÈ .‰ÈÏÚ ‰Ó‰a ‰M‡ ‡È·z ‡lL (ÁÈ .‰Ó‰a ÌÚƒ¿≈»∆…»ƒƒ»¿≈»»∆»
(‡Î .·‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL (Î .¯ÎÊ ÌÚ ·kLÏ ‡lL∆…ƒ¿«ƒ»»∆…¿«∆¿«»
˙L‡ ÏÚ·Ï ‡lL (·Î .·‡ ÈÁ‡ ˙Â¯Ú ˙Bl‚Ï ‡lL∆…¿«∆¿«¬ƒ»∆…ƒ¿…≈∆
ÔzÁ˙‰Ï ‡lL („Î .‰c ÏÚ·Ï ‡lL (‚Î .LÈ‡ƒ∆…ƒ¿…ƒ»∆…¿ƒ¿«≈
ÈBnÚ ‡B·È ‡lL (‰Î .˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚa¿¿≈»ƒ«»∆…»«ƒ
ÈLÈÏL ¯Bc ˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÂÎ .'‰ Ï‰˜a È·‡BÓe»ƒƒ¿«∆…¿«¿ƒ¿ƒƒ
ÈLÈÏL ¯Bc ˜ÈÁ¯‰Ï ‡lL (ÊÎ .Ï‰wa ‡B·lÓ È¯ˆÓƒ¿ƒƒ»«»»∆…¿«¿ƒ¿ƒƒ
.Ï‰wa ¯ÊÓÓ ‡·È ‡lL (ÁÎ .Ï‰wa ‡B·lÓ ÈÓB„‡¬ƒƒ»«»»∆…»…«¿≈«»»
¯ÎÊ Ò¯ÒÏ ‡lL (Ï .Ï‰wa ÒÈ¯Ò ‡·È ‡lL (ËÎ∆…»…»ƒ«»»∆…¿»≈»»
ÏB„b Ô‰k ‡OÈ ‡lL (‡Ï .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a elÙ‡¬ƒ¿≈»«»»∆…ƒ»…≈»
elÙ‡ ‰ÓÏ‡ ÏB„b Ô‰k ÏÚ·È ‡lL (·Ï .‰ÓÏ‡«¿»»∆…ƒ¿«…≈»«¿»»¬ƒ
‰Ïe˙a ÏB„b Ô‰k ‡OiL (‚Ï .ÔÈ‡eO ‡Ïa¿…ƒƒ∆ƒ»…≈»¿»
‡lL (‰Ï .‰Le¯b Ô‰k ‡OÈ ‡lL („Ï .‰È˙e¯Úa¿«¬∆»∆…ƒ»…≈¿»∆…
·¯˜È ‡lL (ÊÏ .‰ÏÏÁ ‡OÈ ‡lL (ÂÏ .‰BÊ ‡OÈƒ»»∆…ƒ»¬»»∆…ƒ¿«
.ÏÚa ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ˙BÈ¯Ú‰ ÏkÓ ˙Á‡Ï Ì„‡»»¿««ƒ»»¬»¿««ƒ∆…»«

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
מלקין 1) שאין דין: בית במיתת או בכרת שהן העריות יבאר

על  הבא חכם: לתלמיד אפילו התראה בלא ממיתין ולא
אין  מכלום: פטור ושהאנוס עשה, או לאוין מחייבי אחד
על  והבא מערה נקרא הוא זה אי ודין לדעת: אלא קישוי
הערוה  על הבא או קישוי בלא אסורה ביאה ודין האשה:
טריפה  בהמה עם ששכב הטריפה, על הבא ודין כמתעסק:
ויהיה  האיש יהיה כמה בן טומטום: עם או הזכר עם או
כמכחול  בנאפים לראות נזקקים העדים אם האשה: וכן חייב
האשה  ודין החזקה: על וסוקלין ושורפין מלקין בשפופרת:
מקודשת  בתי שאמר האב ודין בשכונותיה: נדה שהוחזקה

אני. מקודשת שאמרה האשה או לזה היא

.à‰¯Bza ˙B¯eÓ‡‰ ˙BÈ¯Ú‰ ÏkÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰«»«««ƒ»»¬»»¬«»
ÏkÓ ‰OÚÈ ¯L‡ Ïk Èk :¯Ó‡pL ;˙¯k ·iÁ - „ÈÊÓa¿≈ƒ«»»≈∆∆¡«ƒ»¬∆«¬∆ƒ…
,Ì‰ÈL - ¯ÓB‚Â ˙BLÙp‰ e˙¯ÎÂ ‰l‡‰ ˙·ÚBz‰«≈…»≈∆¿ƒ¿¿«¿»¿≈¿≈∆
˙‡hÁ ÔÈ·iÁ - ÔÈ‚‚BL eÈ‰ Ì‡Â .˙ÏÚ·p‰Â ÏÚBa‰«≈¿«ƒ¿∆∆¿ƒ»¿ƒ«»ƒ«»
¯˙È ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓa ‡e‰L ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ LÈÂ .‰Úe·¿̃»¿≈ƒ»¬»∆¿ƒ«≈ƒ»≈

.ÔlÎa ‰ÂM‰ ˙¯k‰ ÏÚ««»≈«»∆¿À»

.áeÈ‰ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a LiL ˙BÈ¯Ú‰ Ô˙B‡»»¬»∆≈»∆ƒ«≈ƒƒ»
ÔÈ˙ÈÓÓ - Ì‰ÈOÚnÓ eL¯t ‡ÏÂ ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ¿«¿»»¿…≈¿ƒ«¬≈∆¿ƒƒ

.Ô‰a ‰¯eÓ‡‰ ‰˙ÈÓ Ô˙B‡»ƒ»»¬»»∆

.â‡ÏÂ ÔÈ˙ÈÓÓ ÔÈ‡ - ÌÎÁ „ÈÓÏz ¯·BÚ‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»≈«¿ƒ»»≈¿ƒƒ¿…
‰‡¯˙‰ ‰z ‡lL ;‰‡¯˙‰ ÌL ‰È‰zL „Ú ÔÈ˜ÏÓ«¿ƒ«∆ƒ¿∆»«¿»»∆…ƒ¿»«¿»»

.„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï ‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa¿»»∆»¿«¿ƒ≈≈¿≈ƒ

.ãÔ˙˙ÈnL Ô‰Ó - ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a LiL ˙BÈ¯Ú‰»¬»∆≈»∆ƒ«≈ƒ≈∆∆ƒ»»
Ô˙˙ÈnL Ô‰Óe ,‰Ù¯Oa Ô˙˙ÈnL Ô‰Óe ,‰ÏÈ˜Òaƒ¿ƒ»≈∆∆ƒ»»ƒ¿≈»≈∆∆ƒ»»
ÏÚÂ ,Bn‡ ÏÚ ‡a‰ :‰ÏÈ˜Òa Ô˙˙ÈnL el‡Â .˜Áa¿∆∆¿≈∆ƒ»»ƒ¿ƒ»«»«ƒ¿«

;B˙lk ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,Ba ˙L‡ ÏÚÂ ,ÂÈ·‡ ˙L‡≈∆»ƒ¿«≈∆¿¿ƒ«ƒ¿≈«»
‰M‡‰Â ;‰Ó‰a ÌÚ ·ÎBM‰Â ;¯ÎÊ ÌÚ ·ÎBM‰Â¿«≈ƒ»»¿«≈ƒ¿≈»¿»ƒ»

.‰ÈÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰‡È·n‰«¿ƒ»∆«¿≈»»∆»

.ä˙a ÏÚ ‡a‰ :‰Ù¯Oa Ô˙˙ÈnL ˙BÈ¯Ú‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈»¬»∆ƒ»»ƒ¿≈»«»««
ÏÚÂ ;da ˙a ÏÚÂ ,dza ˙a ÏÚÂ ,BzL‡ ÈiÁa BzL‡ƒ¿¿«≈ƒ¿¿««ƒ»¿««¿»¿«
ÏÚ ‡a‰Â ;‰È·‡ Ì‡ ÏÚÂ ,dn‡ Ì‡ ÏÚÂ ,BzL‡ Ì‡≈ƒ¿¿«≈ƒ»¿«≈»ƒ»¿«»«

.Ba ˙a ÏÚÂ ,Bza ˙a ÏÚÂ ,Bzaƒ¿««ƒ¿««¿

.å;„·Ïa LÈ‡ ˙L‡ ‡l‡ ˜Áa ‰Â¯Ú EÏ ÔÈ‡≈¿∆¿»¿∆∆∆»≈∆ƒƒ¿«
,˙Ù‡p‰Â Û‡p‰ ˙ÓeÈ ˙BÓ :¯Ó‡pL‰¯eÓ‡‰ ‰˙ÈÓe ∆∆¡«««…≈¿«…»∆ƒ»»¬»

‡È‰ - Ô‰k ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â .˜Á ‡È‰ Ì˙Ò ‰¯Bza«»¿»ƒ∆∆¿ƒ»¿»«…≈ƒ
Èk Ô‰k LÈ‡ ˙·e :¯Ó‡pL ;˜Áa dÏÚB·e ,‰Ù¯O·ƒ¿≈»¬»¿∆∆∆∆¡««ƒ…≈ƒ
‰O¯‡Ó ‰¯Ú ‰˙È‰ Ì‡Â .Û¯Oz L‡a ,˙ÊÏ ÏÁ≈̇≈ƒ¿…»≈ƒ»≈¿ƒ»¿»«¬»¿…»»
‰Ïe˙· ‰¯Ú ‰È‰˙ Èk :¯Ó‡pL ;‰ÏÈ˜Òa Ì‰ÈL -¿≈∆ƒ¿ƒ»∆∆¡«ƒƒ¿∆«¬»¿»
¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÌÈ·‡a Ì˙‡ ÌzÏ˜Òe ,¯ÓB‚Â¿≈¿«¿∆…»»¬»ƒ¿»»∆∆¡«
.‰ÏÈ˜Òa Ô‰ È¯‰ - Ìa Ì‰ÈÓc e˙ÓeÈ ˙BÓ :‰¯Bza«»»¿≈∆»¬≈≈ƒ¿ƒ»

.æ˙˙ÈÓ Ì‰a ÔÈ‡Â ,„·Ïa ˙¯Îa - Ôlk ˙BÈ¯Ú‰ ¯‡L¿»»¬»À»¿»≈ƒ¿«¿≈»∆ƒ«
˙Èa - ‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈc ˙Èa≈ƒ¿ƒ»ƒ»»≈ƒ¿«¿»»≈

.ÔÈ˜BÏ - ˙B˙¯k È·iÁ ÏkL ;Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏÓ ÔÈcƒ«¿ƒ»∆»«»≈¿≈ƒ

.ç‰˜BÏ ‡e‰ - „ÈÊÓa ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰«»«««≈«»≈»ƒ¿≈ƒ∆
˙Á‡ ÏÚ ‡a‰Â .ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt - ‚‚BLa Ì‡Â .‡È‰Â¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿¿«»«««
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - „ÈÊÓa ˙BiM‰Ó≈«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ«««¿
BÈ‡ - ‰OÚ È·iÁÓ ˙Á‡ ÏÚ ‡a‰ Ï·‡ .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¬»«»«««≈«»≈¬≈≈
È„k ˙ec¯Ó ˙kÓ ÔÈc ˙Èa Ì˙B‡ ek‰ Ì‡Â .‰˜BÏ∆¿ƒƒ»≈ƒ«««¿¿≈

.Ì„Èa ˙eL¯‰ - ‰¯·Ú‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒƒ»¬≈»»¿¿»»

.è,Ôa¯w‰ ÔÓe ˙e˜Ïn‰ ÔÓ ,ÌeÏkÓ ¯eËt - Òe‡»»ƒ¿ƒ««¿ƒ«»¿»
‡Ï ‰¯ÚpÏÂ :¯Ó‡pL ;‰˙Èn‰ ÔÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ«ƒ»∆∆¡«¿««¬»…
;ÏÚ·p‰ Ò‡pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .¯·„ ‰OÚ«̇¬∆»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡««ƒ¿»
.˙Ú„Ï ‡l‡ ÈeM˜ ÔÈ‡L ,Ò‡ BÏ ÔÈ‡ - ÏÚBa‰ Ï·‡¬»«≈≈…∆∆≈ƒ∆»¿««
‰¯eËt - ÔBˆ¯a dÙBÒÂ Ò‡a d˙‡Èa ˙lÁzL ‰M‡Â¿ƒ»∆¿ƒ«ƒ»»¿…∆¿»¿»¿»
‡lL d„Èa ÔÈ‡ Ò‡a ÏÚ·Ï ÏÈÁ˙‰MnL ;ÌeÏkÓƒ¿∆ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿…¿…∆≈¿»»∆…
.˙Bˆ¯Ï d˙B‡ ‰ÙBk BÚ·ËÂ Ì„‡‰ ¯ˆiL ,‰ˆ¯zƒ¿∆∆≈∆»»»¿ƒ¿∆»ƒ¿

.é‰ ‡e‰ - „·Ïa ‰¯ËÚ‰ L‡¯ ÒÈÎn‰,‰¯ÚÓ ‡¯˜p ««¿ƒ…»¬»»ƒ¿««ƒ¿»«¬∆
‡e‰ - ¯·‡‰ Ïk ÒÈÎn‰Â .‰¯Ú‰ d¯˜Ó ˙‡ :ÔBLlÓƒ¿∆¿…»∆¡»¿««¿ƒ»»≈∆
‰¯Ún‰ „Á‡ ,˙B¯eÒ‡‰ ˙B‡Èa‰ ÏÎ·e .¯ÓB‚ ‡¯˜p‰«ƒ¿»≈¿»«ƒ»¬∆»««¬∆
,Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ÈˆB‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .¯ÓBb‰ „Á‡Â¿∆»«≈¿««ƒ∆…ƒƒ¿«∆«
L‡¯ ÒÈÎ‰L ÔÂÈk ,¯Ó‚ ‡ÏÂ L¯tL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈≈¿…»«≈»∆ƒ¿ƒ…
B‡ ˙¯k B‡ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ì‰ÈL e·iÁ˙ ‰¯ËÚ‰»¬»»ƒ¿«¿¿≈∆ƒ«≈ƒ»≈
‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‡a‰ „Á‡Â) .˙ec¯Ó ˙kÓ B‡ ˙e˜ÏÓ«¿«««¿¿∆»«»«»∆¿»
‰¯ÚiMÓ - (dk¯„k ‡lL ‰ÈÏÚ ‡a‰ „Á‡Â dk¯„k¿«¿»¿∆»«»»∆»∆…¿«¿»ƒ∆«¬∆
˙kÓ B‡ ˙e˜ÏÓ B‡ ˙¯Î B‡ ‰˙ÈÓ Ô‰ÈL e·iÁ˙È da»ƒ¿«¿¿≈∆ƒ»»≈«¿««
ÏÚ ,ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰L ÔÈa ÔÈ·ÎBL eÈ‰L ÔÈa .˙ec¯Ó«¿≈∆»¿ƒ≈∆»¿ƒ«

.·eiÁ‰ ‡e‰ ‰¯ËÚ‰ ˙ÒÎ‰«¿»«»¬»»«ƒ
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קמז d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - lel` f"h ipy mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.àé‰È‰L ‡l‡ ,ÈeM˜ ‡Ïa ‰¯eÒ‡ ‰‡Èa ‡a‰ Ïk»«»ƒ»¬»¿…ƒ∆»∆»»
,ÌÈÏBÁ‰ ÔB‚k ,ÌÈ˙n‰ ¯·‡ BÓk ÏcÏ„Ó BlL ¯·‡‰»≈∆∆¿À¿»¿≈∆«≈ƒ¿«ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,‰nÁ ÒÈ¯Ò ÔB‚k ,Ck „ÏBpL ÈÓ B‡ƒ∆«»¿¿ƒ«»««ƒ
‡ÏÂ ˙¯k ‡Ï ·iÁ BÈ‡ - B„Èa ¯·‡‰ ˙‡ ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ∆»≈∆¿»≈«»…»≈¿…
Ï·‡ .‰‡Èa BÊ ÔÈ‡L ;‰˙ÈÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙e˜ÏÓ«¿¿≈»ƒ«ƒ»∆≈ƒ»¬»
Ì‰ÈL ˙‡ ÔÈkÓ ÔÈc ˙È·e ,‰Óe¯z‰ ÔÓ ‡e‰ ÏÒBt≈ƒ«¿»≈ƒ«ƒ∆¿≈∆

.˙ec¯Ó ˙kÓ«««¿

.áéÈt ÏÚ Û‡ ,˜qÚ˙Ók ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰«»«∆¿»ƒ»¬»¿ƒ¿«≈««ƒ
.˙BiM·e ÔÈÂ‡Ï È·iÁa ÔÎÂ .·iÁ - CÎÏ B˙ek ÔÈ‡L∆≈«»»¿»«»¿≈¿«»≈»ƒ«¿ƒ
¯eËt - ‰˙Ó ‡È‰Â ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰ Ï·‡¬»«»«∆¿»ƒ»¬»¿ƒ≈»»
.¯eËt ‡e‰L ÔÈÂ‡Ï È·iÁa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÌeÏkÓƒ¿¿≈»ƒ«¿«»≈»ƒ∆»
- ‰Ù¯Ë ‰Ó‰a ÌÚ ·ÎML B‡ ,‰Ù¯h‰ ÏÚ ‡a‰Â¿«»««¿≈»∆»«ƒ¿≈»¿≈»
.‰Ê ÈÏÁÓ ˙eÓÏ BÙBqL Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰ ÈÁ ;·iÁ«»«««ƒ∆»≈…ƒ∆
- ˙Òk¯ÙÓ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ÔÈÓÈÒ ÈL da ËÁL elÙ‡Â«¬ƒ»«»¿≈ƒ»ƒ«¬«ƒƒ¿«¿∆∆
.dL‡¯ ÊÈziL „Ú B‡ ˙eÓzL „Ú ,·iÁ ‰ÈÏÚ ‡a‰«»»∆»«»«∆»«∆«ƒ…»

.âéÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡ ,el‡Ó ‰¯eÒ‡ ‰M‡ Ïk»ƒ»¬»≈≈ƒ»¿»«»»ƒ
B‡ ‰˙ÈÓ ·iÁ - ‰ÈÏÚ ‡a‰ ÏB„b ,‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»»«¿»»«»»∆»«»ƒ»
Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏkÓ ‰¯eËt ‡È‰Â ;˙e˜ÏÓ B‡ ˙¯k»≈«¿¿ƒ¿»ƒ¿∆»ƒ≈

Át ‰˙È‰ Ì‡Â .‰ÏB„‚ ‰˙È‰Ô‰ÈL È¯‰ - ‰fÓ ‰˙e »¿»¿»¿ƒ»¿»¿»ƒ∆¬≈¿≈∆
‡aL ‰ÏB„‚ ‰M‡ ÔÎÂ .‰‡Èa d˙‡Èa ÔÈ‡L ,ÔÈ¯eËt¿ƒ∆≈ƒ»»ƒ»¿≈ƒ»¿»∆»
‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰ Ì‡ :ÔË˜ ‰ÈÏÚ»∆»»»ƒ»»∆≈«»ƒ¿∆»»«¿»
;¯eËt ‡e‰Â ,˙e˜ÏÓ B‡ ‰˙ÈÓ B‡ ˙¯k ˙·iÁ ‡È‰ -ƒ«∆∆»≈ƒ»«¿¿»
.ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL - ‰hÓÏe ÌÈL ÚLz Ôa ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆≈«»ƒ¿«»¿≈∆¿ƒ

.ãé,‰¯Ú‰L ÔÂÈk ,ÂÈÏÚ ¯ÎÊ ‡È·‰ B‡ ¯Îf‰ ÏÚ ‡a‰«»««»»≈ƒ»»»»≈»∆∆¡»
¯ÎÊ ˙‡Â :¯Ó‡pL ;ÌÈÏ˜Ò - ÌÈÏB„b Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡ƒ»¿≈∆¿ƒƒ¿»ƒ∆∆¡«¿∆»»
‰È‰ Ì‡Â .ÏÚ· B‡ ÏÚBa ‰È‰L ÔÈa - ·kL˙ ‡Ï…ƒ¿«≈∆»»≈ƒ¿»¿ƒ»»
‡aL ‰Ê - ‰ÏÚÓÂ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË»̃»∆≈«»ƒ¿∆»»«¿»∆∆»
Ì‡Â .¯eËt ÔËw‰Â ,Ï˜Ò BÓˆÚ ÏÚ B‡È·‰ B‡ ÂÈÏÚ»»¡ƒ««¿ƒ¿»¿«»»»¿ƒ
Èe‡¯Â .ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - ˙BÁt B‡ ÚLz Ôa ¯Îf‰ ‰È‰»»«»»∆≈«»¿≈∆¿ƒ¿»
·ÎML ÈÙÏ ,˙ec¯Ó ˙kÓ ÏB„b‰ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ¿««»«««¿¿ƒ∆»«

.ÚLz ÔaÓ ˙BÁt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,¯ÎÊ ÌÚƒ»»¿««ƒ∆»ƒ∆≈«

.åèÒBÈ‚B¯c‡ ÏÚ ‡a‰ [B‡ ¯Îf‰ ÏÚ ‡a‰ „Á‡]∆»«»««»»«»««¿¿ƒ
- B˙e·˜ C¯c ÂÈÏÚ ‡a Ì‡Â] ;·iÁ - B˙e¯ÎÊ C¯c∆∆«¿«»¿ƒ»»»∆∆«¿
ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ .‡e‰ ˜ÙÒ - ÌBËÓh‰Â .[¯eËt»¿«À¿»≈¿ƒ»«»«
ÔÈkÓ - [B˙e·˜ C¯c] ÒBÈ‚B¯c‡ ÏÚ B‡ ÌBËÓh‰«À¿««¿¿ƒ∆∆«¿«ƒ
.‰M‡ ‡OÏ ¯zÓ ÒBÈ‚B¯c‡‰Â .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡«««¿¿»«¿¿ƒÀ»ƒ»ƒ»

.æèÔ‰ÈL - ÂÈÏÚ ‰Ó‰a ‡È·‰L B‡ ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡a‰«»««¿≈»∆≈ƒ¿≈»»»¿≈∆
ÔÈa - Ez·ÎL Ôz˙ ‡Ï ‰Ó‰a ÏÎ·e :¯Ó‡pL ;ÔÈÏ˜Òƒ¿»ƒ∆∆¡«¿»¿≈»…ƒ≈¿»¿¿≈
ÛBÚÂ ‰iÁ „Á‡Â ‰Ó‰a „Á‡Â .ÂÈÏÚ d‡È·‰ B‡ dÚ·¯L∆¿»»¡ƒ»»»¿∆»¿≈»¿∆»«»»
‰ÏB„b ÔÈa ‰Ó‰·a ·e˙k‰ ˜lÁ ‡ÏÂ .‰ÏÈ˜Òa Ïk‰ -«…ƒ¿ƒ»¿…ƒ≈«»ƒ¿≈»≈¿»
,d˙„Ï ÌBÈa elÙ‡ - ‰Ó‰a ÏÎ·e :¯Ó‡pL ;‰pË˜Ïƒ¿«»∆∆¡«¿»¿≈»¬ƒ¿≈»»
ÔÂÈk ,(dk¯„k ‡lL ÔÈa dk¯„k ÔÈa ‰ÈÏÚ ‡a‰)«»»∆»≈¿«¿»≈∆…¿«¿»≈»

.·iÁ Ba ‰˙¯Ú‰L B‡ da ‰¯Ú‰L∆∆¡»»∆∆∆¿»«»

.æé‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË»̃»∆≈«»ƒ¿∆»∆»««¿≈»
.¯eËt ‡e‰Â ,B„È ÏÚ ˙Ï˜Ò ‡È‰ - ÂÈÏÚ d‡È·‰ B‡¡ƒ»»»ƒƒ¿∆∆«»¿»
.‰Ó‰a‰ ˙‡ ÔÈÏ˜BÒ ÔÈ‡ - ˙BÁt B‡ ÚLz Ôa ‰È‰»»∆≈«»≈¿ƒ∆«¿≈»
‰Ó‰a ‰‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰pË˜ ÔÎÂ¿≈¿«»«»»ƒ¿∆»∆≈ƒ»¿≈»
ÔÂÈk ,‰pË˜ ‰Ó‰a ÔÈa ‰ÏB„‚ ‰Ó‰a ÔÈa ,‰ÈÏÚ ‰iÁÂ¿«»»∆»≈¿≈»¿»≈¿≈»¿«»≈»
‡lL ÔÈa dk¯„k ÔÈa) ,‰Ó‰a‰ da ‰˙¯Ú‰L∆∆∆¿»»«¿≈»≈¿«¿»≈∆…
‰˙È‰ Ì‡Â .‰¯eËt ‡È‰Â ,˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ - (dk¯„k¿«¿»«¿≈»ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿ƒ»¿»
ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .ÔÈÏ˜Ò Ô‰ÈL - ‰ÏB„‚¿»¿≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ«»»ƒ

.˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡ - ‰hÓÏe¿«»≈«¿≈»ƒ¿∆∆

.çé‰M‡‰Â ,‰‚‚La ‰Ó‰a‰ ÌÚ ·ÎBM‰ ÔÎÂ¿≈«≈ƒ«¿≈»ƒ¿»»¿»ƒ»
‰Ó‰a‰ ÔÈ‡ - ‰‚‚La ‰ÈÏÚ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‰‡È·‰L∆≈ƒ»∆«¿≈»»∆»ƒ¿»»≈«¿≈»
˙BÈ¯Ú‰ Ïk .ÌÈÏB„b Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Ô„È ÏÚ ˙Ï˜Òƒ¿∆∆«»»¿««ƒ∆≈¿ƒ»»¬»
,¯eËt ÔËw‰ - ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ‰È‰L ÔlkÀ»∆»»∆»»¿∆»»»«»»»
- ÔLÈ „Á‡Â ¯Ú „Á‡ .e¯‡aL BÓk ,·iÁ ÏB„b‰Â¿«»«»¿∆≈«¿∆»≈¿∆»»≈
,·iÁ „ÈÊn‰ - ‚‚BL „Á‡Â „ÈÊÓ „Á‡ .¯eËt ÔLÈ‰«»≈»∆»≈ƒ¿∆»≈«≈ƒ«»
- ÔBˆ¯a „Á‡Â Òe‡ „Á‡ .Ôa¯˜ ‡È·Ó ‚‚BM‰Â¿«≈≈ƒ»¿»∆»»¿∆»¿»

.e¯‡aL BÓk ,¯eËt Òe‡‰»»»¿∆≈«¿

.èé‰Ê e¯Ú‰L ÌÈÙ‡Ó‰ ˙B‡¯Ï ÔÈ˜˜Ê ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡≈»≈ƒƒ¿»ƒƒ¿«¿»¬ƒ∆∆¡∆
Ô˙B‡ e‡¯iMÓ ‡l‡ ;˙¯ÙBÙLa ÏBÁÎÓk ÒÈÎ‰Â ‰Êa»∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆∆»ƒ∆ƒ¿»
el‡ È¯‰ - ÔÈÏÚBa‰ Ïk C¯„k ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ˜e·c¿ƒ∆ƒ∆¿∆∆»«¬ƒ¬≈≈
,‰¯Ú‰ ‡Ï ‡nL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .BÊ ‰i‡¯a ÔÈ‚¯‰∆¡»ƒƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»…∆¡»

.‰¯Ú‰L BÊ ‰¯eˆ ˙˜ÊÁL ÈtÓƒ¿≈∆∆¿«»∆∆¡»

.ë,‰˜ÊÁ‰ Èt ÏÚ Ba ÔÈc - ¯Oa ¯‡La ˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿«ƒ¿≈»»»ƒ«ƒ«¬»»
.·B¯˜ ‰fL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»¿»»¿»∆∆»
.BÊ ‰˜ÊÁ ÏÚ ÔÈ˜BÁÂ ÔÈÏ˜BÒÂ ÔÈÙ¯BOÂ ÔÈ˜ÏÓe«¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ«¬»»
‡·e ,Bn‡ B‡ Bza B‡ B˙BÁ‡ BfL ˜ÊÁ‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆À¿«∆¬ƒƒ»

 B‡ Û¯O B‡ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Úa ‰ÈÏÚ,Ï˜Ò »∆»¿≈ƒ¬≈∆∆ƒ¿»ƒ¿»
B˙BÁ‡ ‡È‰ BÊL ‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿»»¿»∆ƒ¬
‰M‡a ‰OÚÓe .„·Ïa ‰˜ÊÁa ‡l‡ ,Bz· B‡ Bn‡ B‡ƒƒ∆»«¬»»ƒ¿««¬∆¿ƒ»
,dÙ˙k ÏÚ dÏ ·k¯Ó ˜BÈ˙Â ÌÈÏLe¯ÈÏ ˙‡aL ˙Á‡««∆»ƒ»«ƒ¿ƒÀ¿»»«¿≈»
‰e‡È·‰Â ,‰ÈÏÚ ‡·e ,da ‡e‰L ˙˜ÊÁa ezÏÈc‚‰Â¿ƒ¿ƒ«¿∆¿«∆¿»»»∆»∆¡ƒ»
‰¯Bz ‰cM ‰Ó :‰Ê ÔÈ„Ï ‰È‡¯ .‰eÏ˜Òe ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ¿»»¿»»¿ƒ∆«∆»»»
‰È‡¯ eÏ ÔÈpÓe .˙ÓeiL ÂÈ·‡ ‰kÓe ÂÈ·‡ Ïl˜Óaƒ¿«≈»ƒ«≈»ƒ∆«ƒ«ƒ»¿»»
ÌÈ·B¯˜ ¯‡L Ck .‰˜ÊÁa ‡l‡ ?ÂÈ·‡ ‰fL ‰¯e¯a¿»∆∆»ƒ∆»«¬»»»¿»¿ƒ

.‰˜ÊÁa«¬»»

.àë:¯ÓB‡ ‡e‰ ,Ìi‰ ˙È„nÓ e‡aL ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿ƒ««»≈
‰˜ÊÁ‰ Ì‡ ,ÈÏÚa ‰Ê :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ÈzL‡ ˙‡Ê…ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆∆«¿ƒƒÀ¿¿»
Ï·‡ ;‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯B‰ - BzL‡ ‡È‰L ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÚa»ƒ¿ƒ∆ƒƒ¿¿ƒ»∆»¬»
˙L‡ ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ‚¯B‰ ÔÈ‡ - ÌBÈ ÌÈLÏM‰ CB˙a¿«¿ƒ≈¿ƒ»∆»ƒ≈∆

.LÈ‡ƒ

.áë‰˜BÏ dÏÚa - ‰È˙BeÎLa ‰c ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆À¿¿»ƒ»ƒ¿∆»«¿»∆
„Ú ‡·e ,‰¯zÒÂ BzL‡Ï ‡p˜Ó‰ .‰c ÌeMÓ ‰ÈÏÚ»∆»ƒƒ»«¿«≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»≈
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d`iaקמח ixeqi` zekld - dyecw xtq - lel` f"i iyily mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰ÈÏÚ ‡·e Ô‰k dÏÚa ‰È‰Â ,‰‡ÓËpL „ÈÚ‰Â „Á‡∆»¿≈ƒ∆ƒ¿¿»¿»»«¿»…≈»»∆»
ÏÚ Û‡ ;‰BÊ ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ck ¯Á‡««»¬≈∆∆»∆»ƒ»««
.‰BÊa ‰˜ÊÁ‰ ¯·k ,„Á‡ „Úa ˙e„Ú‰ ¯wÚL Ètƒ∆ƒ«»≈¿≈∆»¿»À¿¿»¿»

.âëÏÚ Û‡ ,‰ÊÏ ‡È‰ ˙Lc˜Ó BÊ Èza :¯Ó‡L ·‡‰»»∆»«ƒƒ¿À∆∆ƒ»∆««
˙Ï˜Ò dÈ‡ - ‰˙pÊ Ì‡ ,BÏ ‡Op˙Â ÔÓ‡ ‡e‰L Ètƒ∆∆¡»¿ƒ»≈ƒƒ¿»≈»ƒ¿∆∆
ÔÎÂ .Ì‰ÈÙa ‰Ò¯‡˙pL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iL „Ú ,ÂÈt ÏÚ«ƒ«∆ƒ¿»≈ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆¿≈
ÏÚ ˙‚¯‰ dÈ‡ - È‡ ˙Lc˜Ó :‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿À∆∆¬ƒ≈»∆¡∆∆«

.˜ÊÁz B‡ ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰iL „Ú ,‰Ètƒ»«∆ƒ¿»≈ƒÀ¿«

ה'תשע"ה  אלול י"ז שלישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אחותו 1) לעולם: האדם על אסורות נשים שארבע יבאר

המקדש  עליו: ערוה שהן מזנות לו שנולדה בתו או מזנות
ונאף  עבר מיתה: לאחר וחמותו לו: נאסרו נשים כמה אשה
אשה  הבועל עליו: אשתו נאסרה אם אלו נשים משבע אחת
אם  הערוה על הנטען קרובותיה: עליו נאסרו אם זנות דרך
נעשות  אם זנות דרך ובתה אשה על הבא במבוי: עמה ידור

אחותו. בת אדם שישא חכמים מצות לזו: זו ערוה

.àÈÁ‡ ˙L‡Â ,ÂÈÁ‡ ˙L‡Â ,Ba ˙L‡Â ,ÂÈ·‡ ˙L‡≈∆»ƒ¿≈∆¿¿≈∆»ƒ¿≈∆¬ƒ
ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ÔzÚa¯‡ - ÂÈ·‡»ƒ«¿«¿»∆¿»»»¿»≈ƒ»≈ƒ
,eL¯b˙ ‡lL ÔÈa eL¯b˙pL ÔÈa ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa≈ƒ«ƒƒ≈∆ƒ¿»¿≈∆…ƒ¿»¿
ıeÁ ;Ô‰ÈÏÚa ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ÔÈa Ô‰ÈÏÚa ÈiÁa ÔÈa≈¿«≈«¿≈∆≈««ƒ««¿≈∆
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡a Ì‡Â .Ôa ÁÈp‰ ‡lL ÂÈÁ‡ ˙L‡Ó≈≈∆»ƒ∆…ƒƒ«≈¿ƒ»«««≈∆
ÌeMÓe ,¯Oa ¯‡L ÌeMÓ :ÌÈzL ·iÁ - dÏÚa ÈiÁa¿«≈«¿»«»¿«ƒƒ¿≈»»ƒ
.„Á‡k ÔÈ‡a ÔÈ¯eq‡‰ Ô‰ÈL È¯‰L ;LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ∆¬≈¿≈∆»ƒƒ»ƒ¿∆»

.á·iÁ - ÂÈ·‡ ˙L‡ ‡È‰L Bn‡ ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«ƒ∆ƒ≈∆»ƒ«»
˙Á‡ :ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÔÈa ÂÈ·‡ ÈiÁa ÔÈa ,ÌÈzL¿«ƒ≈¿«≈»ƒ≈¿««ƒ«»ƒ««
ÂÈÁ‡ „Á‡ .ÂÈ·‡ ˙L‡ ÌeMÓ ˙Á‡Â ,Bn‡ ÌeMÓƒƒ¿««ƒ≈∆»ƒ∆»»ƒ
- ˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOpÓ ÔÈa ,Bn‡Ó ÂÈÁ‡ B‡ ÂÈ·‡Ó≈»ƒ»ƒ≈ƒ≈ƒƒƒ≈ƒ¿
- Ì‡‰ ÔÓ ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BzL‡ƒ¿∆¿»»»¬»≈∆¬ƒ»ƒƒ»≈
ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡ „Á‡Â .e¯‡aL BÓk ,‰iL ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿∆»¬≈»ƒ
‰˙fL ÔB‚k ,˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,Bn‡Ó B‡≈ƒ≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿¿∆»¿»
- ˙efÓ ˙BÁ‡ BÏ ‰˙È‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÚ ÂÈ·‡ B‡ Bn‡ƒ»ƒƒ¬≈ƒ¿»¿»»ƒ¿
˙„ÏBÓ B‡ ˙Èa ˙„ÏBÓ :¯Ó‡pL ;ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BÊ È¯‰¬≈∆¿»»»∆∆¡«∆∆«ƒ∆∆

.ıeÁ

.â‡È‰ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡ ‡È‰L ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙a«≈∆»ƒ∆ƒ¬≈»ƒ¬≈ƒ
˙„ÏBÓ EÈ·‡ ˙L‡ ˙a ˙Â¯Ú :¯Ó‡pL ;ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú∆¿»»»∆∆¡«∆¿««≈∆»ƒ∆∆
LÈ‡Ó ˙a dÏ LÈÂ ,‰M‡ ÂÈ·‡ ‡O Ì‡ Ï·‡ .EÈ·‡»ƒ¬»ƒ»»»ƒƒ»¿≈»«≈ƒ
.ÂÈ·‡ ˙„ÏBÓ BÊ ÔÈ‡L ;BÏ ˙¯zÓ ˙a‰ d˙B‡ - ¯Á‡«≈»««À∆∆∆≈∆∆»ƒ
˙a :¯Ó‡ ‰nÏÂ ,‰ÈÏÚ ·iÁ B˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡Ï‰Â«¬…ƒ¬«»»∆»¿»»∆¡««

.‰Ê ÌeMÓ Û‡ ‰ÈÏÚ ·iÁÏ ?EÈ·‡ ˙L‡≈∆»ƒ¿«≈»∆»«ƒ∆

.ãÂÈ·‡ ˙‡eO ˙a ‡È‰L B˙BÁ‡ ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«»«¬∆ƒ«¿«»ƒ
˙Á‡Â ,E˙BÁ‡ ˙Â¯Ú ÌeMÓ ˙Á‡ :ÌÈzL ·iÁ -«»¿«ƒ««ƒ∆¿«¬¿¿««

ÂÈ·‡ Ò‡ Ì‡ Ï·‡ .EÈ·‡ ˙L‡ ˙a ˙Â¯Ú ÌeMÓƒ∆¿««≈∆»ƒ¬»ƒ»«»ƒ
- ‰ÈÏÚ ‡·e ˙a ‰pnÓ „ÈÏB‰Â d˙B‡ ‰zt B‡ ‰M‡ƒ»ƒ»»¿ƒƒ∆»«»»∆»
˙a ÔÈ‡L ;„·Ïa B˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡≈«»∆»ƒ¬ƒ¿«∆≈«

.ÂÈ·‡ ˙L‡ ˙a ‰Òe‡‰»¬»«≈∆»ƒ

.äd˙BÁ‡ ÔÈa ‰È·‡Ó d˙BÁ‡ ÔÈa ,Bn‡ ˙BÁ‡¬ƒ≈¬»≈»ƒ»≈¬»
‰Â¯Ú BÊ È¯‰ - ˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,dn‡Ó≈ƒ»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿¬≈∆¿»
Ì‡‰ ÔÓ ÔÈa ,·‡‰ ˙BÁ‡ ÔÎÂ .Ì‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¬≈¿≈¬»»≈ƒ»≈
BÊ È¯‰ - ˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,·‡‰ ÔÓ ÔÈa≈ƒ»»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ¿¬≈

.·‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú∆¿»»»ƒ¬»

.å- ˙a ‰pnÓ „ÈÏB‰Â ˙eÊ C¯„ ‰M‡ ÏÚ ‡a‰«»«ƒ»∆∆¿¿ƒƒ∆»«
‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .Bza ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ˙a‰ d˙B‡»««∆¿»»»ƒƒ¿««ƒ∆…
˙a ¯Ò‡L ¯Á‡Ó ,‰l‚˙ ‡Ï Eza ˙Â¯Ú ‰¯Bza ¯Ó‡∆¡««»∆¿«ƒ¿…¿«≈≈««∆»««
BÈ‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ d¯eq‡Â .˙a‰ ÔÓ ˜˙L ˙a‰««»«ƒ««¿ƒ»ƒ«»¿≈
- B˙‡eOpÓ Bza ÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»«»«ƒƒ¿»
.dz·e ‰M‡ ˙Â¯Ú ÌeMÓe ,Bza ÌeMÓ :ÌÈzL ·iÁ«»¿«ƒƒƒƒ∆¿«ƒ»ƒ»

.æ‰È˙B·B¯wÓ ÂÈÏÚ e¯Ò‡ ‰M‡ Ì„‡ LcwL ÔÂÈk≈»∆ƒ≈»»ƒ»∆∆¿»»ƒ¿∆»
ÔÈa ,ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈL LL≈»ƒ¿»««≈∆∆¿»»»¿»≈
.d˙BÓ ¯Á‡Ï ÔÈa BzL‡ ÈiÁa ÔÈa ,L¯b ÔÈa Òk»«≈≈≈≈¿«≈ƒ¿≈¿««»
dza ˙·e dz·e ,‰È·‡ Ì‡Â dn‡ Ì‡Â dn‡ :Ô‰ el‡Â¿≈≈ƒ»¿≈ƒ»¿≈»ƒ»ƒ»«ƒ»
Ô‰ÈL - BzL‡ ÈiÁa Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡a Ì‡Â .da ˙·e«¿»¿ƒ»«««≈∆¿«≈ƒ¿¿≈∆

.ÔÈÙ¯Oƒ¿»ƒ

.ç,˙¯Îa el‡ È¯‰ - BzL‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï Ô‰ÈÏÚ ‡a»¬≈∆¿««ƒ«ƒ¿¬≈≈¿»≈
B˙‡ eÙ¯OÈ L‡a :¯Ó‡pL .ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ Ô‰a ÔÈ‡Â¿≈»∆ƒ«≈ƒ∆∆¡«»≈ƒ¿¿…
‡aL BÊÂ BzL‡ Ô‰L ,˙BÓi˜ Ô‰ÈzML ÔÓÊa ;Ô‰˙‡Â¿∆¿∆ƒ¿«∆¿≈∆«»∆≈ƒ¿¿∆»
ÔÈ‡L ÔÓÊ·e ,ÔÈÙ¯O ‰Â¯Ú‰Â ‡e‰ È¯‰ - ‰ÈÏÚ»∆»¬≈¿»∆¿»ƒ¿»ƒƒ¿«∆≈

.‰Ù¯O ÌL ÔÈ‡ - ˙BÓi˜ Ô‰ÈzL¿≈∆«»≈»¿≈»

.è.BzL‡ ˙eÓzL „Ú ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú - BzL‡ ˙BÁ‡ ÔÎÂ¿≈¬ƒ¿∆¿»»»«∆»ƒ¿
ÔÓ ÔÈa ,‰È·‡Ó d˙BÁ‡ ÔÈa dn‡Ó d˙BÁ‡ ÔÈa≈¬»≈ƒ»≈¬»≈»ƒ»≈ƒ

.ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BÊ È¯‰ - ˙efÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰«ƒƒ≈ƒ¿¬≈∆¿»»»

.éÔB„Êa ÔÈa ,el‡ ÌÈL Ú·MÓ ˙Á‡ ÌÚ Û‡Â ¯·Ú»«¿»«ƒ««ƒ∆«»ƒ≈≈¿»
˙Èa ˙˙ÈÓa ˙Ù‡Bp‰Â ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»««ƒ∆¿«∆∆¿ƒ«≈
˙BÁ‡Ó ıeÁ ;ÂÈÏÚ BzL‡ ‰¯Ò‡ ‡Ï - ˙¯Îa B‡ ÔÈcƒ¿»≈…∆∆¿»ƒ¿»»≈¬
e¯‡aL BÓk ,ÂÈÏÚ BzL‡ ˙¯ÒB‡ ‡È‰L ,B˙Òe¯‡¬»∆ƒ∆∆ƒ¿»»¿∆≈«¿

.ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿≈ƒ

.àéÂÈÏÚ e¯Ò‡ ‡Ï - ˙eÊ C¯„ ‰M‡ ÏÚBa‰«≈ƒ»∆∆¿…∆∆¿»»
Ï·‡ .e¯Ó‡L ÌÈL Ú·M‰ Ô‰L ,‰È˙B·B¯¿̃∆»∆≈«∆«»ƒ∆»«¿¬»
˙Á‡ ‡OÏ ‰M‡ ÌÚ Û‡pL ÈÓ ÏÚ e¯Ò‡ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»¿«ƒ∆»«ƒƒ»ƒ»««
;˙Ói˜ ‰Bf‰L ÔÓÊ Ïk ‰È˙B·B¯˜ ÌÈL Ú·M‰ ÔÓƒ«∆«»ƒ¿∆»»¿«∆«»«∆∆
‡e‰Â ,Ô˙B‡ ¯w·Ï ‰È˙B·B¯˜Ï ‰‡a ‰Bf‰L ÈtÓƒ¿≈∆«»»»ƒ¿∆»¿«≈»¿
‰¯·Ú È„ÈÏ ‡B·ÈÂ ,da Òb BaÏÂ ,dnÚ „ÁÈ˙Óƒ¿«≈ƒ»¿ƒ«»¿»ƒ≈¬≈»
ÏÚ ÔÚË elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Â¯Ú‰ ÏÚ·iL∆ƒ¿«»∆¿»¿…∆»¬ƒƒ¿»«
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קמט d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - lel` g"i iriax mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

„Ú ‰È˙B·B¯wÓ ˙Á‡ ‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰M‡ƒ»¬≈∆…ƒ»««ƒ¿∆»«
‰fL ‰·B¯w‰ Òk Ì‡Â .‰ÈÏÚ ÔÚËpL BÊ ˙eÓzL∆»∆ƒ¿»»∆»¿ƒ»««¿»∆»»

.‡ÈˆBÈ ‡Ï - ‰È˙B·B¯˜ ÌÚƒ¿∆»…ƒ

.áédnÚ Ú¯ ÌL BÏ ‡ˆiL B‡ ‰Â¯Ú ÏÚ ÔÚËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»«∆¿»∆»»≈«ƒ»
d˙B‡a ‰‡¯È ‡ÏÂ ,„Á‡ ÈB·Óa dnÚ ¯e„È ‡Ï -…»ƒ»¿»∆»¿…≈»∆¿»
ÌÚ ÂÈ¯Á‡ ÔÈp¯Ó eÈ‰L „Á‡a ‰OÚÓe .‰eÎL¿»«¬∆¿∆»∆»¿«¿ƒ«¬»ƒ
¯·ÚL ÈtÓ ˙ec¯Ó ˙kÓ ÌÈÓÎÁ B˙B‡ ek‰Â ,B˙BÓÁ¬¿ƒ¬»ƒ«««¿ƒ¿≈∆»«

.d˙Èa Á˙t ÏÚ«∆«≈»

.âé‰M‡ ÏÚ B‡ ,˙eÊ C¯c dz·e ‰M‡ ÏÚ ‡a‰«»«ƒ»ƒ»∆∆¿«ƒ»
ÈzL ÏÚ ‡aL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ d˙BÁ‡Â«¬»¿«≈»∆¬≈∆¿ƒ∆»«¿≈
‡l‡ BÊ ÌÚ BÊ ‰Â¯Ú ˙BOÚ ÔÈ‡L ;˙Bi¯Î ÌÈL»ƒ»¿ƒ∆≈«¬∆¿»ƒ∆»
B‡ Ba B‡ ÂÈ·‡ Ò‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙eÊa ‡Ï ,ÔÈ‡eOa¿ƒƒ…ƒ¿¿≈ƒ»«»ƒ¿
BÊ È¯‰ - d˙B‡ ‰zt B‡ ‰M‡ ÂÈ·‡ ÈÁ‡ B‡ ÂÈÁ‡»ƒ¬ƒ»ƒƒ»ƒ»»¬≈
Ô‡k ÔÈ‡Â ,˙L‡ ‡l‡ ¯Ó‡ ‡lL ;‰p‡OÈÂ BÏ ˙¯zÓÀ∆∆¿ƒ»∆»∆…∆¡«∆»≈∆¿≈»

.˙eLÈ‡ƒ

.ãé‡OÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰M‡ ‡OpL Ba B‡ ÂÈ·‡»ƒ¿∆»»ƒ»¬≈∆À»ƒ»
˙L‡ ‡OÏ Ì„‡Ï ¯zÓe .e¯‡aL BÓk ,dn‡ B‡ dzaƒ»ƒ»¿∆≈«¿À»»»»ƒ»≈∆
‰ÈÁ‡ ˙a B‡ d˙BÁ‡ ˙·e ‰M‡ Ì„‡ ‡OBÂ .ÂÈÁ‡ Ôa∆»ƒ¿≈»»ƒ»«¬»«»ƒ»
‡e‰Â ,B˙BÁ‡ ˙a Ì„‡ ‡OiL ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓe .˙Á‡k¿««ƒ¿«¬»ƒ∆ƒ»»»«¬¿
.ÌlÚ˙˙ ‡Ï E¯OaÓe :¯Ó‡pL ;ÂÈÁ‡ ˙·Ï ÔÈc‰«ƒ¿«»ƒ∆∆¡«ƒ¿»¿…ƒ¿«»

ה'תשע"ה  אלול י"ח רביעי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אשה 1) על או ושוטה חרש ואשת קטן אשת על הבא יבאר

ובת  גדול: אשת קטנה על הבא ודין בספק: מקודשת שהיא
מאורסה  נערה על הבא ודין איש: אשת בעודה שזנתה כהן
מוציא  דין לה: חוצה או אביה בבית וקטנה נערה: או בוגרת
בקדושה  שלא הורתה שהיתה מאורסה נערה ודין רע: שם
הרבה  משמות עליה שחייבין ביאה ודין בקדושה: ולידתה
ביאתה  ושדין חרופה שפחה מהו ודין הרבה: מלקיות

בתורה. האמורות ביאות מכל משונה

.à‰Ó·È ‰˙È‰ elÙ‡ ,ÔË˜ ˙L‡ ÏÚ ‡a‰2‡aL «»«≈∆»»¬ƒ»¿»¿»»∆»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‰ÈÏÚ3ÔÎÂ . »∆»∆≈«»ƒ¿∆»¬≈∆»¿≈

L¯Á ˙L‡ ÏÚ ‡a‰4‰ËBLÂ5ÌBËÓË ˙L‡Â6 «»«≈∆≈≈¿∆¿≈∆À¿
ÒBÈ‚B¯c‡Â7˙L¯Á‰ ÏÚÂ ,8‰ËBM‰ ÏÚÂ9˙L‡ ¿«¿¿ƒ¿««≈∆∆¿««»≈∆

˙L¯‚Ó B‡ ˜ÙÒa ˙Lc˜Ó ‡È‰L ‰M‡ ÏÚÂ ,Áwt‰«ƒ≈«¿«ƒ»∆ƒ¿À∆∆¿»≈¿…∆∆
ÔÈ¯eËt Ôlk - ˜ÙÒa10Ô˙B‡ ÔÈkÓ - ÔÈ„ÈÊÓ eÈ‰ Ì‡Â . ¿»≈À»¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ«ƒ»

˙ec¯Ó ˙kÓ11. «««¿

יבמתו 2) על ו"הבא וכוונה דעת צריכה אינה ביבמה וביאה
על  אף - קנה" ברצון... בין באונס בין במזיד בין בשוגג בין

פטור. כן לאשת 3)פי פרט איש אשת את ינאף "אשר
ונישואיו 4)קטן". וקידושיו מדבר, ואינו שומע שאינו

מדרבנן. אלא ונמצאת 5)אינן דעתו שנטרפה מי "כל

שוטים  בכלל הדברים... מן בדבר תמיד משובשת דעתו
דין  לו ואין שוטה, כשהיה לו ונישאת ונתקדשה ייחשב".

כלל. ונישואין הוא".6)קידושין אשה "ספק
בו 7) הכריעו ולא היא עצמה בפני ברייה "אנדרוגינוס

שקידשו  ואנדרוגינוס "טומטום נקבה". או זכר אם חכמים
ספק. קידושי אלו הרי ואינה 8)אשה... שומעת אינה

מדרבנן. אלא אינן ונישואיה ונישאת 9)מדברת נתקדשה
מדרבנן. אפילו נישואין לה ואין שוטה, שאין 10)כשהיא

ולא  וודאיים תורה קידושי הם כשהקידושין אלא ממיתין
ולא  חכמים תקנת מכוח רק החלים ונישואין קידושין על

ספק. קידושי קידושין 11)על לה שאין בשוטה ואפילו
מכת חייב כלל, זנות ונישואין לשם הפנוייה על כבא מרדות

מן  מלקות חייב בו התרו אם אבל בו, התרו כשלא רק וזה
הפנוייה. על הבא פנוי כל כדין התורה

.á‰pËw‰ ÏÚ ‡a‰12ÏB„b‰ ˙L‡13˜ Ì‡ ,dLc «»««¿«»≈∆«»ƒƒ¿»
ÌeÏkÓ ‰¯eËt ‡È‰Â ,˜Áa ‰Ê È¯‰ - ‰È·‡14. »ƒ»¬≈∆¿∆∆¿ƒ¿»ƒ¿

dÏÚa ÏÚ ‰¯Ò‡Â15.‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¿∆∆¿»««¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿»
Ôe‡Ó ˙a ‡È‰ Ì‡Â16B˙B‡ ÔÈkÓ -17,˙ec¯Ó ˙kÓ ¿ƒƒ«≈«ƒ«««¿

Ô‰k ‰È‰ elÙ‡Â ,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰Â18. ¿ƒÀ∆∆¿«¿»«¬ƒ»»…≈

אחד.12) ויום שנים שלוש אבל 13)בת לו, שנישאת
סקילה. ומיתתו ארוסה היא לבד שקטנה 14)בקידושין

עונשין. בת רבינו,15)אינה ודעת ברצון. זנתה אם
אונס  קטנה ש"פיתוי אומרים אנו ואין רצון לה יש שקטנה
לך  שאין כשוגג נחשב קטנה שמעשה פי על ואף הוא"....
בעלה  תחת שזינתה ו"האשה כקטנה, איסור על שוגגת
שזנתה  שהאשה רבינו, סובר - לבעלה" מותרת בשגגה...
מפני  אלא תורה, איסור על שעברה מפני לא לבעלה, אסורה
כי  איש "איש כתוב: ובתורה בבעלה, מרצונה שבגדה
ידעה  לא אם אף ולכן מעל", בו ומעלה אשתו תשטה
אך  - בדין הייתה ושוגגת בעלה תחת זנות אסרה שהתורה
בו  ("ומעלה בו בוגדת היא זה שבמעשה שידעה מכיוון
בשוגג  זנתה שאם שאמרנו ומה לבעלה. נאסרה מעל"),
ידעה  שלא כגון בזנות, שוגגת כשהייתה היינו מותרת,
פיתוי  רבינו, שלדעת מכיוון - ובקטנה בעלה, אינו שהבועל
ולפיכך  מעל" בו "מעלה הרי - כאונס נחשב אינו קטנה

לבעלה. קיבלו 16)נאסרת ואחיה ואמה אב, לה שאין
מדרבנן. אלא אינן שקידושיה הבועל,17)הקידושין, את

עונשין. בת שאינה פטורה, היא שמן 18)אבל מכיוון
שלא  הפנוייה על הבא כפנוי זה הרי איש, אשת אינה התורה

זונה. עשאה

.â‰È‰L ÔÈa ,LÈ‡ ˙L‡ ‡È‰Lk ‰˙pfL Ô‰k ˙a«…≈∆ƒ¿»¿∆ƒ≈∆ƒ≈∆»»
dÏÚa ‰È‰ elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈ ‰È‰L ÔÈa Ô‰k dÏÚa«¿»…≈≈∆»»ƒ¿»≈«¬ƒ»»«¿»

¯ÊÓÓ19ÔÈ˙ B‡20ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ¯‡L B‡21BÊ È¯‰ - «¿≈»ƒ¿»≈«»≈«ƒ¬≈
dÏÚB·e ,˙BÊÏ ÏÁ˙ Èk Ô‰k ˙·e :¯Ó‡pL ,‰Ù¯Oaƒ¿≈»∆∆¡««…≈ƒ≈≈ƒ¿¬»
Ïk ÔÈ„k ,˜Áa - Ô‰k ˙L‡ Ï‡¯OÈ ˙a ÔÎÂ .˜Áa¿∆∆¿≈«ƒ¿»≈≈∆…≈¿∆∆¿ƒ»

.LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ

מהעריות".19) מערווה עממים 20)"הבא משבעה אחד
שישבו  - וגרגשי יבוסי חוי, חתי, פריזי, אמורי, (כנעני,
שנתגייר, - ישראל), ידי על שנכבשה לפני ישראל בארץ
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נתינים. נקראים הגבעונים, שביאתן 21)כמו פי על אף
הכהונה. מן פוסלתה

.ã‰¯Ú ÏÚ ‡a‰22‰O¯‡Ó23.‰ÏÈ˜Òa Ô‰ÈL - «»««¬»¿…»»¿≈∆ƒ¿ƒ»
,‰Ïe˙a ,‰¯Ú ‰È‰zL „Ú ‰ÏÈ˜Ò ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â¿≈»«»ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬»¿»

‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â ,‰L¯‡Ó24˙¯‚B· ‰˙È‰ .25B‡ , ¿…»»¿ƒ¿≈»ƒ»»¿»∆∆
d¯ÒÓ elÙ‡ ,‰ÏÚ· ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰tÁÏ ‰ÒÎpL∆ƒ¿¿»¿À»««ƒ∆…ƒ¿¬»¬ƒ¿»»
.˜Áa BÊ È¯‰ - C¯ca ‰˙pÊÂ ÏÚa‰ ÈÁeÏLÏ ·‡‰»»ƒ¿≈«««¿ƒ¿»«∆∆¬≈¿∆∆

הידועים 22) במקומות בגוף למטה שערות שתי "הביאה
ומעלה  אחד ויום שנה עשרה שתים מבת והיא שער לגידול

נערה". נכנסה 23)נקראת ולא בלבד קידושין שהיו
אביה.24)לחופה. חדשים 25)ברשות שישה אחרי

בוגרת. נקראת בגוף למטה שערות שתי שהביאה מיום

.ä‰pË˜ ÏÚ ‡a‰Â26‰È·‡ ˙È·a ‰O¯‡Ó27‡e‰ - ¿«»«¿«»¿…»»¿≈»ƒ»
‰¯eËt ‡È‰Â ,‰ÏÈ˜Òa28Ô‰k ˙a ‰O¯‡Ó ‰¯ÚÂ . ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¬»¿…»»«…≈

.‰ÏÈ˜Òa - ‰˙pfL∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»

ומעלה.26) אחד ויום  שנים שלוש קיבל 27)בת שאביה
עונשין.28)הקידושין. בת שאינה

.å‰Ê ‰È·‡ ˙eL¯a ‰Ïe˙a ‡È‰Â ‰¯OÚ ‰ÈÏÚ e‡a»»∆»¬»»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ»∆
‰na) .˜Áa ÔlÎÂ ,‰ÏÈ˜Òa ÔBL‡¯‰ È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡««∆¬≈»ƒƒ¿ƒ»¿À»¿∆∆«∆
e‡a Ì‡ Ï·‡ ;dk¯„k ‰ÈÏÚ e‡aL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆»»∆»¿«¿»¬»ƒ»
ÔlÎÂ ,‰Ïe˙a ‡È‰ ÔÈ„Ú - dk¯„k ‡lL ‰ÈÏÚ»∆»∆…¿«¿»¬«ƒƒ¿»¿À»

.(‰ÏÈ˜Òaƒ¿ƒ»

.æÏÚ Û‡ ,˙¯Bi‚ B‡ ˙¯¯ÁLÓ ‰˙È‰L ‰O¯‡Ó ‰¯Ú«¬»¿…»»∆»¿»¿À¿∆∆ƒ∆««
LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt ‡È‰Â ‰¯ib˙Â ‰¯¯ÁzLpL Ètƒ∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ«»

„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL29˜Áa BÊ È¯‰ -30˙L‡ ÏÎk , »ƒ¿∆»¬≈¿∆∆¿»≈∆
LÈ‡31. ƒ

אף 29) חוזרים, שבתוליה לפי בתולה, היא נבעלה, אם ואף
ישראלית. המאורסה כנערה ולא בחנק דינה כן פי על

אלא 30) המאורסה בנערה סקילה תורה חייבה שלא
בישראל. נבלה עשתה כי שנאמר: כשהיא 31)בישראל,

ומעלה. אחד ויום שנים שלוש מבת

.çL„Á ÔÈc32‡e‰ ‰Óe .Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓa LÈ ƒ»»≈¿ƒ≈»«
‰˙pfL ÌÈ„Ú e‡·e ,˙Ó‡ ¯·c‰ ‡ˆÓ Ì‡L ?LecÁ‰«ƒ∆ƒƒ¿»«»»¡∆»≈ƒ∆ƒ¿»
¯Á‡ ‰˙pfL Èt ÏÚ Û‡ ,‰O¯‡Ó ‰¯Ú ‰˙È‰Lk¿∆»¿»«¬»¿…»»««ƒ∆ƒ¿»««

‰È·‡ ˙ÈaÓ ‰‡ˆiL33‰ÒÎpL ¯Á‡ ‰˙pfL elÙ‡Â , ∆»¿»ƒ≈»ƒ»«¬ƒ∆ƒ¿»««∆ƒ¿¿»
‰tÁÏ34Á˙t ÏÚ d˙B‡ ÔÈÏ˜BÒ - ÏÚa‰ ˙ÏÈÚa Ì„˜ ¿À»…∆¿ƒ««««¿ƒ»«∆«

Ô‰Ï ‰È‰ ‡lL ,˙BÒ¯‡Ó ˙B¯Ú ¯‡L Ï·‡ .‰È·‡ ˙Èa≈»ƒ»¬»¿»¿»¿…»∆…»»»∆
·‡‰ ˙ÈaÓ e‡ˆiL ¯Á‡Ó efL ,Ú¯ ÌL ˙‡ˆB‰ ÔÈcƒ»«≈»∆»≈««∆»¿ƒ≈»»
˙L‡aL ,z„ÓÏ ‡‰ .e¯‡aL BÓk ,˜Áa Ô‰ È¯‰ -¬≈≈¿∆∆¿∆≈«¿»»«¿»∆¿≈∆

˘È‡35˜Áa ‡È‰L LÈ‡ ˙L‡ LÈ :˙B˙ÈÓ LÏL36, ƒ»ƒ≈≈∆ƒ∆ƒ¿∆∆
‰Ù¯Oa ‡È‰L LÈ‡ ˙L‡ LÈÂ37LÈ‡ ˙L‡ LÈÂ , ¿≈≈∆ƒ∆ƒƒ¿≈»¿≈≈∆ƒ
‰ÏÈ˜Òa ‡È‰L38. ∆ƒƒ¿ƒ»

הוא".32) חידוש רע שם אביה.33)"מוציא מרשות
בחנק,34) וזנתה בעלמא נבעלה ולא לחופה נכנסה "דהא

בסקילה". רע שם מוציא נשואה.35)ואילו אשה
שזנתה.36) נשואה ישראל נשואה.37)בת כהן בת
כניסתה 38) אחר שזינתה אמת ונמצא רע שם מוציא

לחופה.

.è‰˙pÊ Ì‡ ?‰˙pfL ‰O¯‡Ó ‰¯Ú ÔÈÏ˜BÒ ÔÎÈ‰Â¿≈»¿ƒ«¬»¿…»»∆ƒ¿»ƒƒ¿»
ÌÈ„Ú‰ ‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È·‡ ˙È·a¿≈»ƒ»««ƒ∆…≈ƒ»∆»»≈ƒ
BÊ È¯‰ - (˙qÂ) ‰ÈÓÁ ˙È·Ï ‰‡aL ¯Á‡ ‡l‡∆»««∆»»¿≈»ƒ»¿ƒ»¬≈

‰È·‡ ˙Èa Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò39Ì„˜ ‰ÈÓÁ ˙È·a ‰˙pÊ ; ƒ¿∆∆«∆«≈»ƒ»ƒ¿»¿≈»ƒ»…∆
·‡‰ d˙B‡ ¯ÒÓiL40¯Á‡ ‰ÈÏÚ e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿…»»»««ƒ∆≈ƒ»∆»««

¯ÚL Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò BÊ È¯‰ - ‰È·‡ ˙È·Ï ‰¯ÊÁL∆»¿»¿≈»ƒ»¬≈ƒ¿∆∆«∆«««
‡È‰‰ ¯ÈÚ‰41. »ƒ«ƒ

שגדלתם".39) גידולים ראו כדין 40)"כלומר שדינה
"ראו 41)ארוסה. הטעם את אין חמיה בבית דבזינתה

שגדלתם". גידולים

.é‰¯‚aL ¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a42,dÏÚa dÏÚaL ¯Á‡ B‡ »≈ƒ««∆»¿»««∆¿»»«¿»
‰˙È‰Lk ‰È·‡ ˙È·a ‰˙fL e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈ƒ∆ƒ¿»¿≈»ƒ»¿∆»¿»

‰ÏÈ˜q‰ ˙È·a ˙Ï˜Ò BÊ È¯‰ - ‰¯Ú43. «¬»¬≈ƒ¿∆∆¿≈«¿ƒ»

נערות.42) סימני הבאת מיום חדשים שישה כעבור
שם 43) עליה הוציא ומשבגרה שזינתה המאורסה "נערה

הגמרא: שכוונת רבינו, ודעת הסקילה". לבית מקדימין רע...
פתח  על ולא אביה בית לפתח לא היינו, הסקילה, לבית
וסובר  סוקלין, היו ששם המיוחד למקום אלא העיר, שער
את  משנה לעדות, זנות בין הבאה שהבגרות כמו רבינו,
נבעלה  אם כך הסקילה, לבית אביה בית מפתח דינה,
מפני  הסקילה, בבית נסקלת לעדות, זנות בין לבעלה
על  ואף בחנק דינה הרי עכשיו, מזנה הייתה אם שבשניהם,
מפתח  היא, משתנה לחנק, מסקילה משתנה דינה שאין  פי

הסקילה. לבית אביה בית

.àé‰M„˜a d˙„ÏÂ ‰M„˜a ‡lL d˙¯B‰ ‰˙È‰44 »¿»»»∆…ƒ¿À»¿≈»»ƒ¿À»
d˙ÂˆnL ÈÓ Ïk .¯ÈÚ‰ ¯ÚL Á˙t ÏÚ ˙Ï˜Ò -ƒ¿∆∆«∆«««»ƒ»ƒ∆ƒ¿»»
¯ÈÚ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯ÈÚ‰ ¯ÚL Á˙t ÏÚ d˙B‡ Ï˜ÒÏƒ¿…»«∆«««»ƒƒ»¿»ƒ
ÏÚ d˙B‡ ÔÈÏ˜BÒŒ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da¯L∆À»¿≈»ƒ«»¿ƒ»«

ÔÈc ˙Èa Á˙t45ÏÚ d˙B‡ Ï˜ÒÏ d˙ÂˆnL ÈÓ ÏÎÂ . ∆«≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿…»«
dÏ ‰È‰L B‡ ·‡ dÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,‰È·‡ ˙Èa Á˙t∆«≈»ƒ»ƒ…»»»»∆»»»
˙È·a ˙Ï˜Ò BÊ È¯‰ - ˙Èa BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ·‡»¿…»»«ƒ¬≈ƒ¿∆∆¿≈
.‰ÂˆÓÏ ‡l‡ ·‡ ˙Èa Á˙t ¯Ó‡ ‡Ï .‰ÏÈ˜q‰«¿ƒ»…∆¡«∆«≈»∆»¿ƒ¿»

הלידה.44) ולפני ההריון לאחר נתגיירה שאמה
נקרא 45) העיר שער אין גויים שרובה בעיר כי והטעם:

כך. קרויים הדין בית שערי אלא "שעריך"

.áé·iÁ - ‰a¯‰ ˙B‡Èa ˙BÈ¯Ú‰ ÔÓ ‰Â¯Ú ÏÚ ‡a‰«»«∆¿»ƒ»¬»ƒ«¿≈«»
ÏÚ Û‡ .‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÏÚ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ B‡ ˙¯k»≈ƒ«≈ƒ«»ƒ»ƒ»««
È¯‰ ,˙Á‡ ‰˙ÈÓ ‡l‡ ˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L Ètƒ∆≈≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»ƒ»««¬≈

ÔÎÂ .‰a¯‰ ˙B¯·Úk BÏ ˙B·LÁ ˙B‡Èa‰‰‡È· ‡a Ì‡ «ƒ∆¿»«¬≈«¿≈¿≈ƒ»ƒ»
‰a¯‰ ˙BÓMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ˙Á‡46‚‚BL ‰È‰ Ì‡ , ««∆«»ƒ»∆»ƒ≈«¿≈ƒ»»≈

‰‡Èa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌLÂ ÌL Ïk ÏÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó -≈ƒ»¿»«»≈»≈««ƒ∆ƒƒ»
„ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â .˙B‚‚L ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,˙Á‡««¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿»¿ƒ»»≈ƒ
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‰‡Èa ‡a LÈ ÔÎÂ .‰a¯‰ ˙B¯·Úk BÏ ˙·LÁ BÊ È¯‰ -¬≈∆¿∆∆«¬≈«¿≈¿≈≈»ƒ»
.¯‡a˙iL BÓk ,‰a¯‰ ˙Bi˜ÏÓ ‰ÈÏÚ ‰˜BÏÂ ˙Á‡««¿∆»∆»«¿À«¿≈¿∆ƒ¿»≈

הרבה.46) מלאוין

.âé‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙL47dÈˆÁL ‡È‰ ƒ¿»¬»»¬»«»ƒ∆∆¿»
ÔÈ¯BÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL48È¯·Ú „·ÚÏ ˙Lc˜Óe49; ƒ¿»¿∆¿»«ƒ¿À∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ

‰¯¯ÁzL Ì‡ ‡‰ .‰LtÁ ‡Ï Èk e˙ÓeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿ƒ…À»»»ƒƒ¿«¿¿»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ - dlÎ50˙ÈOÚ È¯‰L ; À»«»ƒ»∆»ƒ«≈ƒ∆¬≈«¬≈

.˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¿»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

לאיש".47) נחרפת שפחה והיא אשה... את ישכב כי "ואיש
ונשארה 48) שחררה ואחד שותפים, שני של שפחה

החצי  - שפחה חצייה היא הרי חלקו, כפי לשני משועבדת
ששוחררה. החצי - חורין בת וחצייה שוחררה, שלא

מצד 49) אסורה, היא לישראל שהרי עברי, לעבד רק כלומר
לאשה, כנענית שפחה לקחת לו שאסור שפחות, של החצי
שאסורה  שלה, חורין בת החצי מצד אסורה כנעני ולעבד
עברי  לעבד היא וראוייה כנעני לעבד להינשא לישראלית

לאשה. כנענית שפחה לקחת לו שמותר חנק.50)בלבד,

.ãé˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ÏkÓ ‰pLÓ BÊ ‰ÁÙL ˙‡Èaƒ«ƒ¿»¿À»ƒ»ƒ¬
‰È‰z ˙¯wa :¯Ó‡pL ,‰˜BÏ ‡È‰ È¯‰L ,‰¯BzaL51, ∆«»∆¬≈ƒ»∆∆¡«ƒ…∆ƒ¿∆

‡e‰Â52ÌL‡ Ôa¯˜ ·iÁ53˙‡ ‡È·‰Â :¯Ó‡pL , ¿«»»¿«»»∆∆¡«¿≈ƒ∆
„ÈÊÓ „Á‡ ‚‚BL „Á‡ .BÓL‡54‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa ¬»∆»≈∆»≈ƒ¿ƒ¿»¬»

ÌL‡ ‡È·Ó55ÔB„Êa ÔÈa ,‰a¯‰ ˙B‡Èa ‰ÈÏÚ ‡a‰Â . ≈ƒ»»¿«»»∆»ƒ«¿≈≈¿»
˙·iÁ ‡È‰ Ï·‡ .„Á‡ ÌL‡ ‡È·Ó - ‰‚‚La ÔÈa≈ƒ¿»»≈ƒ»»∆»¬»ƒ«∆∆
,‰„ÈÊÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÏÚ ˙e˜ÏÓ«¿«»ƒ»ƒ»ƒ»¿»¿ƒ»

.ÔÈÂ‡Ï È·iÁ ¯‡Lkƒ¿»«»≈»ƒ

וכתבה 51) מלקות זה ש"ביקורת" דרשו יא. ובכריתות
לוקה. לא הוא אבל לוקה, היא היינו "תהיה" התורה

לוקה.53)הבועל.52) אינו שחיובה 54)אבל היא אבל
ובהתראה. במזיד רק שזה מובן, על 55)מלקות, ודווקא

על  אשם חייב שפחות הרבה על בא אם אבל אחת, שפחה
ושפחה". שפחה כל על "לחלק ואחת אחת כל

.åè- B˙‡Èa ¯Ó‚ ‡ÏÂ ‰Ùe¯Á ‰ÁÙLa ‰¯Ún‰««¬∆¿ƒ¿»¬»¿…»«ƒ»
ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡Â .B˙‡Èa ¯Ó‚iL „Ú ,¯eËt»«∆ƒ¿…ƒ»¿≈«»∆»«

‰ÏB„b‰56Ì‡ Ï·‡ .dBˆ¯·e ,‰„ÈÊn‰ ,‰ÏeÚa‰ , «¿»«¿»«¿ƒ»ƒ¿»¬»ƒ
‰pË˜ ‰˙È‰57‰˙È‰ B‡ ,‰ÏeÚa ‰˙È‰ ‡lL B‡ , »¿»¿«»∆…»¿»¿»»¿»

‰LÈ B‡ ‰Òe‡ B‡ ˙‚‚BL58‡a Ì‡ ÔÎÂ] .¯eËt - ∆∆¬»¿≈»»¿≈ƒ»
‡Ï ‰Ùe¯Á ‰ÁÙLaL ;¯eËt - dk¯„k ‡lL ‰ÈÏÚ»∆»∆…¿«¿»»∆¿ƒ¿»¬»…
:¯Ó‡pL ,dk¯„k ‡lL ‰‡È·Ï dk¯„k ‰‡Èa ‰ÂL‰ƒ¿»ƒ»¿«¿»¿ƒ»∆…¿«¿»∆∆¡«
‰‡Èa ÔÈa ˜ÏÁ ‡Ï ˙B‡Èa ¯‡La Ï·‡ .Ú¯Ê ˙·ÎLƒ¿«∆«¬»ƒ¿»ƒ…»«≈ƒ»
,·e˙k‰ [EÏ] „ÈbÓ - ‰M‡ È·kLÓ ¯Ó‡pL ;‰‡È·Ï¿ƒ»∆∆¡«ƒ¿¿≈ƒ»«ƒ¿«»

.[‰M‡a ˙B·kLÓ ÈML∆¿≈ƒ¿»»ƒ»

האשה 56) אין קרבן מביא האיש לוקה שהאשה "בזמן
קרבן". מביא האיש אין ממלקות.57)לוקה פטורה שהיא

ממלקות.58) פטורה שהיא

.æè‡e‰ - ¯eËt ‡e‰L ‰ÁÙLa e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿¿ƒ¿»∆»

Ï·‡ .˙e˜Ïn‰ ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰Â ,Ôa¯w‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ«»¿»¿ƒ¿»ƒ««¿¬»
Ô‰ÈL eÈ‰ Ì‡ ,Ì‰È¯·cÓ ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ«ƒ«««¿ƒƒ¿≈∆ƒ»¿≈∆

.ÌÈÏB„‚e ÔÈ„ÈÊÓ¿ƒƒ¿ƒ

.æé‰Ùe¯Á ‰ÁÙL ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«ƒ¿»¬»
Ôa¯˜ ‡È·Ó ‡e‰Â ,‰˜BÏ ‡È‰ -59‰È‰zL ‡e‰Â . ƒ»¿≈ƒ»¿»¿∆ƒ¿∆

LÈ‡‰ ÔÈ‡L ;e¯‡aL BÓk ,dBˆ¯·e ‰ÏeÚ·e ‰ÏB„‚¿»¿»ƒ¿»¿∆≈«¿∆≈»ƒ
˙¯wa :¯Ó‡pL ,˙e˜ÏÓ ‡È‰ ·iÁ˙zL „Ú Ôa¯˜ ·iÁ«»»¿»«∆ƒ¿«≈ƒ«¿∆∆¡«ƒ…∆

.BÓL‡ ˙‡ ‡È·‰Â ‰È‰zƒ¿∆¿≈ƒ∆¬»

שראוי 59) אחד ויום שנים תשע בן איש, אלא לי אין "איש,
שפחה  גבי "ואיש" ואיש". לומר תלמוד מניין? לביאה

כתיב. חרופה

ה'תשע"ה  אלול י"ט חמישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הפרש 1) יש אם העריות: כל כשאר היא הרי שהנדה יבאר

ויולדת  וזבה נדה ודין וזכות: נדות בענין לקטנה גדולה בין
משום  עליהן חייבים אם הגויה ודין מקוה: במי טבלו שלא
בעלה  הלך בלילה: ויולדת נדה טבילת ודין וזבה: נדה
אני  טמאה שאמרה האשה טהורה: והניחה אחרת למדינה
ואמרה  הטהורה עם משמש היה אני: טהורה ואמרה וחזרה
אחר  לבדוק ושמצוה לוסתה: סמוך ישמש אם נטמאתי: לו
שמשה  או לה בדוק שאינו בעד עצמה קנחה התשמיש:
שראתה  מי ודין עגול: או משוך דם בו מצא ואם העד, ואבד

ושלישית. ושניה ראשונה פעם תשמיש בשעת דם

.à,da ‰¯Ún‰ .˙BÈ¯Ú‰ Ïk ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ‰cp‰«ƒ»¬≈ƒƒ¿»»»¬»««¬∆»
elÙ‡Â .˙¯k ·iÁ - [dk¯„k ‡lL ÔÈa dk¯„k ÔÈa]≈¿«¿»≈∆…¿«¿»«»»≈«¬ƒ
¯‡Lk ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰pË˜ ‰˙È‰»¿»¿«»«»»ƒ¿∆»ƒ¿»
,d˙„Ï ÌBÈa elÙ‡Â ‰ca ‰‡nË˙Ó ˙a‰L .˙BÈ¯Ú¬»∆««ƒ¿«¿»¿ƒ»«¬ƒ¿≈»»
ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â .‰·ÈÊa ‰‡nhÓ ÌÈÓÈ ‰¯OÚ ˙·e«¬»»»ƒƒ«¿»¿ƒ»¿»»∆ƒƒ

¯Ù‰ ÔÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰‰pË˜Ï ‰ÏB„b ÔÈa L «¿»»¿∆≈∆¿≈≈¿»ƒ¿«»
.˙B·ÊÂ ˙Bc ˙‡ÓËÏ¿À¿«ƒ¿»

.áelÙ‡Â ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰cp‰ ÏÚ ‡a‰ „Á‡Â¿∆»«»««ƒ»»ƒ¿««»ƒ«¬ƒ
˙„ÏBÈ ÏÚ ‡a‰ „Á‡Â ,ÔBL‡¯ ÌBÈ ‡l‡ ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»∆»ƒ¿∆»«»«∆∆
,¯OÚ ‰Úa¯‡ Ïk ‰·˜ ˙„ÏBÈ ÏÚ B‡ ‰Ú·L Ïk ¯ÎÊ»»»ƒ¿»«∆∆¿≈»»«¿»»»»
ÔÈa ‰ÁÙL ÔÈa ,d˙¯ÈÙÒe d·BÊ ÈÓÈ Ïk ‰·f‰ ÏÚ B‡««»»»¿≈»¿ƒ»»≈ƒ¿»≈
ÌÈÓÈ ˙Ú·L :‰ca ¯Ó‡pL .˙¯Îa Ïk‰ - ˙¯¯ÁLÓ¿À¿∆∆«…¿»≈∆∆¡«¿ƒ»ƒ¿«»ƒ
d˙‡ÓË ·BÊ ÈÓÈ Ïk :¯Ó‡ ‰·Ê·e ;d˙c· ‰È‰zƒ¿∆¿ƒ»»¿»»∆¡«»¿≈À¿»»
ÈÓÈk :¯ÓB‡ ‡e‰ ¯ÎÊ ˙„ÏBÈ·e ;‰È‰z d˙c ÈÓÈkƒ≈ƒ»»ƒ¿∆¿∆∆»»≈ƒ≈
ÌÈÚ·L ‰‡ÓËÂ :‰·˜ ˙„ÏBÈ·e ;‡ÓËz d˙Bc ˙cƒ«¿»ƒ¿»¿∆∆¿≈»¿»¿»¿À«ƒ

.d˙ck¿ƒ»»

.â?ÌÈÓÈa ‰ÈeÏz ‰‡Óh‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«À¿»¿»¿»ƒ
Ï·‡ ;ÌÈ¯eÙq‰ ÌÈÓi‰ ¯Á‡ ‰Â˜Ó ÈÓa ‰Ï·hLa¿∆»¿»¿≈ƒ¿∆«««»ƒ«¿ƒ¬»
ÏÚ ‡a‰ ,‰Â˜Ó ÈÓa eÏ·Ë ‡lL ˙„ÏBÈÂ ‰·ÊÂ ‰cƒ»¿»»¿∆∆∆…»¿¿≈ƒ¿∆«»«
;˙¯k ·iÁ - ÌÈL ‰nk ¯Á‡ elÙ‡ Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¬ƒ«««»»ƒ«»»≈
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eˆÁ¯Â :¯Ó‡pL ,·e˙k‰ ‰Ïz ‰ÏÈ·Ëe ÌÈÓÈaL∆¿»ƒ¿ƒ»»»«»∆∆¡«¿»¬
„Ú B˙‡ÓËa ‡e‰L ,‡ÓË ÏÎÏ ·‡ ÔÈa ‰Ê .ÌÈn·««ƒ∆ƒ¿«»¿»»≈∆¿À¿»«

.ÏaËiL∆ƒ¿…

.ã‡ÏÂ ‰c ÌeMÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì"ekÚ‰»«≈«»ƒ¬≈∆ƒƒ»¿…
Ïk ÏÚ e¯Êb ÌÈÓÎÁÂ .˙„ÏBÈ ÌeMÓ ‡ÏÂ ‰·Ê ÌeMÓƒ»»¿…ƒ∆∆«¬»ƒ»¿«»
ÔÈa ,„ÈÓz ÌÈ·Êk e‰iL ,˙B·˜p‰Â ÌÈ¯Îf‰ ,Ì"ekÚ‰»««¿»ƒ¿«¿≈∆¿¿»ƒ»ƒ≈

.‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË ÔÈÚÏ ,e‡¯ ‡Ï ÔÈa e‡»̄≈…»¿ƒ¿«À¿»¿»√»

.äÂ"ÒÂ ¯ÎÊ ÏL ‚"Ï CB˙a ˙„ÏBi‰ ‰‡¯zL Ìc Ïk»»∆ƒ¿∆«∆∆¿∆»»¿
˙‡ ÚBÓ ÔÈ‡Â ,¯‰Ë Ì„ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ‰·˜ ÏL∆¿≈»«ƒ¿»«…«¿≈≈«∆

·BË ‡l‡ ;dÏÚaÓ ‰M‡‰¯ÎÊÏ ‰Ú·L ¯Á‡ ˙Ï »ƒ»ƒ«¿»∆»∆∆««ƒ¿»¿»»
ÏÚ Û‡ ,d˙hÓ ˙LnLÓe ‰·˜Ï ¯OÚ ‰Úa¯‡ ¯Á‡Â¿«««¿»»»»ƒ¿≈»¿«∆∆ƒ»»««

.„¯BÈÂ ˙˙BL Ìc‰L Ètƒ∆«»≈¿≈

.å‰cpÓ ıeÁ ,ÌBia Ô˙ÏÈ·Ë - ˙BÏÈ·Ë È·iÁ Ïk»«»≈¿ƒ¿ƒ»»«ƒƒ»
‰È‰z ÌÈÓÈ ˙Ú·L :‰ca ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .˙„ÏBÈÂ¿∆∆∆¬≈≈¿ƒ»ƒ¿«»ƒƒ¿∆
.ÈÈÓL ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,d˙ca Ôlk ‰Ú·M‰ - d˙c·¿ƒ»»«ƒ¿»À»¿ƒ»»¿∆∆¿≈¿ƒƒ
ÏÈÏa - ‰·˜ ˙„ÏBÈÂ ,ÈÈÓL ÏÈÏa - ¯ÎÊ ˙„ÏBÈ ÔÎÂ¿≈∆∆»»¿≈¿ƒƒ¿∆∆¿≈»¿≈

.e¯‡aL BÓk ,‰ck ˙„ÏBi‰L ;¯OÚ ‰MÓÁ¬ƒ»»»∆«∆∆¿ƒ»¿∆≈«¿

.æ‡Ï - ÏaËzLk ,‰Ï·Ë ‡ÏÂ ÌÈa¯ ÌÈÓÈ ‰¯Á‡˙ƒ¿«¬»»ƒ«ƒ¿…»¿»¿∆ƒ¿……
,eÚËÈ - ÌBia ÏaËz Ì‡L ;‰ÏÈla ‡l‡ ÏaËzƒ¿…∆»««¿»∆ƒƒ¿…«ƒ¿

.ÈÚÈ·Ma ÏaËÏ ˙¯Á‡ ‰c ‡B·˙Â¿»ƒ»«∆∆ƒ¿…«¿ƒƒ

.çÔÈ‡Â ˜BÁ¯ ‰ÏÈ·h‰ ÌB˜Ó ‰È‰L B‡ ,‰ÏBÁ ‰˙È‰»¿»»∆»»¿«¿ƒ»»¿≈
ÈtÓ ‰ÏÈla ¯ÊÁÏÂ BÏ ÚÈb‰Ï ˙BÏBÎÈ ÌÈLp‰«»ƒ¿¿«ƒ«¿«¬…««¿»ƒ¿≈
È¯ÚL ÔÈÏÚBpL ÈtÓ B‡ ‰pv‰ ÈtÓ B‡ ÌÈËÒl‰«ƒ¿ƒƒ¿≈«ƒ»ƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈
B‡ ÈÈÓM‰ ÌBia ˙Ï·BË BÊ È¯‰ - ‰ÏÈla ‰È„n‰«¿ƒ»««¿»¬≈∆∆««¿ƒƒ

.ÌBia ÂÈ¯Á‡ ÏL ÌÈÓia«»ƒ∆«¬»«

.è‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa - ˙ÒÂ Ô‰Ï LiL ÌÈLp‰ Ïk»«»ƒ∆≈»∆∆∆¿∆¿«»√»
„Ú B‡ ,È‡ ‰‡ÓË :BÏ ¯Ó‡zL „Ú ,Ô‰ÈÏÚ·Ï¿«¿≈∆«∆…«¿≈»¬ƒ«
˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰ .‰È˙BÎLa ‰c ˜ÊÁzL∆À¿«ƒ»ƒ¿≈∆»»««¿»ƒ¿ƒ»«∆∆
;dÏ Ï‡LÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‡B·iLk ,‰¯B‰Ë dÁÈp‰Â¿ƒƒ»¿»¿∆»≈»ƒƒ¿…»
‡lL ‰ÈÏÚ ‡B·Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰LÈ d‡ˆÓ elÙ‡¬ƒ¿»»¿≈»¬≈∆À»»»∆»∆…
Ì‡Â .‡È‰ ‰c ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,dzÒÂ ˙BÚa¿«ƒ¿»¿≈≈∆»ƒ»ƒ¿ƒ
‰¯B‰Ë :BÏ ¯Ó‡zL „Ú ,BÏ ‰¯eÒ‡ - ‰c dÁÈp‰ƒƒ»ƒ»¬»«∆…«¿»

.È‡»ƒ

.é‰¯ÊÁÂ ,È‡ ‰‡ÓË :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»¿≈»¬ƒ¿»¿»
- ‰lÁz EÏ Èz¯Ó‡ ˜BÁO C¯„Â ,È‡ ‰¯B‰Ë :‰¯Ó‡Â¿»¿»¿»¬ƒ¿∆∆¿»«¿ƒ¿¿ƒ»
.˙Ó‡ - ‰È¯·„Ï ‡Ï˙Ó‡ ‰˙ Ì‡Â .˙Ó‡ dÈ‡≈»∆¡∆∆¿ƒ»¿»¬«¿»ƒ¿»∆»∆¡∆∆

B‡ B˙BÁ‡Â ,dÏÚa dÚ·z ?„ˆÈk,¯ˆÁa dnÚ Bn‡ ≈«¿»»«¿»«¬ƒƒ»∆»≈
‰¯B‰Ë :‰¯Ó‡Â ‰¯ÊÁ Ck ¯Á‡Â ,È‡ ‰‡ÓË :‰¯Ó‡Â¿»¿»¿≈»¬ƒ¿««»»¿»¿»¿»¿»
En‡Â E˙BÁ‡ ÈtÓ ‡l‡ ‰‡ÓË EÏ Èz¯Ó‡ ‡ÏÂ ,È‡¬ƒ¿…»«¿ƒ¿¿≈»∆»ƒ¿≈¬¿¿ƒ¿
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙Ó‡ BÊ È¯‰ - e˙B‡ e‡¯È ‡nL∆»ƒ¿»¬≈∆¡∆∆¿≈…«≈»∆

.àé- È˙‡ÓË :BÏ ‰¯Ó‡Â ,‰¯B‰h‰ ÌÚ LnLÓ ‰È‰»»¿«≈ƒ«¿»¿»¿»ƒ¿≈ƒ
B˙‡ÈˆÈa BÏ ‰‡‰L ,BÈeM˜a ‡e‰Â „iÓ L¯ÙÈ ‡Ï…ƒ¿ƒ»¿¿ƒ∆¬»»ƒƒ»
BÓk ˙¯k ·iÁ - BÈeM˜a ‡e‰Â L¯t Ì‡Â .B˙‡È·k¿ƒ»¿ƒ≈«¿¿ƒ«»»≈¿
„ˆÈk ‡l‡ .˙BÈ¯Ú ¯‡La ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰c ÏÚaL∆»«ƒ»¿«ƒƒ¿»¬»∆»≈«
BÈ‡Â ‰‰BLÂ ,Ú˜¯wa ÂÈÏ‚¯ È¯tˆ ıÚB ?‰OÚÈ«¬∆≈ƒ»¿≈«¿»««¿«¿∆¿≈
.‰pnÓ ËÓL Ck ¯Á‡Â ,¯·È‡‰ ˙eÓiL „Ú ÚÊÚcÊÓƒ¿«¬≈««∆»»≈»¿««»ƒ¿»ƒ∆»

.áé,dzÒÂÏ CeÓÒ BzL‡ ÏÚ ‡B·Ï Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡Â¿»»»»»«ƒ¿»¿ƒ¿»
Ìz¯f‰Â :¯Ó‡pL ;LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰‡¯z ‡nL∆»ƒ¿∆»ƒ¿««¿ƒ∆∆¡«¿ƒ«¿∆
dk¯„ ‰È‰ Ì‡ ?‰nÎÂ .Ì˙‡ÓhÓ Ï‡¯OÈ Èa ˙‡∆¿≈ƒ¿»≈ƒÀ¿»»¿«»ƒ»»«¿»
‰È‰ Ì‡Â ;ÌBi‰ ˙lÁzÓ LnLÏ ¯eÒ‡ - ÌBia ˙B‡¯Ïƒ¿«»¿«≈ƒ¿ƒ««¿ƒ»»
.‰ÏÈl‰ ˙lÁzÓ LnLÏ ¯eÒ‡ - ‰ÏÈla ˙B‡¯Ï dk¯„«¿»ƒ¿««¿»»¿«≈ƒ¿ƒ«««¿»

.âé¯Á‡ LnLÏ ˙¯zÓ - ‰˙‡¯ ‡ÏÂ dzÒÂ ¯·Ú»«ƒ¿»¿…»¬»À∆∆¿«≈««
LLa ˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰ ?„ˆÈk .˙Òe‰ ˙BÚ ¯·ÚzL∆«¬…««∆∆≈«»»«¿»ƒ¿¿≈
e¯·Ú ;ÌBi‰ ˙lÁzÓ LnLÏ ‰¯eÒ‡ - ÌBia ˙BÚL»«¬»¿«≈ƒ¿ƒ««»¿
„Ú LnLÏ ‰¯eÒ‡ - ‰˙‡¯ ‡ÏÂ ÌBia ˙BÚL LL≈»«¿…»¬»¬»¿«≈«
˙BÚL LLa ˙B‡¯Ï dk¯„ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .·¯ÚÏ»∆∆¿≈ƒ»»«¿»ƒ¿¿≈»
„Ú LnLÏ ‰¯eÒ‡ - ‰˙‡¯ ‡ÏÂ e¯·ÚÂ ,‰ÏÈla««¿»¿»¿¿…»¬»¬»¿«≈«

.LÓM‰ Á¯ÊzL∆ƒ¿««∆∆

.ãé˜c·Ï ÌÏBÚÏ Ï‡¯OÈ ˙B·e Ï‡¯OÈ Èa C¯c∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿…
BÓˆÚ LÈ‡‰ Áp˜Ó ?„ˆÈk .LÈÓLz‰ ¯Á‡ ÌÓˆÚ«¿»««««¿ƒ≈«¿«≈«»ƒ«¿

Óa˙ÈÏËÓa dÓˆÚ ‰M‡‰ ˙Áp˜Óe ,BÏ ‰BÎ ˙ÈÏË ¿«¿ƒ¿»¿«««»ƒ»«¿»¿«¿ƒ
˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯ ‡nL Ô‰a ÔÈ‡B¯Â ,dÏ dBÎ¿»»¿ƒ»∆∆»»¬»»ƒ¿«
˙ÈÏËna ˜c·zL BzL‡ ÁÈp‰Ï LÈ‡Ï LÈÂ .LÈÓLz«¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ«ƒ¿∆ƒ¿…««¿ƒ
.BlL ÏÚ ˙Ó‡ dlL ÏÚ ˙Ó‡pL CBzÓ ;BlL∆ƒ∆∆¡∆∆«∆»∆¡∆∆«∆

.åèÏL eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‰a ÔÈÁp˜nL el‡ ÌÈ„‚a¿»ƒ≈∆¿«¿ƒ»∆¿ƒƒ∆ƒ¿∆
ÔÈÚa ÌÈ„Ú ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰Â .ÌÈ·Ïe ÌÈ˜ÁL ,ÔzLtƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿»
„‚a‰Â ,BlL „Ú ‡¯˜ ‡e‰ Ba Áp˜nL „‚a‰Â .‰Ê∆¿«∆∆∆¿«≈«ƒ¿»≈∆¿«∆∆

.dlL „Ú ‡¯˜ Ba ‡È‰ ˙Áp˜nL∆¿«««ƒƒ¿»≈∆»

.æèÔÓˆÚ e˜c·iL „Ú ‡l‡ ˙BLnLÓ ÔÈ‡ ˙BÚev‰«¿≈¿«¿∆»«∆ƒ¿¿«¿»
‰¯eÒ‡ - ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡Â .LÈÓLz Ì„˜ ‰lÁz¿ƒ»…∆«¿ƒ¿ƒ»∆≈»∆∆¬»
ÈLa ˙LnLÓ ‡È‰ CÎÈÙÏ .˜c·zL „Ú LnLÏ¿«≈«∆ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿«∆∆ƒ¿≈
.LÈÓLz‰ ¯Á‡Ï „Á‡Â ,LÈÓLz‰ ÈÙÏ „Á‡ :ÌÈ„Ú≈ƒ∆»ƒ¿≈««¿ƒ¿∆»¿««««¿ƒ
ÈÙÏ „Ú ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ Ï·‡¬»ƒ»∆≈»∆∆≈»¿ƒ»≈ƒ¿≈
¯Á‡ Ï·‡ .„·Ïa ˙eÚÈˆ ÌeMÓ ‡l‡ ,LÈÓLz«¿ƒ∆»ƒ¿ƒƒ¿«¬»««
„Á‡Â BÏ „Á‡ :ÌÈ„Ú ÈL ÔÈÎÈ¯ˆ Ïk‰ - LÈÓLz«¿ƒ«…¿ƒƒ¿≈≈ƒ∆»¿∆»
LnLz ‡Ï ‰pË˜e .‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙¯aÚÓ elÙ‡ ,dÏ»¬ƒ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»¿«»…¿«≈
‰Ïe˙a Ï·‡ .dÏ „Á‡Â BÏ „Á‡ :ÌÈ„Ú ÈLa ‡l‡∆»ƒ¿≈≈ƒ∆»¿∆»»¬»¿»
È¯‰L ,ÌÈ„Ú ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ - ¯‰Ë Ìc ÏÚ ˙·LBÈÂ¿∆∆««…«≈»¿ƒ»≈ƒ∆¬≈

.‰pnÓ ˙˙BL Ìc‰«»≈ƒ∆»

.æé˜c·Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ˙Ba¯ ÌÈÓÚt B˙hÓ LnLÓ‰«¿«≈ƒ»¿»ƒ«≈»¿ƒƒƒ¿…
Áp˜Ó ‡l‡ ,‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ÏÚ Ô‰lL ÌÈ„Ú‰ ÈL¿≈»≈ƒ∆»∆«»ƒ»ƒ»∆»¿«≈«
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קנג d`ia ixeqi` zekld - dyecw xtq - lel` 'k iyiy mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰‡È·e ‰‡Èa Ïk ¯Á‡ dlL „Úa ‡È‰Â BlL „Úa ‡e‰»≈∆¿ƒ»≈∆»««»ƒ»ƒ»
Ìc‰ ‡ˆÓ .ÌÈ„Ú‰ e˜c·È ¯ÁÓÏe ,‰ÏÈl‰ Ïk ÏL∆»««¿»¿»»ƒ¿¿»≈ƒƒ¿»«»
‰LnL .‰‡ÓË BÊ È¯‰ - BlL „Ú ÏÚ B‡ dlL „Ú ÏÚ«≈∆»«≈∆¬≈¿≈»ƒ¿»
LnLz ‡Ï BÊ È¯‰ - „Ú‰ „·‡Â dÓˆÚ ‰Áp˜Â d˙hÓƒ»»¿ƒ¿»«¿»¿»«»≈¬≈…¿«≈
Ì„ ‡nL ,‰lÁz ¯Á‡ „Úa ˜c·zL „Ú ‰iL ÌÚt««¿ƒ»«∆ƒ¿…¿≈«≈¿ƒ»∆»»

.„·‡L „Ú‰ ÏÚ ‰È‰»»«»≈∆»«

.çé‰‡ˆÓÂ ,˙Òk‰ ˙Áz B‡ ¯k‰ ˙Áz „Ú‰ ‰ÁÈpƒƒ»»≈«««««««∆∆¿ƒ¿»
;Áepw‰ ÔÓ B˙˜ÊÁL ,‰‡ÓË - CeLÓ Ì‡ :Ìc ÂÈÏÚ»»»ƒ»¿≈»∆∆¿»ƒ«ƒ«
˙ÏÎ‡Ó Ì„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L ,‰¯B‰Ë - Ïe‚Ú ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»¿»∆≈∆∆»««¬…∆

.¯k‰ ˙Áz ‰‚¯‰pL∆∆∆¿»«««»

.èé,dÎ¯Èa ezÁËÂ dÏ ˜e„a‰ „Úa dÓˆÚ ‰Ápƒ̃¿»«¿»¿≈«»»¿»«ƒ≈»
ÔÈ‡Â ,‰‡ÓË BÊ È¯‰ - Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓ ¯ÁÓÏe¿»»ƒ¿»»»»¬≈¿≈»¿≈
‰‚¯‰ dÎ¯Èa d˙B‡ ‰ÁhLk ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆»¿∆»»»ƒ≈»∆∆¿»
‡ÏÂ ,dÏ ˜e„a BÈ‡L „Úa dÓˆÚ ‰Áp˜ .˙ÏÎ‡Ó«¬…∆ƒ¿»«¿»¿≈∆≈»»¿…
‰È‰ ‡Ï B‡ Ba Áp˜zL Ì„˜ Ìc ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ‰Ú„È»¿»ƒ»»»»»…∆∆¿««…»»
BÊ È¯‰ - „BÚÂ ÒÈ¯‚k Ìc‰ ‰È‰ Ì‡ :Ìc ÂÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»»»ƒ»»«»ƒ»ƒ¿¬≈
ÔÓ ‡l‡ BÈ‡L ,‰¯B‰Ë - ÔkÓ ˙BÁt ‰È‰ ;‰cƒ»»»»ƒ≈¿»∆≈∆»ƒ

.˙ÏÎ‡n‰««¬…∆

.ë˙¯zÓ BÊ È¯‰ - LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯L ÈÓƒ∆»¬»»ƒ¿««¿ƒ¬≈À∆∆
‰iL ÌÚÙa Ìc ‰˙‡¯ .‰iL ÌÚt ¯‰ËzLk LnLÏ¿«≈¿∆ƒ¿«««¿ƒ»»¬»»¿««¿ƒ»
- ˙ÈLÈÏMa Ìc ‰˙‡¯ .˙ÈLÈÏL ÌÚt ˙LnLÓ -¿«∆∆««¿ƒƒ»¬»»«¿ƒƒ
‰na .ÌÏBÚÏ ‰Ê ÏÚa ÌÚ LnLÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰¬≈¬»¿«≈ƒ««∆¿»«∆
;Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c ÌL ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»»»»ƒ¿
‰˙È‰ .˙Òea ‰ÏBz - dzÒÂÏ CeÓÒ ‰LnL Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»»¿ƒ¿»»«∆∆»¿»
‰pLÓ d˙kÓ Ì„ ‰È‰ Ì‡Â .‰kna ‰ÏBz - ‰kÓ da»«»»««»¿ƒ»»««»»¿À∆
.‰kna ‰ÏBz dÈ‡ - LÈÓLz‰ ˙Úa ‰‡¯zL ÌcÓƒ«∆ƒ¿∆¿≈««¿ƒ≈»»««»
¯B˜n‰ CB˙a ÈÏ LÈ ‰kÓ :¯ÓBÏ ‰M‡ ˙Ó‡Â¿∆¡∆∆ƒ»««»≈ƒ¿«»
ÏÚ Û‡Â ,dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ,‡ˆBÈ Ìc‰ ‰pnnL∆ƒ∆»«»≈¿ƒ¿∆À∆∆¿«¿»¿««

.LÈÓLz ˙ÚLa ¯B˜n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ÌcL Ètƒ∆»≈ƒ«»ƒ¿««¿ƒ

.àë‰BL‡¯ ÌÚt LÈÓLz ˙ÚLa Ìc ‰˙‡¯L ÈÓƒ∆»¬»»ƒ¿««¿ƒ««ƒ»
BÊ È¯‰ - Ba ˙BÏ˙Ï ¯·c ÌL ÔÈ‡Â ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe¿ƒ»¿ƒƒ¿≈»»»ƒ¿¬≈
‰˙‡¯Â ÈLÏ ˙‡O .ÈLÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓe ,L¯b˙zƒ¿»≈À∆∆¿ƒ»≈¿≈ƒƒ»¿≈ƒ¿»¬»
BÊ È¯‰ - ÌÈÓÚt LÏL LÈÓLz ˙ÚLa Ck Ìc»»ƒ¿««¿ƒ»¿»ƒ¬≈

˙Â ,L¯b˙zÌc ‰˙‡¯Â ÈLÈÏLÏ ˙‡O .ÈLÈÏLÏ ‡Op ƒ¿»≈¿ƒ»≈ƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒƒ¿»¬»»
,L¯b˙z BÊ È¯‰ - ÌÈÓÚt LÏL LÈÓLz ˙ÚLa Ck»ƒ¿««¿ƒ»¿»ƒ¬≈ƒ¿»≈

.‰Ê ÈÏÁÓ ‡È¯·zL „Ú ‡Op‰Ï ‰¯eÒ‡Â«¬»¿ƒ»≈«∆«¿ƒ≈…ƒ∆

.áë‡Ï B‡ ˙‡t¯ Ì‡ Ú„ÈÏ dÓˆÚ ˙˜„Ba „ˆÈk≈«∆∆«¿»≈«ƒƒ¿»…
Ûeˆ¯ ‰ÈÙe ,¯·‡ ÏL ˙¯ÙBÙL ‰‡È·Ó ?˙‡t¯ƒ¿»¿ƒ»¿∆∆∆»»ƒ»»
,‰ÏBÎÈ ‡È‰L ÌB˜Ó „Ú ˙¯ÙBÙM‰ ˙ÒÎÓe ,dÎB˙Ï¿»«¿∆∆«¿∆∆«»∆ƒ¿»
ÏÚ ÁpÓ CBÓe ,ÏBÁÎÓ ˙¯ÙBÙM‰ CB˙a ˙ÒÎÓe«¿∆∆¿«¿∆∆ƒ¿À»«
,ÌÁ¯‰ ¯‡eˆÏ CBn‰ ÚÈbiL „Ú B˙B‡ ˙˜ÙB„Â ,BL‡…̄¿∆∆«∆«ƒ««¿««»∆∆
- CBn‰ L‡¯ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ Ì‡ .CBn‰ ‰‡ÈˆBÓeƒ»«ƒƒ¿»»«…«

ÔÓ LÈÓLz ˙ÚLa ‰‡B¯ ‡È‰L Ìc‰L Úe„Èa¿»«∆«»∆ƒ»ƒ¿««¿ƒƒ
Úe„Èa - ÌeÏk CBn‰ ÏÚ ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ;¯B˜n‰«»¿ƒ…ƒ¿»««¿¿»«
˙¯zÓe ,‡È‰ ‰¯B‰Ëe ,ÔÈ„„v‰ ˜ÁcÓ ‰‡B¯L Ìc‰L∆«»∆»ƒ…««¿»ƒ¿»ƒÀ∆∆
.˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯Á‡Ï ‡Op‰Ï¿ƒ»≈«¬≈ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

ה'תשע"ה  אלול כ' שישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
פירוש 1) ולזיבות: לנידה באונס מתטמאה שהאשה יבאר

חמישה  שהוא: בכל מתטמאה ואם ופרוזדור: עליה חדר,
הפילה  ואם הדם: בודקין כיצד באשה: יש טמאים דמים
האשה  ודין בהם: ודם אחרים דברים או קרועה חתיכה
לנערה  לקטנה, בתולים דם דם: ויצא מים שהשתינה

ראו. לא או [נדות] דם שראו ולבוגרת

.à.˙e·ÈÊÏ ÔÈa ‰cÏ ÔÈa Ò‡a ˙‡nh˙Ó ‰M‡‰»ƒ»ƒ¿«≈¿…∆≈¿ƒ»≈¿ƒ
‰˙‡¯ B‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰ˆÙwL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»¿»ƒ»¿»»¬»
‰„ÓÁÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ˜qÚ˙Ó ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a¿≈»«»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»¿»
Ìc ‰˙‡¯Â ÏÈ‡B‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,Ìc ‰˙‡¯Â¿»¬»»¿≈…«≈»∆ƒ¿»¬»»
elÙ‡ .‡e‰L ÏÎa ‰‡nhÓe .˙‡ÓË ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ¿≈ƒ«¿»¿»∆¬ƒ
‰pnÓ ·fL ÈÓk BÊ È¯‰ - Ïc¯Ák ‰tË Ìc ‰˙‡»̄¬»»ƒ»¿«¿»¬≈¿ƒ∆»ƒ∆»

.‰a¯‰ ÌÈÓ„»ƒ«¿≈

.áÈt ÏÚ Û‡Â ,ÔBˆÈÁ‰ ˙Èaa ˙B‡nË˙Ó ÌÈLp‰ Ïk»«»ƒƒ¿«¿««ƒ«ƒ¿««ƒ
‡ÏÂ ÌÁ¯‰ ÔÓ ¯˜Ú ‡l‡ ,ıeÁÏ Ìc‰ ‡ˆÈ ‡lL∆…»»«»«∆»∆¡«ƒ»∆∆¿…
,‰‡ÓË BÊ È¯‰ - ÌÈpM‰ ÔÈaÓ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙˙L»«ƒ¿»»ƒ≈«ƒ«ƒ¬≈¿≈»
‰È‰È Ìc :¯Ó‡pL ;d¯O·a Ìc‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆¬«ƒ«»ƒ¿»»∆∆¡«»ƒ¿∆
ÌB˜Ó „Ú ?ÌÈpM‰ ÔÈa ‡e‰ ÔÎÈ‰ „ÚÂ .d¯O·a d·BÊ»ƒ¿»»¿«≈»≈«ƒ«ƒ«»
ÌÈpM‰ ÔÈ·e .‰‡Èa ¯Ób ˙ÚLa ¯·‡‰ ÂÈÏ‡ ÚÈbiL∆«ƒ«≈»»≈∆ƒ¿«¿«ƒ»≈«ƒ«ƒ

.ÌÈÙÏk BÓˆÚ«¿¿ƒ¿ƒ

.âBa ¯ˆBpL ÌÁ¯‰ :‰M‡a ÌÈÓÎÁ eÏLÓ ÏLÓ»»»¿¬»ƒ¿ƒ»»∆∆∆»
‡ˆBÈ ‰·ÊÂ ‰c ÌcL ‡e‰Â ,¯B˜Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,„Ïe‰«»»«ƒ¿»»¿∆«ƒ»¿»»≈
.ÌÈÙÏÂ ÈÙÏ ‡e‰L ÈÙÏ ,¯„Á B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â - epnÓƒ∆¿¿ƒ∆∆¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
ıa˜˙nL C¯‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,Blk ÌÁ¯‰ ¯‡eˆÂ¿««»∆∆À¿«»»»…∆ƒ¿«≈
ÁzÙÂ ,„Ïe‰ ÏtÈ ‡lL È„k ¯eaÚ‰ ˙ÚLa BL‡…̄ƒ¿«»ƒ¿≈∆…ƒ…«»»¿ƒ¿»
,¯ÓBÏk .¯B„ÊB¯t B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ - ‰„Ï ˙ÚLa ‰a¯‰«¿≈ƒ¿«≈»¿ƒ¿¿¿«

.ÌÁ¯Ï ¯ÚL ˙Èa ‡e‰L∆≈««»∆∆

.ãBÈ‡Â ¯B„ÊB¯ta ÒÎ ¯·‡‰ ‰‡Èa ¯Ób ˙ÚL·eƒ¿«¿«ƒ»»≈∆ƒ¿»«¿¿¿≈
ËÚÓ epnÓ ˜BÁ¯ ‡l‡ ,ÌÈÙanL BL‡¯ „Ú ÚÈbÓ«ƒ««…∆ƒƒ¿ƒ∆»»ƒ∆¿«
,¯B„ÊB¯t‰ ÔÓe ¯„Á‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏe .˙BÚaˆ‡‰ ÈÙÏ¿ƒ»∆¿»¿«¿»ƒ«∆∆ƒ«¿¿
ÌÈˆÈa ÈzL Ba LiL ÌB˜n‰ ‡e‰ ,¯B„ÊB¯ÙÏ ¯„Á ÔÈa≈∆∆ƒ¿¿«»∆≈¿≈≈ƒ
Ú¯Ê ˙·ÎL ˙ÏMa˙Ó Ô‰aL ÌÈÏÈ·M‰Â ‰M‡ ÏL∆ƒ»¿«¿ƒƒ∆»∆ƒ¿«∆∆ƒ¿«∆«
Áe˙t ·˜ BÓÎe .‰iÏÚ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÌB˜Ó - dlL∆»»∆«ƒ¿»¬ƒ»¿∆∆»«
B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜ ‰Ê ·˜Â ,¯B„ÊB¯t‰ ‚‚Ï ‰iÏÚ‰ ÔÓƒ»¬ƒ»¿««¿¿¿∆∆∆¿ƒ
.‰‡Èa ¯Ób ˙ÚLa Ïel‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒÎ ¯·‡‰Â .ÏeÏ¿»≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«¿«ƒ»

.ä¯‰Ë ÌcÓ ıeÁ ;‡ÓË Blk - ¯„Á‰ ÔÓ ‡a‰ Ìc»«»ƒ«∆∆À»≈ƒ«…«
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Ì„Â .¯‡a˙iL BÓk ,ÈL˜ Ì„Â ,ez¯‰Ë ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¬«¿«ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«
ÌÈÚnaL ‰kÓ Ì„ BÓk ‡e‰L ,¯B‰Ë Blk - ‰iÏÚ‰»¬ƒ»À»∆¿««»∆«≈«ƒ
‡ˆÓp‰ Ì„Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡ÈÏka B‡ „·ka B‡«»≈«À¿»¿«≈»∆¿»«ƒ¿»
‰Ê È¯‰ - ÌÈÙÏÂ Ïel‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ :¯B„ÊB¯ta«¿¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¬≈∆
˙‡Èa ÏÚ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁÂ .¯„Á‰ ÔÓ B˙˜ÊÁL ,‡ÓË»≈∆∆¿»ƒ«∆∆¿«»ƒ»»«ƒ«
ÔÈ‡Â ;ÌÈL„˜Â ‰Óe¯z ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BOÂ ,Lc˜Óƒ¿»¿¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈
·¯L ,·˜p‰ C¯c „¯È ‰iÏÚ‰ ÔÓ ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆»ƒ»¬ƒ»»«∆∆«∆∆∆…
Ìc‰ ‡ˆÓ .¯„Á‰ ÔÓ - Ô‡k ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÓc‰«»ƒ«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆∆ƒ¿»«»
ÔÓ ‡nL ,˜ÙÒa B˙‡ÓË È¯‰ - ·˜pÏ ıeÁ ¯B„ÊB¯ta«¿¿«∆∆¬≈À¿»¿»≈∆»ƒ
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .Ïel‰ C¯c ˙˙L ‰iÏÚ‰ ÔÓ B‡ ‡a ¯„Á‰«∆∆»ƒ»¬ƒ»»«∆∆«¿ƒ»≈

ÈL„˜Â ‰Óe¯z ÂÈÏÚ ÔÈÙ¯BOÏÚ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,Ì ¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ»»«
.Lc˜n‰ ˙‡Èaƒ««ƒ¿»

.åÌc‰ ‡l‡ ,‡nËÓ ¯„Á‰ ÔÓ ‡a‰ ‰˜LÓ Ïk ‡Ï…»«¿∆«»ƒ«∆∆¿«≈∆»«»
˙˙L Ì‡ ,CÎÈÙÏ .d·BÊ ‰È‰È Ìc :¯Ó‡pL ;„·Ïaƒ¿«∆∆¡«»ƒ¿∆»¿ƒ»ƒ»«
B˙ÎÈÓqL Èt ÏÚ Û‡ ,˜¯È ‰˜LÓ B‡ Ô·Ï ÌÁ¯‰ ÔÓƒ»∆∆…∆«¿∆»…««ƒ∆¿ƒ»
.¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - Ì„ ‰‡¯Ó ÂÈ‡¯Ó ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ì„k¿»ƒ¿≈«¿»«¿≈»¬≈∆»

.æ.ÔÈ¯B‰Ë ¯‡M‰Â ,‰M‡a ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„ ‰MÓÁÂ«¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ
ÈÓÈÓÎe ,Ìk¯k Ô¯˜Îe ,¯BÁM‰Â ,Ì„‡‰ :Ô‰ el‡Â¿≈≈»»…¿«»¿∆∆«¿…¿≈≈

.‚eÊn‰ ÔÈiÎÂ ,‰Ó„‡¬»»¿««ƒ«»

.çÔBL‡¯ ‡ˆiL „enÚk BÈÚ ?‡e‰ „ˆÈk Ì„‡‰»»…≈«≈»«∆»»ƒ
BÏ ÛÈwÓe ÒBka Ìc‰ Ô˙B .Ì„‡ Èa ÏL ‰Êw‰ ÌcÓƒ««»»∆¿≈»»≈«»««ƒ
Ìk¯k Ô¯˜k .L·i‰ BÈc‰ ÔÈÚk - ¯BÁM‰Â .e‰‡B¯Â¿≈¿«»¿≈«¿«»≈¿∆∆«¿…
Á˜BÏÂ ,ÂÈÏÚL ‰Ó„‡ Le‚a ÁÏ Ìk¯k ‡È·È ?„ˆÈk≈«»ƒ«¿…«¿¬»»∆»»¿≈«
‰˜ BÓk BlkL .BlL ÈÚˆÓ‡‰ ‰w‰ BaL ¯e¯a‰ ÔÓƒ«»∆«»∆»∆¿»ƒ∆∆À¿»∆
‰˜ ÏÎ·e ,ÌÈ˜ ‰LÏL „Á‡Â „Á‡ ÏÎ·e ,‡e‰¿»∆»¿∆»¿»»ƒ¿»»∆
‰waL ÈÚˆÓ‡‰ ‰ÏÚÏ Ìc‰ ÛÈwÓe .ÌÈÏÚ ‰LÏL¿»»ƒ«ƒ«»∆»∆»∆¿»ƒ∆«»∆
‡È·È ?„ˆÈk ‰Ó„‡ ÈÓÈÓk .Ba ‰‡B¯Â ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ¿∆¿≈≈¬»»≈«»ƒ
,‰n„‡ ‡È‰L ,da ‡ˆBiÎÂ ÈÎÈÒ ˙Ú˜aÓ ‰Ó„‡¬»»ƒƒ¿«ƒ¿≈¿«≈»∆ƒ¬À»
¯ÙÚ‰ ÏÚ ÌÈn‰ ‰ÏÚiL „Ú ÈÏÎa ÌÈÓ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ¿≈»∆»«ƒƒ¿ƒ«∆«¬∆««ƒ«∆»»
Ô¯kÚÓe .¯ÙÚÏ ‡ÏÂ ÌÈnÏ ¯eÚL ÔÈ‡Â .ÌeM‰ ˙tÏ˜kƒ¿ƒ««¿≈ƒ««ƒ¿…∆»»¿«¿»
.ÔÈ¯eÎÚ Ô‰Lk BÓB˜Ó·e B˙ÚLÏ Ô‰a ¯ÚLÓe ÈÏka«¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿¿∆≈¬ƒ

.Ô¯kÚÓe ¯ÊBÁ - eÏÏˆ Ì‡Â¿ƒ»¿≈¿«¿»

.èÌc‰ ‰‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ ,eÏl‰ ˙B‡¯Ó ‰Úa¯‡«¿»»«¿«»ƒ»»«¿≈«»
;‡ÓË ‰Ê È¯‰ - Ô‰Ó ˜ÓÚ B‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰‡¯Ók¿«¿≈»∆»≈∆»…≈∆¬≈∆»≈
Ìc‰ ‰È‰ ?„ˆÈk .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - epnÓ ‰‰„ ‰È‰»»≈∆ƒ∆¬≈∆»≈«»»«»
,epnÓ ˙BÁt ‰È‰ ;‰‡ÓË - L·i‰ BÈ„kÓ ¯˙BÈ ¯BÁL»≈ƒƒ¿«»≈¿≈»»»»ƒ∆
˙Ùf‰ ÔÈÚk B‡ ¯BÁM‰ ˙Èf‰ ÔÈÚk e‰‡¯Ó ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»«¿≈¿≈««ƒ«»¿≈«∆∆
‰LÏM‰ ¯‡La ÔÎÂ .¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ·¯BÚ‰ ÔÈÚk B‡¿≈»≈¬≈∆»¿≈ƒ¿»«¿»

.˙B‡¯Ó«¿

.éÈB¯M‰ ÔÈi‰ ÔÓ ,ÔÈÈ „Á‡ ˜ÏÁ ?„ˆÈk ‚eÊn‰ ÔÈik««ƒ«»≈«≈∆∆»«ƒƒ««ƒ«»ƒ
‰È‰ .ÌÈÓ ÌÈ˜ÏÁ ÈLe ,L„ÁÂ ÈÁ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏL∆∆∆ƒ¿»≈«¿»»¿≈¬»ƒ«ƒ»»
‰Ê È¯‰ - epnÓ ‰‰„ B‡ epnÓ ˜ÓÚ Ìc‰ ‰‡¯Ó«¿≈«»»…ƒ∆≈∆ƒ∆¬≈∆

‰M‡ ˙Ó‡Â .„·Ïa ‰Ê ‚ÊÓk ‰È‰iL „Ú ,¯B‰Ë»«∆ƒ¿∆¿∆∆∆ƒ¿«¿∆¡∆∆ƒ»
‡nËÓ ÌÎÁ‰Â ,ÂÈz„a‡Â È˙È‡¯ ‰Ê ‰‡¯Ók :¯ÓBÏ«¿«¿∆∆»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆»»¿«≈

.¯‰ËÓ B‡ dÏ»¿«≈

.àéda LiL ˙ÈÏËn‰ Á˜BÏ ?‰‡B¯Â ÛÈwÓ „ˆÈk≈««ƒ¿∆≈«««¿ƒ∆≈»
,Ìk¯k ÏL ‰ÏÚa B‡ ,BÈc·e Ba ËÈaÓe ,B„Èa Ìc‰«»¿»«ƒ«¿∆»∆∆«¿…
‚Êna B‡ ,‰Ó„‡ ÈÓÈÓa B‡ ,ÒBkaL ‰Êw‰ Ì„a B‡¿««»»∆«¿≈≈¬»»«∆∆
‡nËÓe ,˙B‡B¯ ÂÈÈÚM ‰Ó ÈÙk dÏ C¯BÚÂ ,ÒBkaL∆«¿≈»¿ƒ«∆≈»¿«≈
,ıeÁaÓ ÒBk ÏL ˙ÈÎeÎfa ËÈaÓ BÈ‡Â .¯‰ËÓ B‡¿«≈¿≈«ƒ«¿ƒ∆ƒ«
‰Ó BÏ˜LÓ ·Á¯ ÒBk‰ ‰È‰ÈÂ .ÒBkaL ‰˜Lna ‡l‡∆»««¿∆∆«¿ƒ¿∆«»»ƒ¿»»∆
‰È‰È ‡ÏÂ ‰¯B‡‰ Ba ÒkzL È„k ,ÔÈbÏ ÈL ˜ÈÊÁÓe«¬ƒ¿≈Àƒ¿≈∆ƒ»≈»»¿…ƒ¿∆

.ÏÙ‡»≈

.áé‰·Ï ˙ÈÏËÓ Èab ÏÚ ‡l‡ Ìc‰ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡≈¿ƒ«»∆»««≈«¿ƒ¿»»
„ÓBÚ ‡e‰Â ,Ìc‰ ÏÚ B„Èa Ïˆ ‰OBÚÂ .‰nÁ·e««»¿∆≈¿»««»¿≈
Ïk ‡ÏÂ .‡È‰L ˙BÓk BÈÚ ‰‡¯iL È„k ,‰nÁa««»¿≈∆ƒ¿∆≈¿∆ƒ¿…»
,‰‡¯iL ˙Ú ÏÎa ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÏ CÈ¯ˆ ‰‡B¯‰»∆»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»≈∆ƒ¿∆
‰‡¯iL ˙Ú·e ,ÌÈÓ„a ÌÎÁÏ LÈ ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë ‡l‡∆»¿ƒ«ƒ≈∆»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆
ÔÓ ‰‡¯Óa BÏ ˜tzÒ Ì‡Â .¯‰ËÈ B‡ ‡nËÈ „iÓƒ»¿«≈¿«≈¿ƒƒ¿«≈¿«¿∆ƒ
‰Êw‰ Ì„Ï B‡ BÈ„Ï C¯ÚÏÂ ÛÈw‰Ï CÈ¯ˆ - ˙B‡¯n‰««¿»ƒ¿«ƒ¿«¬…ƒ¿¿««»»

.˙B‡¯n‰ ¯‡LÏ B‡ƒ¿»««¿

.âéLÈ Ì‡ :‰n„‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÎÈ˙Á ˙Ïtn‰««∆∆¬ƒ»««ƒ∆ƒ¬À»ƒ≈
‰Ú¯˜ elÙ‡Â .‰¯B‰Ë - Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - Ìc dnÚƒ»»¿≈»¿ƒ«¿»«¬ƒƒ¿¿»
ÔÈ‡L ;‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - Ì„ ‰‡ÏÓ ˙‡ˆÓÂ ‰ÎÈ˙Á‰«¬ƒ»¿ƒ¿»¿≈»»¬≈¿»∆≈

.‰ÎÈ˙Á Ì„ ‡l‡ ,‰c Ì„ ‰Ê∆«ƒ»∆»«¬ƒ»

.ãé- dÎB˙a ¯e‚‡ Ì„Â ,‰Úe¯˜ ‰ÎÈ˙Á ‰ÏÈt‰ƒƒ»¬ƒ»¿»¿»»¿»
,¯ÙÚ ÔÈÓk ,‰¯ÚO ÔÈÓk ,‰tÏ˜ ÔÈÓk ‰ÏÈt‰ .‰‡ÓË¿≈»ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«¬»¿ƒ»»
- Ì„‡ el‡ ÌÈ¯·„ ‰‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ ,ÔÈLeÁ·È BÓk¿«¿ƒƒ»»«¿≈¿»ƒ≈»…
,‰‡ÓË BÊ È¯‰ - eÁBn Ì‡ :ÔÈ¯LBt ÌÈÓÏ ÏÈhz«ƒ¿«ƒ¿ƒƒƒ¬≈¿≈»
Ì‡Â ;‰‡ÓË - L·È Ì„ ‰‡B¯‰ ÏÎÂ ,‰Ù˜Â ‡e‰ ÌcL∆»¿»»¿»»»»»≈¿≈»¿ƒ
BÊ È¯‰ - eÁBn Ck ¯Á‡Â ˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈ¯LBta e‰L»«¿ƒ≈≈¿≈¿««»ƒ¬≈
,‰knÓ el‡ È¯‰ - ˙ÚÏ ˙ÚÓ eÁBn ‡Ï ;‰‡ÓË ˜ÙÒ»≈¿≈»…ƒ≈≈¿≈¬≈≈ƒ«»

.‡È‰ ‰¯B‰Ëe¿»ƒ

.åèÌÈˆ˜L ,ÌÈ‚c ÔÈÓk ,ÌÈ·‚Á ÔÈÓk ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ
- Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË - Ìc Ô‰nÚ LÈ Ì‡ :ÌÈOÓ¯e¿»ƒƒ≈ƒ»∆»¿≈»¿ƒ«

.‰¯B‰Ë¿»

.æè‰˙‡¯Â ,¯B„ÊB¯ta ˙¯ÙBÙL ‰ÒÈÎ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿∆∆«¿¿¿»¬»
‰È‰È Ìc :¯Ó‡pL ;‰¯B‰Ë - ˙¯ÙBÙM‰ CB˙a Ìc‰«»¿«¿∆∆¿»∆∆¡«»ƒ¿∆
ÌÈLp‰L C¯„k ,d¯O·a ‰‡¯zL „Ú - d¯O·a d·BÊ»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆ƒ¿»»¿∆∆∆«»ƒ

.˙¯ÙBÙLa ˙B‡¯Ï ‰M‡‰ C¯c ÔÈ‡Â ,˙B‡B¯¿≈∆∆»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆∆

.æé,ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ÌÚ Ì„ ‡ˆÈÂ ÌÈÓ ‰ÈzL‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿»»»ƒ≈«¿«ƒ
‡È‰Â ‰ÈzL‰L ÔÈa ˙„ÓBÚ ‡È‰Â ‰ÈzL‰L ÔÈa≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ
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dÙeb LÈb¯‰ elÙ‡Â .‰¯B‰Ë BÊ È¯‰ - ˙·LBÈ∆∆¬≈¿»«¬ƒƒ¿ƒ»
‡È‰ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ˙Lb¯‰L ;˙LLBÁ dÈ‡ - ‰ÚÊÚcÊÂ¿ƒ¿«¿¿»≈»∆∆∆«¿»«≈«¿«ƒƒ
‡e‰ ‰kÓ Ìc ‰Ê Ì„Â ,¯„Á‰ ÔÓ ÌÈÏ‚¯ ÈÓ ÔÈ‡L .BÊ∆≈≈«¿«ƒƒ«∆∆¿»∆««»

.‡ÈÏka B‡ ˙ÏÁÏÁa««¿…∆«À¿»

.çé‡ÏÂ ‰c Ì„ ‡Ï BÈ‡Â ,‡e‰ ¯B‰Ë - ÌÈÏe˙a Ìc«¿ƒ»¿≈…«ƒ»¿…
.‰¯eaÁ Ì„ BÓk ‡l‡ ,¯B˜n‰ ÔÓ BÈ‡L ,‰·ÈÊ Ì„«ƒ»∆≈ƒ«»∆»¿««»
ÔÈa ,‰pË˜ ˙‡O Ì‡ ?ÌÈÓ„a ‰Ïe˙a‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿»¿»ƒƒƒ»¿«»≈
- ‰È·‡ ˙È·a Ìc ‰˙‡¯L ÔÈa ‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»»ƒ»∆»≈∆»¬»»¿≈»ƒ»
Ìc ÏkL ,‰kn‰ ‰ÈÁzL „Ú dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰¬≈À∆∆¿«¿»«∆ƒ¿∆««»∆»»

‰kn‰ ˙ÓÁÓ - ‰‡¯zL¯Á‡ Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â .‡e‰ ∆ƒ¿∆≈¬«««»¿ƒ»¬»»««
.‰c BÊ È¯‰ - ‰kn‰ ‰ÈÁzL∆ƒ¿∆««»¬≈ƒ»

.èéÌc ‰ÈÓiÓ ‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ :‰¯Ú ‡È‰Lk ˙‡Oƒ»¿∆ƒ«¬»ƒ…»¬»ƒ»∆»»
,‰ÏÈl·e ÌBia ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ -¬≈À∆∆¿«¿»«¿»»»ƒ«««¿»
.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â .˙˙BL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»≈¿∆…»¿»««»
ÔÈ‡ - ˙‡O Ck ¯Á‡Â ‰È·‡ ˙È·a Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â¿ƒ»¬»»¿≈»ƒ»¿««»ƒ»≈
‰È‰ÈÂ ,L¯BÙe ‰BL‡¯ ‰ÏÈÚa ‡l‡ ‰ÈÏÚ ‡·Ï BÏ»…»∆»∆»¿ƒ»ƒ»≈¿ƒ¿∆
‡lL ˙¯‚B·e .‰c ˙lÁz ‡È‰ el‡k ‰Ê ÌÈÏe˙a Ì„«¿ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»∆∆∆…

.ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈÏ Ïk dÏ ÔÈ˙B - ‰ÈÓiÓ ‰˙‡»̄¬»ƒ»∆»¿ƒ»»«¿»»ƒ

.ë- Ì„ ‰˙‡¯ ‡lL ‰¯ÚÏ ÔÈ˙BpL ˙BÏÈÏ ‰Úa¯‡«¿»»≈∆¿ƒ¿«¬»∆…»¬»»
,ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈÏ ÏÚBa .ÔÈ‚e¯Òa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿≈ƒ≈«¿»»ƒ
‰ÏÈÏ ÏÚB·e ,‰LÏL B‡ ÌÈL„Á ÈL elÙ‡ ÔÈzÓÓe«¿ƒ¬ƒ¿≈√»ƒ¿»≈«¿»

.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â .ÈL≈ƒ¿∆…»¿»««»

.àëelÙ‡ ,‰kn‰ ‰ÈÁzL „Ú dÏ ÔÈ˙BpL ‰pË˜ ÔÎÂ¿≈¿«»∆¿ƒ»«∆ƒ¿∆««»¬ƒ
ÔÈa ,‰M‰ Ïk ÏÚBa ‰Ê È¯‰ - ‰L ‰˙ÈÁ ‡Ï…»¿»»»¬≈∆≈»«»»≈

.ÌBÈ ¯Á‡ ÌBÈa ÔÈa ÔÈ‚e¯Òa¿≈ƒ≈¿««

.áëÔÈ„ÚÂ ,dÏÚa ˙Áz ‰¯Ú ˙OÚÂ ,˙‡OpL ‰pË¿̃«»∆ƒ»¿«¬»«¬»«««¿»«¬«ƒ
ÏÚaL ˙BÏÈÚa Ïk - ‰kn‰ ˙ÓÁÓ ˙˙BL Ìc‰«»≈≈¬«««»»¿ƒ∆»«
ÔÈÓÈÏLÓe ,„Á‡ ‰ÏÈÏk BÏ ˙B·LÁ ‰pË˜ ‡È‰Lk¿∆ƒ¿«»∆¿»¿«¿»∆»«¿ƒƒ
eÈ‰ elÙ‡Â .˙e¯Úp‰ ÈÓÈa ÌÈÓÈ ‰Úa¯‡ Ïk BÏ»«¿»»»ƒƒ≈««¬«¬ƒ»
,ÔÈ‚e¯Òa ˙e¯Úp‰ ÈÓÈa BÏ ÔÈ˙BpL ÌÈÓÈ ‰LÏM‰«¿»»ƒ∆¿ƒƒ≈««¬¿≈ƒ
.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - „Á‡ ‰ÏÈÏ ÌÈL„Á ÈL ÏÎa ÏÚ·e»«¿»¿≈√»ƒ«¿»∆»¬≈∆À»

.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â¿∆…»¿»««»

.âë?‰˙ÈÁ ‡Ï B‡ ‰kn‰ ‰˙ÈÁ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ „ˆÈk≈«¿ƒƒ»¿»««»…»¿»
,‰‡¯z ‡Ï ·LzLÎe ,„ÓÚzL ˙Úa Ìc‰ ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»«»¿≈∆«¬…¿∆≈≈…ƒ¿∆
Èab ÏÚ ·Lz Ì‡Â ,‰‡¯z Ú˜¯w‰ ÏÚ ·LzL ˙Ú·e¿≈∆≈≈«««¿«ƒ¿∆¿ƒ≈≈««≈
;‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡Ï ÔÈ„Ú - ‰‡¯˙ ‡Ï ˙B˙ÒÎe ÌÈ¯k»ƒ¿»…ƒ¿∆¬«ƒ…»¿»««»
ÏÚ ˙·LBÈ ÔÈa ˙„ÓBÚ ÔÈa ÏÏk ‰˙‡¯ ‡ÏÂ Ìc‰ ˜Òt»««»¿…»¬»¿»≈∆∆≈∆∆«
‡l‡ ,ÏÏk ˜Òt ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰kn‰ ‰˙ÈÁ ¯·k - ¯k‰««¿»»¿»««»¿≈ƒ…»«¿»∆»
ÌÈ¯k‰ ÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰Lk elÙ‡Â Ìc‰ ‰‡¯zƒ¿∆«»«¬ƒ¿∆ƒ∆∆««»ƒ

.‰c Ì„ ‡l‡ ,‰kÓ Ì„ ‰Ê ÔÈ‡ - ˙B˙Òk‰Â¿«¿»≈∆««»∆»«ƒ»

.ãë˙ÓÁÓ ‰Ê È¯‰ - LÈÓLz ˙Úa ‰‡B¯ ‰˙È‰»¿»»¿≈«¿ƒ¬≈∆≈¬«

Ck ¯Á‡Â ,Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ d˙hÓ ‰LnL .‰kn‰««»ƒ¿»ƒ»»¿…»¬»»¿««»
.‰c Ì„ ‰Ê È¯‰ - LÈÓLz ˙ÓÁÓ ‡lL Ìc ‰˙‡»̄¬»»∆…≈¬««¿ƒ¬≈∆«ƒ»

.äëdÏÚ·e ¯ÊÁÂ ,Ìc ‰pnÓ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ‰Ïe˙a ÏÚBa‰«≈¿»¿…»»ƒ∆»»¿»«¿»»
;‰c Ì„ ‰Ê È¯‰ - ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡ ,Ì„ ‡ˆÈÂ¿»»»¬ƒ»¿»¿«»¬≈∆«ƒ»
ÏÚBa‰ .‰lÁza ‡a ‰È‰ - ÌÈÏe˙a Ì„ ‰È‰ el‡L∆ƒ»»«¿ƒ»»»«¿ƒ»«≈
.ÌÈÏe˙a Ì„ ‰Ê È¯‰ - Ì„ ‡ˆÈÂ LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt¿»ƒ«»¿»»»¬≈∆«¿ƒ

ה'תשע"ה  אלול כ"א ש"ק יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אחד;1) הכל טוהר ודם והיולדת והזבה הנדה שדם יבאר

זבה  ככה נקראו למה זיבה; וימי נדתה ימי הנקראים ימים
של  שביעי ביום גדולה זבה על הבא קטנה; וזבה גדולה
ובשביעי  נקיים שבעה שספרה זבה הטבילה; אחר ספירה
בשני  עצמה שבדקה נדה החמה; לשקיעת סמוך ראתה
ומצאה  רבים ימים עד בדקה ולא הדם שפסק ומצאה לנדתה
אם  לידה וימי זבה; וספק נדה ספק שהיא האשה טמאה;

נקיים. לשבעה עולין

.àÈLw‰ Ì„Â ‰·f‰ Ì„Â ‰cp‰ Ìc2Ì„Â ˙„ÏBÈ Ì„Â ««ƒ»¿««»»¿««ƒ¿«∆∆¿«
¯B˜n‰ ÔÓe ,‡e‰ „Á‡ Ìc Blk - ˙„ÏBÈ ÏL ¯‰Ë…«∆∆∆À»∆»ƒ«»

‡e‰ „Á‡ ÔÈÚÓe ,‡a ‡e‰3‡e‰ „·Ïa ÌÈpÓf·e , »«¿»∆»«¿«ƒƒ¿«
BÊÂ ,‰¯B‰Ë BÊ - Ì„ ‰‡B¯ ‰È‰˙Â ,BÈ„ ‰pzLiL∆ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿∆»»¿»¿

.‰·Ê BÊÂ ,‰cƒ»¿»»

לידה 2) חבלי ואחזוה להצטער שהתחילה "מעוברת
דם  הנקרא הוא הדם אותו שתלד, קודם לצאת הדם והתחיל

והתורה 3)הקושי". טמאתו התורה הוא, אחד "מעיין
טהרתו".

.á‰lÁz Ì„ ‰M‡‰ ‰‡¯zLk ?„ˆÈk4‰‡¯zLk B‡ , ≈«¿∆ƒ¿∆»ƒ»»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆
BÊ È¯‰ - d˙cÏ ‰Ú·wL ˙Ú‰ ‡e‰Â ,dzÒÂ ˙ÚLaƒ¿«ƒ¿»¿»≈∆»¿»¿ƒ»»¬≈
ÔÈa ‰Ú·L Ïk ‰˙‡¯ ÔÈa ,ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk ‰cƒ»»ƒ¿««»ƒ≈»¬»»ƒ¿»≈

·Ïa ‰BL‡¯ ‰tË ‡l‡ ‰˙‡¯ ‡lLÌc ‰˙‡¯ .„ ∆…»¬»∆»ƒ»ƒ»ƒ¿«»¬»»
‡Ïa ‡e‰L ÈtÓ ,‰·ÈÊ Ì„ ‰Ê È¯‰ - ÈÈÓM‰ ÌBia««¿ƒƒ¬≈∆«ƒ»ƒ¿≈∆¿…

d˙c ˙Ú5. ∆ƒ»»

בחייה.4) הראשונה זבה.5)בפעם בעניין הנאמר

.âÌÈÓi‰ CB˙a ‰‡¯zL Ìc Ïk ÔÎÂ6‰c ˙ÒÂ ÔÈaL ¿≈»»∆ƒ¿∆¿«»ƒ∆≈∆∆ƒ»
‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .‰·ÈÊ Ì„ ‡e‰ È¯‰ - ‰c ˙ÒÂÏ¿∆∆ƒ»¬≈«ƒ»«¬»»¿∆
¯OÚ „Á‡ ‡l‡ ‰c ÔÓÊÏ ‰c ÔÓÊ ÔÈa ÔÈ‡L ,ÈÈqÓƒƒ«∆≈≈¿«ƒ»ƒ¿«ƒ»∆»««»»

.„·Ïa ÌBÈƒ¿«

לקמן 6) וראה לנדה. נדה שבין עשר האחד ביום ואפילו
שלפניו. הימים לעשרת זה יום שבין ההבדל י"א בהלכה

.ãÔ‰ - Ô˙lÁ˙a ˙ÒÂ dÏ ‰Úa˜pL ÌÈÓi‰ ˙Ú·L Ïk»ƒ¿««»ƒ∆ƒ¿¿»»∆∆ƒ¿ƒ»»≈
‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈa Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ÔÈa ,d˙c ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜p‰«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»≈»¬»»∆»≈…»¬»

Ìc Ô‰a7Ô‰L ÈtÓ ?‰c ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜ ‰Ó ÈtÓe . »∆»ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈∆≈
‰c Ìc - Ì‰a ‰‡¯zL Ìc ÏÎÂ ,‰cÏ ÔÈÈe‡¿̄ƒ¿ƒ»¿»»∆ƒ¿∆»∆«ƒ»
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d`iaקנו ixeqi` zekld - dyecw xtq - lel` `"k w"y mei - meil '` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יומה 7) עד הווסת מהתחלת האשה ימי שכל רבינו, שיטת
אפילו  - זה אחרי זה - יום עשר ואחד שבעה מונה האחרון
הוא  הימים בשבעת רואה שהיא דם וכל דם. בהם ראתה לא

רוא  שהיא ודם נדה, הימים דם עשר אחד בתקופות ה
הוא. זיבה דם שלאחריהם,

.äÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ‰Ú·M‰ ¯Á‡L ÌBÈ ¯OÚ „Á‡ ÏÎÂ¿»««»»∆«««ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ
‰nÏÂ .‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈa Ìc Ô‰a ‰˙‡¯ ÔÈa ,d˙·ÈÊ ÈÓÈ¿≈ƒ»»≈»¬»»∆»≈…»¬»¿»»
Ìc ÏÎÂ ,‰·ÈÊÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L ÈtÓ ?‰·ÈÊ ÈÓÈ ÔÈ‡¯˜ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿ƒ»¿»»
˙BÓL ÈLa ¯‰f‰Â .·LÁÈ ‰·ÈÊ Ì„ - Ô‰a ‰‡¯zL∆ƒ¿∆»∆«ƒ»≈»≈¿ƒ»≈ƒ¿≈≈

.d˙·ÈÊ ÈÓÈÂ d˙c ÈÓÈ :Ô‰L ,el‡≈∆≈¿≈ƒ»»ƒ≈ƒ»»

.å˙eÓzL „Ú ˙ÒÂ dÏ Ú·wiL ÌBiÓ ,‰M‡‰ ÈÓÈ Ïk»¿≈»ƒ»ƒ∆ƒ»«»∆∆«∆»
‰Ú·L ÌÏBÚÏ ¯tÒz ,¯Á‡ ÌBÈÏ ˙Òe‰ ¯˜ÚiL „Ú B‡«∆≈»≈«∆∆¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»
[Ô‰È¯Á‡Â] ,¯OÚ „Á‡ Ô‰È¯Á‡Â ,˙Òe‰ ÌBÈ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««∆∆¿«¬≈∆««»»¿«¬≈∆
È„k ,ÔÈna ¯‰f˙Â .¯OÚ „Á‡ Ô‰È¯Á‡Â ,‰Ú·Lƒ¿»¿«¬≈∆««»»¿ƒ»≈«ƒ¿»¿≈
B‡ ‰˙‡¯ ‰c ÈÓÈa Ì‡ Ì„ ‰‡¯zL ˙Úa Ú„zL∆≈«¿≈∆ƒ¿∆»ƒƒ≈ƒ»»¬»
ÈÓÈ ‰Ú·L :Ô‰ Ck ‰M‡ ÏL ‰ÈÓÈ ÏkL .‰·ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»∆»»∆»∆ƒ»»≈ƒ¿»¿≈
‰˜ÈÒÙ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰·ÈÊ ÈÓÈ ¯OÚ „Á‡Â ‰cƒ»¿««»»¿≈ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ»

.¯‡a˙iL BÓk ,‰„l‰«≈»¿∆ƒ¿»≈

.æB‡ „·Ïa „Á‡ ÌBÈ d˙·ÈÊ ÈÓÈa Ìc ‰˙‡¯L ‰M‡ƒ»∆»¬»»ƒ≈ƒ»»∆»ƒ¿«
˙‡¯˜Â ,‰pË˜ ‰·Ê ˙‡¯˜ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒ∆««∆ƒ¿≈»»¿«»¿ƒ¿≈
‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡Â .ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙¯ÓBL∆∆¿∆∆¿ƒ»¬»¿»»ƒ∆
‰·Ê ˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,‰¯eÓ‚ ‰·Ê BÊ È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡««∆¬≈»»¿»¿ƒ«ƒ¿≈»»
·eÊÈ Èk ‰M‡Â :¯Ó‡pL .Ì˙Ò ‰·Ê ˙‡¯˜Â ,‰ÏB„‚¿»¿ƒ¿≈»»¿»∆∆¡«¿ƒ»ƒ»
'ÌÈa¯' ,ÌÈL - 'ÌÈÓÈ' ËeÚÓ .ÌÈa¯ ÌÈÓÈ dÓc ·BÊ»»»ƒ«ƒƒ»ƒ¿«ƒ«ƒ

.‰LÏL -¿»

.ç˙¯ÈÙÒ ‡l‡ ‰pË˜ ‰·ÊÏ ‰ÏB„‚ ‰·Ê ÔÈa ÔÈ‡≈≈»»¿»¿»»¿«»∆»¿ƒ«
¯tÒÏ ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÏB„‚ ‰·fL :Ôa¯˜ ˙‡·‰Â ‰Ú·Lƒ¿»«¬»«»¿»∆»»¿»¿ƒ»ƒ¿…
‡l‡ ˙¯ÙBÒ dÈ‡ ‰pË˜ ‰·ÊÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»¿«»≈»∆∆∆»
Ôa¯˜ ‰‡È·Ó ‰ÏB„‚ ‰·ÊÂ ;„·Ïa „Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿«¿»»¿»¿ƒ»»¿»
Ôa¯˜ ‰‡È·Ó dÈ‡ ‰pË˜ ‰·ÊÂ] ,¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«¿»»¿«»≈»¿ƒ»»¿»
Ô‰ÈzL - ‰‡Èa ¯eq‡Â ‰‡ÓË ÔÈÚÏ Ï·‡ .[¯‰ËzLk¿∆ƒ¿«¬»¿ƒ¿«À¿»¿ƒƒ»¿≈∆

.˙BÂL»

.è‰˙‡¯L ÔÈa ,d˙·ÈÊ ÈÓÈa Ìc ‰˙‡¯ ?„ˆÈk≈«»¬»»ƒ≈ƒ»»≈∆»¬»
B˙B‡ È¯‰ - ÌBi‰ ÛBÒa ‰˙‡¯L ÔÈa ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«««¿»≈∆»¬»¿«¬≈
‰˙‡¯L ˙ÚÓ Ìc‰ ˜Òt ‡Ï el‡Îe ,‡ÓË Blk ÌBi‰«À»≈¿ƒ…»««»≈≈∆»¬»
‡Ï Ì‡Â .‰ÏÈl‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ‰Ú˜ML „Ú«∆»¿»««»¿«∆∆»««¿»¿ƒ…
¯Á‡ ˙Ï·BËÂ ¯ÁÓÏ ˙ÓkLÓ - ‰ÏÈla ÌeÏk ‰˙‡»̄¬»¿««¿»«¿∆∆¿»»¿∆∆««
‰˙‡¯ ‡Ï Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ızL∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ…»¬»
‡Óh‰ ÌBi‰ „‚k ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk8, ¿¬≈∆∆»»¿∆∆««»≈

.·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

יום.8) כנגד יום שומרת נקראת ולפיכך

.éBÓBÈa ÔÈa BÏÈÏa ÔÈa ,ÈM‰ ÌBia Ìb Ìc ‰˙‡»̄¬»»«««≈ƒ≈¿≈≈¿

Ïk ˙¯nLÓe ,‡ÓË ÈM‰ ÌBi‰ È¯‰ - ‰Ï·hL ¯Á‡««∆»¿»¬≈««≈ƒ»≈¿«∆∆»
ÈLÈÏL ÏÈÏ9Ì‡ .¯ÁÓÏ ˙ÓkLÓ - ‰˙‡¯ ‡Ï ≈¿ƒƒƒ…»¬»«¿∆∆¿»»

Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙¯nLÓe ,‰nÁ‰ ızL ¯Á‡ ˙Ï·BËÂ¿∆∆««∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ
ÈL „‚k ¯B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ‰˙‡¯ ‡Ï…»¬»¿¬≈∆∆»»¿∆∆¿≈

.·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓe ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈÓÈ»ƒ«¿≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

למפרע.9) זבה תהא דם תראה שאם

.àé- BÏÈÏa ÔÈa BÓBÈa ÔÈa ,ÈLÈÏMa Ìb Ìc ‰˙‡»̄¬»»««¿ƒƒ≈¿≈¿≈
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ¯tÒÏ ‰ÎÈ¯ˆe ,‰ÏB„‚ ‰·Ê BÊ È¯‰¬≈»»¿»¿ƒ»ƒ¿…ƒ¿»»ƒ

ÌÈ¯B‰Ë10ÌÈÓÈ ˙Ú·L dl ‰¯ÙÒÂ :¯Ó‡pL ;Ì„ ‡Ïa ¿ƒ¿…»∆∆¡«¿»¿»»ƒ¿«»ƒ
È¯‰Â ,‰nÁ‰ ı‰ ¯Á‡ ÈÚÈ·M‰ ÌBia ˙Ï·BËÂ .¯ÓB‚Â¿≈¿∆∆««¿ƒƒ««»≈««»«¬≈
‰‡È·Ó ÈÈÓM‰ ÌBi·e .·¯ÚÏ dÏÚ·Ï ˙¯zÓ ‡È‰ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆««¿ƒƒ¿ƒ»

.‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈ¯B˙ ÈzL ,da¯»̃¿»»¿≈ƒ¿≈¿≈»

נקיים.10) שבעה התלמוד: בלשון

.áéB‡ ,¯eÓM‰ ÌBÈ ÏL ‰ÏÈla ‰Ï·hL ‰pË˜ ‰·Ê»»¿«»∆»¿»««¿»∆«»
,‰Ï·Ë ‡Ï el‡k - ÈÚÈ·L ÏÈÏa ‰Ï·hL ‰ÏB„‚ ‰·Ê»»¿»∆»¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ…»¿»

.‰Ú·L CB˙a ‰Ï·hL ‰ck ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒ¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»

.âé¯Á‡ ‰¯ÈÙÒ ÏL ÈÚÈ·L ÌBÈa ‰ÏB„‚ ‰·Ê ÏÚ ‡a‰«»«»»¿»¿¿ƒƒ∆¿ƒ»««
¯Á‡ ¯eÓM‰ ÌBia ‰pË˜ ‰·Ê ÏÚ B‡ ,‰Ï·hL∆»¿»«»»¿«»««»««
ÔÓÊa ‰Ï·hL ÔÂÈk ;˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt - ‰Ï·hL∆»¿»»ƒ«»≈≈»∆»¿»ƒ¿«
dÏ ‰È‰È BÊ ‰M‡Ïe .‰¯B‰Ë - d˙ÏÈ·ËÏ Èe‡¯‰»»ƒ¿ƒ»»¿»¿ƒ»ƒ¿∆»

‰Ú¯ ˙ea¯z11ÔÈÈeÏz dÚbÓe d˙ÏÈÚa È¯‰L ,12. «¿»»∆¬≈¿ƒ»»«»»¿ƒ

רע.11) וחינוך לימוד עד 12)כלומר, ועומד תלוי
שיבורר.

.ãé‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ ÌBi‰ ÌÏL Ì‡ ?ÔÈÈeÏz Ô‰ „ˆÈk≈«≈¿ƒƒƒ¿«««««¿ƒ»
d˙ÏÈ·Ë ¯Á‡ Ba ‰Ú‚pL Ïk È¯‰ - Ìc ‰˙‡¯ ‡ÏÂ¿…»¬»»¬≈…∆»¿»««¿ƒ»»

Á‡ d˙ÏÈÚ·e ,¯B‰Ë‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰ÏÈ·h‰ ¯ »¿ƒ»»«««¿ƒ»≈«»ƒ»∆»
ÌeÏk13- ‰Ï·hL ¯Á‡ ‰Ê ÌBÈa Ìc ‰˙‡¯ Ì‡Â ; ¿¿ƒ»¬»»¿∆««∆»¿»

,‡ÓË - Ú¯ÙÓÏ Ba ‰Ú‚pL ÏÎÂ ,Ú¯ÙÓÏ ‰·Ê ˙‡ˆÓƒ¿≈»»¿«¿≈«¿…∆»¿»¿«¿≈«»≈
Ôa¯˜a ÔÈ·iÁ dÏÚB·e ‡È‰Â14‰¯eÒ‡ ‡È‰ CÎÈÙÏe . ¿ƒ¬»«»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¬»

˜ÙÒ È„ÈÏ dÓˆÚ ‡È·z ‡lL ,·¯ÚÏ „Ú dÏÚ·Ï15. ¿«¿»«»∆∆∆…»ƒ«¿»ƒ≈»≈

בשוגג.13) קרבן ולא במזיד כרת הזבח.14)לא על כבא
חכמים 15) אמרו אבל תטהר, מעשה אחר תטהר, "אחר

ספק". לידי תבוא שמא כן לעשות אסור

.åè‰˙‡¯ ÈÚÈ·M·e ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙LL ‰¯ÙqL ‰·Ê»»∆»¿»≈∆»ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ»¬»
,Ïk‰ ˙¯˙BÒ - ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ elÙ‡ ,Ìc»¬ƒ»ƒ¿ƒ«««»∆∆«…
ÌÈÓÈ ‰Ú·L ‡Óh‰ ÌBi‰ ¯Á‡Ó ˙BÓÏ ˙¯ÊBÁÂ¿∆∆ƒ¿≈««««»≈ƒ¿»»ƒ

.ÌÈi˜¿ƒƒ

.æè‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a Ú¯Ê ˙·ÎL ‰ËÏt16˙¯˙BÒ - »¿»ƒ¿«∆«¿¿≈«¿ƒ»∆∆
ÌBÈ ¯˙BqL ,È¯˜ ‰‡¯L ·Êk ‡e‰L ÈtÓ ;„Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿≈∆¿»∆»»∆ƒ∆≈

„Á‡17¯OÚ „Á‡·e d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ È¯ÈOÚa Ìc ‰˙‡¯ . ∆»»¬»»»¬ƒƒƒ≈ƒ»»»««»»
‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯L Èt ÏÚ Û‡ ,¯OÚ ÌÈM·e«¿≈»»««ƒ∆»¬»¿»»ƒ∆
˙e·ÈfÓ ˙‡ˆÈ ‡l‡ ,‰ÏB„‚ ‰·Ê dÈ‡ - ‰Ê ¯Á‡««∆≈»»»¿»∆»»»ƒƒ
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,d˙c ˙ÏÁ˙Ó ¯OÚ ÌÈL ÌBiL ;‰cÏ ‰pË¿̃«»¿ƒ»∆¿≈»»«¿∆∆ƒ»»
e¯‡aL BÓk ,‰·Ê dÈ‡ - d˙c ÈÓÈa ‰‡B¯‰Â18. ¿»»ƒ≈ƒ»»≈»»»¿∆≈«¿

זרע.16) שכבת ממנו שיוצאת כאיש היא ומה 17)והרי
שבעה  ולספור להתחיל שצריכה הקודמת בהלכה שנאמר
השביעי, ביום אפילו טמא יום כשהפסיקה נקיים, ימים
כגון  אחרת, טומאה אבל זיבה. טומאת הפסיקה אם היינו

ב  הימים קרי את סותרת אינה בזבה זרע שכבת פולטת או זב
מיום  החל ספירתה את להמשיך ויכולה שעברו הנקיים

הזרע. שכבת לפליטת טבילתה אחרי למעלה 18)המחרת
ייחשב". נדה דם בהם, שתראה דם "וכל ד: הלכה

.æéÏÚ ·eÊ˙ ÈÎ B‡ :‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê ‡e‰ ‰Óe«∆∆»«»ƒ»«
È¯‰ - d˙cÏ CeÓÒ ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ Ì‡L ?d˙cƒ»»∆ƒ»¬»¿»»ƒ»¿ƒ»»¬≈
ÈÚÈLz·e d˙cÏ ÈÈÓMa ‰˙‡¯L ÔB‚k .‰·Ê BÊ»»¿∆»¬»«¿ƒƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ
¯OÚ „Á‡‰Ó ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ Ô‰L ,È¯ÈOÚ·e»¬ƒƒ∆≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ≈»««»»
ÈÓÈÓ ¯OÚ „Á‡a Ìc ‰˙‡¯ .d˙·ÈÊ ÈÓÈ Ô‰L ÌBÈ∆≈¿≈ƒ»»»¬»»»««»»ƒ≈
,¯OÚ ÌÈL ÏÈÏ ‡e‰L ,·¯ÚÏ ‰Ï·ËÂ d˙·ÈÊƒ»»¿»¿»»∆∆∆≈¿≈»»
dÏÚB·e ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙hÓ ‰LnLÂ¿ƒ¿»ƒ»»««ƒ∆ƒ¿≈»¬»

˙¯k ÌÈ·iÁ ÌÈ‡ - ·LBÓe ·kLÓ ÔÈOBÚÂ ‡ÓË19; »≈¿ƒƒ¿»»≈»«»ƒ»≈
L ÌBÈ ÔÈ‡L ÈtÓ¯OÚ „Á‡ ÌBÈÏ Û¯ËˆÓ ¯OÚ ÌÈ ƒ¿≈∆≈¿≈»»ƒ¿»≈¿««»»

dÏÈv‰Ï ‰Ê ÏÈÏ ˙ÏÈ·Ë dÏ ‰ÏÈÚB‰ ,‰·Ê d˙BOÚÏ«¬»»»ƒ»»¿ƒ«≈∆¿«ƒ»
.Ôa¯w‰ ÔÓƒ«»¿»

אסורה 19) אבל הלל, כבית הקרבן מן פטור שוגג היה ואם
מדרבנן. לשמש

.çéÈ¯‰ - ‰nÁ‰ ızL ¯Á‡ ¯OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰Ï·Ë»¿»¿¿≈»»««∆»≈««»¬≈
‰pË˜ ‰·Ê Ïk ÔÈ„k ,·¯ÚÏ „Ú dÏÚ·Ï ‰¯eÒ‡ BÊ20; ¬»¿«¿»«»∆∆¿ƒ»»»¿«»

elÙ‡Â .ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - dÏÚ·e ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿»»¿≈∆¿ƒƒ¿«¬ƒ
ÔÈ‡ - ¯OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰ÈÏÚ ‡aL ¯Á‡ Ìc ‰˙‡»̄¬»»««∆»»∆»¿¿≈»»≈

ÌeÏk CÎa21ÌBiÏ Û¯ËˆÓ BÈ‡Â ,‡e‰ ‰c Ìc ‰fL ; ¿»¿∆∆«ƒ»¿≈ƒ¿»≈«
.ÂÈÙlL∆¿»»

התורה,20) מן שימור צריך לא עשר אחד שיום פי על אף
יום  כנגד יום כשומרת ודינה שימור צריך מדרבנן אך

טומאת 21)מדרבנן. פסקה אלא קטנה, זבה אינה כלומר
כנדה. וטמאה זיבה

.èé˙BLÓM‰ ÔÈa d˙cÏ ÈÚÈ·L ÛBÒa Ìc ‰˙‡¯22, »¬»»¿¿ƒƒ¿ƒ»»≈«¿»
‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - È¯ÈOÚ·e ÈÚÈLza ‰˙‡¯Â23‡nL ; ¿»¬»«¿ƒƒ»¬ƒƒ¬≈¿≈»»∆»

‰˙‡¯L ˙‡ˆÓÂ ,‰˙È‰ ÈÈÓL ÏÈÏa ‰BL‡¯ ‰i‡¿̄ƒ»ƒ»¿≈¿ƒƒ»¿»¿ƒ¿≈∆»¬»
Ì‡ ÔÎÂ .d˙·ÈÊ ÈÓÈ ˙lÁzÓ ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒ∆««∆ƒ¿ƒ«¿≈ƒ»»¿≈ƒ
‰˙‡¯Â ,d˙·ÈÊ ÈÓÈÓ È¯ÈOÚ·e ÈÚÈLza Ìc ‰˙‡»̄¬»»«¿ƒƒ»¬ƒƒƒ≈ƒ»»¿»¬»
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ˙BLÓM‰ ÔÈa ¯OÚ „Á‡ ÌBÈ ÛBÒa¿««»»≈«¿»¬≈¿≈
,‰˙È‰ ¯OÚ „Á‡ ÌBÈa ‰B¯Á‡ ‰i‡¯ ‡nL ;‰·Ê»»∆»¿ƒ»«¬»¿««»»»¿»
.d˙·ÈÊ ÈÓÈa ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡¯ È¯‰Â«¬≈»¬»¿»»ƒ∆««∆ƒ≈ƒ»»

בינונים 22) כוכבים שלושה שיראו עד החמה "משתשקע

מן  ספק והוא מקום, בכל השמשות" "בין הנקרא הזמן הוא
מקום". בכל להחמיר בו ודנים הלילה מן ספק היום

נאכל,23) ואינו קרבן ומביאה נקיים שבעה וסופרת גדולה,
הספק. על הבא קרבן ככל

.ë‰‡ˆÓe d˙c ÈÓÈ CB˙a dÓˆÚ ‰˜„aL ‰cƒ»∆»¿»«¿»¿¿≈ƒ»»»¿»
d˙cÏ ÈMa ˜Òt elÙ‡Â ,Ìc‰ ˜ÒtL24B‡ ‰‚‚LÂ , ∆»««»«¬ƒ»««≈ƒ¿ƒ»»¿»¿»
d˙c ¯Á‡Ï „Ú ‰˜„a ‡ÏÂ ‰„ÈÊ‰25,ÌÈa¯ ÌÈÓÈ ≈ƒ»¿…»¿»«¿««ƒ»»»ƒ«ƒ

Ïk ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ ‰˜„aLÎe¿∆»¿»»¿»À¿»≈¿ƒ∆»»
Ë ‰˙È‰ ÌÈÓi‰ Ô˙B‡Ô˙B‡ Ïk ‡l‡ ,‰·Ê ‰È‰˙Â ‰‡Ó »«»ƒ»¿»¿≈»¿ƒ¿∆»»∆»»»

‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa ‰˜„a ‡lL ÌÈÓi‰26dÓˆÚ ‰˜„a . «»ƒ∆…»¿»¿∆¿«»√»»¿»«¿»
ÔÈ·e ,d˙cÏ ÈÚÈ·Ma ‰˜„a elÙ‡ ,‰‡ÓË ‰‡ˆÓe»¿»¿≈»¬ƒ»¿»«¿ƒƒ¿ƒ»»≈
,‰c ˙‡ÓhÓ L¯ÙÏ È„k dÓˆÚ ‰˜„a ‡Ï ˙BLÓM‰«¿»…»¿»«¿»¿≈ƒ¿ƒÀ¿«ƒ»
‰¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ‰˜„a Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈ ‰ÈzÓ‰ ‡l‡∆»ƒ¿ƒ»»ƒ¿««»»¿»»¿»¿»
‰·Ê BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ Ì‡Â .‰·Ê ˜ÙÒ BÊ È¯‰ -¬≈¿≈»»¿ƒ»¿»¿≈»¬≈»»
ÛBq·Ïe ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ ‰lÁzaL ÔÂÈkL ;˙È‡cÂ«»ƒ∆≈»∆«¿ƒ»»¿»¿≈»¿«
ÏL ÔBL‡¯ ÌBÈÂ .˜Òt ‡lL ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ‰‡ÓË¿≈»¬≈¿∆¿«∆…»«¿ƒ∆
ÈÓk BÊ È¯‰ - ‰¯B‰Ë B· ‰‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰cƒ»««ƒ∆»¿»¿»¬≈¿ƒ
ÔÈÚn‰ ˜ÊÁ‰ Blk ÔBL‡¯ ÌBiL ;‰‡ÓË ‰‡ˆnL∆»¿»¿≈»∆ƒÀÀ¿«««¿»

.Áe˙t»«

המעיין 24) הוחזק כולו ראשון שיום בראשון, לא אבל
ההלכה. בסוף שמסיים כמו ימי 25)פתוח שבעת לאחר

אינה 26)נדתה. ולפיכך דם ראתה שלא בחזקת כלומר,
ותיטהר. לנדתה וטובלת זבה,

.àë‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯a dÓˆÚ ‰˜„aL ‰·Ê»»∆»¿»«¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ»
‰‡ˆÓe ÈÚÈ·L ÌBÈ „Ú ‰˜„a ‡ÏÂ ,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»»¿…»¿»«¿ƒƒ»¿»
Ïk ‰˜„a el‡Îe ,‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë»¬≈¿∆¿«»√»¿ƒ»¿»»

.¯B‰Ë ‰‡ˆÓe ‰Ú·Lƒ¿»»¿»»

.áë‰¯ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ‰˜„a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ»
ÈÈÓM‰ ÌBi·e ,¯B‰Ë ‰‡ˆÓe27È¯‰ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe »¿»»««¿ƒƒ»¿»»¬≈

d˙·ÈÊÏ ÈLÈÏL ÌBÈa ‰˜„a .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ¿∆¿«»√»»¿»¿¿ƒƒ¿ƒ»»
ÈÓÈÓ ÔBL‡¯ ÌBÈa ‰˜„a ‡ÏÂ ,Ìc‰ ˜ÒtL ‰‡ˆÓe»¿»∆»««»¿…»¿»¿ƒƒ≈

‰˜„a ÈÚÈ·M·e ,‰¯ÈÙq‰28BÊ È¯‰ - ¯B‰Ë ‰‡ˆÓe «¿ƒ»«¿ƒƒ»¿»»¿»»¬≈
,˙B˜È„a‰ el‡ ÏÎa ·ÊÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰¯‰Ë ˙˜ÊÁa¿∆¿«»√»¿«ƒ¿»¿»≈«¿ƒ

.‰¯ÈÙÒ ÈÓÈ BÏ eÏÚÂ ¯B‰Ë ‡e‰L∆»¿»¿≈¿ƒ»

ורק 27) הספירה ימי בסוף בשביעי בדקה שלא פי על אף
ולא 28)בתחילתם. הספירה ימי בסוף הייתה שהבדיקה
בתחילתם.

.âë‰ÎÈ¯ˆ - ‰·Ê ˜ÙÒ ‰c ˜ÙÒ ‡È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»¿≈»»¿ƒ»
ÏÈÏa ˙Ï·BËÂ ,˜ÙqÓ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙Ú·L ·LÈÏ≈≈ƒ¿«»ƒ¿ƒƒƒ»≈¿∆∆¿≈

ÈÈÓL29zÓ ‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,‰‡È·Óe .dÏÚ·Ï ˙¯ ¿ƒƒ¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»¿ƒ»
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÏÎ‡ BÈ‡Â ‰·Ê Ôa¯»̃¿«»»¿≈∆¡»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

ביום.29) טובלת שאינה כנדה
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`lelקנח f"hÎe"h ipyÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriyd"ryz'd lel` `"kÎe"h -

ה'תשע"ה  אלול ט"ו ראשון יום
יום ראשון ֿ שני ט "ו ֿ ט "ז אלול 

.‰Î¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.·ˆ¯ .‰ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרכ"ה מּכההּמצוה להגלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מקלט, לערי מעירֹו ּבׁשגגה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָנפׁש

הּגדֹול" הּכהן ֿ מֹות עד ׁשם dk)"ויׁשב ,dl xacna)ּולׁשֹון . ְְֵַַַַָָָֹ
c)ספרי ,hi mixacl mihtey zyxt)אינֹו ― ׁשם "ויׁשב : ְְִֵֵַָָ

ּדירתֹו, ּתהא ׁשם ― 'ׁשם' ׁשּנאמר לעֹולם, מּׁשם ְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָיֹוצא
נתּבארּו ּוכבר קבּורתֹו". ּתהא ׁשם מיתתֹו, ּתהא ְְְְְֲִִֵֵָָָָָָׁשם

מּכֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ֿ ּדיני jli`e)ּכל .f). ְְִִֵֶֶַַָָ

― הרצ"ה ּכפרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
יגלה אּלא ֿ הּגלּות, מן לפטרֹו ּכדי ּבׁשגגה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמרֹוצח
ֿ עיר אל לנּוס כפר ֿ תּקחּו "ולא יתעּלה: אמר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבהכרח.

al)מקלטֹו" ,my)ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָָ
fl:)מּכֹות zeaezk). ַ

― הרצ"ב אתֿהּמצוה מּלהרֹוג ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָֻ
חּיב ׁשהּוא עברה עׂשה ׁשּכבר ׁשּנראהּו ּבׁשעה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהחֹוטא

מיתה l`עליה Ð dxard dyery drya oicd znerl) ִֶָָָ
(bvx dyrzּדין לבית נביאהּו אּלא ּדין, לבית ׁשּיבֹוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָֹקדם

אנחנּו ונהיה לפניהם, עדים עליו ונביא (mi`exdּבהכרח ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
(dyrnd z`ּבלבד והם(mipiicÎ`le)עדים ,(mixg`) ְְִִֵֵָ

הּוא זה ּבענין ׁשּבאה והאזהרה חּיב. ֿ ּׁשהּוא ּבמה ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָידינּוהּו
העדה לפני ֿ עמדֹו עד הרצח ימּות "ולא יתעּלה: ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹאמרֹו

ai)לּמׁשּפט" ,my)אֹותֹו יהרגּו "יכֹול הּמכלּתא: ּולׁשֹון . ְְְְְִִַַַַָָָ
הרֹוצח ימּות ולא לֹומר: ּתלמּוד ― מּׁשּנאף? אֹו ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּׁשהרג
― ׁשהרג ׁשראּוהּו הם הּגדֹול ּדין ּבית ואפּלּו ֿ עמדֹו". ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעד
ּובית אחר, ּדין ּבית לפני ּומעידים עדים נעׂשים ּכּלם ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָֻהרי

עדה "הרי ּובּמכלּתא: ימיתּוהּו. האחר oic)הּדין zia) ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
ׁשּלא עד אֹותֹו יהרגּו יכֹול אתֿהּנפׁש ׁשהרג אחד ְֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשראּו
הרצח ימּות ולא לֹומר: ּתלמּוד ― ּדין? ּבית אצל ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֹֹיעמֹוד

לּמׁשּפט". העדה לפני עמדֹו ְְְִִֵֵַַָָָָעד

ה'תשע"ה  אלול ט"ז שני יום

.ÊÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Êˆ¯ .‚ˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.·Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ז הּנרּדףהּמצוה להּציל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָ

ׁשרֹוד מי ּכלֹומר:מּיד רֹודף, ׁשל ּבנפׁשֹו אפּלּו להרגֹו, פֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
להּציל נּוכל לא אם ֿ הרֹודף, את להרֹוג מצּוים ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹֻׁשאנּו

יתעּלה: אמרֹו והּוא הרֹודף, ּבנפׁש אּלא ֿ הּנרדף ("ikאת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
.. edkn cin .. livdl cg`d zy` daxwe .. miyp` evpi

(".. eiyeana dwifgde"עינ תחֹוס לא ֿ ּכּפּה את ְֵֶֶַַָָָֹֹ"וקּצתה
(ai ,dk mixac)ספרי ּולׁשֹון .(`vz ik)ּבמבׁשיו" : ְְְִִֵָֻ

(mda yea `edy zenewna)ּבֹו ׁשּיׁש מיחד מבּוׁשיו מה ―ְְֵֶָָָֻ
ֿ ּבֹו ׁשּיׁש ּכלּֿדבר ּכ ּב"וקּצֹותה", הּוא והרי נפׁשֹות ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָסּכנת
וקּצֹותה ֿ ּכּפּה". את ּב"וקּצֹותה הּוא הרי נפׁשֹות ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָסּכנת
אם מּנין ּבכּפּה. להּצילֹו חּיב ׁשאּתה מלּמד ― ֿ ּכּפּה ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָאת
ּתלמּוד ּבנפׁשּה? הּצילֹו ּבכּפּה, להּצילֹו יכֹול אּתה ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָאין
זה, צּוּוי ענין ל נתּבאר הּנה "עינ תחֹוס לא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלֹומר:
ּבהוה אּלא ּדּבר לא ― האחד" "אׁשת ׁשאמר ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹוׁשּזה

(ievna)ׁשל ּבאבריו הּנרּדף את להּציל היא: והּכּונה ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
לגמרי הרֹודף ּבהריגת אּלא להּצילֹו אפׁשר אי ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָרֹודף:
ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אֹותֹו. הֹורגין ―ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

.(br.)מּסנהדרין ְְִִֶַ

― הרצ"ג עלהּמצוה מּלחּוס ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָָֻ
ׁשּקדמה ּבּמצוה ׁשאמרנּו ׁשּזה זה: ּדבר ּפרּוׁש הרֹודף ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָנפׁש

avx)לזֹו dyrz `l)החֹוטא ֿ את העדים יהרגּו ׁשּלא , ְִֵֵֶֶַַַָָֹ
(dzin miaiigy `hga)― ּבמיתה ּדין ּבית ׁשידינּוהּו ְְִִִֵֶַָעד

עליו חּיב ׁשהּוא הּמעׂשה ועׂשה עבר אם אּלא זה ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאין
לעׂשֹות, והליכתֹו חפצֹו ּבׁשעת אבל אֹותֹו: וסּים ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָמיתה
ּולעּכבֹו למנעֹו עלינּו וחֹובה ― רֹודף נקרא: הּוא אז ְְְְְְֲִֵֵֵַָָָָָהרי
וסרב התעּקׁש ואם מתאּוה: ׁשּלּבֹו ֿ העברה את ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמּלעׂשֹות
ּבכ מּמחׁשבּתֹו למנעֹו נּוכל ואם ּבֹו. נּלחם אז ―ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָ
אֹו רגלֹו אֹו ידֹו ׁשּנחּתֹו ּכגֹון מאבריו, אבר ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנחּסרֹו
אפׁשר אי ואם טֹוב: הּיֹותר זה הרי ― ֿ עינֹו את ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָנסּמא
ׁשּיעׂשה. קדם נהרג זה הרי ― נפׁשֹו ּבאּבּוד אּלא ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹלמנעֹו
והּוא מהריגתֹו, ּומּלהּמנע עליו מּלחּוס האזהרה ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָָָָּובאה

"עינ תחֹוס לא אתּֿכּפּה "וקּצתה ּולׁשֹון(my)אמרֹו: ְְְֵֶֶַַָָָָֹֹ
my)ספרי `vz zyxt)מלּמד ― ֿ ּכּפּה את "וקּצתה : ְְְִֵֵֶַַַָָֹ

להּצילֹו חּיב dci)ׁשאּתה lr scxpd z`)ׁשאם מּנין ּבכּפּה. ְְִִִִֶֶַַַַַָָָ
לֹומר: ּתלמּוד ּבנפׁשּה? הּצילֹו ּבכּפה להּצילֹו ּתּוכל ְְְְְִִַַַַַַַָָֹלא
ׁשּיׁש מיחד מבּוׁשיו "מה אמרּו: וׁשם ."עינ תחֹוס ְְְְֵֵֶֶָָָָָָֹֻלא
ּכ ֿ ּכּפּה". את ּב"קּצתה הּוא והרי נפׁשֹות סּכנת ְְֲֵֶַַַַַָָָָָֹּבֹו
ּבקּצתה הּוא הרי ― נפׁשֹות סּכנת ּבֹו ׁשּיׁש ֿ ּדבר ְְֲֵֵֶַַַָָָָָָֹּכל
אינֹו ― חפצֹו על הרֹודף ׁשּיהרג ׁשאמרנּו וזה ֿ ּכּפּה". ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאת
אּלא ואינֹו ׁשּתהיה, עברה איזֹו לעׂשֹות ׁשּיחּפץ ֿ מי ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבכל

קטן הּוא ואפּלּו להרגֹו, חברֹו אחר הרֹודף ,(scexd)ּבאדם ְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָ
― ערותּה לגּלֹות ֿ העריֹות מּכל אחת אחר הרֹודף ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָאֹו
ּופׁשּוט אחד. ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן יהיה ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹּובּתנאי
הּנערה "צעקה יתעּלה: אמר העריֹות, מּכלל ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּזכּור

לּה" מֹוׁשיע ואין fk)המארׂשה ,ak my)לּה יׁש הא , ְְִֵֵַַָָָָָֹ
להֹוׁשיעּה. יכֹול ׁשהּוא ֿ ּדבר ּבכל מֹוׁשיעּה ― ְְִִִֶַָָָָָָמֹוׁשיע
אמר: להרגֹו, חברֹו אחר ורֹודף אחריה רֹודף ּדין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהׁשוה
הּדבר ּכן נפׁש ּורצחֹו רעהּו על איׁש יקּום ּכאׁשר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ"ּכי
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ek)הּזה" ,my)'ח ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ
br)מּסנהדרין Ð ar). ְְִִֶַ

― הרצ"ז מּלהתרּׁשלהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
ויׁש ואּבדן מות ּבסּכנת נראּנּו אם מּיׂשראל נפׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמהּצלת
נדע ואנּו ּבּמים טֹובע ׁשהּוא ּכגֹון להּצילֹו. יכלת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלנּו

להר רֹוצה ׁשּגֹוי אֹו להּצילֹו. ונּוכל יכֹוליםלׂשחֹות ואנּו גֹו ְְְְְְְִִִֶֶַַָָ
האזהרה ּובאה הּזקֹו מּמּנּו לדחֹות אֹו ֿ ּׁשּבלּבֹו מה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָלהסיר
ֿ ּדם על ֿ תעמד "לא יתעּלה: ּבאמרֹו להּצילֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָֹֹמּלהּמנע

"רע(fh ,hi ,`xwie)נכלל עדּותֹו הּכֹופר ׁשּגם ואמרּו . ְְְִֵֵֵֶֶַַָָ
והּוא אֹובד אחיו ֿ ממֹון את רֹואה ׁשהּוא לפי זֹו, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָּבאזהרה
עֹוד ּבא ּוכבר ֿ האמת. את ׁשיּגיד ּבכ לֹו להחזירֹו ְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָיכֹול

עונֹו" ונׂשא יּגיד ֿ לֹוא "אם זה: `)ּבענין ,d my)ּולׁשֹון ְְְְֲִִִֶַָָָֹ
miyecw)ספרא zyxt),עדּות לֹו אּת יֹודע אם "מּנין : ְְִִִִֵֵַַַָ

"לאֿ לֹומר: ּתלמּוד עליה? לׁשּתֹוק רּׁשאי אּתה ְְְֵֶֶַַַַַָָָֹׁשאין
ּבּנהר, טֹובע ראיתֹו אם ּומּנין ."רע ֿ ּדם על ְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹתעמד
אּתה חּיב ― עליו ּבאה רעה חּיה עליו, ּבאין ְִִִַַַָָָָָָָָָָָָלסטים
ּומּנין "רע ֿ ּדם על ֿ תעמד "לא לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִִֵֶַַַַַַַֹֹלהּצילֹו?
ּבנפׁשֹו? להּצילֹו חּיב ׁשאּתה להרגֹו חברֹו אחר ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָלרֹודף
נתּבארּו ּוכבר ."רע ֿ ּדם על ֿ תעמד "לא לֹומר ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָֹֹּתלמּוד

סנהדרין ּבמּסכת זֹו מצוה .(br.)ּדיני ְְְְִִִֵֶֶֶַַָ

― הקפ"ב ׁשׁשהּמצוה להבּדיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָ
ּבׁשגגה נפׁש למּכה מּוכנֹות ׁשּתהינה מקלט (eidiyערי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

("mcd l`eb" ly eznwp iptn hlwn exearֿאת ּולתּקן ,ְֵֶַ
המעּכב ּדבר ּבּה יּניחּו ולא אֹותּה, ּוליּׁשר אליהן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּדר
ל "ּתכין יתעּלה: אמרֹו והּוא מּלרּוץ, הּבֹורח ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָאת

"ארצ ֿ ּגבּול את וׁשּלׁשּת הּדר(b ,hi mixac)ּוכבר . ְְְְְְִֶֶֶַַַָָ
ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני ּומּכֹות(fr.)נתּבארּו .(.f) ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָ

`)ּוׁשקלים dpyn ` wxt)הזּכרנּו ּוכבר (zevnוסֹוטה. ְְְְְִִַָָָ
(frw dyr."ּבארץ אּלא נֹוהגֹות אין מקלט "ערי אמרם:

יום 
ְְֲִֵֵֶֶָָָָָָָ

שלישי ֿ רביעי י "ז ֿ י "ח אלול 

ה'תשע"ה  אלול י"ז שלישי יום

.Ë˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‡Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ˆÁ¯

― הקפ"א ּבעריפתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו (dy`xהּצּוּוי ְְֲִִִִִֶַַַַַַָ
(ly,הרגֹו מי נֹודע ׁשּלא הרּוג ּבּׂשדה נמצא אם ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹעגלה.

ּבאדמה" חלל ֿ יּמצא "ּכי יתעּלה: אמרֹו k`,והּוא mixac) ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
זֹו`) מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ערּופה. עגלה ּדין ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָוזהּו

סֹוטה מּמּסכת אחרֹון .(cn:)ּבפרק ְֲִֶֶֶֶַַָ

― הש"ט מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
איתן ּבנחל ֿ האדמה את dwfga)ּומּלעבֹוד mxefd min lgp) ְֲֲִֵֶַַַָָָָ

ולא ּבֹו ֿ יעבד לא "אׁשר אמרֹו: והּוא העגלה, ּבֹו ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹׁשּנערפה
c)יּזרע" ,my)מּכֹות ּובגמרא ֿ לֹוקה. זה על (ak.)והעֹובר ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

לנחל זֹורע איּכא "והא אמרּו: מלקּות מחּיבי ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻּכׁשהזּכירּו
יּזרע". ולא ּבֹו ֿ יעבד לא "אׁשר מהכא: ואזהרּתיּה ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹאיתן

ּוכבר ּבמלקּות. וׁשהיא אחת אזהרה ׁשּזֹו נתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּנה
סֹוטה ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני en.)נתּבארּו :dn). ְְְֲִִִֵָָָ

― הרח"צ מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
יאבדּו ׁשּלא ּכדי ּבּתינּו ּובתֹו ּבערינּו ּומכׁשֹולים ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָֹֹמֹוקׁשים
ּדמים ֿ תׂשים "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא אדם, ּבני ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּבהם

"ּבבית(g ,ak my)ספרי my)ּולׁשֹון `vz zyxt)ועׂשית'" ְְְְִִֵֵֶָָ
―(my)מעקה' ּדמים' ֿ תׂשים 'ולא עׂשה: מצות ― ְְֲֲִִִֵֶַַָָֹ

ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה". לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָֹמצות
נזקין(cenlzn)ׁשקלים ּבסדר מקֹומֹות ּובכּמה ירּוׁשלמי ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָ

(cere ,.en ,:eh `nw `aa).

― הקפ"ד הּמֹוקׁשיםהּמצוה לסּלק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ
מּקיף ּכתל ׁשּנבנה הינּו: ֿ מׁשּכנֹותינּו, מּכל ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹוהּמכׁשֹולים
יּפֹול ׁשּלא ּכדי ודֹומיהם, והּׁשיחין והּבֹורֹות הּגּגֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹסביב
ּבֹונים ּכּלם הּסּכנה מקֹומֹות וכן מהם. אֹו ּבהם ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמיׁשהּו
אמרֹו: והּוא הּסּכנה, ׁשּתסּור ּכדי אֹותם, ְְְְְִֵֶַַַָָָָָּומתּקנים

"לגּג מעקה מעקה(my)"ועׂשית "ועׂשית ספרי: ּולׁשֹון ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עׂשה". מצות ― ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָלגּג

קּמא. ּבבא ְֶֶַַָָָּבמּסכת

ה'תשע"ה  אלול י"ח רביעי יום

.Ëˆ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.¯Ú ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚¯ .·¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרצ"ט מּלהכׁשילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּבעצה ֿ זה ֿ את zpbed)זה dpi`y)יׁשאל ׁשאם והּוא: . ְְְְִִֵֶֶֶֶָָ

מּלהטעֹותֹו האזהרה ּבאה הרי ּבֹו. ּבקי ׁשאינֹו ּבדבר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָעצה
ׁשהּוא חֹוׁשבֹו ׁשאּתה הּדבר על ּתֹורהּו אּלא ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָּומּלרּמֹותֹו,
תּתן לא עּור "ולפני יתעּלה: אמרֹו והּוא ויׁשר, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹטֹוב

ci)מכׁשל" ,hi `xwie)ספרא miyecw)ּולׁשֹון zyxt): ְְְִִָֹ
לֹו ּתּתן אל עצה מּמ נֹוטל היה ― ּבדבר סֹומא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ"ולפני
מי ּגם ּכֹולל זה ׁשּלאו ואמרּו לֹו". הֹוגנת ׁשאינּה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעצה
לאֹותֹו ּבא ׁשהּוא לפי ּגֹורמּה, אֹו עברה לדבר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּמסּיע
ועֹוזרֹו עּור ונעׂשה ֿ ראּיתֹו את הּתאוה ׁשּסּמאה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהאדם
על אמרּו זֹו ּדר ועל עברתֹו סּבֹות לֹו יכין אֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּבתעּיתֹו.
מּׁשּום עֹוברים ׁשּׁשניהם ּברּבית והּלוה ּברּבית ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַֹהּמלוה
עזר מהם ֿ אחד ׁשּכל לפי מכׁשל", תּתן לא עּור ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ"ולפני
מּסּוג ּדברים והרּבה העברה. הׁשלמת לֹו והכׁשיר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָלחברֹו
תּתן לא עּור "ולפני מּׁשּום: עֹובר ּבהם: אֹומרים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָֹזה

ּתחּלה. ֿ ּׁשהזּכרנּו מה הּוא ּדקרא ּופׁשטיּה ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹמכׁשל".

― הר"ב אתֿהּמצוה להֹוריד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַָָ
אמרֹו והּוא ּבּׂשדה, ּבמּׂשאּה ׁשּכׁשלה הּבהמה מעל ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָהּמּׂשא
ּתעזב עזב וגֹו' רבץ ׂשנא חמֹור ֿ תראה "ּכי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹיתעּלה:

d)עּמֹו" ,bk zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(mihtyn zyxt): ְְְִִַָ
― ּתעזב' "'עזב אמרּו: וׁשם ּפריקה". ― ּתעזב ְְְֲֲִַַָָָָָֹֹֹ"עזֹוב
ֿ ּתעׂשה", לא ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא למדין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַֹנמצאנּו
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מעליה לפרק נצטּוינּו ׁשאנּו dyr)ּכלֹומר: zevn)והזהרנּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ
ּבמצות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מּׂשאה ּתחת רֹובצת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּלהּניחּה

ֿ תעׂשה x"r)לא dnilynd devnd)רֹובצת הּניחּה ואם : ְֲִִִֶֶֶַָֹ
,ל נתּבאר הּנה ֿ תעׂשה. ולא עׂשה על עֹובר מּׂשאּה, ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּתחת
נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מצות ― ּתעזב" "עזב ׁשּנאמר ְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּזה

מציעא מ[ּבבא] ב' ּבפרק זֹו מצוה .(al.)ּדיני ְְְִִִִֵֶֶָָָָ

― הר"ג ֿ הּמּׂשאהּמצוה את לטעֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ
ׁשהֹורדנּוהּו אחר לבּדֹו, הּוא אם האדם על אֹו הּבהמה ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָעל
מּמּנּו, לפרק ׁשּנצטּוינּו ּכמֹו ּכי זּולתנּו. ׁשהֹורידֹו אֹו ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָֹמּמנּו
ּתקים "הקם יתעּלה: אמרֹו והּוא עּמֹו. לטעֹון נצטּוינּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָּכ

c)עּמֹו" ,ak mixac)המכלּתא ּולׁשֹון .(my mihtyn zyxt): ְְְִִַָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר טעינה". ― עּמֹו ּתקים ְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָ"הקם

מ ב' ּבפרק ׁשּמצוה(al.)מציעא(aa`)זֹו נתּבאר, וׁשם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָ
ֿ ה לטעֹון.מן ֿ הּתֹורה מן ּומצוה לפרֹוק ּתֹורה ְְְִִִִִַַָָָ

― וׁשבעים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָ
אּלא ,ּבּדר מעּכב ּבמּׂשאֹו ֿ הּלכּוד את מּלעזֹוב ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻֻׁשהזהרנּו
את עּמֹו ונגּביּה מּׂשאֹו, ׁשּיתּקן עד מעליו ּונפרק ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָנעזרהּו
מצוה ּבדיני ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבהמּתֹו, על אֹו ּגּבֹו על אֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּׂשאֹו,

לֹו" מעזב "וחדלּת אמרֹו: והּוא d)זֹו, ,bk zeny)ּולׁשֹון . ְְְְְֲֵַָָָֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt)ּתעזב עזב לֹו מעזב "וחדלּת : ְְְְֲֲִֵַַַָָָָֹֹֹ

לאֿ ועל עׂשה על עֹובר ׁשהּוא למדין נמצינּו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַֹעּמֹו",
ּבמׁשנה אמרֹו והּוא זה ּבענין מיחד לאו עֹוד ּובא ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֻתעׂשה".

וגֹו'" אחי ֿ חמֹור את ֿ תראה "לא c)ּתֹורה: ,ak mixac), ְְֲִִֶֶָָֹ
my)ּובספרי `vz zyxt)"אחי ֿ חמֹור את ֿ תראה "לא : ְְְֲִִִֵֶֶָֹ

ֿ תראה "ּכי אֹומר: הּוא ּולהּלן ֿ תעׂשה, לא מצות ― ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹוכּו'
"ׂשנא d)חמֹור ,bk zeny)נתּבארּו ּוכבר עׂשה". מצות ― ְְְֲֲֲֲִִֵַַָָֹ

מציעא מּבבא ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(al.)ּגם
יום חמישי ֿ שבת קודש י "ט ֿ כ "א אלול 

ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

ה'תשע"ה  אלול י"ט חמישי יום

.‰Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ

והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,
אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

ֿ ּׁשאמר וגֹו'"מּמה לעמית ממּכר ֿ ּתמּכרּו "וכי יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ
(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ

מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ֿ סּוג ּבכל הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

ה'תשע"ה  אלול כ' שישי יום

.‰Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ ‰"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

ה'תשע"ה  אלול כ"א קודש שבת יום

.¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― וחמּׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָ

מּלהֹונֹות ּבׁשעת(zenxl)ׁשהזהרנּו ּבמסחר ֿ זה ֿ את זה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֻ
ממּכר ֿ תמּכרּו "וכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, ְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָמּקח
ֿ אחיו" את איׁש ֿ ּתֹונּו אל עמית מּיד קנה אֹו ֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹלעמית

(ci ,dk `xwie)ּובספרא .(xda zyxt)ּתֹונּו ֿ "אל אמרּו: ְְְִַָָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ממֹון". אֹונאת זֹו ― ֿ אחיו את ְְֲִִִִֵֶַָָָָָאיׁש

מציעא מּבבא ד' ּבפרק זֹו jli`e)מצוה :hn). ְְְִִִֶֶָָָָ
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i"yx
.ÍÓÚ ‰È‰È Ì‡ ÈÎ (·Î) יהיה אם הנביא אמר לחזקיהו

את  תשטף למוטב בו שישוב השאר הים כחול עמך
שיתנהג  בצדקה מלבא ויעכבנו עליהם לבא החרוץ כליון

ÁÂ¯ˆ‰.(Î‚)בה: ‰ÏÎ ÈÎ(דין) עושה שהקב''ה תראו
אליו: ותשובו ותכנעו ÔÎÏ.ברשעים („Î) שידעתי לפי

שבועה  ל' לכן. אחר (דבר וסיעתו. חזקיה אליו שתשובו
באמת): ·˘·Ëלכן ¯Â˘‡Ó ‡¯È˙ Ï‡ '‰ ¯Ó‡ ‰Î

.‰ÎÎÈ:רבשקה ידי על אתכם ויגדף יחרף פיו בשבט
.ÍÈÏÚ ‡˘È Â‰ËÓÂ ועוד למצרים, שעשה כדרך לאיים

והורגל  בשבט הכך הנה עד אשר יככה בשבט לפרש יש
ר' משום המצריים כדרך ואימתו מטהו עליך לשאת

יוסף: ר' לי אמר ÂÚ„.מנחם ÈÎ (‰Î) מזער מעט ימים
למעלה  כמ''ש אשור ביד למטה שניתן שלי הזעם וכלה

זעמי: בידם הוא על ÈÙ‡Â.ומטה ישוב, לשבט שהיה
.Ì˙ÈÏ·˙עשו תבל כ)ל' אשר (ויקרא וגידופין חירופין על

אותי: אשור מלך נערי ÂÈÏÚ.גדפו ¯¯ÂÚÂ (ÂÎ) ולעורר
יסורין:˘ËÂ.עליו: ÔÈ„Ó.מכת ˙ÎÓÎ בלילה שנהרגו

בצור  עורב נהרגו ונמלטו מהם שברחו והמלכים אחת
שישוב  לאחר זה אף שופטים בספר כדמפורש עורב

בחרב: שם ימות ‰ÌÈ.לארצו ÏÚ Â‰ËÓÂ יעורר ועוד
ובחילו: בפרעה הים על היה אשר מטהו את עליו

.Â‡˘Â:מצרים את שנשא כדרך העולם מן וטילטלו
.ÏÂÚ Ï·ÂÁÂ (ÊÎ) לדורו נוח שהיה חזקיהו מפני סנחריב

שהי' חזקיהו של שמנו מפני פירשו ורבותינו כשמן,
לעסוק  שהשיאם מדרשות ובבתי כנסיות בבתי דולק
וגו' חזקיהו אנשי העתיקו אשר שנאמר כענין בתורה

כה) ÈÚ˙.:(משלי ÏÚ ‡· (ÁÎ) שנסע מסעות והולך מונה
מפלתו. ביום ירושלים לבא יהודה ערי על ובא סנחרב
לישה  גלים בת שאול גבעת רמה ומכמש מגרון עית

הן: מקומות כולן גבים. מדמנה ענתות

cec zcevn
(·Î).'ÂÎÂ Ì‡ ÈÎלא מרובים  שיהיו פי על אף לומר, רצה 

יבוא חרוץ כליון כי לה' ישובו אשר  שארית  אם  כי בהם  ישאר
לכליון: ראוים  יהיו  כי ואמת צדק במשפט שוטף (Î‚)כנחל 

.‰ˆ¯ÁÂ ‰ÏÎ ÈÎשיעשה מה נחרצה תהיה הכלה לומר, רצה
מהרבה: מעט  ישארו ולזה  הארץ בקרב לפיÔÎÏ.(Î„)ה'

אלי: ישובו המה  וסיעתו  חזקיה אשר ÎÎÈ‰.שידעתי Ë·˘·
וישא המכאיב בשבט אותך  יכה רק כלה בך  יעשה  לא  ר''ל 

ולהפחיד : לאיים  מטהו במצרים·„¯Í.עליך  שעשה כענין
אותם: כלו ולא עליהם ואיימו לישראל  ÏÎÂ‰(Î‰)שהכאיבו

.ÌÚÊכמ''ש למטה לו להיות  אשור ביד הנתון שלי הזעם
הזעם: יכלה זמן במעט  הנה  זעמי בידם הוא  ומטה למעלה

.ÈÙ‡Âוהגדופין החרופין הם  שעשו התבל  על  תשוב חמתי 
עליהם תחול  החמה לומר, ורצה אשור. מלך  נערי  גדפו אשר

התבל : נהרגוÂÚÂ¯¯.(ÂÎ)לגמול  שברחו והמלכים  אחד בלילה  שנפלו גדעון בימי מדין מכת דוגמת המכה  שוט  עליו  יעורר  ה'
לארצו שישוב  אחר סנחריב יהיה  כמוהם לומר ורצה  מהם אחד אלא זכר  לא ולקצר בשופטים כמ''ש  כולם  וכן עורב בצור עורב 

בחרב : שם ובחילו:Â‰ËÓÂ.ימות  בפרעו  הים  על  היה אשר מטהו עליו  שיעורר לומר  ועורר מלת על יטלטלנוÂ‡˘Â.חוזר 
מצרים : את שנשא כדרך העולם אז :ÂÏ·Ò.(ÊÎ)מן  יוסר ישראל שכם על סנחריב שהעמיס  על ÂÏÂÚÂ.המשא שנתן העול 

במ''ש : הדבר  וכפל יוסר  ÏÂÚ.צוארך  Ï·ÁÂשיהיה אמר העול מפני נשחת הצואר שומן אשר הדרך  כי על  הלציי מאמר הוא 
חזקיה: ידי על  יאבד  העול המטיל  סנחרב ר ''ל  השומן מפני העול שתשחת ÈÚ˙.(ÁÎ)בהפך  ÏÚ להלעיג·‡ הנביא התחיל

במגרון עבר ומשם  עית  על  שבא ואמר אחד ביום רבות מסעות שהלך  עד  ירושלים לכבוש נמרץ במהירות שבא  על סנחריב  על 
לכולם: יצטרך שלא  ובחושבו  המשא להקל המלחמה כלי רוב  הניח ובמכמש 

oeiv zcevn
(·Î).ıÂ¯Áמ''א) חרצת אתה משפטך  כן כמו וחתוך  גזור 

ונחתכה :ÁÂ¯ˆ‰.(Î‚)כ ): כמוÚÊÓ¯.(Î‰)נגזרה ענינו
להמעטת נרדפים  בשמות  וכפל  כח ) (לקמן שם זעיר וכן מעט 

כמו˙·Ì˙ÈÏ.הזמן: לעשותם, ראוי שאין מגונה דבר  ענינו 
כ ): (ויקרא  הוא התעוררות:ÂÚÂ¯¯.(ÂÎ)תבל  ˘ËÂ.מל '

כו): (משלי לסוס שוט  וכן שבט  כמו משאÂ‡˘Â.ענינו  מל '
נושאÂÏ·Ò.(ÊÎ)בענין :·„¯Í.וטלטול: כמו  כבד  משא ענין 

ה ): (מ ''א בצוארÂÏÂÚÂ.כתפך :˘ÍÓÎ.סבל ההושם  הוא 
חורשת : כשהיא  אתÏ·ÂÁÂ.הבהמה וחבל  כמו  השחתה ענין 
ה): (קהלת ידיך הלמ''ד ÓÎÓÏ˘.(ÁÎ)מעשה  ובא במכמש

בכסא ומשפטו ט ) (תהלים לכסא  ישבת וכן בי''ת  במקום 
רבים: וגניזה:È˜ÙÈ„.וכמוהו פקדון  מל '

אגרות קודש
 ב"ה,  יו"ד אלול, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מג' אלול ומ"ש שחסר ברוחניות וכו' ושואל להורותו הדרך.

כל  אשר  מיוחד  אלול  דחדש  ממהרי"ל[  ההוראה  ]וביחוד  תקפ"א  סימן  אפרים  מטה  יעוין 

שימצא שם בדק במצות לתקנם ואופן התקון הרי מבואר בתורת החסידות של רבותינו נשיאינו בכ"מ, 

והרי כמה מזקני אנ"ש בסביבתו ועמם יתדבר, וידוע הפס"ד דאין לך דבר העומד בפני הרצון.

ולהודעתו מהולדת הבן למזל טוב.

יהי רצון שיגדלוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

בברכה לבשו"ט ולכוח"ט.
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éìò-àOé eähîe äkké èáMa øeMàî ïBiö:íéøöî Cøãa Eäëétàå íòæ äìëå øòæî èòî ãBò-ék ¦−¥«©®©¥´¤©¤½¨©¥¬¦¨«¨¤−§¤¬¤¦§¨«¦¦−§©´¦§¨®§¨´¨©½©§©¦−
:íúéìáz-ìòåëCøãa BàNðe íiä-ìò eähîe áøBò øeöa ïéãî úkîk èBL úBàáö äåäé åéìò øøBòå ©©§¦¨«§¥¸¨¹̈§¨³§¨Æ½§©©¬¦§−̈§´¥®©¥ÆÆ©©½̈§¨−§¤¬¤

:íéøöîæë:ïîL-éðtî ìò ìaçå Eøàeö ìòî Blòå EîëL ìòî Bìañ øeñé àeää íBia | äéäåçëàa ¦§¨«¦§¨¨´©´©À¨³ª¢Æ¥©´¦§¤½§ª−¥©´©¨¤®§ª©¬−Ÿ¦§¥¨«¤¨¬
:åéìk ãé÷ôé Lîëîì ïBøâîa øáò úiò-ìò©©©−¨©´§¦§®§¦§−̈©§¦¬¥¨«

i"yx
.ÍÓÚ ‰È‰È Ì‡ ÈÎ (·Î) יהיה אם הנביא אמר לחזקיהו

את  תשטף למוטב בו שישוב השאר הים כחול עמך
שיתנהג  בצדקה מלבא ויעכבנו עליהם לבא החרוץ כליון

ÁÂ¯ˆ‰.(Î‚)בה: ‰ÏÎ ÈÎ(דין) עושה שהקב''ה תראו
אליו: ותשובו ותכנעו ÔÎÏ.ברשעים („Î) שידעתי לפי

שבועה  ל' לכן. אחר (דבר וסיעתו. חזקיה אליו שתשובו
באמת): ·˘·Ëלכן ¯Â˘‡Ó ‡¯È˙ Ï‡ '‰ ¯Ó‡ ‰Î

.‰ÎÎÈ:רבשקה ידי על אתכם ויגדף יחרף פיו בשבט
.ÍÈÏÚ ‡˘È Â‰ËÓÂ ועוד למצרים, שעשה כדרך לאיים

והורגל  בשבט הכך הנה עד אשר יככה בשבט לפרש יש
ר' משום המצריים כדרך ואימתו מטהו עליך לשאת

יוסף: ר' לי אמר ÂÚ„.מנחם ÈÎ (‰Î) מזער מעט ימים
למעלה  כמ''ש אשור ביד למטה שניתן שלי הזעם וכלה

זעמי: בידם הוא על ÈÙ‡Â.ומטה ישוב, לשבט שהיה
.Ì˙ÈÏ·˙עשו תבל כ)ל' אשר (ויקרא וגידופין חירופין על

אותי: אשור מלך נערי ÂÈÏÚ.גדפו ¯¯ÂÚÂ (ÂÎ) ולעורר
יסורין:˘ËÂ.עליו: ÔÈ„Ó.מכת ˙ÎÓÎ בלילה שנהרגו

בצור  עורב נהרגו ונמלטו מהם שברחו והמלכים אחת
שישוב  לאחר זה אף שופטים בספר כדמפורש עורב

בחרב: שם ימות ‰ÌÈ.לארצו ÏÚ Â‰ËÓÂ יעורר ועוד
ובחילו: בפרעה הים על היה אשר מטהו את עליו

.Â‡˘Â:מצרים את שנשא כדרך העולם מן וטילטלו
.ÏÂÚ Ï·ÂÁÂ (ÊÎ) לדורו נוח שהיה חזקיהו מפני סנחריב

שהי' חזקיהו של שמנו מפני פירשו ורבותינו כשמן,
לעסוק  שהשיאם מדרשות ובבתי כנסיות בבתי דולק
וגו' חזקיהו אנשי העתיקו אשר שנאמר כענין בתורה

כה) ÈÚ˙.:(משלי ÏÚ ‡· (ÁÎ) שנסע מסעות והולך מונה
מפלתו. ביום ירושלים לבא יהודה ערי על ובא סנחרב
לישה  גלים בת שאול גבעת רמה ומכמש מגרון עית

הן: מקומות כולן גבים. מדמנה ענתות

cec zcevn
(·Î).'ÂÎÂ Ì‡ ÈÎלא מרובים  שיהיו פי על אף לומר, רצה 

יבוא חרוץ כליון כי לה' ישובו אשר  שארית  אם  כי בהם  ישאר
לכליון: ראוים  יהיו  כי ואמת צדק במשפט שוטף (Î‚)כנחל 

.‰ˆ¯ÁÂ ‰ÏÎ ÈÎשיעשה מה נחרצה תהיה הכלה לומר, רצה
מהרבה: מעט  ישארו ולזה  הארץ בקרב לפיÔÎÏ.(Î„)ה'

אלי: ישובו המה  וסיעתו  חזקיה אשר ÎÎÈ‰.שידעתי Ë·˘·
וישא המכאיב בשבט אותך  יכה רק כלה בך  יעשה  לא  ר''ל 

ולהפחיד : לאיים  מטהו במצרים·„¯Í.עליך  שעשה כענין
אותם: כלו ולא עליהם ואיימו לישראל  ÏÎÂ‰(Î‰)שהכאיבו

.ÌÚÊכמ''ש למטה לו להיות  אשור ביד הנתון שלי הזעם
הזעם: יכלה זמן במעט  הנה  זעמי בידם הוא  ומטה למעלה

.ÈÙ‡Âוהגדופין החרופין הם  שעשו התבל  על  תשוב חמתי 
עליהם תחול  החמה לומר, ורצה אשור. מלך  נערי  גדפו אשר

התבל : נהרגוÂÚÂ¯¯.(ÂÎ)לגמול  שברחו והמלכים  אחד בלילה  שנפלו גדעון בימי מדין מכת דוגמת המכה  שוט  עליו  יעורר  ה'
לארצו שישוב  אחר סנחריב יהיה  כמוהם לומר ורצה  מהם אחד אלא זכר  לא ולקצר בשופטים כמ''ש  כולם  וכן עורב בצור עורב 

בחרב : שם ובחילו:Â‰ËÓÂ.ימות  בפרעו  הים  על  היה אשר מטהו עליו  שיעורר לומר  ועורר מלת על יטלטלנוÂ‡˘Â.חוזר 
מצרים : את שנשא כדרך העולם אז :ÂÏ·Ò.(ÊÎ)מן  יוסר ישראל שכם על סנחריב שהעמיס  על ÂÏÂÚÂ.המשא שנתן העול 

במ''ש : הדבר  וכפל יוסר  ÏÂÚ.צוארך  Ï·ÁÂשיהיה אמר העול מפני נשחת הצואר שומן אשר הדרך  כי על  הלציי מאמר הוא 
חזקיה: ידי על  יאבד  העול המטיל  סנחרב ר ''ל  השומן מפני העול שתשחת ÈÚ˙.(ÁÎ)בהפך  ÏÚ להלעיג·‡ הנביא התחיל

במגרון עבר ומשם  עית  על  שבא ואמר אחד ביום רבות מסעות שהלך  עד  ירושלים לכבוש נמרץ במהירות שבא  על סנחריב  על 
לכולם: יצטרך שלא  ובחושבו  המשא להקל המלחמה כלי רוב  הניח ובמכמש 

oeiv zcevn
(·Î).ıÂ¯Áמ''א) חרצת אתה משפטך  כן כמו וחתוך  גזור 

ונחתכה :ÁÂ¯ˆ‰.(Î‚)כ ): כמוÚÊÓ¯.(Î‰)נגזרה ענינו
להמעטת נרדפים  בשמות  וכפל  כח ) (לקמן שם זעיר וכן מעט 

כמו˙·Ì˙ÈÏ.הזמן: לעשותם, ראוי שאין מגונה דבר  ענינו 
כ ): (ויקרא  הוא התעוררות:ÂÚÂ¯¯.(ÂÎ)תבל  ˘ËÂ.מל '

כו): (משלי לסוס שוט  וכן שבט  כמו משאÂ‡˘Â.ענינו  מל '
נושאÂÏ·Ò.(ÊÎ)בענין :·„¯Í.וטלטול: כמו  כבד  משא ענין 

ה ): (מ ''א בצוארÂÏÂÚÂ.כתפך :˘ÍÓÎ.סבל ההושם  הוא 
חורשת : כשהיא  אתÏ·ÂÁÂ.הבהמה וחבל  כמו  השחתה ענין 
ה): (קהלת ידיך הלמ''ד ÓÎÓÏ˘.(ÁÎ)מעשה  ובא במכמש

בכסא ומשפטו ט ) (תהלים לכסא  ישבת וכן בי''ת  במקום 
רבים: וגניזה:È˜ÙÈ„.וכמוהו פקדון  מל '
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i"yx

(‡).„¯Ù ˘˜·È ‰Â‡˙Ï מהקב''ה נפרד שהוא מי
רודף  הוא הרע ויצרו לבו לתאות מצותיו לשמור שלא
חרפתו, תגלה חכמים בין יתגלע תושיה בכל וסוף
לבו  תאות על מאברהם שנפרד בלוט דרשוהו ורבותינו

יג)שנאמר הירדן,(בראשית ככר כל את לוט לו ויבחר
קלונו  נתגלה וסופו נאמר ניאוף ע''ש הזה המקרא כל
ומואבי  עמוני יבא לא מדרשות ובבתי כנסיות בבתי

כג) Â·Ï.(·):(דברים ˙ÂÏ‚˙‰· Ì‡ ÈÎ לבו בגלוי כ''א
שבלבו: מה לגלות חפץ ˜ÔÂÏ.(‚)הוא ÌÚÂ תבוא

לו: היא חרפה וניאוף בקלון שבוחר מי חרפה
(„).˘È‡ ÈÙ È¯·„ גדול גבור ל' שבמקרא איש כל

הוא: ÓÎÁ‰.בגבורה ¯Â˜Ó וכמים נובע כנחל
ÂË·.(‰)עמוקים: ‡Ï Ú˘¯ ÈÙ פירשו ˘‡˙ כאש'

פנים  להם שנושאים לרשעים להם טוב לא רבותינו
לעה''ב: מהן ונפרעין Â‚Â'.בעה''ז ·ÂË להם טוב

הזה  בעולם לחייב' מאזני' כף להם שמכריעין לצדיקים
פשוטו  ולפי הבא, לעולם בחייהן מהן ונפרעין

·¯È·.(Â)כמשמעו: Â‡Â·È ÏÈÒÎ È˙Ù˘ דבריו כל
תגרה: בלשון È˜¯‡.באים ˙ÂÓÂÏ‰ÓÏ ÂÈÙÂ קורא

עליו: להביאם ÌÈÓ‰Ï˙ÓÎ.(Á)ליסורין Ô‚¯ È¯·„
·Â˙Î‡ÏÓ.(Ë)מהלומות: ‰Ù¯˙Ó Ì‚ מן פורש

ת''ח: והוא ÈÁ˘Ó˙.התורה ÏÚ·Ï:לשטן(È)Ï„‚Ó
.·‚˘Â ˜È„ˆ ıÂ¯È Â· '‰ Ì˘ ÊÂÚ:מתחזק והוא

(‡È).‰·‚˘ ‰ÓÂÁÎÂ מפני משכיתו בחדרי לו עשרו
קרוי  הארץ על הסוככים אבנים ברצפת נרצף שהבית

משכית: אבן

cec zcevn
(‡).'Â‚Â ‰Â‡˙Ïיבקש כי  התורה מן לפרוש  הנפרד ת ''ח 

תגלה בתורה שעוסקים  מקום  בכל  הנה הלב  תאות  אחר ללכת
מהם: ופירש עמהם  היה מאז כי על ·˙·Â‰.(·)חרפתו

שבידו: מה  על בינה מעט ·‰˙‚ÂÏ˙.להוסיף לרבים להשמיע 
בה: להתפאר שבידו ·ÊÂ.(‚)חכמה  Ì‚ לבזות·‡ דרכו כי 

אדם : ˜ÔÂÏ.בני ÌÚÂעמו יביא כי  רב  קלון בו שיש  אדם עם 
במומו: ולפסול  בקלונו  לחרף  דרכו כי ÌÈÓ(„)חרפה

.'Â‚Â ÌÈ˜ÂÓÚמחכמת שאינם הדברים מיתר איש  דברי ר ''ל 
יטריח  מהם לשתות  הרוצה אשר עמוקים כמים המה התורה 

להבינם יטרח מעצמו ע ''כ  התורה מחכמת  שאינם  הדברים יתר וכן השותה פי אל מעצמם יבואו לא  המים  כי בכלי לדלותם 
התורה חכמת וכן לו יתקרב אם השותה פי אל  ימשך מעצמו אשר  הנובע  כנחל היא התורה  חכמת אבל  לו יסייעו לא המה כי

בה: העוסקים את משפט ˘‡˙.(‰)תשכיל  והטה  הרשע פני  נשא  כי  חטאתו כפולה הנה במשפט  לזכותו הרשע פני  הנושא 
ולמטה: למעלה חוזר טוב  לא  ומלת טובים לא שניהם אשר ·¯È·.(Â)הצדיק Â‡Â·Èבמריבה כ ''א  ובשלוה בנחת ידבר לא

מאנשים : יוכה  כאלה אמרים בעבור  כי המשברות גדולות  הכאות לעצמו יקרא  ופיו קול  ÂÏ.(Ê)והרמת ‰˙ÁÓעצמו על  מביא
ושבר: Â˘Ù.מחתה ˘˜ÂÓ:לנפשו מוקש Ô‚¯.(Á)מביאים È¯·„יורדים הם  ועוד המשברות כמכות קשים המה  מתלונן דברי

משא ''כ  לרפאותם נוח  ממעל  הם  אשר  המכות  הנה  כאומר  מליצה בדרך  ואחז הגוף  על  ממעל המה המכות  אבל  בטן חדרי
המתלונן: דברי לרפאות קשה  וכן בטן בחדרי Ù¯˙Ó‰.(Ë)מכות Ì‚הוא בידו היא ורפויה התורה  במלאכת  המתעצל אפי'

התורה: דברי ישכח כאשר כמוהו יהיה סופו כי כוזבות  בדיעות התורה דברי את  שמשחית למי וחבר משעןÏ„‚Ó.(È)אח
ירוץ ה' שם במשען אבל ואנה  אנה ללכת יפנה ולא כלוא בו יושב  הנה במגדל  המתחזק כי יותר ועוד  חזק כמגדל  הוא  ה ' שם

שם : ומתחזק שירצה מקום  בכל  ממות:‰ÔÂ.(È‡)הצדיק נפשו לפדות  בו יתחזק לפעמים כי עוז לקרית לו היא העושר
.Â˙ÈÎ˘Ó·:במ ''ש הדבר  וכפל  חזקה כחומה לו היא  משכיתו בחדרי אשר  Ï·.(È·)האוצר ‰·‚Èיגבה בעבור מגדלו המקום כי 

השבר : בבוא צערו תכפל  למען ÂÚ‰.לבו „Â·Î ÈÙÏÂ: לה תקדם הענוה א''כ הענוה  גמול הוא  הכבוד  ÚÓ˘È.(È‚)כי  Ì¯Ë·
השואל : דברי יבין לא ÂÏ.עד  ‡È‰:וכראוי כהוגן ישיב לא  כי ולכלימה אולת יחשב  להמשיב

oeiv zcevn
(‡).‰È˘Â˙לעולם ישנה  כי יש  מל' והוא  התורה נקראת  כן

הדברים : כיתר לאין תשוב בה''א:ÚÏ‚˙È.ולא יתגלה כמו
(‚).ÊÂ·: בזיון(Â).˙ÂÓÂÏ‰ÓÏכמו המשברת הכאה ענין

סיסרא  ה'):והלמה מפריד Ô‚¯.(Á)(שופטים ונרגן כמו מתלונן
טז):אלוף  הפוך ÌÈÓ‰Ï˙ÓÎ.(לעיל והוא המשברת  הכאה ענין

הלום: ועיר:˜¯È˙.(È‡)מן קריה עניינו·Â˙ÈÎ˘Ó.מל'
ואבן כמו וכסוי סכך מלשון והוא  אבנים ברצפת  הרצוף 

כ''ו):משכית (ויקרא
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à:òlbúé äiLez-ìëa ãøôð Lwáé äåàúìá:Baì úBlbúäa-íà ék äðeáúa ìéñk õtçé-àì §« −©£¨§©¥´¦§¨®§¨¹¦À̈¦§©¨««Ÿ©§´Ÿ§ −¦¦§¨®¦¹À¦«§¦§©¬¦«
â:ätøç ïBì÷-íòå æea-íâ àa òLø-àBáaã:äîëç øB÷î òáð ìçð Léà-éô éøác íéwîò íéî §−̈¨¨´©®§¦¨¬¤§¨«©´¦£−ª¦¦§¥´¦¦®©¬©¹Ÿ¥À©§´¨§¨«
ä:ètLna ÷écö úBhäì áBè-àì òLø-éðt úàNå:àø÷é úBîìäîì åéôe áéøá eàáé ìéñë éúôN §¥´§¥¨¨´Ÿ®§©¬©¹¦À©¦§¨«¦§¥´§ −¦¨´Ÿ«§¦®¹¦À§©£ª¬¦§¨«
æBì-äzçî ìéñë-ét:BLôð L÷Bî åéúôNeç:ïèá-éøãç eãøé íäå íéîäìúîk ïbøð éøácèíb ¦«§ −¦§¦¨®¹§¨À̈¥¬©§«¦§¥´¦−§¨§¦«§©£¦®§¹¥À¨§¬©§¥¨«¤©−

:úéçLî ìòáì àeä çà Bzëàìîá ätøúîé:ábNðå ÷écö õeøé-Ba äåäé íL æò-ìcâîàéøéLò ïBä ¦§©¤´¦§©§®¨¬¹À§©´©©§¦«¦§©−Ÿ¥´§¨®«¨−©¦´§¦§¨«´¨−¦
:BúékNîa äábNð äîBçëe Bfò úéø÷áé:äåðò ãBáë éðôìå Léà-áì daâé øáL-éðôìâéøác áéLî ¦§©´ª®§¨¬¦¹§¨À̈§©§¦«¦§¥¤ −¤¦§©´¥¦®§¦§¥−¨´£¨¨«¥¦´−̈¨

:änìëe Bì-àéä úìeà òîLé íøèa§¤´¤¦§¨®¦¤¬¤¦¹À§¦¨«
i"yx

(‡).„¯Ù ˘˜·È ‰Â‡˙Ï מהקב''ה נפרד שהוא מי
רודף  הוא הרע ויצרו לבו לתאות מצותיו לשמור שלא
חרפתו, תגלה חכמים בין יתגלע תושיה בכל וסוף
לבו  תאות על מאברהם שנפרד בלוט דרשוהו ורבותינו

יג)שנאמר הירדן,(בראשית ככר כל את לוט לו ויבחר
קלונו  נתגלה וסופו נאמר ניאוף ע''ש הזה המקרא כל
ומואבי  עמוני יבא לא מדרשות ובבתי כנסיות בבתי

כג) Â·Ï.(·):(דברים ˙ÂÏ‚˙‰· Ì‡ ÈÎ לבו בגלוי כ''א
שבלבו: מה לגלות חפץ ˜ÔÂÏ.(‚)הוא ÌÚÂ תבוא

לו: היא חרפה וניאוף בקלון שבוחר מי חרפה
(„).˘È‡ ÈÙ È¯·„ גדול גבור ל' שבמקרא איש כל

הוא: ÓÎÁ‰.בגבורה ¯Â˜Ó וכמים נובע כנחל
ÂË·.(‰)עמוקים: ‡Ï Ú˘¯ ÈÙ פירשו ˘‡˙ כאש'

פנים  להם שנושאים לרשעים להם טוב לא רבותינו
לעה''ב: מהן ונפרעין Â‚Â'.בעה''ז ·ÂË להם טוב

הזה  בעולם לחייב' מאזני' כף להם שמכריעין לצדיקים
פשוטו  ולפי הבא, לעולם בחייהן מהן ונפרעין

·¯È·.(Â)כמשמעו: Â‡Â·È ÏÈÒÎ È˙Ù˘ דבריו כל
תגרה: בלשון È˜¯‡.באים ˙ÂÓÂÏ‰ÓÏ ÂÈÙÂ קורא

עליו: להביאם ÌÈÓ‰Ï˙ÓÎ.(Á)ליסורין Ô‚¯ È¯·„
·Â˙Î‡ÏÓ.(Ë)מהלומות: ‰Ù¯˙Ó Ì‚ מן פורש

ת''ח: והוא ÈÁ˘Ó˙.התורה ÏÚ·Ï:לשטן(È)Ï„‚Ó
.·‚˘Â ˜È„ˆ ıÂ¯È Â· '‰ Ì˘ ÊÂÚ:מתחזק והוא

(‡È).‰·‚˘ ‰ÓÂÁÎÂ מפני משכיתו בחדרי לו עשרו
קרוי  הארץ על הסוככים אבנים ברצפת נרצף שהבית

משכית: אבן

cec zcevn
(‡).'Â‚Â ‰Â‡˙Ïיבקש כי  התורה מן לפרוש  הנפרד ת ''ח 

תגלה בתורה שעוסקים  מקום  בכל  הנה הלב  תאות  אחר ללכת
מהם: ופירש עמהם  היה מאז כי על ·˙·Â‰.(·)חרפתו

שבידו: מה  על בינה מעט ·‰˙‚ÂÏ˙.להוסיף לרבים להשמיע 
בה: להתפאר שבידו ·ÊÂ.(‚)חכמה  Ì‚ לבזות·‡ דרכו כי 

אדם : ˜ÔÂÏ.בני ÌÚÂעמו יביא כי  רב  קלון בו שיש  אדם עם 
במומו: ולפסול  בקלונו  לחרף  דרכו כי ÌÈÓ(„)חרפה

.'Â‚Â ÌÈ˜ÂÓÚמחכמת שאינם הדברים מיתר איש  דברי ר ''ל 
יטריח  מהם לשתות  הרוצה אשר עמוקים כמים המה התורה 

להבינם יטרח מעצמו ע ''כ  התורה מחכמת  שאינם  הדברים יתר וכן השותה פי אל מעצמם יבואו לא  המים  כי בכלי לדלותם 
התורה חכמת וכן לו יתקרב אם השותה פי אל  ימשך מעצמו אשר  הנובע  כנחל היא התורה  חכמת אבל  לו יסייעו לא המה כי

בה: העוסקים את משפט ˘‡˙.(‰)תשכיל  והטה  הרשע פני  נשא  כי  חטאתו כפולה הנה במשפט  לזכותו הרשע פני  הנושא 
ולמטה: למעלה חוזר טוב  לא  ומלת טובים לא שניהם אשר ·¯È·.(Â)הצדיק Â‡Â·Èבמריבה כ ''א  ובשלוה בנחת ידבר לא

מאנשים : יוכה  כאלה אמרים בעבור  כי המשברות גדולות  הכאות לעצמו יקרא  ופיו קול  ÂÏ.(Ê)והרמת ‰˙ÁÓעצמו על  מביא
ושבר: Â˘Ù.מחתה ˘˜ÂÓ:לנפשו מוקש Ô‚¯.(Á)מביאים È¯·„יורדים הם  ועוד המשברות כמכות קשים המה  מתלונן דברי

משא ''כ  לרפאותם נוח  ממעל  הם  אשר  המכות  הנה  כאומר  מליצה בדרך  ואחז הגוף  על  ממעל המה המכות  אבל  בטן חדרי
המתלונן: דברי לרפאות קשה  וכן בטן בחדרי Ù¯˙Ó‰.(Ë)מכות Ì‚הוא בידו היא ורפויה התורה  במלאכת  המתעצל אפי'

התורה: דברי ישכח כאשר כמוהו יהיה סופו כי כוזבות  בדיעות התורה דברי את  שמשחית למי וחבר משעןÏ„‚Ó.(È)אח
ירוץ ה' שם במשען אבל ואנה  אנה ללכת יפנה ולא כלוא בו יושב  הנה במגדל  המתחזק כי יותר ועוד  חזק כמגדל  הוא  ה ' שם

שם : ומתחזק שירצה מקום  בכל  ממות:‰ÔÂ.(È‡)הצדיק נפשו לפדות  בו יתחזק לפעמים כי עוז לקרית לו היא העושר
.Â˙ÈÎ˘Ó·:במ ''ש הדבר  וכפל  חזקה כחומה לו היא  משכיתו בחדרי אשר  Ï·.(È·)האוצר ‰·‚Èיגבה בעבור מגדלו המקום כי 

השבר : בבוא צערו תכפל  למען ÂÚ‰.לבו „Â·Î ÈÙÏÂ: לה תקדם הענוה א''כ הענוה  גמול הוא  הכבוד  ÚÓ˘È.(È‚)כי  Ì¯Ë·
השואל : דברי יבין לא ÂÏ.עד  ‡È‰:וכראוי כהוגן ישיב לא  כי ולכלימה אולת יחשב  להמשיב

oeiv zcevn
(‡).‰È˘Â˙לעולם ישנה  כי יש  מל' והוא  התורה נקראת  כן

הדברים : כיתר לאין תשוב בה''א:ÚÏ‚˙È.ולא יתגלה כמו
(‚).ÊÂ·: בזיון(Â).˙ÂÓÂÏ‰ÓÏכמו המשברת הכאה ענין

סיסרא  ה'):והלמה מפריד Ô‚¯.(Á)(שופטים ונרגן כמו מתלונן
טז):אלוף  הפוך ÌÈÓ‰Ï˙ÓÎ.(לעיל והוא המשברת  הכאה ענין

הלום: ועיר:˜¯È˙.(È‡)מן קריה עניינו·Â˙ÈÎ˘Ó.מל'
ואבן כמו וכסוי סכך מלשון והוא  אבנים ברצפת  הרצוף 

כ''ו):משכית (ויקרא
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אגרות קודש

 ב"ה,  מוצש"ק ח"י אלול, תש"כ

 יום הולדת הבעש"ט ורבנו הזקן

 ברוקלין.

האברך חיים שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מו' לחדש אלול, חדש הרחמים, בו כותב אודות סדר בימי הרחמים האלו.

וכו'  יפות  פנים  בסבר  כולם  את  ומקבל  בשדה  נמצא  המלך  הזקן,  רבנו  בדברי  כי  אף  והנה 

ומצות,  תורה  תפלה  בעניני  להרבות  שצריך  פשוט  וגם  מובן  לדודי(  אני  ד"ה  ראה,  פ'  תורה  )לקוטי 

וכסדר הכתוב אני לדודי )בתחלה( ודודי לי, ראשי תיבות אלול, וכמבואר בספרי קבלה מוסר וחסידות, 

והסדר בזה בכלל וכמובא באחרונים, שמרבים בתפלה ובתחנונים בערך שאר השנה )עיין ברכי יוסף, 

הובא במטה אפרים סי' תקפ"א סעיף יא( וכן בלימוד התורה, מרבים בחלק השייך לעבודת השי"ת 

דרך  התניא(  מספר  ג'  )חלק  התשובה  אגרת  לזה:  מיוחד  הרי  חב"ד  ובספרי  מצותי',  בקיום  ולהדר 

החיים )לבנו אדמו"ר האמצעי( וכו'.

ויהי רצון שיעשה בכל האמור, יעשה לשון מעשין על הצדקה, כפי' יותר מרגילות, ויותר מאשר 

שכלו מורה לו, והרי נצטווינו בטל רצונך מפני רצונו וכו'.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים ולכתיבה וחתימה טובה.
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
את  יעבץ  של דינו  בית תיקנו כיצד אחרים: דעת על הגמרא מקשה א. עמוד פ דף

העונשים, לד)áéúëäåשיעורי כז úBönä(ויקרא älà','וגו מׁשה' את ה' צּוה אׁשר §©§¦¥¤©¦§ֲִֶֶֶָֹ

מכאן äzòî.ודרשו øác Lcçì éàMø àéáð ïéàL לדעת אף הגמרא: מתרצת ¤¥¨¦©©§©¥¨¨¥©¨
בסיני, למשה השיעורים נאמרו כךàlàאחרים eøæçåשאחר íeçëL של דינו בית ¤¨§¨§¨§

מסיני.íeãñéåיעבץ למשה שנאמר השיעור את מסברתם וגילו - ¦¨
במשנה: åéîâeìשנינו àìî äúBMä.חייבàì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà ©¤§Ÿ§¨¨©©§¨¨©§¥Ÿ

שיעור ששתה Lnî,דווקא åéîâeì àìî,פיו צידי שני מלוא ìkשהוא àlà ששתה §Ÿ§¨©¨¤¨¨
ãçàשיעור ãöì ep÷lñé eléàLפיו åéîâeìמצידוäàøéåשל àìîk פיו כאילו - ¤¦§©§¤§©¤¨§¥¨¤¦§Ÿ§¨

הגמרא: מקשה חייב. צדדיו, משני ïðzמלא ïðà àäåבמשנתינו.åéîâeì àìî §¨£¨§©§Ÿ§¨
הגמרא: åéîâeì.מתרצת àìîk ,àîéà¥¨¦§Ÿ§¨

éáéúéî,בברייתא שנינו שמואל, דברי על הישיבה בני הקשו -äzLé änk ביום אדם ¥¦¥©¨¦§¤
úéòéáøהכפורים íéøîBà éànL úéa ,áéiç àäéå,הלוגíéøîBà ìlä úéáe ¦¥©¨¥©©§¦§¦¦¥¦¥§¦

äãeäé éaø ,åéîâeì àìîk øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäé éaø ,åéîâeì àìî§Ÿ§¨©¦§¨¥¦©¦¡¦¤¤¦§Ÿ§¨©¦§¨
äòéîb éãk øîBà àøéúa ïa מפורש הרי אחת. בבת לגמוע אדם שיכול כמה - ¤§¥¨¥§¥§¦¨

הגמרא: מתרצת ממש. לוגמיו' ב'מלא אלא חייב שאינו הלל בית àôéãòבדברי éî¦£¦¨
àðîé÷Bàcהברייתא ,ïéúéðúnî ב שהשיעור בכוונתה שהעמדנו -äàøiL éãk ¦©§¦¦§¦§¨§¥¤¥¨¤

ממש, לוגמיו מלא ולא לוגמיו, énðכמלא éëä שהשיעור הברייתא, את נפרש גם כך - ¨¦©¦
äàøiLב  éãk:הגמרא מקשה לוגמיו. eðééäכמלא ,éëä éàשיטתøæòéìà éaø §¥¤¥¨¤¦¨¦©§©¦¡¦¤¤

הגמרא: מתרצת לוגמיו'. 'כמלא eäééðéaשאמר àkéà ב הוא השיטות בין ההבדל -÷eçc åéîâeì àìî,לגמרי מלא צידו שאין - ¦¨¥©§§Ÿ§¨¨
בריוח. לוגמיו בכמלא אלא חייב אינו הלל לבית אבל כזה, בשיעור גם מחייב אליעזר  רבי

é÷úî,ïk íà ,àéòLBä áø dì ó,מרביעית פחות בינוני באדם שהוא פיו, של אחד צד כמלא הוא השיעור הלל äåäשלבית ©§¦¨©©§¨¦¥£¨
déìזו ìläמחלוקת úéa éøîeçîe éànL úéa élewî בית שהרי מחמירים, הלל ובית מקילים שמאי שבית הדינים מן - ¥¦¥¥©©¥§¥¥¦¥

הלל  שבית המחלוקות שאר עם עדיות במסכת דבריהם את לשנות לתנא לו היה כן, ואם רביעית. בשיעור רק מחייבים שמאי

déì,לחומרא. øîà̈©¥
ב: עמוד פ ìéLzàדף ék בית דברי בברייתא נאמרו שעליה חייב', ויהא ישתה 'כמה השאלה המדרש בבית נשאלה כאשר - ¦¦§¦

הלל, ובית כ aשמאי ענק ìéLzà,איש ïLaä Cìî âBò,מרביעית יותר לוגמיו déìשמלוא eåäcלגביוéànL úéa שמחייבים §¤¤©¨¨¦§¦§¨¥¥©©
רביעית, יותר.àøîeçì,בשתיית קטן בשיעור כרת אותו שמחייבים לפי §§¨

לאדם: מאדם משתנה לוגמיו מלא ששיעור בתירוץ, שהתחדש מה על מקשה é÷úîàðLהגמרא éàî ,àøéæ éaø dì ó איסור ©§¦¨©¦¥¨©§¨
äìéëàהכפורים ãçåביום ãç ìëcשוה שיעורם אדם בני שכל -àðL éàîe ,úáúBëëaאיסורäiúL,שוה שיעורם שאין £¦¨§¨©§©¦§¤¤©§¨§¦¨

ãçåאלא ãç ìëcשיעורוaלוגמיו הגמרא:.déãéãמלוא éiaà,מתרצת déì øîà אכילה ששיעור לפי היא החילוק סיבת §¨©§©§¦¥¨©¥©©¥
אכילה ולגבי אדם, של דעתו שתתיישב בכדי הוא הכפורים ביום עליהם שחייבים éëäácושתיה úáúBëëa ïðaøì eäì íé÷¦§§©¨¨¦§¤¤¦§¨¦

dézòc àáziîואילו אדם, כל éëäîשל øéöaמכך בפחות -àáziî àìאבל אדם. אף של חכמים äiúLa,דעתו שיערו ¦©§¨©§¥¨¦¥¨¦Ÿ¦©§¨¦§¦¨
לוגמיוaש  dézòcמלוא àáziî déãéãאבל אדם, לוגמיוaשל ממנוdéøáçãמלוא dézòc.הקטן àáziî àì §¦¥¦©§¨©§¥§§©§¥Ÿ¦©§¨©§¥

ככותבת: שיעור באכילת מתיישבת אדם כל של שדעתו אביי, של בתירוצו המתבאר על מקשה é÷úî,àøéæהגמרא éaø dì ó ©§¦¨©¦¥¨
åשל שדעתם לומר יתכן Blekאנשיìkכי íìBòäמתיישבתaאכילתå ,úáúBëëהענק ïLaäגם Cìî âBò דעתו מתיישבת §¨¨¨§§¤¤§¤¤©¨¨

úáúBëëa.:הגמרא éëäácמתרצת ,ïðaøì eäì íé÷ ,éiaà déì øîà,בככותבת -dézòc àáziî וב אדם, כל øéöaשל ¦§¤¤¨©¥©©¥¦§§©¨¨¦§¨¦¦©§¨©§¥¨¦
dézòc àáziî àì éëäî.אדם אף ש eäéîשל ענק, לאדם העולם שאר בין הבדל יש àîìòאכן élek דעתם מתיישבת ¥¨¦Ÿ¦©§¨©§¥¦¥¨§¨

זה זמן,àáeèבשיעור לאורך -å אילוïLaä Cìî âBòאלא מתיישבת דעתו אין אכילה àzøetהענק שלענין אלא מעט. לזמן - ¨§¤¤©¨¨§¨
עליו. חייב מעט, אפילו אדם, של דעתו שמיישב שכל לפי בדבר, חילוק אין הכפורים ביום
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אגרות קודש

]שלהי תש"כ[

... לכתבו במכתבו הסיבה שהפסיק לימוד התניא מובן שתמוה ביותר וביותר, שהרי בהנוגע 

לכל חלקי תורתנו נאמר לא יגעת ומצאת אל תאמין, ומה פלא אם לימוד הנ"ל בכלל זה, ולכתבו שלא 

הבין אף דבר, גוזמא גדולה בזה, אלא שכרגיל אצל רבים, בטח התחיל ללמוד בסדר הפוך ]כי בסוג שלו 

לימוד האמור צריך להתחילו בחלק של אגרת התשובה ואחר כך חלק ב דתניא ואחר כך חלק ראשון[, 

ועכ"פ יעשה זה כנ"ל עתה, או מתאים יותר שלאחרי שילמוד אגרת התשובה ילמוד קונטרס ומעין, 

ובהשתדלות יבינהו גם כשילמוד בעצמו, וישיגו אם בלוד או אצל צעירי אגודת חב"ד, אלא שמובן וגם 

פשוט שבפעם הראשונה שלומדים אין מדייקים על כל תיבה כ"א תופסים כללות הענין ואח"כ לדייק 

יותר ועל דרך לימוד הגמרא, ויהי רצון שיעשה כהאמור, והשי"ת יצליחו.
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äðùî'åë øòùë øéæð éðéøä øîåàäixde ,eilr law ey`x xryk zexifp [opixn`c] Ð

seqa zg` eini lk glbn `die .eiig ipyn oiaexn ey`x zexryy itl ,mler xifp df

.oaxw `iaie miylyíéùìùì úçà çìâî äæ ïéà øîåà éáø"iy`x xryk" xn`wc i`de Ð

glbn epi`e ,dnilydl leki epi`e ,ey`x xry xeriyk eilr law `kix` zexifp `cg Ð

.mlerlíåé íéùìùì úçà çìâîù åäæéà àìà
éùàø øòùë úåøéæð éìò éøä øîàù äæÐ
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miyly ly zexifp xyrc `nip dxyr ediipin
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.oiia zezyl ,zexifp dxyr mze`äé÷æç øîà
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ikd .`ed xifpc opixn` wtq iedc `zyd ,xifp

`lc Ð `ed `wtqc li`edc ,oizipzna inp

lcxga i` oi`eyw d`lnc `zrc` i` opirci

,xingdl zexifp wtq dia opixn` Ð xn`w

la` .dpwz el oi`e xn`w lcxg d`lnc o`nke

lwdl zexifp wtq lky xn`c o`nc `ail`Ð

d`ln eli`k dze` oi`ex :opixn` dicicl

.oi`eywéáøë àîéú åìéôà øîà ïðçåé éáø
äãåäédcedi iax xn` i`n `nrh mzdc Ð

d`n dia eed `l `nlcc Ð lwdl zexifp wtqc

`lc ikid ik ,xifp iedilc dil opixn` `l `witqne ,llk zexifpl dil zigp `le oixek

.ezexifp milyn ikl dxfrl oileg iziilúåøéæðì äéì úéçðã ïåéë àëä àìàmeyn i` Ð

zigpc oeike ,jytp dnn dilr `liig zexifp Ð lcxg d`ln meyn i` oi`eyiw d`ln

laiw lcxg ipirxb oipnk zexifpc xninl ol zi` ikd meyn Ð diwlql i`na zexifpl

.oiia xeq` `di eini lk mlerle ,eilräàìî åìéàë äéæçéìã àîéð äé÷ìñéì àì éàîà
ïéàåùé÷iziine dtewd jeza qpkil oilekiy oi`eyiw oipnk zexifp dil milyn ikle Ð

.`zpwz dil iedize ,inc zexifpl dil zigp `lkc ,cnere wleqnk ied Ð oaxw dilàä
.eilr law zexifpc zxn` zivn `l Ð
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éðéøäjixv] miptl zipwix dtew e` zipwix zia :yexit Ð dtewd `ln ziad `ln xifp

.mei miyly xifp Ð "izxcp dlecb zg`" xn` m` ,eze` oiwcea .[eiptl :zeidl

xifp epi`e ,['ek] `zlin dil `kix`c Ð ziad `ln xn`wc `de .izxcp zg` zexifp :yexit

lk xifpe ,lcxg d`ln eli`k dtewd oi`ex Ð "izxcp [mzq" xn` m`e] .mei miyly `l`

Ð iaxle ,zexifp xg` zexifp Ð lirlc opaxl ;eini

.jex` zexifp

ïàëîxifp mei miylyn zegt ipelt mewn cre

ipixd" xne`` dedc icin Ð mei miyly

xifp e`l m`e .mei miyly xifp iedc "cg` mei xifp

ixiinc ,lirl ziyixtcke Ð minid oipnk

.jxca wifgdyk

ïéðîëzeni oipnk zexifp dpen dpyd zeni

dmiyy ze`n yly epiidc Ð dpy

,zexifp xg` zexifp ,xifp didi miycg dynge

"oipnk" xn`wc oeik .oaxw `iane miizpia glbne

.jex` zExifp `le ,zFxifp rnyn Ðøîàiax

iax Ð zn milydy oeike did dyrn dcedi

dyrn :xn`we ,iz`w `nw `pzl direiql dcedi

milydy oeike ,daxd zexifp minkg edeaiige did

.zn elek

äééæçéìåoirelice oi`eyiw d`ln `id eli`k

`w oizipzn` Ð `zpwz dil iedze

,lcxg d`ln `id eli`k oi`ex :xn`wc ,jixt

ifgile :jxtinl ivnc oicd `ede .dpwz el oi`e

zexifpl `l` df oeekzp `le ,wva ilnc o`nk

dilr lwip j`idc :dyw zvwe .dilr [lwipe] ,cg`

wxt) zexdh zkqna opz mzdc :xnel yie ?wtqn

`de :xn`z m`e .lwdl zexifp wtq :(f dpyn c

!`xnegl jixt ,"mlerd seq cre o`kn" iab ,lirl

xninl ivnc cv mey rci `l mzdc :xnel yie

metle ,"mlerd seq cr o`kn"c `pyila `lewl

seq cre o`kn dilr law zexifpc rnyn `hdix

.epeyl zernynn `xnegl jixt jkle ,mlerd

envr qipkn mc` oi`c jzrc `wlq `w `kd la`

didi wtq ici lry Ð i`cen xeng ewtqc xacl

m`y enk .i`ce zexifp eilr law eli`n el xeng

zexifp xg` zexifp dpen Ð oiekzp lcxgl xexiaa

.oaxw `iane ,zg`e zg` lk oia glbne ,mlerl

wval [e` oi`eyiwlc] iwetql `ki`c `zyde

cr legi `l aey zg` mrt glbiyn ,oiekzp

`nyc Ð `iadl leki epi` oaxwe .oaxw `iaiy

.dxfra oileg iziinwe ,zexifp cgl ,oiekzp wvalàäéùapbpy e`vne xek d`n df ixka

,xingdl zexifp wtqc ,xqe` oerny iax .e`l m` xek d`n ea eid m` oircei ep` oi`e Ð

ligziy mcew xne`c ,oerny iaxl `zpwz yxtn onwle .xek d`n ea eid `nlc opiyiigc

,ixcp mily` dpd Ð oey`xd ixeacn xifp ipixde xek d`n ea eid m` :ezexifp ini zepnl

xcep ipixd Ð ynn ea did `l ixeaca ok m`e ,xek d`n ea eid `l m`e .eizepaxw `iane

xifp `ed ik ,dxfra oileg o`k oi`e .eizepaxw `iaie ,mei miyly xifp didie ,eiykrn xifpa

?i`cen xeng ewtq i`ne :xn`z m`e .ipyd xeaic gkn e` oey`xd xeaic gkn e` ,miyly

lekic :xnel yie !xek d`n ea eid i`cea eli`k cg` oaxwae zg` zexifpa xhtp `ed ixd

.dpwz el oi`e ,`nh xifp wtq ied `zydc ,dpzdy mcew `nhp m` oebk Ð `xneg icil `al

,dxfra oileg iziin `we xek d`n ea eid `ly wtqd lr Ð `nh my` `iadl lkei `lc

iziine ,`nh xifp i`ce ded f` Ð dpzdy xg` `nhp la` .i`pzd lr `a oi` dfe ,d`neh my` z`ada `l m` ezexifpn xehtl leki epi`e ,`ed xifp [`nyc] Ð mlerl zglbzae oiia xeq`e

.ezexifp milyn xcde d`neh my`éáøxhtie ,wva d`ln eli`k dze` oi`ex :oizipzna oke .xek d`n ea `vni ok m` `l` eilr laiw `l `edc Ð lwdl zexifp wtqy xizn dcedi

.zg` zexifpaåìéôà.xek d`n ea eid `l `nyc ,zexifp eilr lihdl oi` ,xnelk Ð llk zexifpl zigp `l mzd dcedi iax `nizàëä,xnelk Ð dipin diwelql i`na zexifpl zigp

oi`eyiw d`ln `id eli`k ifgil ?wlzqdl leki epi` i`n` :jixte .jlede yxtny enk ,wlzqdl leki epi` Ð zexifpl cxiy oeike .xn` wva i` elit`e ,zg` zexifpl aiig oigxk lr oizipzna

liaw lcxg inp i`e ,glbnw xity Ð dilr liaw zexifp `cg i`c ,oaxw `iaie miyly seql jytp dnn glbi ,xnelk .dilr liaw zexifpc jzrc `wlqc !`zpwz dil iedize wva d`ln e`

lihz `l aey Ð miyly seql glbiy oeike .jex` zg` zexifp `le zexifp daxd xnelk ,dilr liaw zexifpl Ð lcxg xn` i` jzrc `wlq `wc .mei miyly xg` igelbl ivn Ð dielir

dl xaq dcedi iax :ipyne ?wlzqdl leki epi` i`n`e .xizn dcedi iax :xn`c ,ixkc `iddl inc `zyde .excp milyde ,wva `nlc ?liaw lcxgc ol `nil o`nc ,dcedi iaxl zexifp dilr

zexifpl ecixen dz`y oeike ,liaw wva i` elit` zexifp cgl zigp egxk lr `kd ,jkld .glbl ivn `l ezen mei cre ,dilr liaw jex` [zexifp cg :zeidl jixv] zexifp jd lcxg xn`dc iaxk

r oecpe ,dilr liaw lcxg `nyc ,wlzqdl ivn `l ez dcedi iaxl elit` Ð.dcedi iaxl zexifpl cxei epi`c llk `iddl inc `le .jex`e cg zexifp ezen mei c
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iiepikקעד lka cenr g sc ± oey`x wxtxifp
éáøë äì øáñ äãåäé éáøãglbn df oi` "iy`x xryk xifp ipixd" xn` ik oizipzna xn`c Ð

ixdy ,dpwz el oi` mlerle ,dielir liaw `zkix` zexifpc meyn ,mei miylyl zg`

liaw `zkix` zexifp Ð "dtewd `ln xifp ipixd" inp ikd .eiig ipyn oiaexn ey`x zexry

`lnk jiyn zexifp cg `eddc oeike .miyly lk seqa oaxw `iane glbn epi`e ,dielir

`id eli`k diifgilc zxn` zivn `l Ð dtewd

oipnk zexifp milyn ikle ,mi`eyiw d`ln

.oaxw iziil dkezl qpkil oilekiy mi`eyiw

xninl `ki`e ,zexifpl diytp liire li`edc

Ð eilr laiw lcxg oipnk `zkix` zexifp `cgc

iiezi`l rbt `nlcc ,`witqn oaxw iziin `l

ivn `l inp dcedi iaxl jklde .dxfrl oileg

ikd meyne ,oaxw iziilc zexifpn diytp iwelql

.`zpwz dil ziléáøë äãåäé éáø äì øáñ éîå
éðéøä àéðúäåúåøéæð äðåî äîçä úåîé ïéðîë øéæð

äîçä úåîé ïéðîëze`n yly dpen `diy Ð

`diy `vnpe ,miyly ly zexifp dynge miyy

.dpy miyly zexifp bdepäùòî äãåäé éáø øîà
,"dngd zeni oipnk xifp ipixd" xn`y cg`a Ð

cin dpy miyly seql ezexifp milydy oeike

laiw miyly ly zexifp `nlya zxn` i` .zn

oeikc dl zgkyn Ð dngd zeni oipnk eilr

.zn milydyúøîà éà àìàly zexifp `cgc Ð

`cg lke ,eilr laiw dynge miyy ze`n yly

,mini dynge miyy ze`n yly iedz `cge

minrt ynge miyy ze`n yly xifp iedic jixve

zeni oipnk mini dynge miyy ze`n yly

`diy xifp df oi`c xn`c iax ixacke ,dngd

miyy ze`n yly lk `l` ,miyly seqa glbn

.ezexifp bdep `di mini dyngeäîìùä éåä éî
ììëdcedi iaxc ipya Ð?ilek iigc yipi` ied in

yly] mini dynge miyy ze`n ylyk i`d

zexifp bedpl jixvy [minrt ynge miyy ze`n

envra?milydy oeik :dcedi iax xn`wcn `l`

`pyil .iaxk dil `xiaq `l dpin rny Ð zn

.dngd zeni oipnk xifp ipixd `ipzde :`pixg`

seq cr epiidc ,zgxef dngdy onf lk ,xnelk

.mlerdäîçä úåîé ïéðîë úåøéæð äðåî,xnelk Ð

glbne ,miyly ly zexifp dpen `di eini lk

cg`a dyrn :dcedi iax xn`e .oaxw `iane

`nlya zxn` i` .zn milydy oeike jka xifdy

:xn`wc epiid Ð eilr laiw miyly ly zexifp

seql iziinc oaxwe oaxw lkc ,zn milydy oeik

zxn` i` `l` .milynk dil iaiyg zglbz

xeq`e mler zeni cr dielir laiw zexifp `cgc

`kd `ki` dnlyd i`n ,eini lk glbl?`d

mwinl dil irain ded miiw ded eli` izk`

iaxk dl xaq in ,cere !zexifpa?éè÷ìéä ïéðîë øéæð éðéøä øîåà äãåäé éáø àéãäá àéðúäå
õé÷`le miizpia mikldn ediy ick ,zerivwd oia mip`z iviiw miyery miliay oipnk Ð

.lbxa mikxcp ediäèéîù éìáù ïéðîëåoda oigipne ,zerxfp zecyd oi` dhinyd zpyac Ð

iliay oipnk :iqxbc zi`e .ikd xn`w ozepnl gepe oihren ody itle .cwzy` ly milay

.eci lr akrn dcyd lra oi`e ekeza miliay dyer mrd lke ,xwtd zecydy Ð dhinyäèéîù éìéáùå õé÷ éè÷ìéä ïéðîë úåøéæð äðåîihwlid oipnl miylye miyly lk glbn `die Ð

`kix` zexifp e` ,mei d`n minrt d`n ,`kix` zexifp dpen zeidl jixv uiw ihiwl d`n mzd ied i` iaxl i`c ,iaxc `d dcedi iaxl dil zil `nl` ."ilr zexifp" xn` `lc ab lr s` ,uiw

.mei d`néðàù ïéðîmilydy oeik :lirl dcedi iax xn`wc inp epiide ,miylyl zg` glbne dilr liaw zexifpc dcen iax elit` "uiw ihwlid oipnk" e` "dngd zeni oipnk" xn`c `kidc Ð

.`pyixtcke ,xingdl zexifp wtqc dcen dcedi iax elit` Ð dilr liaw `kix` zexifpc ,dtew iab la` .znäîçä úåîé ïéðîë éìò úåøéæð øîàéù ãò øîåà éáøzg` glbn `di `l Ð

minrt ynge miyy ze`n yly `pyil jci`l e` ,lirlck mler cr dngd zeni oipnk dilr liaw `ed zexifp `cg Ð "dngd zeni oipnk xifp ipixd" `l` ,"zexifp" xn` `l `d .miylyl

.mini dynge miyy ze`n ylyäðåî äéì éðù."ilr zexifp" xn`c o`nk iede ,dil ipy "oipn"c Ðíìåòì øéæð äæ àìà íìåò øéæð äæ ïéà äðù äàî åìéôà,`iedc `ed `zkix` zexifp `cgc Ð

.lirl opixn`ck ,`zeviw dil zi`c meyníéúù äðåî úçàå øéæð éðéøäo`nk Ð "zg`e" xn` ik Ð.inc "zxg` zexifpe" xn`cãåòå úçàå øéæð éðéøä øîåàäxn` .zexifp yly dpen Ð

.rax` dpen Ð "aeye cere zg`e xifp ipixd"àîéúã åäî.ol rnynw ,ziy edl oiiede ,opixn`c jpd ik zexifp ilr iedil aeye :xn` eli`k rnyn "aeye" xn`wc i`d `d Ðøîåà ñåëîåñ
opireny`e .oei oeyla oipen oky .yng dpen Ð "oebihpet" .rax` dpen Ð "oebxhh" .yly dpen Ð "oebixh" .mizy dpen Ð "oebic xifp ipixd" xn` m`e .zg` zexifpa aiig Ð "od xifp ipixd" Ð

.zexifp eilr lawl mc` leki oeyl lkacìåâò úéá.mirbpa `nhn oi` Ð zeief yng el yiy oebihpet e` ,dyly `l` el oi`y oebixh e` ,zeief izy `l` el oi`y oebic zia e` ,zeief el oi`y Ð

.`nhn Ð zeief rax` el yiy oebxhhúåøé÷ øîåà àåä äèîì àîòè éàî."ziad zexiwa rbpd dyt m`e" Ðøîåà àåä äìòîìåediiexza azkinl dil dedcn ."ziad zexiwa rbpd dpde" Ð

.aiygw ixizi ipyil eda aizkc ipd `l` ,aiyg `w `l "xiwd on lty odi`xne" .`xwc `pyila edl xkcnck ,opira rax` `nl` Ð ixz rnync "zexiw" azke ,cg rnync "xiw"
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éáøå,'eke oipnk (ovxgd on) xifp ipixd opzde ,lcxg xne`dc Ð iaxk dil xaq in dcedi

oeikc ,dilr liaw daxd zexifp `nlya zxn` i` .'eke dyrn dcedi iax xn`

oeik ,minkg edeaiigy zexifp daxdy ,dnlyd oeyl ea ltep d`xp ,xnelk Ð zn milydy

?llk dnlyd `ied in Ð dilr liaw jex` zexifp `cg zxn` i` `l` .zn Ð mze` milydy

`ed ixde ?llk dnlyd oeyl dia jiiy in ,yexit

,dngd zeni oipnk glbi `ly zg` zexifp xifp

iaxl (i`n `l`) !llk dnlyd oeyl ea jiiy oi`e

,`nrh epiid Ð dilr liaw daxd zexifp dcedi

,zn mei miyly [xg`y] Ð zn milydy oeikn

zexifp oipn dpen :xn`c ,`nw `pzc `zlin enk

Ð zexifp `cg zxn` i` `l` .dngd zeni oipnk

?[`nw `pzc dnlydk] dicic dnlyd `ied in

dcedi iax iziincne ,xezql dyrn `ed ok m`e

llkn Ð 'eke dyrne `nw `pzc `zlin xza

.izazky enk ,`nw `pzc dizlinl di`x iziinc

.(d"dbd)ïéðîmip`zd oiyaiinyk Ð ihwlid

.xtqn oi` cr yail mip`zn oiliz oiliz oiyer

zecyd oi` ,dhinya oke Ð dhiny iliay oipne

.miliay oda oiaxne zerexfäðåîoipn zexifp

dielr liaw daxd zexifp `nl` Ð uiw ihwlid

ik i`ce :yexit .ip`y oipn :ipyne !dcedi iaxl

xn` ik la` ,dilr liaw zexifp Ð "oipn" xn`

cg Ð "oipn" xikfd `le "ihwlidk" e` "lcxgk"

.iaxk dilr liaw jex` zexifpéîåiaxl ip`y

,dil xaq iaxk dcedi iaxc oeik ,xaeq did Ð oipn

ikd Ð "oipn" xn` `l oia "oipn" xn` oia dil ipye

cr xne` iax :jixt ikd meyne ,iaxl dil ipy inp

`nl` ,"dngd zeni oipnk ilr zexifp" xn`iy

`l` iaxl rnyn `l "zexifp" `la "oipnk" oeylc

ne !jex` zexifp cgdizeek dl xaq dcedi iax :ipy

,"lcxg" xn` ik dilr liaw zexifp cgc ,`cga

`l iaxe ,"oipn" dil ipy dcedi iaxc ;`cga bilte

."oipn" dil ipyéøä.melya`k Ð xifp df

.'ek dil zi`ck xnle dil zi`ck xnl ,lwine

.lirl epyxitckeøîàdpy sl` e` dpy d`n

.ezen mei cr lwin epi`e glbn epi`e Ð mlerl xifp

øéæðsiqedy itl Ð zexifp izy dpen zg`e

.dyly dpene siqen Ð "cere zg`e" xnel

.[rax`] Ð "aeye cere zg`e xifp" xn`yk

,edlek ik "aeye" :`nizc edn .`hiyt :dywne

.`lc ol rnyn `w Ð ziy ipne

[éðéøä]yexit Ð zg` od xne` qekneq xifp

oxn`ck ,zg` `ed "od" xn` m`

oixew zg` ipei oeyla oky :(a,`l zay) `nlra

.`"pidïåâéãÐ oebixh :oei oeyla Ð mizy

enk ,yng Ð oebihpet ,rax` Ð oebxhh ,yly

.oei oeylaúéá"xiw"n wiqnck ,mirbpa `nhn oi` zeief rax` el oi`e li`edc Ð lebr

.edlekc `nrh epiide ,"zexiw"
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äæ ïéà :øîBà éaø ,ïðúc .éaøk dì øáñ äãeäé éaøc§©¦§¨¨©¨§©¦¦§©©¦¥¥¤
ì úçà çlâîìLúçà çlânL eäæéàå .íBé íéL §©¥©©©¦§¦§¥¤¤§©¥©©©

ììL"éLàø øòNk úeøéæð éìò éøä" øîBàä ¯ íBé íéL ¦§¦¨¥£¥¨©§¦¦§©Ÿ¦
dì øáñ éî äãeäé éaøå ¯ ."íiä ìBçk"e "õøàä øôòk"å§©£©¨¨¤§©¨§©¦§¨¦¨©¨
,'åëå "änçä úBîé ïéðîk øéæð éðéøä" :ïðúäå ?éaøk§©¦§¨§©£¥¦¨¦§¦§©§©©¨
éà .úî íéìLäL ïåéëå äéä äNòî :äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©£¤¨¨§¥¨¤¦§¦¥¦
àîòè eðééä ¯ déìò ìa÷î à÷ úBøéæð àîìLa zøîà̈§©§¦§¨¨§¦¨§©¥£¥©§©£¨
ìa÷ úeøéæð àãç zøîà éà àlà .úî íéìLäc ïåéëc§¥¨§¦§¦¥¤¨¦¨§©§£¨§¦¦¥
?éaøk dì øáñ éî ,ãBòå ?ììk äîìLä éåä éî ¯ déåléò¦¨¥¦¨¥©§¨¨§¨§¦¨©¨§©¦
éè÷ìéä ïéðî øéæð éðéøä" :øîBà äãeäé éaø ,àéðz àäå§¨©§¨©¦§¨¥£¥¦¨¦¦§©¤§§¥
éè÷ìéä ïéðîk úeøéæð äðBî ¯ "ähéîL éìaL ïéðî"e "õé÷©¦¦§©¦¢¥§¦¨¤§¦§¦§©¤§§¥
éðàL éîe .éðàL "ïéðî" ¯ !ähéîL éìaL ïéðîëe ,õé÷©¦§¦§©¦¢¥§¦¨¦§¨¨¥¦¨¥
úBîé ïéðîk øéæð éðéøä" :àéðúäå ?"ïéðî" éaøì déì¥§©¦¦§¨§¨©§¨£¥¦¨¦§¦§©§
éîék" ,änçä úBîé ïéðîk úeøéæð äðBî ¯ "änçä©©¨¤§¦§¦§©§©©¨¦¥
øîàiL ãò :øîBà éaø ,äðálä éîék äðBî ¯ "äðálä©§¨¨¤¦¥©§¨¨©¦¥©¤Ÿ©
!"äðálä úBîé ïéðîk"e "änçä úBîé ïéðîk éìò úBøéæð"§¦¨©§¦§©§©©¨§¦§©§©§¨¨
,àãça déìò âéìôe ,àãça déúåk dì øáñ äãeäé éaø ¯©¦§¨¨©¨§¨¥©£¨¨¥£¥©£¨

¯ àãça déúåk dì øáñâéìôe ,déåléò ìéa÷ úeøéæð ¨©¨§¨¥©£¨§¦©¥¦¨¥¨¥
àì éaøå ,äðBî déì éðL äãeäé éaø eléàc ¯ àãça déìò£¥©£¨§¦©¦§¨¨¥¥¤§©¦¨
éðéøä" "éiç éîé ìk øéæð éðéøä" :ïðaø eðz .äðBî déì éðL̈¥¥¤¨©¨©£¥¦¨¦¨§¥©©£¥¦
"äðL äàî" eléôà ,íìBò øéæð äæ éøä ¯ "íìBò øéæð§¦¨£¥¤§¦¨£¦¥¨¨¨
.íìBòì øéæð àlà íìBò øéæð äæ ïéà ¯ "íéðL óìà" eléôà£¦¤¤¨¦¥¤§¦¨¤¨¨¦§¨
¯ "ãBòå" ,íézL äðBî ¯ "úçàå øéæð éðéøä" :ïðaø eðz̈©¨©£¥¦¨¦§©©¤§©¦§

ìL äðBîeäî ¯ !àèéLt .òaøà äðBî ¯ "áeLå" ,L ¤¨§¤©§©§¦¨©
òîLî à÷ ,úéL déì àéåäå ,eälek ék "áeLå" :àîéúc§¥¨§¦§§¨§¨¥¦¨©§©
¯ "ïä" :øîBà ñBëîeñ ,"øéæð éðéøä" :ïðaø eðz .àìc ïì̈§¨¨©¨©£¥¦¨¦¨¥¥

ìL ¯ "ïBâéøè" ,íézL ¯ "ïBâéc" ,úçà¯ "ïBâøèè" ,L ©©¦§©¦§¦¨¤§¨
.Lîç "ïBâéèðet" ,òaøà,ïBâéc ,ìBâò úéa :ïðaø eðz ©§©§¦¨¥¨©¨©©¦¨¦

ànhî ïBâøèè .íéòâða ànhî Bðéà ¯ ïBâéèðet ,ïBâéøè§¦§¦¥¦©¥¦§¨¦¤§¨¦©¥
øîBà àeä ähîì ?àîòè éàî .íéòâða,"úBøé÷" "øé÷" ¦§¨¦©©£¨§©¨¥¦¦

.òaøà ïàk éøä ¯ "úBøé÷" "øé÷" øîBà àeä äìòîì§©§¨¥¦¦£¥¨©§©
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קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr g sc xifp(oey`x meil)

:opgei iax ly evexiz z` zx`an `xnbddì øáñ äãeäé éaø(c)§©¦§¨¨©¨
ïðúc ,éaøk,iy`x xryk xifp ipixd xne`d iabl epizpynaéaø §©¦¦§©©¦

ì úçà çlâî äæ ïéà ,øîBàìL,íBé íéL'xifp ipixd' xn`y oeik `l` ¥¥¤§©¥©©©¦§Ÿ¦
,dkex` zg` zexifp envr lr laiwì úçà çlânL eäæéàåìLíéL §¥¤¤§©¥©©©¦§Ÿ¦

,íBé,zecxtp zeiexifp lawnk oecipy meynéìò [éøä] øîBàä̈¥£¥¨©
íiä ìBçëe ,õøàä øôòëå ,éLàø øòNk úBøéæðiax xaqy xg`ne . §¦¦§©Ÿ¦§©£©¨¨¤§©¨

m` s` 'dtewd `lnk xifp ipixd' xne`d mb ok m` ,iaxk dcedi
zngne ,dkex` zg` zexifp eilr dlg lcxg `lnl `id ezpeek
.eiig ini lk zexifpa bedpiy xingdl yi oiekzp jkl `ny wtqd

:`xnbd dywnéaøk dì øáñ éî äãeäé éaøåxaq dcedi iax ike - §©¦§¨¦¨©¨§©¦
zg` zexifpl ezpeek 'iy`x xryk xifp ipixd' xne`dy ,iaxk

,dkex`ïðúäåxne`d ,epizpyna'änçä úBîé ïéðîk øéæð éðéøä' §¨§©£¥¦¨¦§¦§©§©©¨
'eëå,dngd zeni oipnk zeiexifp ynge miyy ze`n yly dpen §

eäãeäé éaø øîàn df oicl riiqläNòîyäéäjk xn`y cg`a ¨©©¦§¨©£¤¨¨
,df oipnk zeiexifp minkg edeaiigeíéìLäL ïåéëåel` zeiexifp §¥¨¤¦§¦

àîìLa zøîà éà .úîy xaeq dcedi iaxyúBøéæðzeiexifp-] ¥¦¨§©§¦§¨¨§¦
[daxd,déìò ìa÷î à÷àîòè eðééäxn`y dna xaqdd didi df - ¨§©¥£¥©§©§¨

dcedi iaxíéìLäc ïåéëcaiigzpy zeiexifpd z`,úî,xnelk §¥¨§¦§¦¥
,aiigzpy zeiexifpd lk z` milydy ,dnlyd oeyl jiiy df lry

zøîà éà àlàdcedi iax itlydéåléò ìa÷ úeøéæð àãçzexifp - ¤¨¦¨§©§£¨§¦¦¥¦¨¥
,dngd zeni oipnk dkex` eilr laiw zg`ììk äîìLä éåä éî- ¦¨¥©§¨¨§¨

.'dnlyd' oeyl da jiiy ike
:iaxk xaeq epi` dcedi iaxy ztqep dgked d`ian `xnbd,ãBòå§

éaøk dì øáñ éî,iaxk xaeq dcedi iaxy xnel xyt` m`d -àäå ¦¨©¨§©¦§¨
,àéðz,øîBà äãeäé éaøe`dxnøéæð éðéøä'k'õé÷ éè÷ìéä ïépî- ©§¨©¦§¨¥£¥¦¨¦¦§©¦§§¥©¦

,oyeai zrya mip`zd zenxräèéîL éìaL ïéðîeoipnk e` - ¦§©¦¨¥§¦¨
,zncewd dpyd leain dhinyd zpya dcya ex`ypy milayd

úBøéæð äðBîzecxtp zeiexifp -éìaL ïéðîëe õé÷ éè÷ìéä ïéðîk ¤§¦§¦§¨¦§§¥©¦§¦§©¦¨¥
,äèéîLef mei miyely ly zeiexifp dpni eiig ini lke ,miax mdy §¦¨

epipny xack 'xifp ipixd' xne`dy xaeq dcedi iaxy ixd .ef xg`
zg` zexifp dpeny iax ixack `le ,zeiexifp daxd dpen ,c`n ax

:`xnbd dgec .dkex`éðàL ïéðîeixaca 'oipn' oeyl xikfdyk - ¦§¨©¦
ipixd' wx xne` did m` la` ,zecxtp zeiexifp dpene dpey oicd
zg` zexifp bdep did ,'dhiny ilayk' e` 'uiw ihwlidk xifp

.iax ixack dkex`
:`xnbd dywnïéðî éaøì déì éðàL éîeoicd dpey iax itl ike - ¦©¦¥§©¦¦§¨

,'oipn' oeyl xikfdyk,àéðúäåxne`dúBîé ïéðîk øéæð éðéøä §¨©§¨£¥¦¨¦§¦§©§
äðBî ,änçäynge miyy ze`n ylyúBøéæðly zeiexifp-] ©©¨¤§¦

miyly[meiänçä úBîé ïéðîkxifp ipixd xn` m`e .,äðálä éîék §¦§©§©©¨¦¥©§¨¨
äðBîzeiexifp rax`e miying ze`n ylyéîékzpyäðálä.éaø ¤¦¥©§¨¨©¦

,øîBàzecxtp zeiexifp dpen epi`ïéðîk éìò úBøéæð' øîàiL ãò ¥©¤Ÿ©§¦¨©§¦§©
ïéðîëe ,'änçä úBîé[oipnk e`-],äðálä úBîéipixd' xne`d la` §©©¨§¦§©§©§¨¨

oipnk dkxe`y zg` zexifpl ezpeek ,'oipnk' siqedy s` ,'xifp
.dngd zeni

mb dkex` zg` zexifpl ezpeeky xaeq iaxy s` :`xnbd zvxzn
xnel xyt` dcedi iax zrca mewn lkn ,'oipn' xikfdyk

e ,zecxtp zeiexifp dpen oipn xikfdykydéúåk dì øáñ äãeäé éaø©¦§¨¨©¨§¨¥
àãça,cg` oica [iaxk-] ezenk xaq -àãça déìò âéìôewlge - ©£¨¨¦£¥©£¨

:`xnbd zx`ane .cg` oica eilr,àãça déúåk dì øáñxne`dy ¨©¨§¨¥©£¨
,'zexifp ilr ixd' `le 'xifp ipixd'úeøéæðzg`déåléò ìéa÷.âéìôe §¦©¦¦¨¥¨¦

äðBî déì éðL äãeäé éaø eléàc ,àãça déìòdpey dcedi iaxl - £¥©£¨§¦©¦§¨¨¥¥¤
zeiexifpl ezpeek 'xifp ipixd' xn` m` s`e ,'oipn' xikfdyk oicd

,zecxtpäðBî déì éðL àì éaøåxikfd m` dpey oicd oi` iaxle - §©¦Ÿ¨¥¥¤

`y lk `l` ,oipnitk dkex` zg` zexifp bdep 'xifp ipixd' xn
xikfdy oipnd:

zlaw ly mipey mipte`a zepcy zeziixa dnk d`ian `xnbd
:zexifp,ïðaø eðzxne`d,'éiç éîé ìk øéæð éðéøä'e`øéæð éðéøä' ¨©¨¨£¥¦¨¦¨§¥©©£¥¦§¦
,'íìBòezexifpl onf raw `ly oeikíìBò øéæð äæ éøä,ciaknyke ¨£¥¤§¦¨

,aevw onfl zexifp laiw m` j` .xrza lwin exryäàî eléôà£¦¥¨
,äðLe`,íéðL óìà eléôàjk lk mini jix`i `l `nzqny s` ¨¨£¦¤¤¨¦

davw ozpy oeik mewn lkn ,eiig ini lk zexifpa bedpl jxhvie
y epica `ed welg ezexifpløéæð àlà ,íìBò øéæð äæ ïéà[jex`] libx ¥¤§¦¨¤¨¨¦

íìBòì:eiig ini lkl - §¨

,ïðaø eðzxne`díézL äðBî ,'úçàå øéæð éðéøä'zeiexifp izy - ¨©¨¨£¥¦¨¦§©©¤§©¦
,zg` zexifp laiw 'xifp ipixd' zxin`ay .mei miyely ly
xifp ipixd' xn` m`e .ztqep zexifp lawl oiekzp 'zg`e' siqedyke

zg`eìL äðBî ,'ãBòåLzexifp laiw 'cere' siqedyky ,zeiexifp §¤¨Ÿ
' siqed m`e .ztqepòaøà äðBî ,'áeLåoiekzpy itl ,zeiexifp §¤©§©

.ztqep zexifpl
:`xnbd dywnàèéLtel` zeaiz siqendy `ed heyt oic ixd - §¦¨

.epcnll `ziixad d`a dne ,zetqep zeiexifp lawl ezpeek
:`xnbd zvxznàîéúc eäîxn`y dnay'áeLå'siqedl ezpeek ©§¥¨§

eälek ékzxin`a dzr cr eilr laiwy zeiexifpd lk enk - ¦§
,zeiexifp yly cer eilr lawne ,'cere zg`e xifp ipixd'déì àéåäå§©§¨¥

úéL,zeiexifp yy zepnl el didie -àìc ïì òîLî à÷oi`y - ¦¨©§©¨§Ÿ
er wx siqedl ezrc `l` ,jkl ezpeekrax` dpene ,zg` zexifp c

:zeiexifp
,ïðaø eðzxne`d'øéæð éðéøä'lr lawny zeiexifpd oipn z` x`ane ¨©¨¨£¥¦¨¦

,frl oeyla envr,øîBà ñeëîeñxifp ipixd' xn` m`,'ïäezpeek §¥¥
zexifp eilr lawl,úçàm`e .'zg`' `ed 'od' ipei oeylay itl ©©

xifp ipixd' xn`'ïBâéc,dpeníézLxn` m`e .zeiexifp izy - ¦§©¦
xifp ipixd''ïBâéøèdpenìLLxifp ipixd' xn` m`e .'ïBâøèèdpen §¦¨Ÿ¤§¨

òaøàxifp ipixd' xn` m`e .,'ïBâéèðBtdpenLîçzeny od jky . ©§©§¦¨¥
ipei oeyla el` mixtqn:

z`neh oiprl el` milina dpcd zxg` `ziixa d`ian `xnbd
:miza irbp,ïðaø eðzìBâò úéae` ,llk zeief el oi`y,ïBâéccvny ¨©¨¨©¦¨¦

e` ,zeief izy el yi ipyd ecvne lebr `ed cg`,ïBâéøèel yiy §¦
e` ,zeief yly,ïBâéèðBtel` mizan cg` lk ,zeief yng el yiy §¦

íéòâða ànèî Bðéàla` ,ea mi`vnpdïBâøèèrax` el yiy zia - ¥¦©¥¦§¨¦¤§¨
,zeief.íéòâða ànhî¦©¥¦§¨¦

:`xnbd zx`anàîòè éàîzeief rax` el yiy zia wx recn - ©©§¨
,miza irbp zyxta miweqtd on miyxec jky itl .mirbpa `nhn

yähîì[dyxta xge`nd weqta-]øîBà àeä(hl ci `xwie)d`xe' §©¨¥§¨¨
aezk `ly jkne ,'ziAd zxiwA rbPd dWR dPde'øé÷'`l` §¦¥¨¨©¤©§¦Ÿ©¨¦¦

,'úBøé÷'e .zial zexiw ipy eidiy jixvy yexcl yiäìòîì ¦§©§¨
[dyxta mcewd weqta-]øîBà àeä(fl ci my)dPde rbPd z` d`xe' ¥§¨¨¤©¤©§¦¥

aezk `ly dny yexcl yie 'ziAd zxiwA rbPd'øé÷'`l` ©¤©§¦Ÿ©©¦¦
'úBøé÷'e ,zial mitqep zexiw ipy eidiy jixvy cnll `aïàk éøä ¦£¥¨
òaøà`nhp ziay epcnlle ,miza irbp zyxta miiepnd zexiw ©§©

zexiw drax` el yiy oeike ,zexiw drax` el yiyk wx mirbpa
xzei e` zegt mda yiy miza x`y la` ,rax` eizeief mb

:mirbpa mi`nhp mpi` ,zeief rax`n
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אגרות קודש

]ה'תשל"א[

כמדומה מדובר מאז עם "תורה ומסורה" – ששורר שלום בינם וליובַאוויטש, ואדרבא יסייעו 

זל"ז, ופשיטא לא לתפוש מוסד מזל"ז.



xcde"קעו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc xifp(ipy meil)

.zexifp zlaw ly mipey zepeyla oecl jiynn df wxt

äðùî
mpi`y mixac epeyla lleke zexifp lawny ina dpc ef dpyn

xne`d :zexifp ixeqi` llkaúBøâBøbä ïî øéæð éðéøämip`z - £¥¦¨¦¦©§§
,zeyaiäìéácä ïîe,ilka zeyeake zeqexc mip`z -xnelk ¦©§¥¨

xeq` xifp oi`y ,mip`zn zexifp envr lr lawny eixaca yxity
,oiin zexifp envr lr lawny yxit `le ,mda,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦

df ixdøéæð.mrhd x`eai `xnbae ,ea xeq` xifpy xac lka xq`pe ¨¦
øéæð Bðéà ,íéøîBà ìlä úéáezexifp oi`y ,zexifp eilr dlg `l - ¥¦¥§¦¥¨¦

lk eixaca millkpy ,'xifp ipixd' xne`l dnec df oi`e .mip`zn
wx eilr lawl epevxy eixaca yxit o`ky meyn ,zexifpd ipic
ipic lk z` eixaca lelkl xyt` i`e ,dliace zexbexbn zexifp

.zexifpd
:i`ny zia zhiya zxg` drcúéa eøîàLk óà ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©§¤¨§¥

éànL,xeqi` eilr lg exeaicayeøîà àì,zexifp ixeqi` iabl ok ©©Ÿ¨§
àlà,mip`zd lr lgy xcp xeqi` iableøîBàaxcepdéìò ïä éøä ¤¨§¥£¥¥¨©
ïaø÷g`y -epl x`ia 'dliacde zexbexbdn xifp ipixd' xn`y x ¨§¨

ote`ae ,mdn yextie oaxwk eilr mip`zd exq`iy dzid ezpeeky
`l i`ny zial s` la` ,dliace zexbexba xq`pe excp lg df
:zexifp envr lr lawl llk ezpeek dzid `ly ,zexifp eilr dlg

àøîâ
xne`d :dpyna epipyúéa ,äìéácä ïîe úBøâBøbä ïî øéæð éðéøä£¥¦¨¦¦©§§¦©§¥¨¥

íéøîBà éànLdf ixd.øéæð:`xnbd dywnéànàåzrcl recn - ©©§¦¨¦§©©
ixde ,zexifp eilr dlg i`ny zia'ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî'¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦

(c e xacna)àðîçø øîàdyixt `id zexifpy ixd ,[dxez dxn`-] ¨©©£¨¨
dlg recn ok m`e ,dliace zexbexbn `le oiid otbn dyrpdn

.dliace zexbexbn xifp ipixd xne`d lr zexifp
:`xnbd zvxzndì éøáñ éànL úéa[mixaeq-]øîàc øéàî éaøk ¥©©¨§¥¨§©¦¥¦§¨©

oikxr zkqna(.d),äìháì åéøác àéöBî íãà ïéàly ekxc oi` - ¥¨¨¦§¨¨§©¨¨
oeyla xac dfi` envr lr lawnd okle ,milha mixac xnel mc`
zernyna eixac zpeek z` miyxtn ep` ,zernyn dl oi`y
eixac elkei jk ici lry ick ,eitn `ivedy oeyll daexwy zxg`
xn`y s` ,'zexbexbd on xifp ipixd' xne`a o`k mbe .miiwzdl
eixac `ived `ly xexay oeikn j` ,zernyn el oi`y xac
ixeqi`n md zexbexb mby ayge drh df mc`y mixne` ,dlhal
mixne` okle ,zexbexba s`e xifp ixeqi` lka xq`il ezpeeke ,xifp

.ezexifp dlgy i`ny zia
:lld zia ly mnrh z` zx`an `xnbdéaøk dì éøáñ ìlä úéáe¥¦¥¨§¥¨§©¦

øîàc éñBédxenz zkqna(:dk),ñtúð íãà åéøác øîâamc` - ¥§¨©¦§©§¨¨¨¨¦§¨
,zxg` zernyn yi oeyl lkae zepeyl izy xn`ylegiy ezpeek

on xifp ipixd' xn`y o`k okle .eixac seqa xn`y itk xacd
laiwy rnyn 'xifp ipixd' xn`y epeyl zligzy s` 'zexbexbd

seqa xn`y itk xcpd legiy epevxy miyxtn ep` ,oiin zexifp
,'zexbexbd on' eixacåjky oeiknàeä Bnò Bçúôe øãð éàä- §©¤¤¦§¦

on' xn` eixac xnbay ,xcpd z` xiznd gzt yi df xcp oeyla
`l 'xifp ipixd' xn` eixac zligzay dfy epl dlibe ,'zexbexbd
mdy 'zexbexbd on' xn`e siqed okle ,zexifp lawl ezrca did

iy mpi`y mixac.zexifp zlawl llk miki
:xifp `ed ixd i`ny zial recn dywn `xnbøãð énð éànL úéáe¥©©©¦¤¤

àeä Bnò Bçúôeegzte xcp'y zeywdl yi i`ny zial mb ixd - ¦§¦
gxkda ,'zexbexbd on' xn` eixac xnbay oeiky ,'`ed enr
i`ny zia mixaeq m` s`e ,mincewd eixac z` xezql ezpeeky
s`y ezrc dlib o`k ,dlhal eixac `iven mc` oi`y xi`n iaxk
xnel epevx `l` ,zexifp lawl oiekzp `l 'xifp ipixd' xn`y

.milha mixac
:`xnbd zvxznéànL úéa àlàzexifp eilr dlgy mixne`y ¤¨¥©©

äìháì åéøác àéöBî íãà ïéà ,øîàc øéàî éaøk dì éøáñoi` - ¨§¥¨§©¦¥¦§¨©¥¨¨¦§¨¨§©¨¨
dzid ezpeeky yxtl oi` okle ,milha mixac xnel mc` ipa jxc
eixac seqy oeiky ,zexbexbd on xifp `edy cg` xac xnel
`l` ,milha mixac xn`y `vnp ,eixac zligz z` mixzeq

,eixac z` miwlgnå,micxtp mixac ipy xn` eli`køîàc ïåék §¥¨§¨©
øéæð éðéøäjk xn`yk cin -øéæð déì äåäe ,xifp `ed ixd -éë £¥¦¨¦£¨¥¨¦¦

øîà÷xn`e eixac z` miiq xy`ke -,äìéácä ïîe úBøâBøbä ïî ¨¨©¦©§§¦©§¥¨
`l` ,zexifp envr lr lawl jiynn `ed oi`àeä éìeLzéàì§¦§¥

éúà÷cenke ,ezexifpn ea xefgle ,excp lr l`yidl `a `ed - §¨¨¥
xeaic ick jeza `ed mb jk ,excp lr hxgzne mkgl l`ypd

,ezlaw lr hxgzn ,zexifpd zlawleäééîòèì éànL úéáe¥©©§©£©§
[mzhiyl-]Lc÷äa äìàL ïéà ,éøîàcutg mc` yicwd m`y - §¨§¥¥§¥¨§¤§¥

z` el xiziy ick mkg lv` eycwd lr l`yidl leki epi`
.ycwddLc÷äa äìàL ïéàc ïåéëå-dl`y oi`y mrhd eze`ne §¥¨§¥§¥¨§¤§¥

mb jk ,ycwda,úeøéæða äìàL ïéàxn`py ycwdk `id zexifp ik ¥§¥¨¦§¦
xifpa(d e xacna)i`ny ziale .'FW`x xrU rxR lCB didi Wcw'¨Ÿ¦§¤©¥¤©§©Ÿ

ea xefgl leki epi` yicwnd jk ,ycwdd lr mil`yp oi`y enk
,ycwdk `idy zexifpa mb okle ,xeaic ick jez elit` ycwddn

.xeaic ick jeza elit` zexifpd zlawn ea xefgl leki epi`
ìlä úéáe,zexifp eilr dlg `ly exn`yïðúc ,ïBòîL éaøk éøáñ ¥¦¥¨§¥§©¦¦§¦§©

zegpn zkqna dpyna(.bw)on dgpn ilr ixd' xne`dy
zgpn oi`y meyn efk dgpn `iadl leki `ed oi`e ,'mixeryd
xaeq `nw `pz ,epica mi`pz ewlgp ,mihgd on `l` d`a dacp

,mihgd on dgpn `iadl aiigyøèBt ïBòîL éaøåoeik ,ixnblàlL §©¦¦§¥¤Ÿ
,íéácðúnä Cøãk ácðúäie`xd xac acpzdl miacpznd jxcy ¦§©¥§¤¤©¦§©§¦

miaixwn oi`y xac `edy mixeryn dgpn acpzd `ede ,daxwdl
on' xn`e eixac miiqy s` 'xifp ipixd' xne`d oke .dacpa edenk
xfeg eiykre zexifp lawl dvx dligzay mixne` oi` ,'zexbexbd
on zexifp envr lr lawl ezpeek dzid jk dligzkl `l` ,ea
`le mixcepd jxck xcp `l zexifp efk oi`y oeikne ,zexbexbd

.llk zexifp eilr dlg
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc xifp(iyily meil)

:`ng xa inx ixac lr dywn `axéðz÷ éî ,àáø øîàm`d - ¨©¨¨¦¨¨¥
wx zexifp eilr dlgy dpyna epipyíàdxtd seqaläãîò ¦¨§¨

äéìàî-`ng xa inx ixack m`e .mixg` decinrd xy`k `le ¥¥¤¨
ok m` ,'dil`n dcnr' dxtd seqaly dpyna epipy `ly oeik
ezexifp laiwy epipyy dn eixacly .dpyndn xqg yecigd xwir
xifp ipixd' wx xn`y s`y epcnll `a ,cenrz dxtdy i`pza wx
m` la` ,dil`n cenrz dxtd m` `weec ezpeek 'zcner m`

.zexifp eilr dlg `le e`pz miiwzp `l mixg` decinri
:xg` ote`a dpynd z` x`an `ax,àáø øîà àlàdpyna ¤¨¨©¨¨

xaecnïBâk§
åéðôì äöeáø äøt äúéäLmiyp`l d`xp jk jezne ,zecaka ¤¨§¨¨¨§¨§¨¨

oiae dnvr ici lr oia cenrl gilvz `id m`y zayeg dxtdy
,xifp oaxwk deaixwie dxfrl deqipkiy `id dvex ,mixg` ici lr

øîàåz` `ln` ip` xnelk ,'zcner m` dxifp ipixd' ,xcepd §¨©

cenrz dxtd m`e ,dpevxéøä`idïaø÷ éìò-`ia`y xcep ipixd £¥¨©¨§¨
`iadl aiig xifpdy zepaxwd x`y mr cgi oaxwl ef dxtziale .

zlaw dfd oeyla oi` lld zial la` ,zexifp eilr dlg i`ny
.zexifp

:`ax yexit lr `xnbd dywnàîìLadpynd ly `yixd z` ¦§¨¨
,xifp oaxwl dxtd z` `iaiy xcpy ,`ax ixack yxtl jiiy

ixdyàéä ïaø÷ úa äøt-.oaxwl dxt `iadl xyt`àlàz` ¨¨©¨§¨¦¤¨
iabl `tiqd,úìcgztz m`y xcpy ,`axk x`al xyt` ji` ¤¤

ike ,xifp oaxwl dp`iaiàéä ïaø÷ úazlc `iadl xyt` ike - ©¨§¨¦
.oaxwl

:`xnbd zvxznàáø øîà àlàote`a dpynd x`ia ok` `ax - ¤¨¨©¨¨
dpyna xaecny ,xg`åéðôì äöeáø äøt äúéäL ïBâkiptl - §¤¨§¨¨¨§¨§¨¨

dxtdy d`xp ,zecaka dxtd zviax ote`ne ,xcpy mc`d
dcinrdl egilvi `l mixg` mbe dpevxn cenrz `ly zayeg
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המשך כיאור למסטת נזיר ליום שלישי עמ' א

iiepik lk` cenr h sc ± oey`x wxtxifp
äðùîøéæð íéøîåà éàîù úéá 'åëå úåøâåøâä ïî øéæð éðéøäoeikc Ðipixd" xn`c

.melk xn` `l Ð "dliacd one zexbexbd on" xn`e xcd ike ,zexifp dilr lg "xifpúéáå
øéæð åðéà íéøîåà ììäzexbexba zexifp mey jiiy `l Ð "zexbexbd on" xn`c oeikc Ð

.dliaceåøîà àì éàîù úéá óà äãåäé éáø øîàdidiy Ð`l` .llk zexifp mey ea

xne`y onfa eixacl oiyyegy exn`y dn itl

od ixde dliacd one zexbexbd on xifp ipixd"

didiy ,oaxwk eilr oixeq`y xnelk ,"oaxw ilr

oi` zexifp meyn la` ,odn lek`ln xecp

.xwir lk ea oiyyegàøîâúéá éøáãìå
øéæð éåä éàîà éàîùxy` lkn" :dinza Ð

la` ,xifp iedilc `pngx xn` "oiid otbn dyri

!`l ,`ed oiid otbn e`lc dliace zexbexbnúéá
íãà ïéà øîàã øéàî éáøë åäì úéà éàîù

äìèáì åéøáã àéöåîmc` ,"ilr ilk jxr" Ð

s` .ekxr inc lka aiige ,ilkl jxr oi`y rcei

,"zexbexbd on xifp ipixd" xn` ik ,inp `kd

`iven oi`e ,zexbexbd on oixfep oi`y `ed rcei

.dxenb zexifp eilr lawne ,dlhal eixacúéáå
ììäiaxk edl `xiaq Ð xifp epi` :ixn`c Ð

cvik" wxta dxenz zkqna xn`c ,iqei

oeike ,qtzp mc` eixac xnbac (a,dk) "oinixrn

"dliacd one zexbexbd on" eixac xnba xn`c

.llk dilr `liig `le ,oexg` oeyl qetz Ð

eixac xnba s`c iqei iax xn` `d :xn`z m`e

meyn xifp iedil "s`" xn`wcne ,qtzp mc`

xn` `kidc ,`iyw `l `d !oey`x oeyl qetzc

oebk Ð qtzp mc` eixac xnba s` iqei iax

lr dze` xindl dvexe oileg znda el dzidy

zg`e dler zg` ,eiptly miycw zenda izy

mipey`xd eixac miiwl xyt`c oeikc ,"minly zxenze dler zxenz ef" xn`e ,minly

xnba s`c opixn` Ð minly divg incae dler divg inca `iaie xknz Ð mipexg`de

`ly `l` ,minly myle dler myl jkl dlgzn ezpeek dzid oky ,qtzp mc` eixac

`kil zexifp iab la` .ef xg` efa xn`e ,zg` zaa eitn mdipy z` `ivedl leki did

`lc li`ede ,zexbexbd on `l` xifd `ly .enr egzte xcp i`d dil ded ,ikd xninl

.llk xifp epi`e ,melk eixaca oi` Ð zexbexba zexifp dilr liigéîð éàîù úéáìåÐ

,enr egzt xcp i`dc oeikllk zexifp ied i`n`?xifp zeidl dvex epi`c ,enr egzt `d

!dcen xi`n iax elit` enr egztc `kid lke ,zexbexbd on `l`éøáñ éàîù úéá àìà
øéàî éáøë äìxzalc i`de ,i`ce xifp dil ded "xifp ipixd" xn`c oeik ikd meyne Ð

on `l` izxfp `l izxfpyk :xn`wc ,iz`wc `ed ileyzi`l Ð "zexbexbd on" xn` ikd

`le ycwdl zerha dl`y oi` ixaq i`ny ziac .oiia xzen ikd elit` edine ,zexbexbd

.(e xacna) "rxt lcb didi yecw" aizkck ,inc ycwdkc ,zexifpa zerhlììä úéáå
éøáñlg zexifp mey oi` Ð oiid on `l` oixfep oi`y oixfepd x`yk xifd `lc oeik Ð

oizipzn [a cenrl jiiy o`kn] .dl ipzw seqal 'ek opzc oerny iaxk edl zi`c ,eilr

oiid on xifpe zexbexbd on xecp ixaqc i`ny zia .ied `l xecp elit`c lld zial ipzwc

Ð "xifp ipixd" xn`c oeike ,dlhal eixac `iven mc` oi` :xn`c xi`n iaxk edl ixaq

eilr oixqe`y :xn`c dcedi iaxk dl ixaqc ,zexbexbd on xecp inp iede ,xifp df ixd

.`l eze xifp ixaq i`ny ziac ipzw oizipzne .oaxwkøåãð íéøîåà ììä úéáåon Ð

ziac ipzw oizipzne .`ed enr egzte xcpc meyn ,oiid on xifp epi`e ,dliace zexbexbd

epi` lld ziac `ail` dicic `nw `pzl oia dcedi iaxl oiac ,xifp epi` mixne` lld

.xifp epi`e xecp'åë äì éøîà àðéøçà àðùéìdcedi iaxc `nw `pze .xifp epi`e xecp Ð

.ozp iaxk `lc epiide .i`ny ziac `ail` xifpc xn`
øîà
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éðéøäidpe .eilr zexifp oic lk Ð xifp mixne` i`ny zia dliacd one zexbexbd on xifp

yix) `ztqeza .`nrh yxtn `xnbae .oiid otbn `vein yxit `le ,iyextl zigpc

iiepik dfi` .xifp epi` :mixne` lld ziae ,xifp :mixne` i`ny zia ,oiiepik iiepik :(a wxt

yie ?zexifpa dliac jiiy dn ,iiepk dil ixw dnle ."dliacd on xifp ipixd" xne`d ?oiiepik

.yexiz dliacl ixw dyexiac :xneløîàiax

`l` exn` `l i`ny zia exn`yk s` dcedi

`pz` bilt dcedi iax Ð oaxw ilr ixd xne`a

ied `lc xn`we ,i`ny ziac `ail` oizipznc

otbn `vei xy`n xcp `lc oeik ,zexifp oicl xifp

,dliacd one zexbexbd on ied xecp `l` ,oiid

k ilr od ixd" xn` eli`k`de :xn`z m`e ."oaxw

:xnel yie ?xifp didi ji`e ,xn`w "xifp" edi`

yext ipixd :xn` eli`ke ,dyxtd oeyl "xifp"c

(`,bi) mixcpa `de :xn`z m`e .zexbexbd on

xcp ied `l Ð "oaxw" xn` [dcedi] iaxl gken

ipdc :xnel yie !s"ka "oaxwk" xn`iy cr ,oaxwa

,"oaxw df xkk" `l` ,"ilr" xn` `lyk ilin

jixv oi` Ð "oaxw ilr df xkk" xn` ik la`

.s"k xnel

ïéàoikxra ewlgp Ð dlhal eixac `iven mc`

oikxr oi`c "ilr ilk jxr" xne`da (`,k)

bilt xi`n iaxe ,melkn dil ixht opax ,ilkl

xn`e xnbe ,ilkl jxr oi`y rcei mc` :xn`e

oi`y itl ,ycwdl ilkd inc ozepe ,minc myl

rcei mc` inp `kde .dlhal eixac `iven mc`

.oii zexifp myl xn`e xnbe ,zexbexba zexifp oi`y

eixac xnba :xn`c ,iqei iaxk dl ixaq lld ziae

iqei iaxc .`ed enr egzte xcp i`de ,qtzp mc`

Ð "minly zxenz dler zxenz ef ixd" xne`da

eixac xnba ,inp `kd .minlyl dinc ivge ,dlerl dinc ivge ,xknze ,a`zqzy cr drxz

dlgzac ab lr s`e .xifp ied `l Ð zexbexba zexifp oi`y oeike ,qtzp ,"zexbexb" xn`y

eli`k .qtzp mc` eixac xnbae ,"zexbexbn" xn`e xeac ick jeza xfg Ð "xifp ipixd" xn`

m`e .llk lg `l Ð enr egzte excpy oeikc ,dhxge el gzt `vn xeac ick jezae xcp

iede ,qtzp mc` eixac xnba s` Ð yexit ied qtzp mc` eixac xnba iqei iax xn`de :xn`z

xifp didie ,"xifp" xn`wc inp oey`x oeyl qetzp ,inp `kde .minly zxenze dler zxenz

z` df oixzeq eixacc `kid (`,ek) dxenza yxetn ikdc :xnel yie !zexbexbd on xifpe oiin

,iqei iaxl zepeyld izy iliig jkld Ð iz`w eixac zlgz iyextl `tiqc xninl `kile ,df

,`yix iyextl `tiqc xninl `ki` oizipzna la` .minly zxenze dler zxenz iede

xwir eixac xnb jklde .zexbexbn `l` ,xn`w oiin e`l Ð "xifp" xn`wc i`d (oeik) xnelk

.dcedi iaxc` dcedi iaxcn dywz `lc il ayiizn ikde .eixac zligza `le ,oda qtzil od

?i`n`e ,i`ny zial elit` ,oiin xifp `le zexbexbn ied xifpc oizipzna dil zi` dcedi iaxc

i iaxc` biltc dcedi iaxl dil opirny `deoeyl qetz :xn`we ,(my) dxenzc `idda iqe

,ibilt dxenza `wec i`ce `l` !oiin xifp iedile ,oey`x oeyl qetzp inp ikd Ð oey`x

`ki`c i`ce ,`kd la` .yxtn oexg`d xeaicc xninl `kile ,df z` df oixzeq mixacdc

`lc inp `gipe .izxcp oii` e`l :xnele `a yxtlc i`cec xnel yi ,iz`w iyextlc xninl©¦

`l` .oiin xifp ied ikdl ,xwir oey`x oeyl qetz :xn`c dcedi iaxk ixaq i`ny ziac xn`w

`nil ?iqei iaxk lld zia xn`w i`n`e :xn`z m`e .`kdl `zbelt `edd `kiiy `l i`ce

yie !dlhal eixac `iven mc` :ixn`c ,(`,k) oikxra xi`n iaxc opaxk lld zia ixaqc

ziae i`ny ziac `zbelta opaxe xi`n iaxc `zbelt `idd inwe`l dil `gip `lc :xnel

oikxrc elit` dzrne ,iqei iaxk lld zia xn`w ikdl .i`ny ziak xi`n iax ok m`c ,lld

:xn`z m`e .qtzp mc` eixac xnbac xn`wc `nrhn oizipznc lld ziac xeaql leki

dlhal eixac `iven mc` oi`c mrhn minc aiigzn ilk jxrac `py i`n xi`n iaxle

jxrc meyn ,ilkd incl "jxr" edl ixwe ,einc ozep jkld Ð lkeiy dn ycwdl ozil oeekzp df mc`e ,dia `kiiy `din minc Ð ilkl jxr jiiy oi`c idp mzdc ,inc `lc :xnel yie !mlerl

iyextl `tiqe ,zexbexbn `l` oiin `le xifp ipixd :xn`w ikde ,dlhal eixac `ived jgxk lre ,llk zexifp oeyl oda jiiy `l zexbexb la` ."jxr" ilk inc ixw ikdl ,minc ied inp mc`d

.xn`w melk e`l jkld ,iz`w eixac zligzéìåùúéàì,dhxg zngn excp lr mkgl le`yl `ay mc`k ,ea xfege hxgzn `l` .dl`yl `a `l `dc ,ileyzi`l `wec e`l Ð iz`w

.lhae zerh xcp iede ,dhxge gzt el `ven mkgdyïéà`xiaqc] (mdipyc) uxize !dhxg ea oi`c dil wetiz :xn`z m`e ."rxt lcb didi yecw" aizkc ,ycwdk zexifpc Ð zexifpl dl`y

aizkc ,dyecw ixw`c ,xifpa dl`y ipdn `l inp ikde .dl`y dia ipdn `l i`ny zial ikdle ,ycwd ied zerh ycwdc Ð i`ny ziae .dhxg jixv oi`e ,`ed xeaic ick jezc `kd ipyc [edl

i`ny zia :xzl`l dil ipyil Ð `ed enr egzte xcp i`ny ziale :`xwirn dil jixt ik ?edl `xiaq xi`n iaxk i`ny zia xnele xefgle ,jk lk jix`dl el dne :xn`z m`e ."didi yecw"

ea xfge ,edl `xiaq xi`n iaxk i`ny zia opixn` `lc `pin` jzrc `wlqc :xnel yie !'ek dl`y oi`c ediinrhlxnele uxzl leki oi` aey ok m`e ,cenlzd dywdy `iyew i`d meyn

xfeg ikdl .cg` rbx elit` zexifp dilr lg `le `ed enr egzte excp `kd la` ,dl`y ea liren oi` aey cg` rbx ycwd lgc `kid `l` dl`y oi` opixn` `lc ,dl`y oi`c xaqwc

.ycwdl dl`y oi`c ,(oky lke) ileyzi`l `ak dil ded "zexbexbn" xn` ike ,cg` rbx xcpd lg ixde ,dlhal eixac `iven mc` oi` xn`c xi`n iaxk i`ny zia :xne`e

úéáåoerny iaxe ,oihigd on `iai Ð "oixeryd on dgpn ilr ixd" ,`zbelt iziin onwl Ð miacepd jxck acpzd `ly xhetc oerny iaxk lld
xhet
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קעז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc xifp(iyily meil)

:`ng xa inx ixac lr dywn `axéðz÷ éî ,àáø øîàm`d - ¨©¨¨¦¨¨¥
wx zexifp eilr dlgy dpyna epipyíàdxtd seqaläãîò ¦¨§¨

äéìàî-`ng xa inx ixack m`e .mixg` decinrd xy`k `le ¥¥¤¨
ok m` ,'dil`n dcnr' dxtd seqaly dpyna epipy `ly oeik
ezexifp laiwy epipyy dn eixacly .dpyndn xqg yecigd xwir
xifp ipixd' wx xn`y s`y epcnll `a ,cenrz dxtdy i`pza wx
m` la` ,dil`n cenrz dxtd m` `weec ezpeek 'zcner m`

.zexifp eilr dlg `le e`pz miiwzp `l mixg` decinri
:xg` ote`a dpynd z` x`an `ax,àáø øîà àlàdpyna ¤¨¨©¨¨

xaecnïBâk§
åéðôì äöeáø äøt äúéäLmiyp`l d`xp jk jezne ,zecaka ¤¨§¨¨¨§¨§¨¨

oiae dnvr ici lr oia cenrl gilvz `id m`y zayeg dxtdy
,xifp oaxwk deaixwie dxfrl deqipkiy `id dvex ,mixg` ici lr

øîàåz` `ln` ip` xnelk ,'zcner m` dxifp ipixd' ,xcepd §¨©

cenrz dxtd m`e ,dpevxéøä`idïaø÷ éìò-`ia`y xcep ipixd £¥¨©¨§¨
`iadl aiig xifpdy zepaxwd x`y mr cgi oaxwl ef dxtziale .

zlaw dfd oeyla oi` lld zial la` ,zexifp eilr dlg i`ny
.zexifp

:`ax yexit lr `xnbd dywnàîìLadpynd ly `yixd z` ¦§¨¨
,xifp oaxwl dxtd z` `iaiy xcpy ,`ax ixack yxtl jiiy

ixdyàéä ïaø÷ úa äøt-.oaxwl dxt `iadl xyt`àlàz` ¨¨©¨§¨¦¤¨
iabl `tiqd,úìcgztz m`y xcpy ,`axk x`al xyt` ji` ¤¤

ike ,xifp oaxwl dp`iaiàéä ïaø÷ úazlc `iadl xyt` ike - ©¨§¨¦
.oaxwl

:`xnbd zvxznàáø øîà àlàote`a dpynd x`ia ok` `ax - ¤¨¨©¨¨
dpyna xaecny ,xg`åéðôì äöeáø äøt äúéäL ïBâkiptl - §¤¨§¨¨¨§¨§¨¨

dxtdy d`xp ,zecaka dxtd zviax ote`ne ,xcpy mc`d
dcinrdl egilvi `l mixg` mbe dpevxn cenrz `ly zayeg
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iiepik lk` cenr h sc ± oey`x wxtxifp
äðùîøéæð íéøîåà éàîù úéá 'åëå úåøâåøâä ïî øéæð éðéøäoeikc Ðipixd" xn`c

.melk xn` `l Ð "dliacd one zexbexbd on" xn`e xcd ike ,zexifp dilr lg "xifpúéáå
øéæð åðéà íéøîåà ììäzexbexba zexifp mey jiiy `l Ð "zexbexbd on" xn`c oeikc Ð

.dliaceåøîà àì éàîù úéá óà äãåäé éáø øîàdidiy Ð`l` .llk zexifp mey ea

xne`y onfa eixacl oiyyegy exn`y dn itl

od ixde dliacd one zexbexbd on xifp ipixd"

didiy ,oaxwk eilr oixeq`y xnelk ,"oaxw ilr

oi` zexifp meyn la` ,odn lek`ln xecp

.xwir lk ea oiyyegàøîâúéá éøáãìå
øéæð éåä éàîà éàîùxy` lkn" :dinza Ð

la` ,xifp iedilc `pngx xn` "oiid otbn dyri

!`l ,`ed oiid otbn e`lc dliace zexbexbnúéá
íãà ïéà øîàã øéàî éáøë åäì úéà éàîù

äìèáì åéøáã àéöåîmc` ,"ilr ilk jxr" Ð

s` .ekxr inc lka aiige ,ilkl jxr oi`y rcei

,"zexbexbd on xifp ipixd" xn` ik ,inp `kd

`iven oi`e ,zexbexbd on oixfep oi`y `ed rcei

.dxenb zexifp eilr lawne ,dlhal eixacúéáå
ììäiaxk edl `xiaq Ð xifp epi` :ixn`c Ð

cvik" wxta dxenz zkqna xn`c ,iqei

oeike ,qtzp mc` eixac xnbac (a,dk) "oinixrn

"dliacd one zexbexbd on" eixac xnba xn`c

.llk dilr `liig `le ,oexg` oeyl qetz Ð

eixac xnba s`c iqei iax xn` `d :xn`z m`e

meyn xifp iedil "s`" xn`wcne ,qtzp mc`

xn` `kidc ,`iyw `l `d !oey`x oeyl qetzc

oebk Ð qtzp mc` eixac xnba s` iqei iax

lr dze` xindl dvexe oileg znda el dzidy

zg`e dler zg` ,eiptly miycw zenda izy

mipey`xd eixac miiwl xyt`c oeikc ,"minly zxenze dler zxenz ef" xn`e ,minly

xnba s`c opixn` Ð minly divg incae dler divg inca `iaie xknz Ð mipexg`de

`ly `l` ,minly myle dler myl jkl dlgzn ezpeek dzid oky ,qtzp mc` eixac

`kil zexifp iab la` .ef xg` efa xn`e ,zg` zaa eitn mdipy z` `ivedl leki did

`lc li`ede ,zexbexbd on `l` xifd `ly .enr egzte xcp i`d dil ded ,ikd xninl

.llk xifp epi`e ,melk eixaca oi` Ð zexbexba zexifp dilr liigéîð éàîù úéáìåÐ

,enr egzt xcp i`dc oeikllk zexifp ied i`n`?xifp zeidl dvex epi`c ,enr egzt `d

!dcen xi`n iax elit` enr egztc `kid lke ,zexbexbd on `l`éøáñ éàîù úéá àìà
øéàî éáøë äìxzalc i`de ,i`ce xifp dil ded "xifp ipixd" xn`c oeik ikd meyne Ð

on `l` izxfp `l izxfpyk :xn`wc ,iz`wc `ed ileyzi`l Ð "zexbexbd on" xn` ikd

`le ycwdl zerha dl`y oi` ixaq i`ny ziac .oiia xzen ikd elit` edine ,zexbexbd

.(e xacna) "rxt lcb didi yecw" aizkck ,inc ycwdkc ,zexifpa zerhlììä úéáå
éøáñlg zexifp mey oi` Ð oiid on `l` oixfep oi`y oixfepd x`yk xifd `lc oeik Ð

oizipzn [a cenrl jiiy o`kn] .dl ipzw seqal 'ek opzc oerny iaxk edl zi`c ,eilr

oiid on xifpe zexbexbd on xecp ixaqc i`ny zia .ied `l xecp elit`c lld zial ipzwc

Ð "xifp ipixd" xn`c oeike ,dlhal eixac `iven mc` oi` :xn`c xi`n iaxk edl ixaq

eilr oixqe`y :xn`c dcedi iaxk dl ixaqc ,zexbexbd on xecp inp iede ,xifp df ixd

.`l eze xifp ixaq i`ny ziac ipzw oizipzne .oaxwkøåãð íéøîåà ììä úéáåon Ð

ziac ipzw oizipzne .`ed enr egzte xcpc meyn ,oiid on xifp epi`e ,dliace zexbexbd

epi` lld ziac `ail` dicic `nw `pzl oia dcedi iaxl oiac ,xifp epi` mixne` lld

.xifp epi`e xecp'åë äì éøîà àðéøçà àðùéìdcedi iaxc `nw `pze .xifp epi`e xecp Ð

.ozp iaxk `lc epiide .i`ny ziac `ail` xifpc xn`
øîà
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éðéøäidpe .eilr zexifp oic lk Ð xifp mixne` i`ny zia dliacd one zexbexbd on xifp

yix) `ztqeza .`nrh yxtn `xnbae .oiid otbn `vein yxit `le ,iyextl zigpc

iiepik dfi` .xifp epi` :mixne` lld ziae ,xifp :mixne` i`ny zia ,oiiepik iiepik :(a wxt

yie ?zexifpa dliac jiiy dn ,iiepk dil ixw dnle ."dliacd on xifp ipixd" xne`d ?oiiepik

.yexiz dliacl ixw dyexiac :xneløîàiax

`l` exn` `l i`ny zia exn`yk s` dcedi

`pz` bilt dcedi iax Ð oaxw ilr ixd xne`a

ied `lc xn`we ,i`ny ziac `ail` oizipznc

otbn `vei xy`n xcp `lc oeik ,zexifp oicl xifp

,dliacd one zexbexbd on ied xecp `l` ,oiid

k ilr od ixd" xn` eli`k`de :xn`z m`e ."oaxw

:xnel yie ?xifp didi ji`e ,xn`w "xifp" edi`

yext ipixd :xn` eli`ke ,dyxtd oeyl "xifp"c

(`,bi) mixcpa `de :xn`z m`e .zexbexbd on

xcp ied `l Ð "oaxw" xn` [dcedi] iaxl gken

ipdc :xnel yie !s"ka "oaxwk" xn`iy cr ,oaxwa

,"oaxw df xkk" `l` ,"ilr" xn` `lyk ilin

jixv oi` Ð "oaxw ilr df xkk" xn` ik la`

.s"k xnel

ïéàoikxra ewlgp Ð dlhal eixac `iven mc`

oikxr oi`c "ilr ilk jxr" xne`da (`,k)

bilt xi`n iaxe ,melkn dil ixht opax ,ilkl

xn`e xnbe ,ilkl jxr oi`y rcei mc` :xn`e

oi`y itl ,ycwdl ilkd inc ozepe ,minc myl

rcei mc` inp `kde .dlhal eixac `iven mc`

.oii zexifp myl xn`e xnbe ,zexbexba zexifp oi`y

eixac xnba :xn`c ,iqei iaxk dl ixaq lld ziae

iqei iaxc .`ed enr egzte xcp i`de ,qtzp mc`

Ð "minly zxenz dler zxenz ef ixd" xne`da

eixac xnba ,inp `kd .minlyl dinc ivge ,dlerl dinc ivge ,xknze ,a`zqzy cr drxz

dlgzac ab lr s`e .xifp ied `l Ð zexbexba zexifp oi`y oeike ,qtzp ,"zexbexb" xn`y

eli`k .qtzp mc` eixac xnbae ,"zexbexbn" xn`e xeac ick jeza xfg Ð "xifp ipixd" xn`

m`e .llk lg `l Ð enr egzte excpy oeikc ,dhxge el gzt `vn xeac ick jezae xcp

iede ,qtzp mc` eixac xnba s` Ð yexit ied qtzp mc` eixac xnba iqei iax xn`de :xn`z

xifp didie ,"xifp" xn`wc inp oey`x oeyl qetzp ,inp `kde .minly zxenze dler zxenz

z` df oixzeq eixacc `kid (`,ek) dxenza yxetn ikdc :xnel yie !zexbexbd on xifpe oiin

,iqei iaxl zepeyld izy iliig jkld Ð iz`w eixac zlgz iyextl `tiqc xninl `kile ,df

,`yix iyextl `tiqc xninl `ki` oizipzna la` .minly zxenze dler zxenz iede

xwir eixac xnb jklde .zexbexbn `l` ,xn`w oiin e`l Ð "xifp" xn`wc i`d (oeik) xnelk

.dcedi iaxc` dcedi iaxcn dywz `lc il ayiizn ikde .eixac zligza `le ,oda qtzil od

?i`n`e ,i`ny zial elit` ,oiin xifp `le zexbexbn ied xifpc oizipzna dil zi` dcedi iaxc

i iaxc` biltc dcedi iaxl dil opirny `deoeyl qetz :xn`we ,(my) dxenzc `idda iqe

,ibilt dxenza `wec i`ce `l` !oiin xifp iedile ,oey`x oeyl qetzp inp ikd Ð oey`x

`ki`c i`ce ,`kd la` .yxtn oexg`d xeaicc xninl `kile ,df z` df oixzeq mixacdc

`lc inp `gipe .izxcp oii` e`l :xnele `a yxtlc i`cec xnel yi ,iz`w iyextlc xninl©¦

`l` .oiin xifp ied ikdl ,xwir oey`x oeyl qetz :xn`c dcedi iaxk ixaq i`ny ziac xn`w

`nil ?iqei iaxk lld zia xn`w i`n`e :xn`z m`e .`kdl `zbelt `edd `kiiy `l i`ce

yie !dlhal eixac `iven mc` :ixn`c ,(`,k) oikxra xi`n iaxc opaxk lld zia ixaqc

ziae i`ny ziac `zbelta opaxe xi`n iaxc `zbelt `idd inwe`l dil `gip `lc :xnel

oikxrc elit` dzrne ,iqei iaxk lld zia xn`w ikdl .i`ny ziak xi`n iax ok m`c ,lld

:xn`z m`e .qtzp mc` eixac xnbac xn`wc `nrhn oizipznc lld ziac xeaql leki

dlhal eixac `iven mc` oi`c mrhn minc aiigzn ilk jxrac `py i`n xi`n iaxle

jxrc meyn ,ilkd incl "jxr" edl ixwe ,einc ozep jkld Ð lkeiy dn ycwdl ozil oeekzp df mc`e ,dia `kiiy `din minc Ð ilkl jxr jiiy oi`c idp mzdc ,inc `lc :xnel yie !mlerl

iyextl `tiqe ,zexbexbn `l` oiin `le xifp ipixd :xn`w ikde ,dlhal eixac `ived jgxk lre ,llk zexifp oeyl oda jiiy `l zexbexb la` ."jxr" ilk inc ixw ikdl ,minc ied inp mc`d

.xn`w melk e`l jkld ,iz`w eixac zligzéìåùúéàì,dhxg zngn excp lr mkgl le`yl `ay mc`k ,ea xfege hxgzn `l` .dl`yl `a `l `dc ,ileyzi`l `wec e`l Ð iz`w

.lhae zerh xcp iede ,dhxge gzt el `ven mkgdyïéà`xiaqc] (mdipyc) uxize !dhxg ea oi`c dil wetiz :xn`z m`e ."rxt lcb didi yecw" aizkc ,ycwdk zexifpc Ð zexifpl dl`y

aizkc ,dyecw ixw`c ,xifpa dl`y ipdn `l inp ikde .dl`y dia ipdn `l i`ny zial ikdle ,ycwd ied zerh ycwdc Ð i`ny ziae .dhxg jixv oi`e ,`ed xeaic ick jezc `kd ipyc [edl

i`ny zia :xzl`l dil ipyil Ð `ed enr egzte xcp i`ny ziale :`xwirn dil jixt ik ?edl `xiaq xi`n iaxk i`ny zia xnele xefgle ,jk lk jix`dl el dne :xn`z m`e ."didi yecw"

ea xfge ,edl `xiaq xi`n iaxk i`ny zia opixn` `lc `pin` jzrc `wlqc :xnel yie !'ek dl`y oi`c ediinrhlxnele uxzl leki oi` aey ok m`e ,cenlzd dywdy `iyew i`d meyn

xfeg ikdl .cg` rbx elit` zexifp dilr lg `le `ed enr egzte excp `kd la` ,dl`y ea liren oi` aey cg` rbx ycwd lgc `kid `l` dl`y oi` opixn` `lc ,dl`y oi`c xaqwc

.ycwdl dl`y oi`c ,(oky lke) ileyzi`l `ak dil ded "zexbexbn" xn` ike ,cg` rbx xcpd lg ixde ,dlhal eixac `iven mc` oi` xn`c xi`n iaxk i`ny zia :xne`e

úéáåoerny iaxe ,oihigd on `iai Ð "oixeryd on dgpn ilr ixd" ,`zbelt iziin onwl Ð miacepd jxck acpzd `ly xhetc oerny iaxk lld
xhet
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קעח
iiepik lka cenr h sc ± oey`x wxtxifp

úìåñ àéáî çî÷ àéáäì äçðî éìò éøä øîàony `la dgpn ilr ixd" xn`y e` Ð

'ek "dpeale.éàîù úéá éøîà àì éîon `l` xifp zeidl liaw `lc ab lr s`c Ð

mihig ly zleqn dl iziin "oixeryd on" xn` ik inp `kd Ð oiid on xifp ied zexbexbd

.dzkldkìëä éøáã àîéú åìéôà øîà ïðçåé éáøå`iaic `da ecen lld zia elit`c Ð

on `l` acpzd `ly it lr s` mihigd on

oixery izacpzd jkl :xn`y oebk ,mixeryd

eli` la` ,odn dgpn oi`iany xeaq iziidy Ð

izxcp `l oihig `l` oixcep oi`y rcei iziid

xac icin iiezi`l diytpa xnb jkld .oixery

.oihigd on `iai ikdl ,`aeigïîæá àìà
ïéøåòùä ïî áãðúäùli`ed `ed mzdc Ð

mixeryd on xnerd zgpne dheq zgpne

`ed ikdl ,gafn iabl axw epinnc ,edl iziinw

.mihigd on `iaie dgpn zacp dilr lgc xn`c

íéùãòä ïî äçðî øîà ìáàaxw epina oi`y Ð

.melk `le iziin `l Ð gafn iabläé÷æç éãëî
ïéúéðúîì äì é÷åî ïàîëziak ,zegpnc Ð

.i`nyéáâì úåøâåøâë çáæî éáâì íéùãò àäå
åîã øéæði`ny zia ixn` mzdc ikid ike Ð

"miycrd on" xn` ik inp `kd Ð xifp iedc

.oihigd on `iaiäé÷æç äéá øãä:lirl xn`c Ð

on i`ny zia ixn` `lc `id i`ny zia

ziak dl iwenc `nrh `l` .xifp ied zexbexbd

,`xza `pyilk ozp iaxk dl xaqc Ð i`ny

iaxk ,xifp epi`e xecpc i`ny zial edl zi`c

,"oaxwk ilr od ixd" xne`a :xn`c dcedi

ikid ike .edpip xcp ipa edlek dliace zexbexbc

ipac meyn xecp iedc i`ny zia ixn` oldlc

,"oixeryd on" xn` ik inp `kd Ð edpip xcp

xnerd zgpna edpip daxwd ipac li`ed

on `ianc opixn`c `ed ikdl Ð dheq zgpnae

.oihigdäéá øãä éàîàå`iddn diwfg Ð?
xne`d :xn`c ,`nw `pzk `xwirnk `nwel

xifpc ab lr s` ,xenb xifp ied "zexbexbd on"

zegpnc oizipznl `nwele ,zexbexba xeq` oi`

`ian "miycr ilr ixd" xne`as` ,oihigd on

icin Ð gafn iabl miie`x opi` miycrc ab lr

!xenb xifp iedc xifp iabl zexbexb` iedc

ïéúéðúîzilc `zi` m` .diziyw zegpnc Ð

`xiaq `lc ,xifp epi`e xecp i`ny zial edl

ilr od ixd" xne`a xn`c dcedi iaxk edl

`l` ,edpip xcp ipa dliace zexbexbc "oaxw

ikc i`ny zia ixn` oldlc ikid ike ,ied xifp

,oiid on xifp ied "zexbexbd on xifp ipixd" xn`

"oixeryd on" xn`c `ixi` i`n zegpn iab

gafn iabl ie`xd xac iedc?on" ipzil

zexbexbk gafn iabl miycr `dc ,"miycrd

ziak zegpnc oizipzn `l` !inc xifp iabl

`lc `nl` ,"miycrd on" da ipz `le i`ny

meyn `l` oihigd on `iaic `nrh ied

Ð edpip daxwd ipac oixeryd on acpzdc

meyn xecp `l` xifp ied `l "zexbexbd on xifp ipixd" xn` ik xifp iab inp dzeekce

`le i`ny ziak zegpnc oizipzne ,dcedi iaxk edl zi` i`ny zial .edpip xcp ipac

oeylac meyn ,ied `l xecp elit`c ixn` `d lld ziak i`c ,(llk) llk lld ziak

jxck acpzd `ly ,oihigd on `iai `l "mixeryd on" xn` ik inp `kd .xcp `w zexifp

.oiacpzndíéùãòä ïî åìéôà øîà ïðçåé éáøå.oihgd on `iai Ðïðçåé éáø øîà àäå
'åëipac meyn ,oixery oebk ,da irhc icinac `nl` .irh `wc oebka dl miwencke Ð

eli`" xn`c ab lr s`c .miycra `l la` ,zegpnc oizipzn [iwen `w] ,edpip daxwd

.miycra `l la` irh `wc `ed oixeryac `zlinc `nzqc ,dia opigbyn `l "jk oixcep oi`y rcei iziidäé÷æçã åéøáãì`nrh i`n :dil xn`w ikde opgei iax dil xn`w Ð

xn` ikc xninl `ki`c meyn ,`ziilrn dgpn iziinc "miycrd on" xn` ikc `niz `lc Ð xn`w `irain `l `nlc .miycr dia ipzw `lc meyn Ð ja zxcd"dgpn ilr ixd"

qetze .xn`w envr xehtl ixde ,melk mi`ian oi` miycrd onc rci rcinc ,xn`w dia xcdinl ira `wc meyn Ð "miycrd on" ikd xza xn`c `de ,dielir law `ziilrn dgpn

.oihigd on `iaie ,oey`x oeylïéøåòùä ïî øîà éë àìàxnerd zgpnk dycwc xyt` m` :xn`w ikde ,xn`w aixwdlc oiaixw epinae li`edc ikd xninl jl zilc i`ce Ð
úçðîëå
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,ediinrhl lld zia `nil ?oerny iaxk lld zia xnel jxved dnl :xn`z m`e .xhet

Ð ied `l oiin xifpc idp ,lld zial izk`c meyn :xnel yie !ycwdl dl`y yi :ixn`c

jxck acpzd `ly ,ixnbl xhetc ,oerny iaxk xn`w ikdl .zexbexbd on iedil `din xecp

.mixcepd jxck ,mpew oeyla xnel el did zexbexbd on xecp zeidl `a m`y .miacpznd

úéámc` oi` :xn`c Ð xi`n iaxk ixaq i`ny

iaxke .xifp] ied ikdl ,dlhal eixac `iven

lld ziae .ied xecp :xn`c ,oizipznc [dcedi

,ied `din xecpc ,oizipznc dcedi iaxk ixaq

.ixnbl xhtc oerny iaxk `lceúéái`ny

iaxk lld ziae .ied `din xecpe Ð dcedi iaxk

.ied `l xecp elit`e ,oernyàéáéÐ oihigd on

zgpne `hegc `l` oixery d`a dgpn oi`y

.ze`pwàéáédgpn oi`y Ð mly oexyr

.edlekc `nrh iede .oexyrn dzegtåàìixn`

Ð xifp ied dliacd one zexbexbd on i`ny zia

,llk zexifpl ikiiy `l zexbexbc ab lr s`

`iven mc` oi`c meyn ,lirl ziyixtc `nrhn

ab lr s` ,oixeryd on inp ikd .dlhal eixac

oi`c ,oihig `iai Ð dgpnl oixery ikiiy `lc

.dlhal eixac `iven mc`

øîåàá:opiqxb z"iaa Ð 'ek rcei iziid eli`

eli` :yexita xne`a ,xnelk .xne`a

izirh la` ,'ek oixery mixcep oi`y rcei iziid

ilele ,ze`pwe `heg zgpnk oixery oixcepc xnel

gnwa oke .oihg iziin ikdl .mihg xcep iziid df

ivga oke .dpealae onyae ze`pw zgpna drh Ð

.mly oexyr `iadl jixvy rci `l Ð oexyr

àìilzinl ivnc Ð mixeryd on `l` epy

la` .mixeryn oiiedc ixge` `ki`c oeik ,zerha

ilzinl `kilc ,melk iziin `l Ð miycr on

.[miycr] ly `kilc ,`zerha

éãëîÐ oizipzn dl iwen o`nk diwfg

mixne`e ,'ek i`ny ziak Ð zegpnc

mc` oi` opixn`c mrhn xifp iedc i`ny zia

eziip miycr elit` ok m` ,dlhal eixac `iven

!oihigøãäi`nn :yexit Ð `iddn diwfg dia

dl iwene ,i`ny ziak zegpnc oizipzn dl iwe`c

.xne`ae opgei iaxk

ïéúéðúîÐ miycrd on ipzil 'ek diziyw

,i`ny ziak oizipzn i` ,xnelk

ipzil Ð dlhal eixac `iven mc` oi`c mrhne

.ith `zeax iedc ,miycr

íúäiziid eli` xne`ae `ed `zerh meyn

`ki` Ð mixery xn` ik ,jkld .rcei

la` .mixery d`a dgpn yic ,drhc xninl

mdn d`a dgpn oi`c ,irhinl `kil miycra

i`ny zia diwfg xaqw :xtqa `kd qxb `le .llk

"mikqpde zegpnd" wxt zegpnae .dcedi iaxk

rny `l` :qixb mzde .dil opiqxb `l (`,bw)

`l miycra ,irh mixerya `edc meyn dpin

xcdin xninl `ki`c .['ek] xn` opgei iaxe .irh

dxyk dgpn rnyn Ð "dgpn" xn`ykc .oey`xd xzeq oexg`d xeaicc ,dia xcdinwc `ed

.oey`x oeyl qetze ,oey`x xeaicn xcd Ð "miycrn" xn` xcd ike ,zleqnàìàik

`a `l :xn`w ikd ,oixeryd on xn`w[`l`] ,"dgpn ilr ixd" xn`c mipey`x eixac xezql

Ð dheq zgpnae xnerd zgpna yecwil xyt`e oixeryd on xn`y (oeik) xnele yxtl

iziinc ol rnynw .zxg` dgpna aiigzi `l Ð dgpna yecwil dl xyt` `l i`e ,yecwiz

.dlhal eixac `iven mc` oi`c meyne ,i`ny ziak mlerle .oihig
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc xifp(ipy meil)

ewlgp lld ziae i`ny ziay zxaeqd `ziixa d`ian `xnbd
:xg` ote`aàpz éàä ék àìc ïéúéðúî`ly diepy epizpyn - ©§¦¦§Ÿ¦©©¨

,oldlc `pzd ixack,àéðúcone zexbexbd on xifp ipixd' xne`d §©§¨
,'dliacd,øîBà ïúð éaø,epica lld ziae i`ny zia ewlgpúéa ©¦¨¨¥¥
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eilr dlgy mixaeq i`ny zia `nw `pz itl ,i`ny zia zrca

dcedi iaxe ,xcp `le zexifp`le xcp eilr lg mzhiyly xn`
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`l` ,zexifp eilr dlgy yexitd oi` ,xeqi` eilräãeäé éaøk§©¦§¨
xeq`l dvxy eixac yxity ote`ae ,xcp xeqi` eilr lgy
yexit itl i`ny ziak diepy zegpna dpynde .oaxwk zexbexb
xcpy s` ,'zexbexbd on xifp ipixd' xne`dy enky ,dcedi iax

,xcpd lg zexifp oeyla,zexbexba mixcp ixeqi` jiiy ikjk
oeik ,mihgdn `ian ,mixeryd on dgpn ilr ixd xne`d
,ixnbl xeht miycrd on xcepd la` .dgpnl mikiiy mixeryy

.llk zegpnl jiiy epi` df ik
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,zegpnaeléôàdgpn `iadl xcepíéLãòä ïî.mihg `iadl aiig £¦¦¨£¨¦
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,mihgdn dgpn `iadl aiigy opgei iax xn`y dne ,xehtåéøáãì¦§¨¨
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קעט
iiepik lka cenr h sc ± oey`x wxtxifp

úìåñ àéáî çî÷ àéáäì äçðî éìò éøä øîàony `la dgpn ilr ixd" xn`y e` Ð

'ek "dpeale.éàîù úéá éøîà àì éîon `l` xifp zeidl liaw `lc ab lr s`c Ð

mihig ly zleqn dl iziin "oixeryd on" xn` ik inp `kd Ð oiid on xifp ied zexbexbd

.dzkldkìëä éøáã àîéú åìéôà øîà ïðçåé éáøå`iaic `da ecen lld zia elit`c Ð

on `l` acpzd `ly it lr s` mihigd on

oixery izacpzd jkl :xn`y oebk ,mixeryd

eli` la` ,odn dgpn oi`iany xeaq iziidy Ð

izxcp `l oihig `l` oixcep oi`y rcei iziid

xac icin iiezi`l diytpa xnb jkld .oixery

.oihigd on `iai ikdl ,`aeigïîæá àìà
ïéøåòùä ïî áãðúäùli`ed `ed mzdc Ð

mixeryd on xnerd zgpne dheq zgpne

`ed ikdl ,gafn iabl axw epinnc ,edl iziinw

.mihigd on `iaie dgpn zacp dilr lgc xn`c

íéùãòä ïî äçðî øîà ìáàaxw epina oi`y Ð

.melk `le iziin `l Ð gafn iabläé÷æç éãëî
ïéúéðúîì äì é÷åî ïàîëziak ,zegpnc Ð

.i`nyéáâì úåøâåøâë çáæî éáâì íéùãò àäå
åîã øéæði`ny zia ixn` mzdc ikid ike Ð

"miycrd on" xn` ik inp `kd Ð xifp iedc

.oihigd on `iaiäé÷æç äéá øãä:lirl xn`c Ð

on i`ny zia ixn` `lc `id i`ny zia

ziak dl iwenc `nrh `l` .xifp ied zexbexbd

,`xza `pyilk ozp iaxk dl xaqc Ð i`ny

iaxk ,xifp epi`e xecpc i`ny zial edl zi`c

,"oaxwk ilr od ixd" xne`a :xn`c dcedi

ikid ike .edpip xcp ipa edlek dliace zexbexbc

ipac meyn xecp iedc i`ny zia ixn` oldlc

,"oixeryd on" xn` ik inp `kd Ð edpip xcp

xnerd zgpna edpip daxwd ipac li`ed

on `ianc opixn`c `ed ikdl Ð dheq zgpnae

.oihigdäéá øãä éàîàå`iddn diwfg Ð?
xne`d :xn`c ,`nw `pzk `xwirnk `nwel

xifpc ab lr s` ,xenb xifp ied "zexbexbd on"

zegpnc oizipznl `nwele ,zexbexba xeq` oi`

`ian "miycr ilr ixd" xne`as` ,oihigd on

icin Ð gafn iabl miie`x opi` miycrc ab lr

!xenb xifp iedc xifp iabl zexbexb` iedc

ïéúéðúîzilc `zi` m` .diziyw zegpnc Ð

`xiaq `lc ,xifp epi`e xecp i`ny zial edl

ilr od ixd" xne`a xn`c dcedi iaxk edl

`l` ,edpip xcp ipa dliace zexbexbc "oaxw

ikc i`ny zia ixn` oldlc ikid ike ,ied xifp

,oiid on xifp ied "zexbexbd on xifp ipixd" xn`

"oixeryd on" xn`c `ixi` i`n zegpn iab

gafn iabl ie`xd xac iedc?on" ipzil

zexbexbk gafn iabl miycr `dc ,"miycrd

ziak zegpnc oizipzn `l` !inc xifp iabl

`lc `nl` ,"miycrd on" da ipz `le i`ny

meyn `l` oihigd on `iaic `nrh ied

Ð edpip daxwd ipac oixeryd on acpzdc

meyn xecp `l` xifp ied `l "zexbexbd on xifp ipixd" xn` ik xifp iab inp dzeekce

`le i`ny ziak zegpnc oizipzne ,dcedi iaxk edl zi` i`ny zial .edpip xcp ipac

oeylac meyn ,ied `l xecp elit`c ixn` `d lld ziak i`c ,(llk) llk lld ziak

jxck acpzd `ly ,oihigd on `iai `l "mixeryd on" xn` ik inp `kd .xcp `w zexifp

.oiacpzndíéùãòä ïî åìéôà øîà ïðçåé éáøå.oihgd on `iai Ðïðçåé éáø øîà àäå
'åëipac meyn ,oixery oebk ,da irhc icinac `nl` .irh `wc oebka dl miwencke Ð

eli`" xn`c ab lr s`c .miycra `l la` ,zegpnc oizipzn [iwen `w] ,edpip daxwd

.miycra `l la` irh `wc `ed oixeryac `zlinc `nzqc ,dia opigbyn `l "jk oixcep oi`y rcei iziidäé÷æçã åéøáãì`nrh i`n :dil xn`w ikde opgei iax dil xn`w Ð

xn` ikc xninl `ki`c meyn ,`ziilrn dgpn iziinc "miycrd on" xn` ikc `niz `lc Ð xn`w `irain `l `nlc .miycr dia ipzw `lc meyn Ð ja zxcd"dgpn ilr ixd"

qetze .xn`w envr xehtl ixde ,melk mi`ian oi` miycrd onc rci rcinc ,xn`w dia xcdinl ira `wc meyn Ð "miycrd on" ikd xza xn`c `de ,dielir law `ziilrn dgpn

.oihigd on `iaie ,oey`x oeylïéøåòùä ïî øîà éë àìàxnerd zgpnk dycwc xyt` m` :xn`w ikde ,xn`w aixwdlc oiaixw epinae li`edc ikd xninl jl zilc i`ce Ð
úçðîëå
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,ediinrhl lld zia `nil ?oerny iaxk lld zia xnel jxved dnl :xn`z m`e .xhet

Ð ied `l oiin xifpc idp ,lld zial izk`c meyn :xnel yie !ycwdl dl`y yi :ixn`c

jxck acpzd `ly ,ixnbl xhetc ,oerny iaxk xn`w ikdl .zexbexbd on iedil `din xecp

.mixcepd jxck ,mpew oeyla xnel el did zexbexbd on xecp zeidl `a m`y .miacpznd

úéámc` oi` :xn`c Ð xi`n iaxk ixaq i`ny

iaxke .xifp] ied ikdl ,dlhal eixac `iven

lld ziae .ied xecp :xn`c ,oizipznc [dcedi

,ied `din xecpc ,oizipznc dcedi iaxk ixaq

.ixnbl xhtc oerny iaxk `lceúéái`ny

iaxk lld ziae .ied `din xecpe Ð dcedi iaxk

.ied `l xecp elit`e ,oernyàéáéÐ oihigd on

zgpne `hegc `l` oixery d`a dgpn oi`y

.ze`pwàéáédgpn oi`y Ð mly oexyr

.edlekc `nrh iede .oexyrn dzegtåàìixn`

Ð xifp ied dliacd one zexbexbd on i`ny zia

,llk zexifpl ikiiy `l zexbexbc ab lr s`

`iven mc` oi`c meyn ,lirl ziyixtc `nrhn

ab lr s` ,oixeryd on inp ikd .dlhal eixac

oi`c ,oihig `iai Ð dgpnl oixery ikiiy `lc

.dlhal eixac `iven mc`

øîåàá:opiqxb z"iaa Ð 'ek rcei iziid eli`

eli` :yexita xne`a ,xnelk .xne`a

izirh la` ,'ek oixery mixcep oi`y rcei iziid

ilele ,ze`pwe `heg zgpnk oixery oixcepc xnel

gnwa oke .oihg iziin ikdl .mihg xcep iziid df

ivga oke .dpealae onyae ze`pw zgpna drh Ð

.mly oexyr `iadl jixvy rci `l Ð oexyr

àìilzinl ivnc Ð mixeryd on `l` epy

la` .mixeryn oiiedc ixge` `ki`c oeik ,zerha

ilzinl `kilc ,melk iziin `l Ð miycr on

.[miycr] ly `kilc ,`zerha

éãëîÐ oizipzn dl iwen o`nk diwfg

mixne`e ,'ek i`ny ziak Ð zegpnc

mc` oi` opixn`c mrhn xifp iedc i`ny zia

eziip miycr elit` ok m` ,dlhal eixac `iven

!oihigøãäi`nn :yexit Ð `iddn diwfg dia

dl iwene ,i`ny ziak zegpnc oizipzn dl iwe`c

.xne`ae opgei iaxk

ïéúéðúîÐ miycrd on ipzil 'ek diziyw

,i`ny ziak oizipzn i` ,xnelk

ipzil Ð dlhal eixac `iven mc` oi`c mrhne

.ith `zeax iedc ,miycr

íúäiziid eli` xne`ae `ed `zerh meyn

`ki` Ð mixery xn` ik ,jkld .rcei

la` .mixery d`a dgpn yic ,drhc xninl

mdn d`a dgpn oi`c ,irhinl `kil miycra

i`ny zia diwfg xaqw :xtqa `kd qxb `le .llk

"mikqpde zegpnd" wxt zegpnae .dcedi iaxk

rny `l` :qixb mzde .dil opiqxb `l (`,bw)

`l miycra ,irh mixerya `edc meyn dpin

xcdin xninl `ki`c .['ek] xn` opgei iaxe .irh

dxyk dgpn rnyn Ð "dgpn" xn`ykc .oey`xd xzeq oexg`d xeaicc ,dia xcdinwc `ed

.oey`x oeyl qetze ,oey`x xeaicn xcd Ð "miycrn" xn` xcd ike ,zleqnàìàik

`a `l :xn`w ikd ,oixeryd on xn`w[`l`] ,"dgpn ilr ixd" xn`c mipey`x eixac xezql

Ð dheq zgpnae xnerd zgpna yecwil xyt`e oixeryd on xn`y (oeik) xnele yxtl

iziinc ol rnynw .zxg` dgpna aiigzi `l Ð dgpna yecwil dl xyt` `l i`e ,yecwiz

.dlhal eixac `iven mc` oi`c meyne ,i`ny ziak mlerle .oihig
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc xifp(ipy meil)

ewlgp lld ziae i`ny ziay zxaeqd `ziixa d`ian `xnbd
:xg` ote`aàpz éàä ék àìc ïéúéðúî`ly diepy epizpyn - ©§¦¦§Ÿ¦©©¨

,oldlc `pzd ixack,àéðúcone zexbexbd on xifp ipixd' xne`d §©§¨
,'dliacd,øîBà ïúð éaø,epica lld ziae i`ny zia ewlgpúéa ©¦¨¨¥¥

,íéøîBà éànL`ed ixd ,oaxwk mxq`l oeekzpy yxit m`øeãð- ©©§¦¨
,xcpa mda xq`på`ed ixd ,melk yxit `l m`øéæðìlä úéáe . §¨¦¥¦¥

øeãð ,íéøîBà,xcpa mda xeq` -ïéàå`ed.øéæðozp iax ixace §¦¨§¥¨¦
,dcedi iaxk `le `nw `pzk mpi``l lld zia itl mzhiyly

oke .xcp lg lld zialy xn` ozp iax eli`e ,xeqi` mey eilr lg
eilr dlgy mixaeq i`ny zia `nw `pz itl ,i`ny zia zrca

dcedi iaxe ,xcp `le zexifp`le xcp eilr lg mzhiyly xn`
,df e` df e` eilr lg i`ny zialy xaeq ozp iax eli`e ,zexifp

.ezpeek itk
:ozp iaxl ,lld ziae i`ny zia inrh zx`an `xnbdéànL úéa¥©©

zexifp eilr lgy mixaeqd,xcp e`øéàî éaøk dì éøáñmc` oi`y ¨§¥¨§©¦¥¦
,dipic lkk zexifp lawl oeekzp i`ceae ,dlhal eixac `iven

emixaeq xcp xeqi` oiprläãeäé éaøëmdixac z` yxity §©¦§¨
eilr exq`i mip`zdy did epevxy xcepd xn` m`y ,dpyna

.xcp xeqi` mip`zd lr lg ,oaxwkåeli`ìlä úéálgy exn`y §¥¦¥
,xcp xeqi` eilr,éñBé éaøk dì éøáñ,qtzp mc` eixac xnbay ¨§¥¨§©¦¥

xq`p `l` xifp epi` ,'zexbexbd on' xn` eixac xnbay oeike
.xcp xeqi`a zexbexba

:ozp iax ixaca xg` oeyldì éøîà àðéøçà àðMéì-miqxeb yi ¦§¨©£¦¨¨§¦¨
,lirl d`aedy `ziixaa,øîBà ïúð éaø,íéøîBà éànL úéam` ©¦¨¨¥¥©©§¦

`ed ixd ,oaxwk dliace zexbexb xeq`l oeekzpy yxit,øeãð̈
.øéæð Bðéàå.[jkl oeekzpy xn` m` s`]øeãð àì ,íéøîBà ìlä úéáe §¥¨¦¥¦¥§¦Ÿ¨

àìåøéæð. §Ÿ¨¦
:ipyd oeyld itl zwelgnd inrhéànL úéamixaeqkxn`y it ¥©©§

äãeäé éaødzid ezpeeky yxit m`y ,i`ny zia itl dpyna ©¦§¨
.eilr mixq`p ,oaxwk eilr exq`i mip`zdyìlä úéáemixaeq ¥¦¥

,ïBòîL éaøk,excp lg `l miacpznd jxck acpzd `ly lky §©¦¦§
zexifp lawl zexifp ilawn jxc oi` ik zexifp eilr dlg `l okle

.zexifp oeyla xeq`l mixcepd jxc oi` xcp iabl oke ,mip`znÅ
die`x dpi`y dgpn aiigznd iabl dpyn d`ian `xnbd

:daxwdlíúä ïðzzegpna(.bw),ïî àéáäì äçðî éìò éøä' øîBàä §©¨¨¨¥£¥¨©¦§¨§¨¦¦
'íéøBòNä,mihgn wx d`a dacp zgpn ixdy ,oick `ly edfeàéáé ©§¦¨¦

dgpn.íéhéçä ïîn dgpn `iadl xcepd okeçî÷,dtepn epi`y - ¦©¦¦¤©
,dtepn `edy ,zleqn `l` d`a dgpn oi` ixde.úìBñ àéáéoke ¨¦¤

dgpn `iadl xcepd,äðBáìe ïîLa àlLäpàéáéezgpnlïîLa ¤Ÿ§¤¤§¨§¦¤¨§¤¤
,äðBáìe.dpeale ony ila d`a dacp zgpn oi`y itlxcepd oke §¨
`iadlïBøNò éöç,dgpnl zleq,íìL ïBøNò àéáézgpn oi`y oeik £¦¦¨¨¦¦¨¨¥

.zleq oexyrn zegta d`a dacp`iadl ilr ixd xcepd oke
,äöçîe ïBøNòíéðL àéáéi`vga dgpn miacpzn oi`y ,minly ¦¨¤¡¨¨¦§©¦

el` lkae .oexyr,øèBt ïBòîL éaø,llk dgpn `ian epi`y xaeqe ©¦¦§¥
oeik.íéácðúnä Cøãk ácðúä àlL`pz `ed in zxxan `xnbd ¤Ÿ¦§©¥§¤¤©¦§©§¦

,ef dpyna `nwàpz ïàîdpyy `pzd `ed in -øîà éëc ©©¨§¦¨©
[xn` mc` xy`ky-]'íéøBòNä ïî äçðî éìò éøä'ïî àéáî £¥¨©¦§¨¦©§¦¥¦¦

.íéhéçääéeðL ú÷Bìçîa ,äi÷æç øîàzia zwelgna ielz df oic - ©¦¦¨©¦§¦¨§©£¤§¨
,epizpyna lld ziae i`nyåk oerny iax ly `nw `pz zhiyúéá §¥

.àéä éànL,eixac x`an diwfgéànL úéa éøîà åàì`l ike-] ©©¦¨¨§¥¥©©
,[i`ny zia exn`øîà ékxifp ipixd' xne`dy -ïîe úBøâBøbä ïî ¦¨©¦©§§¦
,øéæð éåä 'äìéácäi`ceae dlhal eixac `iven mc` oi`y itl ©§¥¨¨¥¨¦

eekzp,dpick zexifp lawl oénð éëäo`k mb jk -zia mixaeq ¨¦©¦
,i`nyøîà ékdgpn ilr ixd' xne`dy -ïî àéáî ,'ïéøBòNä ïî ¦¨©¦©§¦¥¦¦

,íéhéçä.oick dgpna aiigzdl oeekzp i`ceay,øîà ïðçBé éaøå ©¦¦§©¦¨¨¨©
`l` ,ok xnel gxkd oi`àîéz eléôà-xn`z elit``nw `pzy £¦¥¨

k xaeqìkä éøác,dti eixac eayiizi ,lld ziak s`eyiy ¦§¥©Ÿ
eixac cinrdlay ote`øîBà,xcpy xg`l xcepdòãBé éúééä eléà §¥¦¨¦¦¥©

Ck àlà Ck ézøãð àì ,Ck ïéøãBð ïéàLxyt` i`y izrci eli` - ¤¥§¦¨Ÿ¨©§¦¨¤¨¨

izxcpe .mihgn `iadl xcep iziid ,mixeryn dgpn `iadl xecpl
dacp zgpn `iadl xyt`y izxaqe izirhy meyn mixeryn
,mixeryn ze`a xnerd zgpne dheq zgpny enk mixeryn
xne`d mpn` .mihg ly `iadl aiigy lld zia micen df ote`ae

xifp ipixd'zexifp mey oi`y ,zerhl mewn o`k oi` 'zexbexbd on
zexifp oi`y rciy t"r` `l` ,drhy okzi `le ,zexbexbn
.eilr zexifp dlg `ly lld zia mixaeq okle ,jk xcp zexbexbn

:miycrn dgpn `iadl xcepa dpc `xnbdeðL àì ,äi÷æç øîà̈©¦§¦¨Ÿ¨
,mihgn dgpn `iadl aiig `nw `pz itlyàlàk' øîàLilr ixd ¤¨¤¨©

dgpníeìk àìå éúééî àì 'íéLãòä ïî' øîà ìáà ,'íéøBòNä ïî- ¦©§¦£¨¨©¦¨£¨¦Ÿ©§¥§Ÿ§
dvxy xnel yi mixeryn `iadl xcepa `weec ik .llk `ian epi`
mixeryn mb `iadl xyt`y drhe ,dzkldk dgpn aiigzdl
i`ce miycr `iadl xcepd la` ,[xnerd zgpne dheq zgpn enk]

:eixac lr dywn `xnbd .dfk reci xaca drh `léãkîdad-] ¦§¦
,[d`xpe,äi÷æçïéúéðúîì dì íé÷Bî ïàîkz` diwfg cinrn ink - ¦§¦¨§©¦¨§©§¦¦

diepy `id ezrc itl ixd ,zegpna dpyndéànL úéákixack - §¥©©
,enya dlrnl x`azpy enke ,i`ny zia mya `nw `pzåok m` §

,dyweîc øéæð éaâì úBøâBøâk äçðî éaâì íéLãò àä-reci ixd ¨£¨¦§©¥¦§¨¦§§§©¥¨¦¨
,zexbexbd on zexifp oi`y lklåz`f lkaéànL úéa éøîà÷ §¨¨§¥¥©©

'zexbexbd on xifp ipixd' xne`dy,øéæð éåäxcepd mby oicd one ¨¥¨¦
:`xnbd zvxzn .mihg ly `iai miycrn dgpn `iadldéa øãä̈©¥

[ea xfg-]äi÷æçmya `nw `pzk my dpynd z` cinrdy dnn ¦§¦¨
cvik x`azi oldle] miycrl mixery oia wlig okle ,i`ny zia

z` diwfg cinrn.[enrh x`aziy xg`l ,dpynd
:ea xfg recn zxxan `xnbddéa øãä éànàå-ea xfg recn §©©¨©¥

`nw `pz itl] i`ny ziak my dpynd z` cinrdy dnn diwfg
:`xnbd zvxzn .[mnyadéúéL÷ ïéúéðúî ,àáø øîàdiwfg - ¨©¨¨©§¦¦§¦¥

,i`ny ziak `id m` ,dpynd yexita dywzdéðúc àéøéà éàî©¦§¨§¨¥
'íéøBòNä ïî','mixeryd on' `pzd dpy recn -íéLãòä ïî éðúéì ¦©§¦¦§¥¦¨£¨¦

aiig df ote`a mb i`ny zial ixdy 'miycrd on' zepyl el did -
,'mixeryd on' xne`dn xzei lecb yecig edfe ,mihgdn `iadl
:diwfg ixac z` zx`an `xnbd .zerh jiiy `l miycra ixdy

àlàjkäi÷æç øáñ,ea xfgy xg`éøîà÷ ékíúä éànL úéa- ¤¨¨©¦§¦¨¦¨¨§¥¥©©¨¨
lg 'zexbexbd on xifp ipixd' xne`dy ,my i`ny zia exn`yk

`l` ,zexifp eilr dlgy yexitd oi` ,xeqi` eilräãeäé éaøk§©¦§¨
xeq`l dvxy eixac yxity ote`ae ,xcp xeqi` eilr lgy
yexit itl i`ny ziak diepy zegpna dpynde .oaxwk zexbexb
xcpy s` ,'zexbexbd on xifp ipixd' xne`dy enky ,dcedi iax

,xcpd lg zexifp oeyla,zexbexba mixcp ixeqi` jiiy ikjk
oeik ,mihgdn `ian ,mixeryd on dgpn ilr ixd xne`d
,ixnbl xeht miycrd on xcepd la` .dgpnl mikiiy mixeryy

.llk zegpnl jiiy epi` df ik
:diwfg lr wleg opgei iax,øîà ïðçBé éaøå`nw `pz zrcldpyna §©¦¨¨¨©

,zegpnaeléôàdgpn `iadl xcepíéLãòä ïî.mihg `iadl aiig £¦¦¨£¨¦
:`xnbd dywnøîàc àeä ïðçBé éaø àäåzipyp zegpna dpyndy §¨©¦¨¨§¨©

`weec ,mihg zgpn `iadl aiige ,lld zia zhiyaøîBàa,xcepd §¥
Ck ïéøãBð ïéàL òãBé éúééä eléà,[mixery `iadl-]Ck ézøãð àì ¦¨¦¦¥©¤¥§¦¨Ÿ¨©§¦¨

Ck àlà-'miycr' xn` m` ok m`e .mihg `iadl xcep iziid `l` ¤¨¨
.miycrn d`a dgpn mey oi`y lkl reci ixdy ,eaiigl oi`
'miycrd on' xne`dy xaq opgei iax zn`ay :`xnbd zvxzn

,mihgdn dgpn `iadl aiigy opgei iax xn`y dne ,xehtåéøáãì¦§¨¨
øîà÷c àeä äi÷æçc-cinrd diwfgy ,ok xn` diwfg ixac itl §¦§¦¨§¨¨©

xg`e ,i`ny zia mya `nw `pz ixack my dpynd z` dligza
,opgei iax el xn` ,ea xfg jkCa zøãä à÷ àîòè éàî zà-recn ©§©©§¨¨¨§©§¨

,ja zxfg'íéLãòä ïî' éðz÷ àìc íeMîn' epipy `l ik -o ¦§Ÿ¨¨¥¦¨£¨¦
'mixeryd on' xne`dn xzei lecb yecig mda yiy ,'miycrd
ixdy ,i`ny zia mya `nw `pzk dpynd oi`y zgked dfne]
df meyn .[xcpd lg llk jiiy epi`y xac lr xcepa s` mdixacl

ik ,ja xefgl jixv ziid `løîà÷ 'àéòaéî àì' àîìc`ny - ¦§¨Ÿ¦©§¨¨¨©
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äèBñ úçðîk Bà,mixeryn ze`a el` izyyLBã÷zycwzz - §¦§©¨¦§
,d`iadl aiigz`e ,dgpndla`àì éà`l m` -dgpn ycwzz ¦Ÿ

,mixerydnàìxeht jk oeekzp m`e .llk aiigzdl ipevx oi` - Ÿ
,dgpn z`adnokleïì òîLî à÷xn`yk s`y `pzd eprinyd - ¨©§©¨

,'mixeryd on dgpn ilr ixd'íéhéçä ïî éúééîc-dgpn `ian §©§¦¦©¦¦
dpick dgpn `iadl dvx dligzay miyxtn ep`y .mihgdn
ep`e ,'mixeryd on' xn` ea xfgyne ,'dgpn ilr ixd' xn`e

:`iadl aiig okle 'oey`x oeyl qetz' mixne`

äðùî
dleki `id oi`y d`xpe zecaka dnewna zvaexd dxt d`exd

e ,cenrløîà,df mc`xeaq ,jk zvaex dxtd z` d`exd lk ixd ¨©
y ,ealaBæ äøt äøîà-,cenrl lkez `ly zayeg efd dxtdy ¨§¨¨¨

xcep ,cenrl dleki dxtd oi`y el xexa dnk cr ze`xdl icke
,xne`edøéæð éðéøädxyan zexifp invr lr lawn ipixd -íà £¥¦§¦¨¦
úãîBò,cenrz dxtd m` -e xne`e eixac ltekeéðàdxyan xifp ¤¤£¦

.cenrz m`
xeaq ef zlc d`exd lk ixd ,xn`e dwfega dxebq zlc d`exd oke

y ealaäfä úìcä øîBà,gztdl lkez `ly zayeg ef zlcy - ¥©¤¤©¤
xcep ,gztdl dleki zlcd oi`y el xexa dnk cr ze`xdl icke

xne`edøéæð éðéøä,ef zlcn zexifp invr lr lawn ipixd -íà £¥¦§¦¨¦
çzôðe xne`e eixac lteke ,gztz zlcd m` -éðàzlcdn xifp ¦§©£¦

.gztz m`øéæð ,íéøîBà éànL úéa-,dipic lkk zexifp eilr dlg ¥©©§¦¨¦
,zlcdn e` dxtd xyan zexifp laiwy s`éøîBà ìlä úéáeBðéà ,í ¥¦¥§¦¥

øéæð.oiid otbn `vein `l` zexifp oi` ik ,zexifp eilr dlg `l - ¨¦
:i`ny zia zhiya zxg` drcúéa eøîàLk óà ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©§¤¨§¥

éànL,xeqi` eilr lg exeaicayeøîà àìeilr legzy oiprl ok ©©Ÿ¨§
,zexifpàlàe ,dxtd lr lgy xcp xeqi` iabløîBàa,xcepd - ¤¨§¥

,xnel dzid ezpeekyïaø÷ éìò Bæ äøt éøädxeq` ef dxt ixd - £¥¨¨¨©¨§¨
,oaxwk xcp xeqi`a ilràéä úãîBò íàote`ae ,cenrz `id m` - ¦¤¤¦

zial mb la` ,xcp xeqi`a eilr dxtd zxq`pe eixac milg df
:zexifp eilr dlg `l i`ny

àøîâ
zcner m` dxifp ipixd ef dxt dxn`' epipyy dny dpiad `xnbd

ike :`xnbd dywn jkitle ,dxtd ixac md df lk 'ip`à÷ éî äøẗ¨¦¨
àéòzLéî-.xacl dleki dxt ike ¦§©§¨

:`xnbd zvxzn,àîç øa éîø øîàdxtdy dpyna yxtl oi` ¨©¨¦©¨¨
`l` ,dxaicïðé÷ñò éàîa àëä-,o`k xaecn dnaäúéäL ïBâk ¨¨§©©§¦¨§¤¨§¨

øîàå ,åéðôì äöeáø äøt,dze` d`exd mc`dBæ äøt äøeáñk ¨¨§¨§¨¨§¨©¦§¨¨¨
yúãîBò dðéàdpi`y zayeg zecaka jk lk dveaxd ef dxt - ¥¨¤¤

oi`y xacd el xexa dnk cr ze`xdl icke .dil`n cenrl dleki
xn` ,dil`n cenrl dleki dxtddøNaî øéæð éðéøäxifp did` - £¥¦¨¦¦§¨¨

dxyanäéìàî äãîò íà,dil`n cenrl gilvz dxtd m` - ¦¨§¨¥¥¤¨
åseqaläãîòdxtd,äéìàîlegl dkixve ,e`pz miiwzpy `vnpe §¨§¨¥¥¤¨

laiw `le dxtd xyan xifp `edy xn`y oeik `l` .zexifp eilr
,lld ziae i`ny zia dfa ewlgp ,oiin zexifp envr lrúéa eëìäå§¨§¥

ì éànLì ìlä úéáe ïúèéLïúèéL-ziae i`ny zia ly mzwelgne ©©§¦¨¨¥¦¥§¦¨¨
mzhiyk `id lldzncewd dpyna(.h)xne`d oica ewlgpy ,

.'dliace zexbexbn xifp ipixd',éøîàc éànL úéaxcepd mc`y ¥©©§¨§¥
xifp ipixd' xne`eøéæð éåä 'äìéácä ïîe úBøâBøbä ïîeilr dlg - ¦©§§¦©§¥¨¨¥¨¦
,dipic lkk zexifpénð àëämb jk -epizpynaøîà ékxn`yk - ¨¨©¦¦¨©
xifp ipixd' xcepddøNaîdxtd ly,øéæð éåä 'xn`yk cin ik ¦§¨¨¨¥¨¦

'zexbexbd on' xne`e siqeny dne ,zexifp eilr dlg 'xifp ipixd'
i`ny zia zrce ,zexifpd zlawn ea xefgl ezpeek ,'dxyan' e`

.xeaic ick jeza elit` zexifp zlawn xefgl xyt` i`yúéáe¥

íéøîBà ìlädxt xyaa oiae zexbexba oiayøéæð éåä àì-`l ¦¥§¦Ÿ¨¥¨¦
okle ,xeaic ick jeza ea xefgl leki mc` ik ,zexifp eilr dlg
dnn ea xfeg ,'dxtd xyan' xne`yk oke 'zexbexbd on' xne`yk

.zexifp eilr dlg `le ,'xifp ipixd' xn`y
:`ng xa inx ixac lr dywn `xnbdàãç éànL úéa äeøîà àäå§¨£¨¨¥©©£¨

àðîéælawndy oicd z` zg` mrt i`ny zia exn` xak ixde - ¦§¨
jxved recne ,xifp `ed ixd ,zexifp ea jiiy oi`y xacn zexifp

.ef zwelgn ztqep mrt eprinydl `pzd
:`xnbd zvxznúìz ézøz ,àáø øîàoic epcnll jxved `pzd - ¨©¨¨©§¥§¨

xyan xcepae zexbexbd on xcepa ,zenewn dyelye mipya df
,zlcn xcepa oke dxtdúìz ézøz ,àéiç éaø éðz ïëåiax mb - §¥¨¥©¦¦¨©§¥§¨

ly el` mipte` dyelye mipy da exn`py `ziixa dpy `iig
,zexifp ea jiiy oi`y xacn zexifp zlawøîà ïëå,àéòLBà éaø §¥¨©©¦©§¨

úìz ézøzdyelye mipy xn` ,df oic xn`yk `irye` ax oke - ©§¥§¨
.el` mipte`

zexbexba mb ,lld ziae i`ny zia ewlgp recn zx`an `xnbd
:xyaa mbeéëéøöeziae i`ny zia ewlgpy eprinydl jixv - §¦¥

,el` mipte` dyelya lldàäa øîzéà éàc-xn`p eli` §¦¦§©§¨
n xifp ipixd' xne`y dfa wx ewlgpy,'äìéáãe úBøâBøbmewn did §§§¥¨

,xneløéæð éåä éànL úéa éøîàc àeä íúäzia exn` my `weec - ¨¨§¨§¥¥©©¨¥¨¦
,mrhde ,zexifp eilr dlgy i`nyíéáðòa ïôlçéîc íeMî-ik ¦§¦©§¨©£¨¦

lawl dzid ezpeeke ,miaprl zexbexb oia silgne dreh mc`
,zexbexb xn`e epeyla lykpy `l` ,miaprn zexifpìáàxne`d £¨

,xyan xifp ipixdólçéî àì íéáðòa øNasilgne dreh mc` oi` - ¨¨©£¨¦Ÿ¦©©
k minec mpi`y miaprl xya oias`y xne` iziide ,dfl df ll

.zexifp eilr dlg `ly micen i`ny ziaøNa øîzéà éàåeli`e - §¦¦§©¨¨
y ,xne` iziid ,xyan zexifp lawna ewlgpy wx xn`pàeä àëä̈¨

øéæð éåä éànL úéa éøîàceilr dlgy i`ny zia exn` o`k - §¨§¥¥©©¨¥¨¦
ik ,zexifpdcerqd xwir`idàøîçå àøNéáa,oiie xyaa -okle §¦§¨§©§¨

dzid ezpeeky s` ,'xyan xifp ipixd' xn`e drhy xnel mewn yi
,oiin xifp ipixd xnelìáàn xifp ipixd xne`däìéáãe úBøâBøb £¨§§§¥¨

,dcerqd xwira miapr mr cgi miievn md oi`yy xne` iziidàìŸ
zial s`e ,miapr mewna zexbexb xne`e epeyla lykp mc` oi` -

.zexifp eilr dlg `l i`ny,xyaa mbe zexbexba mb ewlgp okle
eïì òîLî à÷eilr dlg i`ny zia itly `pzd epl rinyde - ¨©§©¨

.el`d mipte`d ipya zexifp
lawna mb lld ziae i`ny zia ewlgp recn zx`an `xnbd

:zlcn zexifpøîzéà éàåziae i`ny zia zwelgn dxn`p eli`e - §¦¦§©
a wx lldézøz éðäxne` iziid ,[xyae zexbexb-] el` ipya -éðä ¨¥©§¥¨¥

éànL úéa éøîà÷c àeäeilr dlgy i`ny zia exn` el`a - §¨¨§¥¥©©
,zexifpìáàn xifp ipixd xne`aeäì eãBî àîéà ,úìci`ny zia £¨¤¤¥¨§

,ìlä úéáìllk dnec dpi` zlcy oeiky .zexifp eilr dlg `ly §¥¦¥
lykpe oii e` miapr xnel dvxy xnel oi` ,xifpl xeq`d xacl

.zlc xn`e epeylaàðz éàåxne`a wx ewlgpy epipy eli`e - §¦¨¨
n xifp ipixd,úìc`weecy xne` iziidàäazlcn xcepa -éøîà÷ ¤¤§¨¨¨§¥

ìlä úéaxacl llk dnec dpi` zlc ik zexifp eilr dlg `ly ¥¦¥
,xifpl xeq`yézøz Cäa ìáà,mdd mipya la` -eäì eãBî àîéà £¨§©©§¥¥¨§

lld zia,éànL úéáìmiapr xnel dvxy oeik ,zexifp eilr dlgy §¥©©
,xya e` zexbexb xn`e epeyla lykpe oii e`àìc ïì òîLî÷- ¨©§©¨§Ÿ

zexbexba s` lld zial `l` ,jk xacd oi`y `pzd eprinyd
eilr dlg zlca s` i`ny ziale ,zexifp eilr dlg `l xyae
oiekzpe epeyla lykpy meyn i`ny zia ly mnrh oi`y .zexifp
xifp ipixd xne`yky i`ny zia zrc `l` ,zexifpa bdepy xacl
zexbexbd on xn`e ea xfg jk xg`e ,zexifp envr lr lawl ezpeek
jeza elit` zexifpa dxfg dliren oi`e ,zlcd on e` xyad on e`

kle ,zexifpa dxfg dlireny mixaeq lld ziae .xeaic ickepi` o
.xifp
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קפי
iiepik lk` cenr i sc ± oey`x wxtxifp

.llk opiziin `l Ð `l i`e ,oixeryd on dl opiziine ,yecwz Ð dheq zgpnke

ïì òîùî à÷xn` ikc oizipzn wcinl zivn `l mlerle .oihigd on `iai ikd elit`c Ð

.melk `le iziin `l "miycrd on"äðùîäøô äøîàoebk :opivxzn `xnba Ð

ici lr mlerl zcner dpi`y dxt dxeaqk il dnecnk" xn`e eiptl dveax dxt dzidy

miiwzp m` dxyan dpnn xifp ipixd ,mc`

jl` ip` `l` ,dil`n zcner `dzy dzaygn

xn` ik ixn`c ozhiyl i`ny zia ."dpcinr`e

ipixd" xn` ik inp `kd ,xifp ied "zexbexbd on"

ileyzi`l "dxyan" xn` ike ,xifp ied "xifp

i` :ixn` lld ziae .xifpa dl`y oi`e ,iz`w

.xifp ied `le ,inc zexbexbk Ð "dxyan" xn`

xn`e eiptl lerp zlc didy oebk Ð zlc iable

lr gztp oi`y dfd zlcd xeaqy ip` dnecnk"

miiwzz m` eixqpn xifp ipixd ,mc` ici

ziae .eil`n gztpe ,"eil`n gztiy ezaygn

ied "xifp ipixd" xn` ikc ozhiyl ekld i`ny

xn` ike ,dlhal eixac `iven mc` oi`c ,xifp

dl`y oi`e ,iz`c `ed ileyzi`l "eixqpn"

.xifpaäãåäé éáø øîài`ny zia exn` `l Ð

,xcp oiprl `l` exac `l [ody ,llk] xifp `diy

ilr ef dxt ixde dxyan xecp ipixd" xn` m`y

,dil`n zcnere "dil`n `id zcner m` oaxw

.xifp epi`e dpnid xecp iedcàøîâäøåáñë
åæ äøôepivn oky ,"dxt dxn`" ipzwc epiid Ð

oebk ,dxin` oeyla aezkd `ivedy daygndn

eyr xn`ie" (eh mildz) "eaala zn` xaece"

.(fk ziy`xa) "ealaäøéæð éðéøädxizi `"d Ð

.dpnid :rnynàãç éàîù úéá äåøîà àä
àðîéæ"zexbexbd on xifp ipixd" xn` m`c Ð

xifp ipixd" xn` ikl inp oicd `ede ,xifp iedc

diipznl il dnl ,"dxyan?úìú éúøúÐ

.'eke ikixv edleke ,zexbexbe zlc dxt :ipzw

íéáðòá ïôìçéîã íåùî`xita `xitc Ð

iiepik iiepikc i`ny zial edl zi`e ,slgin

.`ziixaa ipzcn ,zexifpk zexifpøîúéà éàå
øùáixn`c `ed `kd :`pin` ded ,dicegl Ð

ediigxe` `xnge `xyiac ,xifp iedc i`ny zia

`ki` ikdl ehn`e .iccd icda ixn`c iypi`c

"oiin" xn`c o`nk Ð "dxyan" xn` ik ,xninl

.incäìéáãå úåøâåøâ ìáàoii icda e`lc Ð

`w .iepik my edl iediz `lc `ni` ,edpip

.ol rnynäéìàî äãîò íà éðú÷ éîåm`" Ð

ici lr oia dil`n oia ,xn`w mzq "zcner

.mixg`ïáø÷ éìò éøä øîàå åéðôì äöåáø äøô äúéäù ïåâë àáø øîà àìà,xnelk Ð

`ly o`k ip` zakrn ,zcner dpi`y ef dxt dxeaqk :xn`e ,eiptl dveax dxt dzidy

.mc` ici lr elit`e ,mlerl cenr`ïáø÷ éìò éøä øîàådpnn envr xifdy ,xnelk Ð

.dil`n dcnre ,dpcinri `l m`
úéá
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äøôzcner m`" ipzwcn ,dveax dzidc dil rnyn .eiptl dveax dxt dzidy oebk Ð ef

xn` :yexit Ð xn` :ikd oizipznc `pyil yxtl yi `ng xa inxc `iepyl ."ip`

:xn` .(`id dveaxc llkn Ð "zcner ipixd" ipzwcn `d) dveaxd dxtd d`exd mc`

`nzqne ,dveax `idy dn dala ef dxt dxeaq xnelk ,(ef dxt dxeaq :yexit) ef dxt dxn`

dpi`y ,jk lk dveaxy zngn ,dala ef daygn

dnvr dxtdy `le .dil`n cenrl dleki

,aygle xeaql zrc dl oi` ixdy ,ok zaygn

dze` mi`exe mixaerd mc` ipa xnelk `l`

itle .ok xnel mala mixeaq gka jk lk dveax

jkitl ,dxtd lr eala ok ayeg dxtd d`exdy

dayg dip`de" enk ,dnvr dxta daygnd dlez

`l` ,ok dayg dip`dy `le (` dpei) "xaydl

dleze ,xaydl dilr ayeg dip`d d`exd mc`d

daygnd dlez inp ikd ,dip`a daygnd weqtd

lr aqen "ipixd" Ð "zcner m` xifp ipixd" .dxta

ipixd xn`w ikdl .zexifpd eilr lawnd mc`d

.zcner m` dxyan xifp ipixd Ð `"d witn dxifp

zcner m`" dpynd oeyl lr siqen `ng xa inxe

"ip`" .dpynd oeyln epi` "dil`n" ik ,"dil`n

lawnd mc`d lr aqeny yxtle wegcl jixv Ð

ip` Ð dil`n zcner m` :xn`w ikde .zexifpd

ipixd" dxn` xakc ab lr s`e .dxyan xifp

lawnd mc`d lr `ed dln ltk Ð "dxifp

ocr eznyp uxt axd epxenl d`xp okl .zexifpd

dnvr dxtdy rnyn oizipznc `hdix metlc

ltep did Ð "ip` zcner m` dxifp ipixd" dxn`

."ip`" oeyl dpyna zipyp jkle ,oeyla aeha

zepyl jixv did `l `ng xa inxc `iepyl la`

oeyl xezie ,"dxifp ipixd" dxn` xaky ,"ip`"

.zxacn dxtd eli`k diepy dpyndy `l` ,`ed

ikd Ð dxt` oizipznc `pyil ixiinc ikid ike

yi` sqei epiax axde .zlc` yxtl yi inp

Ð xn` :oizipznc `yexit ikdc yxit milyexi

dnecnk :dveax dxt d`xyk mc`d xn` :yexit

Ð "zcner mr dxifp ipixd" ef dxt dxn`c ip`

xecz oevxae ,dleki dpi`e cenrl za`ez `idy

ik ,dixac dl mily` ip` .cenrz m` zexifp

oizipzn dleke .cenrz m` dxyan xifp ipixd

xn`c `zlin da siqen cenlzde ,dxtc `zln`

ixii` i`c :ef dhy lr denzl zvwe .mc`d

m` dxyan xifp ipixd" yexita xne` mc`dy

dxn`c `piipr dilek ied ok m` Ð "zcner `id

d`xpe !melk liren dxeaic oi`c ,icka dxt

wx ,zexifp da jiiy `le ,dxtc `zlin xtqn didy wx ,melk xne` mc`d oi`y :yxtl

ezrca Ð jk epiptl xtqn mc`yk ,jkld .dxyan dpdi `ly `xeqi`l zyxten `dzy

ip`" yexita mc`d xn` eli`k lld ziae i`ny zia ibilte ,dxyan xifp didiy eilr miiwl

Ð "`pnif `cg i`ny zia ixn`de" jixt i`nc ,oeir jixv ,edine ."cenrz m` dxyan xifp

ikc ,ozhiyl i`ny zia eklde .zexifp llk xikfd `lc ab lr s` opireny`l jixhvi` [`d]

.xifpl xya jiiy `l inp ikd Ð xifp ikd elit`e ,zexifpl zexbexb ikiiy `lc ikidïéúøúi`c .lif`e yxtnck ,ikixve .zlcae dxtae ,zexbexba :zenewn dylya mipya xnelk Ð zlz

.dfl df mc` ipa oeyla slgine ,dcerqd xwir `id ef Ð `xnge xyae .zexbexb eita dlre miapr xnel did ezrca `nye ,edpip ixit ediieexzc ,miapra itlgnc meyn Ð zexbexba xnzi`

yxtn onwl .dil`n xnel dvex Ð dcnry ezpeekc ol rnyn `w digxe` ab` `l` ,inp ikd oi`c xnel yie !ezhiyl (xnel `le) dxtd zcinr `la [`xnge] xyaa beltile :xn`z m`e

.`ng xa inxc `iiepiy` jixtc cenlzd ziyew llka edfyéîxn`w `lcn j` ,jixacl dcen iziid Ð yxetn oizipzna "dil`n" ded i` i`cec !ipzw "zcner m`" Ð dil`n ipzw

`l `d [la`] ."dil`n" dpynd oeyld lr siqeny ,el [dywd okle] .dcnrda zexifp ilzil `le ,"dxyan xifp ipixd" ipzil Ð jcica i`c .jcica iyextl `kilc dpin rny Ð "dil`n"

jixv oi` ok ixg` dxtd dzyry dne ,`pzd zepyl jixv excp dlezy dna xacd xwir `l` ,dpynd oeyl` siqedl jixv oi` oeyld dfy ,"dil`n dcnre" `ng xa inx siqenc i`n `iyw

`lc ,dil`n dxtd dcnra excp dlzy i`cec .ok ixg` dyrnd dyrp ji` xne` dt lra `l` ,zepyldil`n oia yxtl `kile .dcnre yxtl jxved jkle .dil`n dcnr `l m` xifp ied

opipync zeipyn dnk `de ?"dil`n ipzw in" dil `iyw i`ne :xn`z m`e ?xac meya dlz dnl Ð xifp zeidl ezrc m`y ,dyriy rceiy xaca zelzl mc` ipa jxc oi`y ,mixg`n oia

oeik ,"dil`n" xqg dpynac melk gken `l `ng xa inxc `yexitl la` .dpynd oeyl lr siqedl gk yi f` Ð oexqigd gkenc `kid ilin ipdc ,xnel yie !"ipzw ikde `xqgin ixeqg"

,dpynd oeyl lr siqedl el oi`c "dil`n ipzw in" jixt jkl .`l i` ilin lkl zexifp dilr liig i` ,xyad on xcepa zwelgnd lk `l` ,dxtd zcinra llk mi`pzd zwelgn dlez dpi`c

.melk xqgc i`pzc `zbeltn gken `lc oeikéøä.dil jixtc cr dizlinl ineiiql diway `lc `l` .onwl wiqnck ,dcnr `l m` dcnr m` :xnel dvexe ,dxtd :yexit Ð oaxwk ilr

[a cenrl jiiy]úéáziae .oaxw `iadl aiige Ð dnwe` `l [`de] (`kde) ,dcinr` `l m` xnel dvex ,dcnr `l m`e Ð `ed dicia [dnwe`] meyn `xab `eddc ditxez ixaq i`ny

ikide ,"dxifp ipixd" ipzw oizipznc `pyila `de :xn`z m`e .oaxw `iadl aiig epi` Ð dznwc oeike .dznw `de ,dveaxc meyn ,llk dcnr `l m` :[ixaq] lld

`iadl milibx eid la` ,xifp ly eizeaeg [ilin ipd] Ð dqb dndan mi`a mpi` xifp zepaxwc ab lr s`e .dcnr `l m` zexifp oaxwa d`ian ipixd :xn`w ikdc ,xnel yie ?oaxw rnzyn

.ezacpe excp itl lkd ,o`ve xwan s` mi`a mze`e ,zexifp zepaxw mr zeacpe mixcp
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קפב
iiepik lka cenr i sc ± oey`x wxtxifp

'åë àøáâ éàäã äéôøåú éøáñ éàîù úéás` :d"xend epl xn`e .dl iwen dinwlck Ð

oicac ,dil`n dcnre "dcnr `l m`"a `ziinw jda `icda `ax dl ipz `lc ab lr

`xen` `l` .dl uxznc `vexiz jci`a inp dl xn`wck ,ikd ipzinl dil dedc `ed

zigp` `l Ð `kxit da zi`c `zlin xn`c `axl dirnyc oeik ,cenlzd xcqnc

`nlya :jixtck dil jixte ,dizlinl dineiql

ezhiy silgn xcde .`id oaxw za dxt

ilr ixd" xn`c oebka dl iwenc `xwirnc

xifp ipixd" xn`c oebka dl miwen xcde ,"oaxw

.`zlinl miiqne ,"oiinïáø÷ úá äøô àîìùá
àéädl znwen zivn dxt iabl `nlya Ð

,xifp iedc "oaxw ilr ixd" xn`wc oebka

`kiiy `wc xnelk Ð `id oaxw zac li`edc

`kiiy `l xifp oaxwac ab lr s` ,oaxw llka

"zexifp oaxw ilr ixd" xne`k xninl `ki` Ð

edl miw ikid Ð zlc iabl `l` .xifp iede ,inc

ikd i`ny zial?`ki` zexbexb iab `nlya

yie ,miapra itlgin ,`ed ixite li`ed :xninl

ik ,zlc iabl `l` .zexifp oeyl dfd oeyla

in Ð "gztp `l m` oaxw ilr `id ixd" xn`w

llk zexifp oaxwa jiiy?ïåâë àáø øîà àìà
åéðôì äöåáø äøô äúéäùdxeaqk :xn`e Ð

`le dil`n `l ,mlerl zcner dpi`y ef dxt

.mc` ici lräãîò àì íà ïééî øéæð éðéøä øîàå
:rnyn ikd ,"zcner m`" ipzwc oizipzne Ð

m` xifp ipixd ,my zakrzn `dzy dxeaq `id

ip` `l` ,my zcner `dzy dzaygn miiwzz

`kil oizipzne .dil`n dcnre .dcinr`

m` icin" lirl opiywnck `zyd iieyw`l

lr dcnr oia dil`n dcnr oia `kd dil ipy `l diteb `ax `dc ,"ipzw dil`n dcnr

.mixg` iciàøáâ éàäã äéôøåú éøáñ éàîù úéáã éâéìô àäáåzed `l ,df ly xwir Ð

`l m` Ð "dcnr `l m`" xn`wc i`de .dgxk lra dl miwel edi`c `zrc` `l`

.xifp ied Ð dnwe` `lc oeik jklde ,rnyna dcinr`'åë ïééî øéæð éðéøä øîàå`l Ð

`kd xn` Ð "dxyan" lirl ipync meyn `l` ,"xifp ipixd" `l` xninl jixhvi`

xeaq dz`yk `l :`nw `pzl dcedi iax dil xcdn `we .`ziinw `iepyn iwet`l ,"oiin"

qtzinc i`ny zia exn`yk s` `l` ,i`ny zia exn` jk xifp iedil dxta qitznac

zlca la` .xifp epi`e xecp iedc ,"oaxw ilr ef dxt ixd" xne`a `l` exn` `l Ð da

.llk zlc iab mixcpc `pyil `kiiy `l `dc ,dcedi iax bilt `léøîà ììä úéáåÐ

.xifp ied Ð znw `l m` `d ,xifp ied `l znwc meyn mrhúøîàäålkc ,lld zial Ð

on xifp ipixd" xn`c o`nc `inec ,xifp ied `l "dxyan xifp ipixd" xn`c `kid

!xifp ied `lc "zexbexbdéàîù úéáã åäééîòèì.'ek ocicl :edl ixn`w Ð
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øîàåxifp ipixd :yexit Ð "dxifp ipixd" ipzwc oizipzn Ð 'eke `l m` oiin xifp ipixd

"`l" `l` ,oizipznc `pyil lr siqen epi` df Ð dil`n dcnre .dliaya jk oiin

dyrp jky ,xn` `linn `l` ."`l" zaiz siqen `ede ,"dcnr m`" dpynd oeylac ,cala

.dil`n dcnry dyrnd

úéáxab `eddc ditxez i`nydnwe` meyn `

ditxez :yexit Ð dnwe` `l `de dicia

ik edl `xiaq i`ny zia ,xnelk .ezrc ielib Ð

:ok xnel ezrc ,`pyil i`d ik mc`d xn`

wfega jk lk dveax dxtdy mixeaq mlerd

,xnelk Ð xifp ipixd .dcinrdl leki mc` oi`y

Ð il `gixhc ,xifp zeidl ipevx oi`y it lr s`

icia gk oi` :yexit Ð dcnr `l m` .xifp ipixd

lk `l Ð myn dcnr `l m`e ,gka dcinrdl

`ly dyrn dyrp seqale .dpcinri m` oky

.dil`n dcnre ,dpcinrdl da rbi `le da gxh

`l `de ,xn`w dpcinri `l m` :ixaq i`ny zia

.xifp oicn `dc ,zexifp liig jkld Ð dnwe`

dveaxc meyn dcnr `l m` :ixaq lld ziae

Ð cenrz [`l] m` xifp `d` :xnelk ,gka `id

m`e .zexifp dilr liig `l jkld ,dznw `ide

dcnr `l m` icin" iywz inp `zyde :xn`z

,zeyaeyn zeipyn dnkc :xnel yie ?"ipzw

`ax dlez ikdc ."`xqgn ixeqg"a edl opipyne

el xyt` i`e ,dxtd zcinra i`pzc `zbelt

`l m` dxtd zcinra i`pzc `zbelt yxtl

xqgc gken iede ,dpynd zqxiba "`l" siqei

oipra ediizbelt yxtl el xyt` i`c ,o`k "`l"

ielz epi` Ð `ng xa inxc `iepyl la` .xg`

i` zexifp dilr liig i` ,xyad on xcepa `l` ,dcinra [melk] (xnelk) mi`pzd zwelgn

,"dil`n" xqgc i`pzc `zbeltn gken `lc "ipzw dil`n icin" dyw i`ce dicicle ,`l

dxt il dnl :`icda dil jextile :xn`z m`e .dpynd oeyl lr siqedl gk el oi` jkle

dilr liig i` ,xyad on xifpa xcepa `icda beltil Ð dil`n dcnr m` df `pzl dveax

icin" jixt inp ikdc :xnel yie !ozhiyl lld ziae ozhiyl i`ny zia elfile ,zexifp

`zbelt dpi`c oeik xnele ,eilr lblbl `l` ef `iyew xwir el dywed `le ,"ipzw dil`n

i`pzc oeike ,"dil`n" dpynd oeyl lr siqedl gk jl oi` Ð dxtd zcinra llk i`pzc

zcinra llk xikfdl `pzl dnl (ok m`) ith jl iywz ok m` Ð dxtd zcinra ibilt `l

xikfdl `l` "dil`n"c `iyew xikfd `le .ozhiyl elfile xyad on xcepa ebltil ,dxtd

,ith dwfg `iyew jl iywz dzrne ,llk dxtd zcinra `ilz `l i`pzc `zbeltc el

.ozhiyl elfile ,`icdl xyaa ebiltilcàîéà,xnelk .icin da qitzn `w in Ð `tiq

`pz` iax bilt i`n`epeyla qitzd `l ixd ?`nlra oaxwk `l` `ied `l dxtdc ,`nw

`l` !'ek "dcnr `l m`" `icdl oiin xifp `l` ,"oaxwk" e` "mpewk ef dxt" xnel ,mpew

:xn`z m`e .ilin lkl xifp ied i` xyad on xcp ik inp ewlgpe ,lirl ziyixtck ,oeyla ewlgp `zyde .'eke dil`n dcnre "dcnr `l m` [dxyan] xifp ipixd" xn`c oebk :opiqxb ikd

"dcnr m` dxyan xifp ipixd" xn`c oebk ,ztqeze ddbd `la yxtl leki `de ?dpynd oeyl lr "`l" zaiz siqedle dibdl el dnl Ð dxtd zcinra ediizbelt `ax iwe`c oeik ,`zyde

,ilin lk` inp liig Ð dxya` zexifp liigc oeike ,dxyan xifp ied jkld Ð gka dpcinrdl rbie gxh ,dyr oke .ici gka dpcinr` m` Ð "dcnr m`" edl rnyn i`ny zia ,dcinrde

ibilt eed `l i`ce `l` ,inp ikd oi`c :xnel yi !dxya` elit` zexifp liig `le ,dil`n dcnr `le dcinrd `ede ,rnyn dil`n Ð "dcnr m`" ixaq lld ziae .ozhiyl i`ny ziac

oixcepd jxc oi`c :xnel yi cere .xifp ied ,mixg` ici lr oia dnvr ici lr oia ,cenrzy oipr lka rnyn Ð "dcnr (xn`) m`" xifp didi xn`wc oeikc ,xifp iedil `lc xnel lld zia

`icda [`nil] Ð xifp zeidl yexitdc oeikc .zexifp eilr legiy ick dcinrdl egxk lra da gxhc ,dpcinr` m` :yexit ,"dcnr m`" ezexifp dlzy i`ny zial `pyil i`da xnel

lawn ipixd Ð oevxa xifp ipi`y it lr s` ,xnelk ,dpcinr` `l m` :yexit "dcnr `l m` xifp did`" :xecil mlerd jxc df oeyla la` ?dxtd zcinra excp dlz dnl ,"xifp ipixd"

ciar `w i`ne :xn`z m`e .xecile xnel zelibxy oeyla yxtl ick "`l" dpynd oeyl lr siqen ikdl .zexifpa utg ip`y `l ,xifp did` dpcinrdl gk il didi `l m` zexifp ilr

dil zile ,mlern uxiz `l Ð `ax mya cenlzd uxizy mivexizd lk `nyc :mivxzn yi !"dil`n dcnr `l m`"a ycg zwelgn o`k ewlgp `da `de ?zlz oizxzn lirl `zekixv

inp ikdc .enya cenlza xkfed Ð `ng xa inx` dywdc meyn `l` ,uxiz `ax `l Ð i`nw ivexiz la` .dcnr `l m` dxyan :oexg` uexiz m` ik `ax uxiz `le .zlze ixza

iyily wxt onwl oke .ibilt `l `nlr ilekc d`iaa :ikd xza xn`w `dc ,dilr llk bilt `l d`iaae ,qpekd iaizin :xn`wc (a,dl) "ulegd" wxt zenaia `pgky``pyilae .(`,fi)

.dxtd zcinra `icda oiid on ebltil Ð ok `l m`c ,xyad on xcepa inp ibilt jgxk lrc :xnel yie !zexbexbn `zbelt `d opirny `l ,'eke `xab `eddc ditxez ixaq i`ny ziac

zcinra mb mewn lkne .lirl `zekixv ciar `w `d`e ,ozhiyl eklde ,dxyan xcepd jgxk lr `l` .dcedi iax bilt ded `l `d`c ,ibilt oiid on xcepa `lc giken dcedi iaxcne

ditxez ixaq lld ziae :xninl diwgec i`ne :xn`z m`e .ewlgp dxtd zcinra mb jgxk lr `l` ?oizipzna dcnr m` dxt xikfdl il dnl ,`icdl xyaa beltil ok m`c ,ibilt dxtd

inp ibeltl iz` lld zia jgxk lrc :xnel yie !zexbexbd on xifpc dna xifp ied `lc [ixaq] lld ziac `nil ?ixn`w i`ny ziac ediinrhl lld ziac xnel jixve ,'ek `xab `eddc

,dxtd zcinra excp dlz ik xyan xifp iedc i`ny ziac `nrh opireny`l dxtd zcinr dpy xninl `kilc .dicegl xyaa ebltil Ð ediinrhle ,xyad on xcepa i`c .dxtd zcinra

seq seq :xn`z m`e .xyad lr elit` excp lg `lc Ð dxtd zcinra excp dlz ik ,opireny`l `z` lld ziac `nrh jgxk lr `l` ?opireny`l `z` cegl i`ny ziac `nrh ike

zcinra excp dlze ,yexita oiid on xcpc `kid dpin `wtpc :xnel yie !zexbexba edl rnynck ,zexifpc ilin lk` liig `l xyad [on] df xfpyk elit` `lde ?lld zial dpin `wtp i`n

.dznw `de ,`id dveaxc meyn edl rnyn lld zialc ,zexifp dilr liig `lc Ð dxtd
ipixd
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.dî÷Bà àì àäå ¯ àeä déãéa dî÷Bà íeMî àøáb©§¨¦§¨¦¥§¨¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc xifp(iyily meil)

ådfd mc`däãîò àì íà ïéiî øéæð éðéøä ,øîà`l dxtd m` - §¨©£¥¦¨¦¦©¦¦Ÿ¨§¨
,cenrzåseqaläãîòdxtd.äéìàî,lld ziae i`ny zia ewlgpe §¨§¨¥¥¤¨

,df i`pza zexifp lawnd mc`d ly ezpeek dnéøáñ éànL úéa, ¥©©¨§¥
détøezezpeeke ezrc ielib -àøáb éàäc-,dfd mc`d ly §¥§©©§¨

,'dcnr `l m` xifp ipixd' xn`ykàeä déãéa dî÷Bà íeMî- ¦§¨¦¥
zexifp envr lr lawn okle ,dcinrdl egka yiy gikedl dvexy

,dcinrdl gilvi `l envr `ed m`dî÷Bà àì àäåseqal ixde - §¨Ÿ§¨
okle ,dpevxn dnwe eze` dnicwd dxtd ik ,dcinrd `ed `l

.zexifp eilr dlg,éøáñ ìlä úéáem` zexifp laiwyk ezpeeky ¥¦¥¨§¥
,cenrz `l dxtdàeä àòéáøc íeMîdveax dxtdy meyn - ¦¦§¦¨

envr lr laiw okle ,cenrzy el xexay ze`xdl dvex `ede
,cenrz `l m` zexifpúî÷ àäådpi` xake dcnr dxtd ixde - §¨¨©

.zexifp eilr dlg `l okle ,dveax
:`ax ixac lr dywn `xnbdéëä éàdpyna xaecny jk m` - ¦¨¦

,oiin xifp ipixd xn`yàôéñ àîéà,dpynd ly,äãeäé éaø øîà ¥¨¥¨¨©©¦§¨
éànL úéa eøîàLk óà,xeqi` eilr lg exeaicayàìeøîàok ©§¤¨§¥©©Ÿ¨§

,zexifp eilr legzy oiprlàlà,dxtd lr lgy xcp xeqi` iabl ¤¨
eøîBàay ,xnel dzid ezpeeky ,xcepd -ïä éøä[dxtde zlcd-] §¥£¥¥

ïaø÷ éìòmilg df ote`ae ,oaxwk ,xcp xeqi`a ilr mixeq` eidi - ¨©¨§¨
dlg `l i`ny zial mb la` ,xcp xeqi`a eilr mixq`pe ,eixac
s` ixd ,'oiin xifp ipixd' xn`y jixack m`e .zexifp eilr

eixaca xikfdykéãéî da ñétúî à÷ éî ,äøt-da qitzd ike ¨¨¦¨©§¦¨¦¦
,zepzdl ick wx did 'dxt' eixaca xikfdy dn ixd ,mieqn xeqi`
leki epi` la` ,cenrz `l dxtd m` oiin zexifp eilr lawny

.oaxwk dxtd z` eilr xeq`l dzid ezpeeky yxtl
:`xnbd zvxzn .xg` ote`a dpynd z` zx`an `xnbdàlà`l ¤¨

`l` ,cenrz `l dxtd m` 'oiin xifp ipixd' xn`y dpyna xaecn
,dpynd z` cinrd `axøîàc ïBâkdxtd z` d`exd mc`d §§¨©

,zecaka dveaxíà døNaî øéæð éðéøädxtdå ,äãîò àìseqal £¥¦¨¦¦§¨¨¦Ÿ¨§¨§
äãîòdxtdäéìàî.,jk `ed zwelgnd xe`iaeéøáñ éànL úéa ¨§¨¥¥¤¨¥©©¨§¥

ik ,xifp `edydétøezezrc ielib -eezpeekàøáâ àeääc-ly §¥§©©§¨
,'dcnr `l m` dxyan xifp ipixd' xn`yk ,dfd mc`díeMî¦

àeä déãéa dî÷Bàokle ,dcinrdl egka yiy gikedl dvexy - §¨¦¥
,dcinrdl gilvi `l envr `ed m` zexifp envr lr lawnàäå§¨

dî÷Bà àìdnicwd dxtd ik ,dcinrd `ed `l seqal ixde - Ÿ§¨
egka yiy ze`xdl ick zexifp laiwy oeike .dpevxn dnwe eze`
.zexifp eilr dlg dcinrd `lyk okl ,dcinrdle dilr xabzdl

éøáñ ìlä úéáeik ,xifp epi`ydétøezezpeeke ezrc ielibéàäc ¥¦¥¨§¥§¥§©

àøáb,dxtd xyan zexifp envr lr laiwyk df mc` ly -íeMî ©§¨¦
àòéáøc-el xexay ze`xdl dvex `ede dveax dxtd ik ¦§¦¨

,cenrz `l m` zexifp envr lr laiw okle ,cenrzyúî÷ àäå- §¨¨©
.zexifp eilr dlg `l okle ,dveax dpi` xake dcnr dxtd ixde
,zexifp eilr dlgy exn` `l i`ny ziay ,dcedi iax xn` df lre
xifp ipixd' xn`y oeiky ,xcpa eilr dxeq` dxtdy `l`
lr dxqe`l dzid ezpeeky eixac z` yxtl `ed leki ,'dxyan

.cenrz `l m` xcp xeqi`a envr
dxyan xifp ipixd xne`a ewlgpy ,df uexiz lr dywn `xnbd

:dcnr `l m`åy xnel xyt` ikúî÷ àì éà éøáñ ìlä úéá- §¥¦¥¨§¥¦Ÿ¨©
dcnr `l dxtd m`yøéæð éåä,zexifp eilr dlg -éøîàäåixd - ¨¥¨¦§¨¨§¥

,mixne` lld ziaøéæð éåä àì døNaîxyan zexifp lawndy - ¦§¨¨Ÿ¨¥¨¦
xeq`d xacn zexifp laiw `ly oeik ,zexifp eilr dlg `l dxt

.xifpl
miiwzpy llba ,xifp epi`y exn`y lld zia :`xnbd zvxzn

,dil`n dcnr dxtd m` s` epevxéøîà÷ éànL úéác eäééîòèì§©£©§§¥©©¨¨§¥
lld zia ixac xe`iae .mdixac z` exn` i`ny zia zhiy itl -

,md jkïãéãì,epzhiyl -øéæð éåä àì énð úî÷ àì eléôàelit` - §¦¨£¦Ÿ¨©©¦Ÿ¨¥¨¦
zexifp laiwy oeik ,zexifp eilr dlg `l dxtd dcnr `l m`

elit` `l` .xifp ixeqi`n epi`y dxtd xyaneëãéãì- §¦§
mkzhiyløéæð éåä eúéøîàc-,zexifp eilr dlgy mixne` mz`y §¨§¦¨¥¨¦

,'dxyan' xifp ipixd xn`y s`úäéî ïì eãBà-mz` mewn lkn ¨¦©
,zexifp eilr legz `l dfd dxwnay ,epl zecedl mikixv

détøeúcezrc ieliby -ezpeekeàøáb ïéãäc-dfd yi`d ly §§¥§¨¥©§¨
`ed ,'zcner dpi` m` dxyan xifp ipixd' xn`yàòéáøc íeMî¦¦§¦¨

,cenrz `idy el xexay ze`xdl epevxe dveax dxtdy meyn -
,cenrz `l m` zexifp envr lr lawn okleúî÷ àäåixde - §¨¨©

miiwzp `l ,dil`n dcnr dxtdy elit`e ,dcnr dxtd seqal
.xifp epi`e e`pzåmdl eaiydåàì ,éànL úéa-xcepd zpeek oi` §¥©©¨

`l` ,mixne` mz`y itkdétøezezpeeke ezrc ielib -éàäc §¥§©
àøáb`l m` dxyan xifp ipixd' xn`yk ,dfd mc`d ly - ©§¨

,'dcnràeä déãéa dî÷Bà íeMîegka yiy gikedl dvexy - ¦§¨¦¥
gilvi `l envr `ed m` zexifp envr lr lawn okle ,dcinrdl

,dcinrdldî÷Bà àì àäåik ,dcinrd `ed `l seqal ixde - §¨Ÿ§¨
ick zexifp laiwy oeike .dpevxn dnwe eze` dnicwd dxtd
`lyk okl ,dcinrdle dilr xabzdl egka yiy ze`xdl
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קפג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr i sc xifp(iyily meil)

ådfd mc`däãîò àì íà ïéiî øéæð éðéøä ,øîà`l dxtd m` - §¨©£¥¦¨¦¦©¦¦Ÿ¨§¨
,cenrzåseqaläãîòdxtd.äéìàî,lld ziae i`ny zia ewlgpe §¨§¨¥¥¤¨

,df i`pza zexifp lawnd mc`d ly ezpeek dnéøáñ éànL úéa, ¥©©¨§¥
détøezezpeeke ezrc ielib -àøáb éàäc-,dfd mc`d ly §¥§©©§¨

,'dcnr `l m` xifp ipixd' xn`ykàeä déãéa dî÷Bà íeMî- ¦§¨¦¥
zexifp envr lr lawn okle ,dcinrdl egka yiy gikedl dvexy

,dcinrdl gilvi `l envr `ed m`dî÷Bà àì àäåseqal ixde - §¨Ÿ§¨
okle ,dpevxn dnwe eze` dnicwd dxtd ik ,dcinrd `ed `l

.zexifp eilr dlg,éøáñ ìlä úéáem` zexifp laiwyk ezpeeky ¥¦¥¨§¥
,cenrz `l dxtdàeä àòéáøc íeMîdveax dxtdy meyn - ¦¦§¦¨

envr lr laiw okle ,cenrzy el xexay ze`xdl dvex `ede
,cenrz `l m` zexifpúî÷ àäådpi` xake dcnr dxtd ixde - §¨¨©

.zexifp eilr dlg `l okle ,dveax
:`ax ixac lr dywn `xnbdéëä éàdpyna xaecny jk m` - ¦¨¦

,oiin xifp ipixd xn`yàôéñ àîéà,dpynd ly,äãeäé éaø øîà ¥¨¥¨¨©©¦§¨
éànL úéa eøîàLk óà,xeqi` eilr lg exeaicayàìeøîàok ©§¤¨§¥©©Ÿ¨§

,zexifp eilr legzy oiprlàlà,dxtd lr lgy xcp xeqi` iabl ¤¨
eøîBàay ,xnel dzid ezpeeky ,xcepd -ïä éøä[dxtde zlcd-] §¥£¥¥

ïaø÷ éìòmilg df ote`ae ,oaxwk ,xcp xeqi`a ilr mixeq` eidi - ¨©¨§¨
dlg `l i`ny zial mb la` ,xcp xeqi`a eilr mixq`pe ,eixac
s` ixd ,'oiin xifp ipixd' xn`y jixack m`e .zexifp eilr

eixaca xikfdykéãéî da ñétúî à÷ éî ,äøt-da qitzd ike ¨¨¦¨©§¦¨¦¦
,zepzdl ick wx did 'dxt' eixaca xikfdy dn ixd ,mieqn xeqi`
leki epi` la` ,cenrz `l dxtd m` oiin zexifp eilr lawny

.oaxwk dxtd z` eilr xeq`l dzid ezpeeky yxtl
:`xnbd zvxzn .xg` ote`a dpynd z` zx`an `xnbdàlà`l ¤¨

`l` ,cenrz `l dxtd m` 'oiin xifp ipixd' xn`y dpyna xaecn
,dpynd z` cinrd `axøîàc ïBâkdxtd z` d`exd mc`d §§¨©

,zecaka dveaxíà døNaî øéæð éðéøädxtdå ,äãîò àìseqal £¥¦¨¦¦§¨¨¦Ÿ¨§¨§
äãîòdxtdäéìàî.,jk `ed zwelgnd xe`iaeéøáñ éànL úéa ¨§¨¥¥¤¨¥©©¨§¥

ik ,xifp `edydétøezezrc ielib -eezpeekàøáâ àeääc-ly §¥§©©§¨
,'dcnr `l m` dxyan xifp ipixd' xn`yk ,dfd mc`díeMî¦

àeä déãéa dî÷Bàokle ,dcinrdl egka yiy gikedl dvexy - §¨¦¥
,dcinrdl gilvi `l envr `ed m` zexifp envr lr lawnàäå§¨

dî÷Bà àìdnicwd dxtd ik ,dcinrd `ed `l seqal ixde - Ÿ§¨
egka yiy ze`xdl ick zexifp laiwy oeike .dpevxn dnwe eze`
.zexifp eilr dlg dcinrd `lyk okl ,dcinrdle dilr xabzdl

éøáñ ìlä úéáeik ,xifp epi`ydétøezezpeeke ezrc ielibéàäc ¥¦¥¨§¥§¥§©

àøáb,dxtd xyan zexifp envr lr laiwyk df mc` ly -íeMî ©§¨¦
àòéáøc-el xexay ze`xdl dvex `ede dveax dxtd ik ¦§¦¨

,cenrz `l m` zexifp envr lr laiw okle ,cenrzyúî÷ àäå- §¨¨©
.zexifp eilr dlg `l okle ,dveax dpi` xake dcnr dxtd ixde
,zexifp eilr dlgy exn` `l i`ny ziay ,dcedi iax xn` df lre
xifp ipixd' xn`y oeiky ,xcpa eilr dxeq` dxtdy `l`
lr dxqe`l dzid ezpeeky eixac z` yxtl `ed leki ,'dxyan

.cenrz `l m` xcp xeqi`a envr
dxyan xifp ipixd xne`a ewlgpy ,df uexiz lr dywn `xnbd

:dcnr `l m`åy xnel xyt` ikúî÷ àì éà éøáñ ìlä úéá- §¥¦¥¨§¥¦Ÿ¨©
dcnr `l dxtd m`yøéæð éåä,zexifp eilr dlg -éøîàäåixd - ¨¥¨¦§¨¨§¥

,mixne` lld ziaøéæð éåä àì døNaîxyan zexifp lawndy - ¦§¨¨Ÿ¨¥¨¦
xeq`d xacn zexifp laiw `ly oeik ,zexifp eilr dlg `l dxt

.xifpl
miiwzpy llba ,xifp epi`y exn`y lld zia :`xnbd zvxzn

,dil`n dcnr dxtd m` s` epevxéøîà÷ éànL úéác eäééîòèì§©£©§§¥©©¨¨§¥
lld zia ixac xe`iae .mdixac z` exn` i`ny zia zhiy itl -

,md jkïãéãì,epzhiyl -øéæð éåä àì énð úî÷ àì eléôàelit` - §¦¨£¦Ÿ¨©©¦Ÿ¨¥¨¦
zexifp laiwy oeik ,zexifp eilr dlg `l dxtd dcnr `l m`

elit` `l` .xifp ixeqi`n epi`y dxtd xyaneëãéãì- §¦§
mkzhiyløéæð éåä eúéøîàc-,zexifp eilr dlgy mixne` mz`y §¨§¦¨¥¨¦

,'dxyan' xifp ipixd xn`y s`úäéî ïì eãBà-mz` mewn lkn ¨¦©
,zexifp eilr legz `l dfd dxwnay ,epl zecedl mikixv

détøeúcezrc ieliby -ezpeekeàøáb ïéãäc-dfd yi`d ly §§¥§¨¥©§¨
`ed ,'zcner dpi` m` dxyan xifp ipixd' xn`yàòéáøc íeMî¦¦§¦¨

,cenrz `idy el xexay ze`xdl epevxe dveax dxtdy meyn -
,cenrz `l m` zexifp envr lr lawn okleúî÷ àäåixde - §¨¨©

miiwzp `l ,dil`n dcnr dxtdy elit`e ,dcnr dxtd seqal
.xifp epi`e e`pzåmdl eaiydåàì ,éànL úéa-xcepd zpeek oi` §¥©©¨

`l` ,mixne` mz`y itkdétøezezpeeke ezrc ielib -éàäc §¥§©
àøáb`l m` dxyan xifp ipixd' xn`yk ,dfd mc`d ly - ©§¨

,'dcnràeä déãéa dî÷Bà íeMîegka yiy gikedl dvexy - ¦§¨¦¥
gilvi `l envr `ed m` zexifp envr lr lawn okle ,dcinrdl

,dcinrdldî÷Bà àì àäåik ,dcinrd `ed `l seqal ixde - §¨Ÿ§¨
ick zexifp laiwy oeike .dpevxn dnwe eze` dnicwd dxtd
`lyk okl ,dcinrdle dilr xabzdl egka yiy ze`xdl
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו אלול, תש"כ

ברוקלין, נ.י.

 שנת המאתים להסתלקות הבעל שם טוב ז"ל

 כבוד המתועדים ביום הבהיר ח"י אלול יום הולדת שני המאורות הגדולים 

 מורנו הבעל שם טוב ומורנו רבנו הזקן

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם ע"ד התועדות האמורה.

ויהי רצון שיהי' רישומה ניכר משך כל השנה, ובפרט ע"פ הידוע בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר, 

אשר חי אלול הוא יום חשבון הנפש של חדש תשרי העבר, והרי תשרי חדש כללי הוא לכל השנה.

בעת רצון יזכירו את כאו"א מהם על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר מתאים לתוכן כתבם.

בכבוד ובברכת כתיבה וחתימה טובה לכאו"א הם ובני ביתם שליט"א.



xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc xifp(iriax meil)

äðùî
y mc`ñBkä úà Bì eâæîlyoii,'epnî øéæð éðéøä' øîàåäæ éøä ¨§¤©§¨©£¥¦¨¦¦¤£¥¤

dyrpøéæð,.mleray oii lka xeq`y df llkae ¨¦
:df oipra dyrn d`ian dpyndäúéäL úçà äMàa äNòî©£¤§¦¨©©¤¨§¨

äøBkéL,ñBkä úà dì eâæîeíéîëç eøîà .'epnî äøéæð éðéøä' äøîàå ¦¨¨§¨¤©§¨§¨£¥¦§¦¨¦¤¨§£¨¦
y oeik ,dxifp dpi`yäðåekúð àìdy`Bæ,zexifplàlàdzpeek Ÿ¦§©§¨¤¨

ïaø÷ éìò àeä éøä ,øîBì-lge ,oaxwk ilr xeq` oiid qek didi ©£¥¨©¨§¨
:zexifp `l la` ,eilr xcp xeqi`Ä

àøîâ
`pzd `ian ike :`xnbd dywnäNòîickøBzñìdpyy oicd z` ©£¤¦§

ixd ,`yixazøîàaàLéøxifp ipixd' xn`e qek el ebfn m`y ¨§©§¥¨
'epnnéðz øãäå ,øéæð äæ éøädpy jk xg` aeye -äMàa äNòî £¥¤¨¦©£©¨¥©£¤§¦¨
úçà,xcp xeqi`l dpeekzpy minkg exn`e ok dzyryàîìà ©©©§¨

øeñàc àeä éàäadf qeka wxy minkgd ixacn x`ean ixd - §©§¨
,ef oeyla xq`péøL àðéøçà àðéé àä`ly ,xzen xg` oiia la` - ¨¥¨©£¦¨¨¥

`aend dyrnde `yixa iepyd oicdy `vnp .zexifp eilr dlg
.df z` df mixzeq eixg`

:`xnbd zvxznàøqçéî éøeqç,oeyl xeqiga zipyp dpynd - ©¥¦©§¨
éðz÷ éëäå,dzepyl jixv jke -øéæð éðéøä' øîàå ñBkä úà Bì eâæî §¨¦¨¨¥¨§¤©§¨©£¥¦¨¦

.øéæð äæ éøä ,'epnî,dpynd ixaca siqedl yi o`keåmle`íà ¦¤£¥¤¨¦§¦
df mc`,àeä øBkéL,øéæð Bðéà ,'epnî øéæð éðéøä' øîàåxq`p `l` ¦§¨©£¥¦¨¦¦¤¥¨¦

.jk dler epnn mby dyrn dpynd d`iade .ef qeka wx xcpa
:mixg`l xekiy oia weligd z` zx`an `xnbdàîòè éàîlry ©©§¨

xekiy mc` :`xnbd zx`an .df ote`a zexifp dlg `l xekiyd
,jk xne`dàeä 'ïaø÷ éìò éøä' øîàc ïàîkef qek' xn` eli`k - §©§¨©£¥¨©¨§¨
,'oaxw ilràîéz éëåjkl ezpeeky oeikny dywze xn`z m`e - §¦¥¨
éëä àîéìyi ,zexifp oeyl xn` recne ,xcp oeyla ,jk xn`i - ¥¨¨¦
y aiydløáñ,xcp oeyla xne` m` ,xekiyd ayg -éì ïéúééî ¨©©§¦¦

éì ïøòöîe àðéøçà` oii qek il e`iai -,dpnn izxcp `ly xg ©£¦¨§©£¨¦
siqeiy xekiya xivtdl zeixad jxc ik ,dzy`y cr ipexrvie

okle ,zezylàúléî àä eäì àîéàipixd' df xac mdl xne` - ¥¨§¨¦§¨
,'epnn xifpeäì à÷éñôczezyl leki ipi`y mdl xexa didiy - ¦§¦¨§

la` ,cer dzy`y ipxrvl ewiqtie ,zexifp izlaiwy oeik oii mey
.ef qekn xecpl `l` zexifpl ezpeek oi` zn`aåd`ian df lr §

y ,dpyndúçà äMàa énð äNòîdl ewqte dxekiy dzidy ©£¤©¦§¦¨©©
:xen`d oicl di`x `ed df dyrne .ok minkg

äðùî
ipic lk eilr lawn epi`y ina mipte` dyly zhxtn dpynd

xne`d :zexifpd'ïéé äúBL àäàL úðî ìò øéæð éðéøä'did`y - £¥¦¨¦©§¨¤¡¥¤©¦
,oii zezyl xzenxifp ipixd' xn`y e`'íéúîì ànhéîeipixd - ¦©¥§¥¦

,miznl `nhidl xzen did`y zpn lr xifpøéæð äæ éøädlg - £¥¤¨¦
dxenb zexifp eilrïleëa øeñàåmbe ,zexifpd ixeqi` lka - §¨§¨

.el` mixeqi` eilr laiw `ly s` d`nehe oii xeqi`a
xn`e siqede 'xifp ipixd' xne`d :sqep oicúeøéæð LiL éðà òãBé¥©£¦¤¥§¦

,d`nehe zglbza xq`p xifpe dxezaòãBé éðéà ìáàdrya - £¨¥¦¥©
izrci `l izxcpyïééa øeñà øéæpäLxeqi` invr lr izlaiw `le ¤©¨¦¨§©¦

,dføeñà äæ éøä.zexifp eilr laiwy oeikn ,oiia mbïBòîL éaøå £¥¤¨§©¦¦§
,øézî.oii xeqi` eilr laiw `ly oeik llk xifp epi`y xaeqe ©¦

xn`e siqede 'xifp ipixd' xne`d :sqep oicøeñà øéæpäL éðà òãBé'¥©£¦¤©¨¦¨
éúééä øeáñ ìáà ,ïééaizxcpy dryaéì ïéøézî íéîëçLxeqi` z` §©¦£¨¨¨¦¦¤£¨¦©¦¦¦

,oiid,ïééa àlà úBéçì ìBëé éðà ïéàL éðtîip` ize`ixa zngn ik ¦§¥¤¥£¦¨¦§¤¨§©¦

,'dfa ip` qep`e ,oii zezyl jixvBàiziid izxcpy drya' ,xn`y
ze`nhidl il exiziy xeaq,íéúnä úà øáB÷ éðàL éðtîzngne ¦§¥¤£¦¥¤©¥¦

,'dfa qep` ippde ,jk lr xky lhep ip` iwgecøzeî äæ éøälka £¥¤¨
,llk zexifp eilr dlg `ly zexifp ixeqi`øñBà ïBòîL éaøå§©¦¦§¥

:zexifp ixeqi` lk eilr milgy xaeqe

àøîâ
lirl(:b)lawiy cr dlg zexifp oi` oerny iax zrcly x`azp

itle ,zglbze d`neh oii ,xifpa mibdepd mixeqi`d lk z` eilr
:`xnbd dywn .epizpyna iepyd ipyd oica wlgp ezhiyâeìôìå§¦§

àLéøa ïBòîL éaø énðiepyd oicd lr mb oerny iax welgi - ©¦©¦¦§§¥¨
,xifp `ed ixd 'oii dzey `d`y zpn lr' zexifp lawndy ,`yixa
lk z` envr lr laiw `ly oeik zexifp eilr legz `l eixacle

,`xnbd zvxzn .xifpd ixeqi`,éåì ïa òLBäé éaø øîàok`÷eìç ¨©©¦§ª©¤¥¦¨
,àLéøa óà ïBòîL éaø äéäeixac `iadl `pzd jxved `le ¨¨©¦¦§©§¥¨

,cg` mceqi `tiqae `yixa miiepyd mipicd ipy ik ,miinrt
dpy el` ipy lre ,zexifp ixeqi` zvwn wx eilr lawl lekiy

.'xizn oerny iaxe' `pzd
:sqep uexizïBòîL éaø âéìt àì àLéøa ,øîà àðéáøoica - ©¦¨¨©§¥¨Ÿ¨¦©¦¦§

`l ,'oii dzey `d`y zpn lr xifp ipixd' xne`d iabl ,oey`xd
,oerny iax wlgpàîòè éàî,oerny iax dcen dfay mrh dn - ©©§¨

äøBza áeúkM äî ìò äðúî déì äåäc íeMîdyer `edy meyn - ¦©£¨¥©§¤©©¤¨©¨
,d`nehe oiia xeq` xifpy dxeza aezky dn cbp i`pzådkld §

y epicia `id dweqtìèa Bàðz äøBza áeúkM äî ìò äðúnä ìk, ¨©©§¤©©¤¨©¨§¨¨¥
dligza xn`y dn `l` eixacn xzep `l ,lha e`pzy oeike

.zexifp ipic lk eilr milg `linne ,'xifp ipixd'
mb wlgp oerny iaxy iel oa ryedi iax zrc z` zx`an `xnbd

:'oii dzey `d`y zpn lr' xne`a s` ,`yixaéåì ïa òLBäé éaøå§©¦§ª©¤¥¦
Cì øîàlg zexifpd ipic cbp dpzdy it lr s`y ,jl uxzi - ¨©¨

,zexifp eilr dlg `l okle ,i`pzdikúðî ìò' [éàä]dzey `d`y ©©§¨
`l` ,i`pz epi` 'oiiéîc 'õeç'kueg xifp ipixd' xne`k `ed ixd - §¨¥

,dxezd oic z` lhal dpzn epi` ok xne`de ,'oii ziizy xeqi`n
iax xaeq okle ,zexifp ipicn zvwn wx envr lr laiwy `l`
.zexifp ipic lk lawl jixv xcepdy ezhiyke ,xifp epi`y oerny

:`ziixan `piaxl di`x d`ian `xnbd,àðéáøc déúååk àéðzm` ©§¨§¨¥§©¦¨
äæ éøä ,'íéúîì ànhéîå ïéé äúBL àäàL úðî ìò øéæð éðéøä' øîà̈©£¥¦¨¦©§¨¤¡¥¤©¦§¦©¥§¥¦£¥¤

ïleëa øeñàå øéæð,mrhde ,d`nehe oiia s` ,zexifpd ixeqi` lka - ¨¦§¨§¨
áeúkM äî ìò äðúî àeäL éðtî,äøBzaäî ìò äðúnä ìëå ¦§¥¤©§¤©©¤¨©¨§¨©©§¤©©

,ìèa Bàðz äøBza áeúkMyxetn ixd .eipic lka miiw excp `vnpe ¤¨©¨§¨¨¥
i`pz dyerk `ed ixd zpn lr xne`d lky `piaxk `ziixaa

:'ueg' xne`k epi`e
xne`d :dpyna epipy,ïééa øeñà øéæpäL éðà òãBéiziid xeaq la` ¥©£¦¤©¨¦¨§©¦

`xnbd :xqe` oerny iaxe ,xzen df ixd 'eke il oixizn minkgy
:dpyna dxizq dywnàLéø zøîàäåepipy mcewd oica ixde - §¨¨§©§¥¨

mixne` minkg ,'oiia xeq` xifpdy rcei ipi`' xne`dy dpyna
yøeñà,zexifp ixeqi` lka,øézî ïBòîL éaøådlg `l ezrcly ¨§©¦¦§©¦

mb ok m`e .el` lka xq`py rci `l ezlaw zray oeik zexifp
zxne` .jtidl x`ean dpyna ixde ,ok xnel mdl did `tiqa

e ,dpyna `qxibd z` zepyl yiy `xnbdénð àîéàmb xen` - ¥¨©¦
,`tiqa,øeñà äæ éøäøézî ïBòîL éaøå. £¥¤¨§©¦¦§©¦

:sqep uexiz,àîéà úéòaéàåCetéz àì íìBòìz` jetdz l` - §¦¨¥¥¨§¨Ÿ¥
ik ,mcewd oicdn dpey dfa oicd `l` ,mdixacíúä̈¨
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iiepik lk` cenr `i sc ± oey`x wxtxifp
äðùîíéîëç åøîà`ly mixacd oi`xp ,dizyl dwewf dpi`e `id dxekiyc oeik Ð

dpi`e ,oaxwk df qek ilr xq`i :xnel `l` ,zexifp myl df dilr lawl ef dpeekzp

.cala df oii qeka `l` dxeq`àøîâàîéú éëådilr lawl dpeekzpc e`l i` Ð

ikdl Ð "oaxw ilr `ed ixd" :`pyil i`da ikd `nil ,epnn dxecip zeidl `l` zexifp

Ð ikd `pin` i` :dxaqc ,ikd dxn` `lc `ed

df qek `l` ilr izxq` `ly edl `xiaq

"izy`" il ixn`e `pixg` qek il eziine ,cala

izynl `pivn `le `p` iiezyc ,il oixrvn `we

edl `pwiqtc `pyil i`da edl `ni` .il

eze ,`pixg` `qka inp `xiq` i`edc `zlin

.'ek dy`a inp dyrne il oiziin `l

äðùîïéé äúåù àäàù úðî ìò øéæð éðéøä
.x`yd z` eilr laiwe Ðøåñàå øéæð äæ éøä

ïìåëám` la` .eilr zexifp iwecwc lky Ð

rcei ipi`e mlera xifp yiy ip` rcei :xn`

df ixd Ð "xifp ipixd" xn`e Ð oiia xeq` xifpy

xcp `l elit` :ixn`c opax epiide .oleka xeq`

.mleka xifp ied ediipin cgn `l`ïåòîù éáøå
øéúîivg `l` eilr laiw `ly li`edc Ð

Ð oiia xeq` xifpdy rcei did `ly ,zexifpd

dinrhl oerny iaxe .oleka xzen df ixd

.olekn xifiy cr xeq` epi` :xn`c??øîà íàå
éúééä øåáñ ìáà ïééá øåñà øéæðù éðà òãåéÐ

iptn ,il oixizn minkg ediy ,oiid on izxfdyk

xifpdy ip` rcei e` :oii `la zeigl leki ipi`y

xeaq zexifp ilr izlawyke ,mizn xeawl xeq`

izpne`y iptn il oixizn minkg ediy iziid

`zlin i`lbi`c ,xzen df ixd Ð mizn xeawl

oiin zexifp dielir liaw `l `xwirnc rxtnl

ivg `l` eilr laiw `le ,mizn z`nehne

.zexifpøñåà ïåòîù éáøåyxtn `nrhe Ð

.`xnbaàøîâïåòîù éáø éîð âåìôéìå
àùéøáip` rcei"` oerny iax biltc ikid ik Ð

`lc meyn zexifp dilr liig `lc "zexifp yiy

.zexifp iwecwc lk laiwïåòîù éáø äéä ÷åìç
äðåùàøá óàiax xn`w inp dpey`xc Ð

oiia dzey `d`y zpn lr" xn`c oeik :oerny

.cal zglbza `l` xcp `l Ð "znl `nhine

xifiy cr xifp epi` :xn`c dinrhl oerny iaxe

.oleknéáø âéìô àì éàãå àùéøá øîà àðéáø
ïåòîùÐ "xifp ipixd" xn`c oeik mzd eli`c Ð

"zpn lr" xn`c i`de ,xifp zxez lk eilr laiw

aezky dn lr dpzn dil iedoi`e ,dxeza

ink dil iedc .xenb xifp dil dede ,melk e`pza

zeqk x`y ilr jl oi`y zpn lr" xn`y

.oleka dl aiigzie melk e`pza oi`y ,"dpere

êì øîà éåì ïá òùåäé éáøåbilt inp `yixa Ð

oeik ,inc "ueg"k "zpn lr" i`dc ,oerny iax

xn`c o`n iabl eli`c .dxeza aezky dn lr dpzn ied `l zvwna zexifp eilr lawc

`kd la` ,melk eilr laiw `l "dper `le zeqk `le x`y `l ilr jil oi`y zpn lr"

,melk mipey`xd eixac oi`y itl xifp epi`e .miiw e`pz ied ikd meyne ,zvwna eilr law

.oleka xifiy cr xifp ied `l oerny iaxlc meynàðéáøã äéúååë àéðúelit`c Ð

.dpzn dil aiyg `w zvwnaøéúî ïåòîù éáø àùéø úøîàäå øñåà ïåòîù éáøåivgc Ð

.oi`vgl oixcep oi`e ,eilr laiw zexifp
àùéø
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éðéøä.eilr zexifp oic lk :yexit Ð xifp df ixd ,qekd on xifp :yexit Ð epnn xifp

äùòîdf qek ilr ixd xnel `l` ef dpeekzp `l minkg exn`e zg` dy`a

?xezql dyrn :jixt `xnbae .cala qek eze`a `l` dxq`p `le Ð oaxwkíàåxeky

epi` dzre ,dzyiy xekya xivtdl mc` ipa jxcy :yexit Ð oaxwa ilr xne`k ded `ed

.eilrn mwlql Ð `ed xifp xne`e ,zezyl dvex

qek el e`iaiy `xi Ð `ed xifp xn`i `l m`y

.eilrn ixnbl mwlql Ð xifp xne` jkl ,xg`

xne` jkle ,exivtdl jxc oi` xeky epi`yk la`

y`a inp dyrne ,edlekn xifpc.'eke zg` dìò
Ð oleka xeq`e xifp df ixd 'ek oiia dzy`y zpn

lr dpzn iedc meyn `xnba xn`c o`nl `ki`

ied Ð "xifp ipixd" [xn` ikc] ,dxeza aezky dn

i`pza oi` Ð i`pz da lihn ike ,ilin lkl xifp

`eddk `yixa dcen oerny iax elit`e .melk

.dizeek `ipzc `pyilìáàxifpy rcei ipi`

cal ilr izlaw zekld x`y ,xnelk Ð oiia xeq`

xifpy izrci `ly itl ,izlaw `ly oii xeqi`n

,lirlc ediinrhl ,xifp ied opaxl .oiia xeq`

oerny iaxe .xifp ied Ð cgn `l` xcp `l elit`c

xifiy cr :(a,b xifp) xn`c dinrhl lif`e ,xizn

.oleknòãåéip` la` oiia xeq` xifpdy ip`

leki ipi`y iptn oixizn minkgdy iziid xeaq

miznd z` xaew ip`y iptn e` oiia `l` zeigl

oda lthile mda ze`nhl jixv ip`y ,xnelk Ð

lawl izrca did `l jkle ,iwgec zngn xkya

`ed oke ,(xzen df ixd) mizn z`neh e` oii xeqi`

mizn z`neh e` oii xeqi` eilr laiw `ly xne`

jixt `xnbae .xqe` oerny iaxe ,xzen df ixd Ð

.ipzinl dil ded `kti`c

óà[xizn] oerny iax ipzwc `de Ð dpey`xa

.[iaa] ixza i`w

éåäãxn`ykc Ð dxeza aezky dn lr dpzn

lkl zexifp eilr liig Ð "xifp ipixd"

dn lr i`pzd lihn Ð "zpn lr" xn` ike ,ilin

wetize :xn`z m`e .i`pzd lhae ,dxeza aezky

xn`c ,gily ici lr miiwl xyt` i` zexifpc dil

`inec i`pz opirac (`,cr zeaezk) "xicnd"a

ici lr dyrnd miiwzpy ,oae`x ipae cb ipac

d`pz ipdn mzde ,dyn gily didy ryedi

ixg` :xnel yie !`nlra `le ,dyrnd lhal

aygp eizgz zepaxw `iadl mileki mixg`y

eki dyrnd lk eli`k.gily ici lr zeyrl l

ipixd" (`,hw zegpna) opixn` `d :xn`z m`e

,ycwnd ziaa glbi Ð "eipeg ziaa glbl xifp

dpzn ied `d ?i`n`e .`vi Ð eipeg ziaa glib

eipega xninl dil dede ,dxeza aezky dn lr

`ed ixd epeyl zernync :xnel yie !`vi `l

,`vi `l Ð eipega glib f`e ,ycwn rnyn :mipy

.dxfra oileg ied ycwnae ,`vi Ð eipega glib f`e ,ixervl m` ik oiekn epi`y inp rnyne

lr"e ,oieki` `ziilrn zexifplc `zln `ilb Ð ycwna glbn i` ;i`we `ilz `lzn zexifpe

.oiekn ixervlc `zlin `ilb Ð eipega glib m`e ,`ed melk `l Ð xn`c "zpnéàälr

iaxl xifp ied `lc "oiid on ueg `zln lkn xifp ipixd" xn` eli`k Ð inc uegk zpn

eilr dl oi`y zpn lr dy`d z` ycwn `de :xn`z m`e .olekn xeciy cr opirac ,oerny

yie !inc "ueg"k xn` `le ,(a,hi oiyecw) lha i`pzde zycewn `ied Ð dpere zeqk x`y

oi`c ,exeac dil `ipdn `l "x`yn ueg" yexita xn` elit`c ,ip`y oiyecw iabc :xnel

m`c ,olekn xifiy jixvc i`xwn (a,b) lirl opitli xifp iab la` .oleka aiig jkle ,xn`w icin e`l Ð "x`yn ueg" xn` ike ,[zycewn] Ð "zycewn z` ixd" xn` ike .oi`vgl oiyecw

.xifp ied `l mdn cg`n xcpàéðú[a cenrl jiiy] ."ueg" xne`k `le i`pz dil opiayg "zpn lr" xn` `dc Ð `piaxc dizeekàôéñ:ipzwc epiide Ð `cgn liyzi`e edlekn xcpc

.ezia zqpxt edfy ,miznl xkya lthi `ly e` oii `la zeigl leki epi`y ,miznl ze`nhl e` oiid (el exizie) il oixizn minkgy iziid xeaq la`ïðáøìmeyn `cg dil ixzypc oeik

`vn iab (a,dk) mixcpc iyily wxt mzd ibiltc enke .cga xifpd seqa xzip ok Ð zexifp ipiiprn cga zexifpd zligza xq`py myk ,exizid jk exeqi`kc ,edlekl dil `iixzyin ikd

xcp iedc meyn Ð olek exzed `l xn`c o`nl elit`e .opax ixaq inp ikd Ð `l e` olek exzed i` ibilte ,excp xizde odn cg` eia` `vnpe ,mkilr zexitd mpew :xn`e ,mip`z milke`

zexifp ied dligzc oeik `kd la` .dreayeyxtiy cr el d`a zexifp oi`c oeik `kd mewn lkn ,olek exzed xn`c o`nl elit` :dil `xiaq oerny iaxe .zexifp seq inp ikd Ð cg` lr

.ipyd xzed `l Ð cg`d l`ypc idpe ,olekl dl`y jixv ok enk Ð olekn
iaxle
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äðùî"epnî øéæð éðéøä" øîàå ,ñBkä úà Bì eâæî̈§¤©§¨©£¥¦¨¦¦¤
,äøBkéL äúéäL úçà äMàa äNòî .øéæð äæ éøä ¯£¥¤¨¦©£¤§¦¨©©¤¨§¨¦¨
eøîà ."epnî äøéæð éðéøä" äøîàå ,ñBkä úà dì eâæîe¨§¨¤©§¨§¨£¥¦§¦¨¦¤¨§
éìò àeä éøä" øîBì àlà Bæ äðåekúð àì :íéîëç£¨¦Ÿ¦§©§¨¤¨©£¥¨©

."ïaø÷àøîâéøä" àLéø zøîà !?øBzñì äNòî ¨§¨©£¤¦§¨§©§¥¨£¥
àîìà ,"úçà äMàa äNòî" éðz øãäå ,"øéæð äæ¤¨¦©£©¨¥©£¤§¦¨©©©§¨
éøeqç ¯ !éøL ¯ àðéøçà àðéé àä ,øeñàc àeä éàäa§©§¨¨¥¨©£¦¨¨¥©¥
éðéøä" øîàå ñBkä úà Bì eâæî :éðú÷ éëäå àøqçéî¦©§¨§¨¦¨¨¥¨§¤©§¨©£¥¦
øîàå ,àeä øBkéL íàå .øéæð äæ éøä ¯ "epnî øéæð̈¦¦¤£¥¤¨¦§¦¦§¨©
ïàîk ¯ àîòè éàî ;øéæð Bðéà ¯ "epnî øéæð éðéøä"£¥¦¨¦¦¤¥¨¦©©£¨§©
¯ éëä àîéì :àîéz éëå .àeä "ïaø÷ éìò éøä" øîàc§¨©£¥¨©¨§¨§¦¥¨¥¨¨¦
àä eäì àîéà ,éì ïøòöîe àðéøçà éì ïéúééî :øáñ̈©©§¦¦©£¦¨§¨£¨¦¥¨§¨
.úçà äMàa éîð äNòîe ;eäì à÷éñôc àúléî¦§¨¦§¦¨§©£¤©¦§¦¨©©

äðùîànhéîe ïéé äúBL àäàL úðî ìò øéæð éðéøä"£¥¦¨¦©§¨¤¡¥¤©¦¦©¥
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äðùîíéîëç åøîà`ly mixacd oi`xp ,dizyl dwewf dpi`e `id dxekiyc oeik Ð

dpi`e ,oaxwk df qek ilr xq`i :xnel `l` ,zexifp myl df dilr lawl ef dpeekzp

.cala df oii qeka `l` dxeq`àøîâàîéú éëådilr lawl dpeekzpc e`l i` Ð

ikdl Ð "oaxw ilr `ed ixd" :`pyil i`da ikd `nil ,epnn dxecip zeidl `l` zexifp

Ð ikd `pin` i` :dxaqc ,ikd dxn` `lc `ed

df qek `l` ilr izxq` `ly edl `xiaq

"izy`" il ixn`e `pixg` qek il eziine ,cala

izynl `pivn `le `p` iiezyc ,il oixrvn `we

edl `pwiqtc `pyil i`da edl `ni` .il

eze ,`pixg` `qka inp `xiq` i`edc `zlin

.'ek dy`a inp dyrne il oiziin `l

äðùîïéé äúåù àäàù úðî ìò øéæð éðéøä
.x`yd z` eilr laiwe Ðøåñàå øéæð äæ éøä

ïìåëám` la` .eilr zexifp iwecwc lky Ð

rcei ipi`e mlera xifp yiy ip` rcei :xn`

df ixd Ð "xifp ipixd" xn`e Ð oiia xeq` xifpy

xcp `l elit` :ixn`c opax epiide .oleka xeq`

.mleka xifp ied ediipin cgn `l`ïåòîù éáøå
øéúîivg `l` eilr laiw `ly li`edc Ð

Ð oiia xeq` xifpdy rcei did `ly ,zexifpd

dinrhl oerny iaxe .oleka xzen df ixd

.olekn xifiy cr xeq` epi` :xn`c??øîà íàå
éúééä øåáñ ìáà ïééá øåñà øéæðù éðà òãåéÐ

iptn ,il oixizn minkg ediy ,oiid on izxfdyk

xifpdy ip` rcei e` :oii `la zeigl leki ipi`y

xeaq zexifp ilr izlawyke ,mizn xeawl xeq`

izpne`y iptn il oixizn minkg ediy iziid

`zlin i`lbi`c ,xzen df ixd Ð mizn xeawl

oiin zexifp dielir liaw `l `xwirnc rxtnl

ivg `l` eilr laiw `le ,mizn z`nehne

.zexifpøñåà ïåòîù éáøåyxtn `nrhe Ð

.`xnbaàøîâïåòîù éáø éîð âåìôéìå
àùéøáip` rcei"` oerny iax biltc ikid ik Ð

`lc meyn zexifp dilr liig `lc "zexifp yiy

.zexifp iwecwc lk laiwïåòîù éáø äéä ÷åìç
äðåùàøá óàiax xn`w inp dpey`xc Ð

oiia dzey `d`y zpn lr" xn`c oeik :oerny

.cal zglbza `l` xcp `l Ð "znl `nhine

xifiy cr xifp epi` :xn`c dinrhl oerny iaxe

.oleknéáø âéìô àì éàãå àùéøá øîà àðéáø
ïåòîùÐ "xifp ipixd" xn`c oeik mzd eli`c Ð

"zpn lr" xn`c i`de ,xifp zxez lk eilr laiw

aezky dn lr dpzn dil iedoi`e ,dxeza

ink dil iedc .xenb xifp dil dede ,melk e`pza

zeqk x`y ilr jl oi`y zpn lr" xn`y

.oleka dl aiigzie melk e`pza oi`y ,"dpere

êì øîà éåì ïá òùåäé éáøåbilt inp `yixa Ð

oeik ,inc "ueg"k "zpn lr" i`dc ,oerny iax

xn`c o`n iabl eli`c .dxeza aezky dn lr dpzn ied `l zvwna zexifp eilr lawc

`kd la` ,melk eilr laiw `l "dper `le zeqk `le x`y `l ilr jil oi`y zpn lr"

,melk mipey`xd eixac oi`y itl xifp epi`e .miiw e`pz ied ikd meyne ,zvwna eilr law

.oleka xifiy cr xifp ied `l oerny iaxlc meynàðéáøã äéúååë àéðúelit`c Ð

.dpzn dil aiyg `w zvwnaøéúî ïåòîù éáø àùéø úøîàäå øñåà ïåòîù éáøåivgc Ð

.oi`vgl oixcep oi`e ,eilr laiw zexifp
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éðéøä.eilr zexifp oic lk :yexit Ð xifp df ixd ,qekd on xifp :yexit Ð epnn xifp

äùòîdf qek ilr ixd xnel `l` ef dpeekzp `l minkg exn`e zg` dy`a

?xezql dyrn :jixt `xnbae .cala qek eze`a `l` dxq`p `le Ð oaxwkíàåxeky

epi` dzre ,dzyiy xekya xivtdl mc` ipa jxcy :yexit Ð oaxwa ilr xne`k ded `ed

.eilrn mwlql Ð `ed xifp xne`e ,zezyl dvex

qek el e`iaiy `xi Ð `ed xifp xn`i `l m`y

.eilrn ixnbl mwlql Ð xifp xne` jkl ,xg`

xne` jkle ,exivtdl jxc oi` xeky epi`yk la`

y`a inp dyrne ,edlekn xifpc.'eke zg` dìò
Ð oleka xeq`e xifp df ixd 'ek oiia dzy`y zpn

lr dpzn iedc meyn `xnba xn`c o`nl `ki`

ied Ð "xifp ipixd" [xn` ikc] ,dxeza aezky dn

i`pza oi` Ð i`pz da lihn ike ,ilin lkl xifp

`eddk `yixa dcen oerny iax elit`e .melk

.dizeek `ipzc `pyilìáàxifpy rcei ipi`

cal ilr izlaw zekld x`y ,xnelk Ð oiia xeq`

xifpy izrci `ly itl ,izlaw `ly oii xeqi`n

,lirlc ediinrhl ,xifp ied opaxl .oiia xeq`

oerny iaxe .xifp ied Ð cgn `l` xcp `l elit`c

xifiy cr :(a,b xifp) xn`c dinrhl lif`e ,xizn

.oleknòãåéip` la` oiia xeq` xifpdy ip`

leki ipi`y iptn oixizn minkgdy iziid xeaq

miznd z` xaew ip`y iptn e` oiia `l` zeigl

oda lthile mda ze`nhl jixv ip`y ,xnelk Ð

lawl izrca did `l jkle ,iwgec zngn xkya

`ed oke ,(xzen df ixd) mizn z`neh e` oii xeqi`

mizn z`neh e` oii xeqi` eilr laiw `ly xne`

jixt `xnbae .xqe` oerny iaxe ,xzen df ixd Ð

.ipzinl dil ded `kti`c

óà[xizn] oerny iax ipzwc `de Ð dpey`xa

.[iaa] ixza i`w

éåäãxn`ykc Ð dxeza aezky dn lr dpzn

lkl zexifp eilr liig Ð "xifp ipixd"

dn lr i`pzd lihn Ð "zpn lr" xn` ike ,ilin

wetize :xn`z m`e .i`pzd lhae ,dxeza aezky

xn`c ,gily ici lr miiwl xyt` i` zexifpc dil

`inec i`pz opirac (`,cr zeaezk) "xicnd"a

ici lr dyrnd miiwzpy ,oae`x ipae cb ipac

d`pz ipdn mzde ,dyn gily didy ryedi

ixg` :xnel yie !`nlra `le ,dyrnd lhal

aygp eizgz zepaxw `iadl mileki mixg`y

eki dyrnd lk eli`k.gily ici lr zeyrl l

ipixd" (`,hw zegpna) opixn` `d :xn`z m`e

,ycwnd ziaa glbi Ð "eipeg ziaa glbl xifp

dpzn ied `d ?i`n`e .`vi Ð eipeg ziaa glib

eipega xninl dil dede ,dxeza aezky dn lr

`ed ixd epeyl zernync :xnel yie !`vi `l

,`vi `l Ð eipega glib f`e ,ycwn rnyn :mipy

.dxfra oileg ied ycwnae ,`vi Ð eipega glib f`e ,ixervl m` ik oiekn epi`y inp rnyne

lr"e ,oieki` `ziilrn zexifplc `zln `ilb Ð ycwna glbn i` ;i`we `ilz `lzn zexifpe

.oiekn ixervlc `zlin `ilb Ð eipega glib m`e ,`ed melk `l Ð xn`c "zpnéàälr

iaxl xifp ied `lc "oiid on ueg `zln lkn xifp ipixd" xn` eli`k Ð inc uegk zpn

eilr dl oi`y zpn lr dy`d z` ycwn `de :xn`z m`e .olekn xeciy cr opirac ,oerny

yie !inc "ueg"k xn` `le ,(a,hi oiyecw) lha i`pzde zycewn `ied Ð dpere zeqk x`y

oi`c ,exeac dil `ipdn `l "x`yn ueg" yexita xn` elit`c ,ip`y oiyecw iabc :xnel

m`c ,olekn xifiy jixvc i`xwn (a,b) lirl opitli xifp iab la` .oleka aiig jkle ,xn`w icin e`l Ð "x`yn ueg" xn` ike ,[zycewn] Ð "zycewn z` ixd" xn` ike .oi`vgl oiyecw

.xifp ied `l mdn cg`n xcpàéðú[a cenrl jiiy] ."ueg" xne`k `le i`pz dil opiayg "zpn lr" xn` `dc Ð `piaxc dizeekàôéñ:ipzwc epiide Ð `cgn liyzi`e edlekn xcpc

.ezia zqpxt edfy ,miznl xkya lthi `ly e` oii `la zeigl leki epi`y ,miznl ze`nhl e` oiid (el exizie) il oixizn minkgy iziid xeaq la`ïðáøìmeyn `cg dil ixzypc oeik

`vn iab (a,dk) mixcpc iyily wxt mzd ibiltc enke .cga xifpd seqa xzip ok Ð zexifp ipiiprn cga zexifpd zligza xq`py myk ,exizid jk exeqi`kc ,edlekl dil `iixzyin ikd

xcp iedc meyn Ð olek exzed `l xn`c o`nl elit`e .opax ixaq inp ikd Ð `l e` olek exzed i` ibilte ,excp xizde odn cg` eia` `vnpe ,mkilr zexitd mpew :xn`e ,mip`z milke`

zexifp ied dligzc oeik `kd la` .dreayeyxtiy cr el d`a zexifp oi`c oeik `kd mewn lkn ,olek exzed xn`c o`nl elit` :dil `xiaq oerny iaxe .zexifp seq inp ikd Ð cg` lr

.ipyd xzed `l Ð cg`d l`ypc idpe ,olekl dl`y jixv ok enk Ð olekn
iaxle
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'åë àãçî øæðã ïåâë àùéøs` xeq`c oerny iax dcen `yixc `yixa opaxl eli`e Ð

.lha e`pze dxeza aezky dn lr dpzn dil iedc meyn ,edleka xcp `lc ab lr

àãçî ìéùúéàåik elit` :ixn`c opaxle .oixizn minkgy iziid xeaq la` :xn`wc Ð

inp ixzyi` Ð ediipin cg` liyzin ik inp ikd ,xifp ied odn zg`a `l` xfp `l

.xzen `ed jklde ,edlek`øîàã ïåòîù éáøìå
,zg` zaa olekn xifiy cr xifp epi` mlerl Ð

ikl inp ikd Ð mzq "xifp ipixd" xn`c oebk

rwtn `l Ð ediipin `cg` mkgl liyzin

jklde .edlek` liyzinc cr dipin dizexifp

ikd meyn ,`cg `l` liyzi` `lc li`ed

.oerny iax xqe`ïéñðåà éøãðá àîéà úéòáéà
éâìôéî à÷oiqpe` ixcpc li`ed ,oizipzna Ð

oi`y e` ,oii `la zeigl leki oi`c li`ed ,od

:`pixg` `pyil .df `l` mewn eze`a oixaew

,eqpe` ealc Ð oiqpe` edl ixw ikdl oizipznac

`peeb i`dkac ,minkg el exiziy xeaq `edy

zereay zkqna inp opixn`ck ,qpe` dil ixw

ikdc razyn xn iq` axe `pdk axc (`,ek)

ded ike ,ax xn` ikdc razyn xne ax xn`

:jci` dil xn` ,ediipin cgk xn`e ax iz`

irazyi` `xwiya `p`e?jal :ax dil xn`

.zxhtine ,jqp`ìàåîùã àúâåìôá éâìôéî÷å
éñà áøåzkqna "mixcp drax`" wxta opzc Ð

mzde ,'eke minkg exizd mixcp drax` :mixcp

.edl yxtnïðáødl`y jixv oi`c ixaq Ð

.ixy ikd meyne ,l`enykéñà áøë ïåòîù éáøå
ikd meyne ,mkgl dl`y `la xqe`c Ð

.el exizd `ly onf lk xqzinäðùîøîà
øéæð çìâì éìòå øéæð éðéøäly enewna ip`e Ð

.ezglbz meia eizepaxw `iadl xg` xifpíà
äæ úà äæ ïéçìâî ïéç÷ô åéädf `ian Ð

edie ,df ly eizepaxw dfe df ly eizepaxw

cg` lk e`l m`e xg` oaxw `iadln mixeht

lk `iadl oikixve ,ely eizepaxw `ian cg`e

.xg` xifp ly zepaxw cg`e cg`

àøîâåäì àéòáéàilre xifp ipixd" xn` Ð

xn` `le "ip`e" xn`e exiag rnye "xifp glbl

.icin ezåäî"ip`e" xn`c i`d :opixn` in Ð

glbl aiigine xifp iede ,rnyn `xeaic dilek`

.xg` xifpàâìôà éðàå øîàã àä àîìã åà
òîùî äéøåáéããliawc `ed ediipin `cgc Ð

ediiexz` la` ,glbl e` zexifp e` Ð dielir

.rnyn `làôéñà åà àùéøà`yix` Ð

:rnyn `tiq` e` ,jzenk zexifpa ip`e :rnyn

.jzenk xifp glb` ip`eéìòå éðàå øîàãîÐ

xn`c i`dc dpin rny Ð ediiexzl ipzwcn

,dpine .dixeaic `blt` `l` i`w `l "ip`e"

"ip`e" dpin rny Ð "glbl ilr" xn`wcn

zexifpa ip`e :rnyn ikde .i`w dixeaic zlgz`

.jzenk xifp glbl ilre ,jzenkéëäã éàîîå
àåädixeaicc `blt` "ip`e"c ,zxn`wck Ð

i`w?:il zxn` i`e .i`w dixeaic dilek` `nlc

dnl "ilr" ,rnyn dixeaic dilek` "ip`"c oeik

il?iyexit `l` ,jixhvin `l i`ce edi`

`da ilr :xn`c enk rnync ,`zlinl yxtnw

.`zlinéëä àîéú àì éàã`xeaic` i`w "ip`e"c `l` ,dl yxtn `w iyexitc Ð

dnl mzd 'ek "glbl ilr ixd" :ipzwc oizipznc `tiq ,`tiqc `xeaic` "ilr"e ,`yixc

.'ek ilàùéø àîìùá úøîà éàda lawn `wc meyn xninl jl `kixv "ilre" ipzc Ð

zxn` i` `l` .jixv `lc "ilr" oizipzn jci` `tiqa `pz ikd` Ð (`tiqc) dxeaica

in :xninl `ki` `zyd ,dixeaic dilek` "ip`e" i`w `dc ,`kixv `l `yixc "ilr"c

`kixv `lc `tiqe `kixv `lc `yixa "ilr" `pz ipzinl `zlin `d ik zciar?`l` !

.dpin rny ,i`w dixeaicc `blt` "ip`e" :dpin rny e`l
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éáøìåle`yl jixv zexifpd seqa mb ,xifiy jixv zexifpd zlgzac ikid ik Ð oerny

.elek xizdleéàåleki epi`y ,qpe` aiyg df Ð oiqpe` ixcpa `ni` zira

.oii `la zeigléøãðutg jl oz` m` ilr df xkk mpew" xne` xkendy oebk Ð oifexif

xzei jl oz` m` ilr df xkk mpew" e` ,oifexif ixcp df ixd Ð "oixpic drax`n zegta df

xpic dylya zepwl mdipy oevxe "mixpic ipyn

,dl`y cer oikixv oi`e ,oifexif ixcp df ixd Ð

.opaxcn xn`c o`nléøãðmpew" Ð zebby

.meid lk`y gkye ,"meid izlk` m` df xkk

éøãðoebk :(`,fk) mixcpa yxtn Ð miqpe`

rxi`e ,ipelt meia elv` lk`iy exiag exicdy

le`yl jixv m` ,elv` `al leki `ly qpe` el

.mzd i`xen` da ibilt Ð opaxcn xcp eze` lr

éøãðmixcpa :yexit ,mzd yxtn Ð i`ad

xcpd zrya mzd ?inc ine :xn`z m`e .(a,ck)

xnbe ,lek`le jlil xeaq `dc ,qpe`d rci `l

o`nl ,opaxcn le`yl jixv ikdle Ð xcpe

,qpe`d rci xcpd zrya Ð `kd la` .xn`c

ileklc xninl `ki`e ,xcpe xnb `l `nzqne

:mz epiax yxtne !dl`y ira `l `nlr

oebk ,ok ixg` `a qpe`dy ixii` inp oizipznc

`la zeigl lekie wfge `ixa did xcpd zryac

`le xiyr did dlgz e` .yilgd seqale ,oii

,inp i` .iprd seqale ,miznl lthil jixv did

,oiey eale eit oi`c `kid df oic dil iziin

mzd `da ibiltcdl`y ira i` i`xen`

ok enke :d"dbd .`kd ibilt inp ikde ,opaxcn

`l eal la` ,oiin xifp zeidl did eit oizipzna

iala iziid xeaqk Ð "la`" xn`c dne .did

.xcpd iziyrykéðéøäxifp glbl ilre xifp

zexifpa aiig envra Ð "xifp ipixd" ik Ð

,xg` Ð "xifp glbl ilre" ,eizepaxw `iadle

,dilr liig zexifp `zyd .eizepaxw `iadle

.eizepaxw `iadle xg` xifp glbl jixv dzre

glbl ilre ip`e :yexit ,ip`e :xn`e exiag rnye

ly zglbz mbe [zexifp] dilr liig Ð xg` xifp

.xg` xifpíàåÐ df z` df oiglbn oigwt eid

,mei miyly ezexifp dyri cg`e cg` lk :yexit

dedc icin .ixhtne ,exiag xeara oaxw `iane

exear oaxw `ian did m` `nlra yipi``

,xg`l glbl xcpy dnn xhtp df mbe .xhty

`iai `l cg` lk ik `vnp .xg`l glb ixdy

dixcp ici inp .[`vi] ikd elit`e cg` oaxw `l`

glibe mei miyly zexifp dyr xg` e`la ixdy

.exiaglíàå,df zegwt mdl oi`y Ð e`l

glbl jixv Ð envrl oaxw `iad cg` lk `l`

.eizgz eizepaxw `iadle ,xg` xifplòîùå
lr ?[edn] ,cer [xn`] `le Ð ip`e xn`e exiag

ipyd aiige ,rnyn oey`xd ly xeaic dilek

`xeaic diblt lr `nlc e` ,glble xifp zeidl

e` zexifp e` `l` ipyd eilr law `le ,rnyn

.xg`l zglbzøîà÷ãîrny ilre ip`e

`bltc ,mixeacd ipy xn` `l m` Ð dpin

.rnyn `xeaiccäðéîådf mb ,xnelk Ð

Ð "glbl ilre" xn`wcn Ð oizipznn heytiz

.rnyn exeaic zligz lr Ð "ip`e" dpin rny

íìåòìÐ `zlin jda ilre xn`w i`n ilre meyn i`e rnyn dixeaic dilek` ip`e

.opeyl (lr) letkl mc` ipa jxc enk ,xg`l zglbz zexifp xak izlawy dne ,xnelk

.`nw xeaic` zglbze xifpa aiignc "ilre" xn` `l m`c oicd `edeòîùåxn`e exiag

xac `l` eilr law `l oey`xd ixde ?ilin izxz `ki` in ,xifp ivg glbl ilre ip`e

.cg`

íåùî`l "ip`e"c opireny`l "ilre" ipzinl jixhvi`c Ð `kixvc `yix

ab lr s` "ilr"c `tiq `pze ,dixeaicc `blt` `l` i`w
`lc
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àì eléôàc éøîàc ïðaøì ;àãçî øæðc ïBâk ¯ àLéø¥¨§§¨©¥£¨§©¨©§¨§¦©£¦Ÿ
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áøc déøa àðeä áø déì øîà .òîLî àøeaéc úléçz§¦©¦¨©§©£©¥©¨§¥§©

ì òLBäé"éðàå" Cì àîéà íìBòì ?éëäc éànî :àáø §ª©§¨¨¦©§¨¦§¨¥¨¨©£¦
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ì øîBàä :ïðçBé éaø øîà óñBé øaBçeìL ©¥¨©©¦¨¨¨¥¦§
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נזיר. הריני נזיר - פרק שני דף יא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc xifp(iriax meil)

a,àLéøxaecn ,'oiia xeq` xifpdy rcei ipi`' xne`aøæðc ïBâk ¥¨§§¨©
àãçîixdy ,xifpd ixeqi`n cg`n wx zexifp laiw dligzny - ¥£¨

,dfa ewlgpe ,mwlg z` rci `léøîàc ïðaøìlirl dpyna(:b) §©¨¨§¨§¥
eléôàcm`ïäî úçàî àlà øæð àìwx zexifp laiw m` elit`y - ©£¦Ÿ¨©¤¨¥©©¥¤

e ,zexifp eilr dlg eppipra mb ,zexifp eilr dlg cg` xeqi`néåä̈¥
øeñàå øéæðe .lkdaílekî øéfiL ãò øîàc ïBòîL éaøìdlgy - ¨¦§¨§©¦¦§§¨©©¤©¦¦¨

`ly oeik ,o`k s` ,mixeqi`d lk z` lawn m` wx zexifp eilr
,oii xeqi` eilr laiwøzeî.llk zexifp eilr dlg `ly ,mleka ¨

a la`àôéñxaecneälekî øãðcjk xg`e ,mixeqi`d lkn - ¥¨§¨©¦§
,eqpe` zngn hxgznàãçî ìéLzéàåkgl l`ype -el xiziy m §¦§¦¥£¨

'il mixizn minkgy iziid xeaq' dpynd zpeek efe .mdn cg`
,jtidle ,mzwelgna ielz df s`e .cg` xeqi` lr l`ypy ,'eke

éøîàc ïðaøìyeléôàm`,øéæð éåä ïäî úçàî àlà øæð àìoklék §©¨¨§¨§¥£¦Ÿ¨©¤¨¥©©¥¤¨¥¨¦¦
ìéLúî`ayk -l`ydl xifpdeäééðéî àãçî,cg` xeqi`n - ¦§¦¥£¨¦©§

,el exizn mkgdeéøzLéàmyk ik ,mleka xzen `ed ixd - ¦§§¥
lr l`ypd mb jk ,xifp dyrp cg` xeqi`n zexifp lawndy

la` .ezexifp zxzip cg` xeqi`øîàc ïBòîL éaøìxifp epi`yãò §©¦¦§§¨©©
,ílekî øéfiLoklàeääî énð ìéLúî ékxeqi` lr l`ypyk - ¤©¦¦¨¦¦§¦©¦¥©

zxzip ezexifp oi` ,cg`eälekî ìéLúîc ãòlr l`yp m` `l` - ©§¦§¦¦§
e .mlekéðz÷ éëä íeMî,dpyna,øñBà ïBòîL éaøå`ly oeik ¦¨¦¨¨¥§©¦¦§¥

.mlek lr l`yp
:`tiqa zwelgnd z` iyily ote`a zayiin `xnbdúéòa éàå§¦¨¥

,àîéàmixizn minkgy iziid xeaqk' xne`d iabl zwelgndy ¥¨
lr lawnd oipra mzwelgnl dxeyw dpi` 'eke 'ilzvwn ei

`l` ,mixeqi`aoipr,éâìôéî à÷ ïéñðBà éøãðìàeîLc àzâeìôáe §¦§¥¨¦¨¦§§¥¦§§¨¦§¥
éqà áøåmixcp zkqna iq` axe l`eny ewlgpy zwelgna -(:`k) §©©¦

.oldl x`aziy enke oiqpe` ixcp iablïðúcmixcpa epipy jky - ¦§©
(:k),äòaøàipte`,íéîëç eøézä íéøãð:md el`eïéæeøéæ éøãð- ©§¨¨§¨¦¦¦£¨¦¦§¥¥¦

legiy ezpeek oi`e ,ezrca cenri `ly exiag z` fxfl ick xcepd
.xcpdéàáä éøãð`edy i`pza mneiw z` dpzn xcepdy mixcp - ¦§¥£©

.`nfeb xacúBââL éøãðgkye ,dn xac rxi`y i`pza xcepd - ¦§¥§¨
.bbeya xcpy `vnpe ok rxi` zn`ayïéñðBà éøãðxcepd dlzy - ¦§¥¨¦

.qpe`a i`pzd miiwzpe i`pza xcpd zelg z`øîà äãeäé áø øîàå§¨©©§¨¨©
eìlä íéøãð äòaøà ,éqà áø` ,mdil`n mixzen mpi``lïéëéøö ©©¦©§¨¨§¨¦©¨§¦¦

,íéîëçì äìàL,dcedi ax siqene .xcpd z` xizi mkgdeék §¥¨©£¨¦¦
ìàeîLc dén÷ dúéøîà,l`eny iptl z`f izxn`yk -éì øîà- ©§¦¨©¥¦§¥¨©¦

,xn`e dnzéðz÷ àpz','íéîëç eøézä,mdil`n mixzeny epiidc ©¨¨¨¥¦¦£¨¦
zøîà zàåyíéîëçì äìàL ïéëéøöi`ce `l` ,mixeq` df `lae §©§¨§©§§¦¦§¥¨©£¨¦

xne`d iabl epizpyna mi`pzd ewlgp dfae .mdil`n mixzen
ewlgpe ,jk lr qep` `edy ,'oiia `l` zeigl leki ip` oi`y iptn'

,iq` axe l`eny zwelgna minkge oerny iaxéøáñ ïðaø©¨¨¨§¥
ìàeîLkeilr dlg `le ,mdil`n ixnbl mixzen oiqpe` ixcpy ¦§¥

,zexifpïBòîL éaøåxaeqéqà áøklr wx mixzen oiqpe` ixcpy §©¦¦§§©©¦
:xq` okle ,dl`y ici

äðùî
xne`d,'øéæð éðéøä'cer siqede'øéæð çlâì éìòå'`iadl ilr ixde - £¥¦¨¦§¨©§©¥©¨¦

.xifp ly zepaxw'øéæð çlâì éìòå ,éðàå' ,øîàå Bøéáç òîLåmb - §¨©£¥§¨©©£¦§¨©§©¥©¨¦
ok exn`y oeikn .xifp zepaxwa aiigz` ip` mbe xifp did` ip`
zepaxw `iadl mdn cg` lk aiig sqepae ,mdilr zexifp dlg
zepaxw z`ada ic `le .zexifpd meiw caln ,xg` xifp xear

k dfy ,zexifp eilr dlg 'xifp ipixd' zxin`a ik ,envrlmb lle
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קפז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `i sc xifp(iriax meil)
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xcde"קפח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc xifp(iying meil)

àö'mewn dfi`l -,'äMà éì Lc÷åa z`f el xn`eíúñ`ly - ¥§©¥¦¦¨§¨
.yciw dy` efi` reci `le gilyd zne ,zniieqn dy` el yxit

øeñàglyndíìBòaL íéLpä ìëan ,mrhde .y meyä÷æçlr ¨§¨©¨¦¤¨¨£¨¨
çéìLyBúeçéìL äNBò,,dy` el yciw ok`y mihwep ep` okle ¨¦©¤§¦

déì Léøt àìc ïåéëå,ycwi dy` efi` yxit `ly oeike -àì àä §¥¨§Ÿ¨¦¥¨Ÿ
òãércei glynd oi` ixd -déì Léc÷ eäéð éädy` efi` - ¨©¥¦©¦¥

yi dy` lk lr ik ,mleray miypd lka xq`p okle ,el dycwzp
dxeq` `id ixde ,el dycwzpy dy`d zaexw `id `ny yeygl

.eilr
:dpynn df oic lr dywn yiwl yixïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déáéúéà¥¦¥¥¨¦§©¦¨¨

mipiw zkqna dpynn(`"n a"t)epaxwl yixtdy mc`a dpcy ,ï÷¥
zeter bef -äîeúñdlerl ser dfi` oiicr xxeane yxetn oi`y - §¨

,z`hgl dfi`eíìBòä øéåàì ïäî ãçà ìæBb äçøtLon dnlrpe ¤¨§¨¨¤¨¥¤©£¦¨¨
,oirdäçøtL Bàmdn cg` lfebúBúnä úBàhç ïéáìze`hg - ¤¨§¨§¥©¨©¥

odipia lfebd axrzpe ,oaixwdl xyt` i`e zeznen zeidl opicy
,envr ipta xkip epi`eïäî ãçà únL Bà.yixtdy zelfebd on - ¤¥¤¨¥¤

,daxwdl cg` lfeb wx ecia x`ypy xg`n ,el` mipte` lkaçwé¦©
oa didiy ,xg` lfebì âeæd lfebéðM.xzepy ©¥¦

oa zgwl leki dnezq owa `weecy dpynd on yiwl yix wiicne
,ipyl befeléàåaúLøBôî ï÷z`hgl dfi`e dlerl dfi` yxity - §¦¥§¤¤

,mlerd xie`l cg` gxteäðwz Bì ïéàlfebd m` reci oi`y meyn ¥©¨¨
dler ly daxwdd ipice ,dlerl e` z`hgl yxted x`ypd
zyxetn owa s`y ,jkn rnyn mewn lkne .dfn df mipey z`hge

,cg` dpnn ca`e dyxtedy efd owd z` `l` milqet oi`eléàå§¦
øàLdàîìòa ïépé÷mlera ze`vnpd -ïðwzéî.od zepwezn - §¨¦¦§¨§¨¦©§¨

epaxw `iadl leki ,zetqep mipiw `iadl owd lra aiigzi m`e
.mlera mi`vnpd zelfebd lknådywéànà-`iadl leki recn §©©

,xg` owàîéìlràãçå àãç ìk,mleray lfeb lk lr -éàä àîìc ¥¨¨£¨©£¨¦§¨©
eäéðe` daif lr yxted xaky oeike ,gxty lfebd edf `ny - ¦

f dnae .zxg` dxtkl e`iadl leki oi` ,miniieqn zrxvdpey d
wtqd zngn mleray miypd lk z` xq`y opgei iax ly epicn

.dzaexw z` gilyd yciw `ny
:`iyewd z` dgec opgei iaxdéì øîà,yiwl yixl opgei iax ¨©¥

àðà àðéîà÷oiprl izyyg ip` -àãééð àìc ,äMàdff dpi`y - ¨£¦¨£¨¦¨§Ÿ©§¨
,dziaa dreaw `l` dnewnnzà éì zøîàåzeywdl `a dz`e - §¨§©§¦©§

n ilrãééðc àøeqéà,mewnl mewnn rpe lhlHOW xeqi` xacn - ¦¨§¨¥¤¦©§¥
oi`y .cg` mewna mireaw mpi`e zr lka migxety zelfebk
xg` jlil epl yi enewna reaw epi`y lfeba ik ,dfl dfn zeywdl
oi` ,dnewna dreawd dy`a la` ,miyecw mpi`y zelfeb aex
xnelk ,dvgn lr dvgnk reaw lky itl ,aexd xg` mikled
aygp ,herin `l` epi`y it lr s` ,enewna reawd xeqi`y

.el zeycewn mlerd zeypn zivgn eli`ke ,dvgn lr dvgnk
:oiprd x`al siqen opgei iaxàîéz éëåz` zegcl xn`z m`e - §¦¥¨

ixdy ,dy`l lfeb oia izwligy ixaCãééð énð àëäxeqi`d mb - §¨©¨¨©¦¨¥
dievn dpi` dy` mb `ldy ,rpe lhlHn [dy`-] o`k xaecnd¦©§¥

e ,dziaa zr lkaøeîéà,xn`ze -`nyLéc÷å çkLà à÷eLa- ¥§¨©§©§©¦
df ote`ae ,dziaa `le ,my dyciwe weya gilyd d`vn `ny
yi .`id herin `l` mlerd zeypn zivgnk dlewy `id oi`

ik ,dy`l zeter ow dnec oi` mewn lkny ayiilíúä,my - ¨¨

`id `ld ,dy` iablàúeçéðì àøãädzgepn mewnl zxfeg - ©§¨§¦¨
la` ,zeriaw mewn `edy dziaaï÷ éab,lfeb epnn gxtyéî ©¥¥¦

àøãäsr `ed ixd ,eil` xfeg `edy reaw mewn lfebl yi ike - ¨§¨
dy` ,xnelk .aexd xg` ea mikled okle ,mlerd lka gxete
oekyl dkxcy oeikn ,dzial uegn `idyk mb reaw xack zipecip
ekxcy ser ok oi`y dn ,dryl `l` epnn z`vei oi`e dziaa

.zr lka reple cecpl
ycwl gily gleya opgei iax ly epic z` x`al dtiqen `xnbd

:dy`ïðçBé éaø äãBîe ,àáø øîàdy` el ycwl gily gly m`y ¨©¨¨¤©¦¨¨
glynd xq`p `l ,gilyd zneúa àì dì ïéàL äMàadiept §¦¨¤¥¨Ÿ©

,[d`eyp izla]úa àìådúa àìå úadíà àìå íà àìå ïad lyíà §Ÿ©©§Ÿ©¥§Ÿ¥§Ÿ¥¥
úBçà àìå,,[diept `idy] el` lkn zg` elit` dl oi`y oeikny §Ÿ¨

dl oi`y xg`n ,el zycewn dzaexw `ny yeygl mewn oi`
,ycwzdl zeie`xd zeaexwdì äúéäL ét ìò óàådy`l-] §©©¦¤¨§¨¨

[ycwl glynd dvexyúBçàdryay `l` ,diept `id zrky ¨
,d`eyp dzid gilyd z` glyyïàkî øçàì äLøbúðåxg`l - §¦§¨§¨§©©¦¨

z` gilyd el yciw `ny yeygl oi` ,gilyd z` glyy
dcen dfa okle ,xg`l d`eyp dzid dry dze`a ixdy ,zeg`d

opgei iaxàéøL àéääc,zeiept zeaexw dl oi`y ,dy` dze`y - §©¦©§¨
.glynl zxzen
:`xnbd zl`eyàîòè éàîyciw gilyd `ny yeygp ,zxzeny ©©§¨

,jkl miyyeg oi`y ,`xnbd daiyn .diyexib xg` dzeg` z` el
meyndéì øîà à÷c àzòL àéääáceglyy dry dze`a - ¦§©¦©§¨§¨¨©¥

,glyndéøáâì ïáéñð äåä,xg` mc`l d`eyp dzeg` dzid - £¨§¦¨§©§¥
`ed llk ik ,dyxbzpy xg` s` gilyd dyciw `l i`ceae

,epiciaçéìL éeLî ékedpnn `ed oi` ,gily mc` dpnn xy`k - ¦§©¥¨¦©§©¤
`l`dén÷ àîéé÷c àúléîa`edy xnelk ,eiptl cnery xaca - §¦§¨§©§¨©¥

la` ,iepind zrya zeyridl ixyt`e onefnàîéé÷ àìc àúléîa§¦§¨§Ÿ©§¨
dén÷,ezeyrl xyt` i`y xaca -,çéìL éeLî àìdy` ,okle ©¥Ÿ§©¥¨¦©

nfa d`eyp dzidydyxbzp m` s` ,gilyd dyciw `l ,edpiny o
.okn xg`l

:epizpynn `ax ixac lr dywn `xnbdïðzmc` ,dpyna epipy - §©
xn`yéìòå éðàå' øîàå Bøéáç òîLå ,'øéæð çlâì éìòå ,øéæð éðéøä'£¥¦¨¦§¨©§©¥©¨¦§¨©£¥§¨©©£¦§¨©

'øéæð çlâìoicd ,xifp ly zepaxwa aiigz`e xifp did` ip` mb - §©¥©¨¦
xifp xear mb zepaxw `iadl miaiig sqepae ,mixifp mdipyy `ed

e .xg`ïéçwt eéä íà,zepaxw ipy z`adn xhtidl mpevxae ¦¨¦§¦
äæ úà äæ ïéçlâî,exiag xear zexifp oaxw `iai cg` lk -íàå §©§¦¤¤¤§¦

íéøçà íéøéæð ïéçlâî ,åàì-mixg` mixifp xear sqep oaxw e`iai ¨§©§¦§¦¦£¥¦
,dywe .mdly calnäàøúa àîìLailre ip`e' xn`y ipyd - ¦§¨¨©§¨¨

,exiag zepaxw z` `iany jka excp z` miiwl leki 'xifp glbl
c oeikdén÷ äàîã÷ àkéàxcpy drya xifp did oey`xd xifpdy - ¦¨©§¨¨©¥

llka oey`xd mb did 'xifp glbl ilre' ipyd xn` xy`ke ,ipyd
,mlerd ixifp lkk dfäàîã÷ àlàmiiwl leki ji` oey`xd `l` - ¤¨©§¨¨

,ipyl zepaxw z`ada excp z`dén÷ äàøúa àkéà éîdid ike - ¦¦¨©§¨¨©¥
ixde ,'xifp glbl ilre' oey`xd xn`y zra eiptl xifp oexg`d
oi` `ax ixac itle ,oiicr xifp ipyd did `l oey`xd xcpy zra
i`cea ok m`e ,dzr miixyt` mpi`y mixac ezxin`a llek mc`
ipyd xear zepaxw `iadl aiigzdl oey`xd zpeek dzid `l

.dry dze`a xifp oiicr did `ly
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,xnelk ,'`irain `l' jxca diepy dpyndàéòaéî àì-jixv `l Ÿ¦©§¨
eprinydløîà ékxne`dy -àúééìòî äçðî éúééîc 'íéLãòî'- ¦¨©¥£¨¦§©§¦¦§¨§©§§¨

,mihgn epiidc ,dlern dgpn `ianyøîéîì àkéàc-xnel yiy §¦¨§¥©
cdéa øãäc àeä øcäéî-,'dgpn ilr ixd' xn`y dnn ea xfeg ¤§©§¨©¥

,'miycrd on' xne` `ed dzre ,dxenb dgpn aiigzdl dvxy

ì ñBôúeïBLàø ïBL-epiidc ,dligza xn`y dn itk milg eixac §¨¦
,dgpna aiigy heyt okle ,'dgpn ilr ixd'àlàelit`øîà ék- ¤¨¦¨©

m`xn`,'ïéøBòNä ïî'y xnel yi df ote`ayøîà÷ éëäc éàcå- ¦©§¦©©§¨¦¨¨©
,xnel oeekzp jkäLã÷ éà-dyecw didz izgpny okzi m` ¦¨§¨

øîBòä úçðîk§¦§©¨¤
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המשך כיאור למסטת נזיר ליום שני עמ' כ

jtdy in` cenr ai sc ± ipy wxtxifp
íúñ äùà éì ùã÷å àö.dy` efi`e xir efi`a el yxit `ly Ðäùåò çéìù ä÷æç

åúåçéìùrci `le dil yicw ediipin id el yxit `ly oeike .dy` el yciwe jlde Ð

e` dza e` dn` `id ef `nlc Ð `zzi` aiqpe yi`d eze` xcd i`e ,el yciw efi`

oiyecw) mzd xn`ck ,el zexeq` olek ode ,egely el yciwy dy`d dze` ly dzeg`

dy` z` ycwnd :[ux` jxc zkqn yix] (er

.zeixr ray eilr xqe`äîåúñ ï÷cg` Ð

,rxevne zclei dafde afd oebk ,oipiw iaiign

odl eyixtdyoiicre ,dpei ipa ipy e` oixez izy

,dlerl efi`e z`hgl efi` my odl e`xw `l

dgxty e` .mlerd xie`l odn cg` lfeb gxte

yngn my eidy oebk Ð zezn ze`hg oial

,'ek dilra extiky z`hg oebk ,zeznd ze`hg

dl oi`c ,`id efi` reci oi`e odipia daxrzpe

.dpwz aeyéðùì ìæåâ ç÷éyixti jk xg`e Ð

xn`w ikdl :oeilb) .dlerl cg`e z`hgl cg`

oia daxrzp eli`c Ð zeznd ze`hg oia

ivn Ð edpip dicic ze`hg jpde zeig ze`hg

`de ,i`dl bef dil ciare ediipin cg aqinl

.(dler dl aixw ded axrzp `lcï÷ åìéàå
úùøåôîefi` rcei epi`e odn cg` gxty Ð

efi` rcei oi`y itl ,dpwz el oi` Ð `id

oeik ,yxitc ab lr s`e .dlerl efi`e z`hgl

`lc ,`xkid eda zil Ð dinw ediiexz ied `lc

.dler e` z`hg ied ipy i`d i` rciøàù åìéàå
àîéì éàîàå ïð÷úî àîìòã ïéðé÷o`n lkl Ð

,lenz` ipeltl gxtc i`d epiid :oipiw iziinc

`edy zxn` `dc ,exiag oaxwa xtkzn `vnpe

!mleray miypd lka xeq`êì àðéîà äéì øîà
àãééð àìã äùà àðàjln za dceak lk"c Ð

lr dvgnk dil ded driawc li`ede ,"dnipt

,ciipc `xeqi`n il zazen z`e .xeq`e dvgn

meyn ,exzyilc `ed oica mzdc xninl `ki`c

`xizidc `aexn yixtc lk"c `nrh da zi`c

."yixtøåîéà éîð äùà éáâ àîéú éëåi`d Ð

yixt `aexn yixtc lkc Ð da ixzyile `ciipc ,`weya `zzi` `iddl digky` lra

,dreaw dl `ied Ð dzial `liirc oeik ,`zegipl `xcd `zzi` eli`c .inc `l izk` Ð

.`ciipc `xeqi` dl `ied mlerl Ð ow iab la`'åë úá äì ïéàù äùàá ïðçåé éáø äãåîå
úåçà àìå.diept dizeaexw ipdn `cg dl `ied okn xg`lc Ð 'eke it lr s`e .diept Ð

z` yciwe df `ae ,diept zg`de d`eyp zg`d dzid egely df gliyy onfac oeik

:xnel oiyyeg oi` Ð dieptd,dyxbzpy xg`l dzeg` z` yciwe o`kl `a egely `ny

ieyn ik `zlinc `nzqc .zeig` izy xeqi` meyn ea yie dzeg`a rbet df `vnpe

,dinw `niiw `lc `zlna la` ,`xeqi` `la dinw `niiwc `zlina Ð gily yipi`

yipi` ieyn `l Ð `xabl `aqpin ded i`dl gily ieyn `wc `zry `iddac ef oebk

.gilyàøúá àîìùá,d`ncw xifp ji`d dinw mi`w dfc Ð oey`xd z` glbn ikdl Ð

.ezglbz oaxwa aiigin dinw mi`we li`edc xninl `ki`eäàîã÷ àìàglbn i`n` Ð

ipyd z`?`lc `zlin :zxn`c `ed z`e ,dinw xifp i`d ded `l `zry `edda `de

z` df miglbnc zxn` i`n`e ,dielir ileawl dizrc` wiqn `l yipi`c dinw mi`w
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.`yix eh` ,`kixv `lcøåñàexq`i `nlr ileke :xn`z m`e Ð mleray miypd lka

xnel zepn`p miypdc ,mz epiaxle !gily ici lr dycwzpy `id z`f `nyc ,miyp `yil

i`n oiyecw oxear law mdia` m` zercei opi`y zephw ,zelecb gpiz Ð "izycwzp `l"

xza opilf`c ,`yil ixy `ed elit` `ziixe`cnc :xnel yie !dia` zn xake ?xninl `ki`

epi`e .`id zycewnd zeaexwn [xneln] `aex

`le mzq gily dyry Ð `nlra `qpw `l`

ipixg`le eqpw dicicle ,"zipeltl ycw" el yxit

,`ziixe`c `xeqi` iedile :[xn`z m`e] .eqpw `l

dvgn lr dvgnk reaw lke ,reaw dil `iedc

inc dvgnk reaw opixn` `lc :xnel yie !inc

xkip xzidde envrl xkip xeqi`dyk `l`

`l envrl xkip xeqi`d oi`yk la` ,envrl

.reaw opixn`

ï÷z`hg oi`iany zcleie dafe afc Ð dnezq

af :yexit Ð dnezqe .serd zlere serd

milra zgiwl zrya eyxit `l milrady dafe

i`c ,dnezq hwp ikd meyne .dlerl edfi`

,gxt edfi` yxtle jix`dl jixv did Ð zyxetn

xn`e epeyla xviw ikdle ,z`hgd [e`] dlerd

.mdn cg` gxtc

åìéàå`nil i`n`e opwzn `nlra oipiw x`y

eze` [`nlc] Ð `ed `cge `cg lk

`vi ji`e ,oae`xl xak rawede xnelk ,gxty

xak `de :xn`z m`e ?ezaeg ici ea oerny

dil rnync :xnel yie !eqpw `l `nlrlc epyxit

m` owzin oae`xl elit` ,`nlrc oipiw x`yc

eqpw `d ?i`n` ,[zxg` daifl] cg` owl jxhvi

,dipiw xny `ly edeqpwi inp ikd Ð dicicl

zeaifl rawede oey`x own gxt dfy xnele

!oey`x

äùàixnbl reaw `lc idpe Ð `ciip `lc

zvw `inc mewn lkn ,lirl izyxitck

.xingdl yie ,reawlà÷åùáÐ yicwe gky`

xnel epl did `weya dze` `vnc `kid xnelk

.reaw ded `l ok m`e ,`ied driaw `lc ,dycwl lkeiyíúäince Ð `zegipl `xcd

.reawl

äùàálk lv` .oqip ycg y`xa gily [e`pny] oebk :yexit Ð 'ek za dl oi`y

oqip ycg y`xa ze`eyp eed ,diyecwn xeq`l ef lgx die`xy ,dizeaexw

yxtnck ,glynl ef lgx zxzen Ð oiyecwd mei mcew eyxbzpy it lr s`e .gily edyryk

.oaiqp oiied xn`wc drync Ð `nrh

éëdy` el ycwiy ezrc [oi`] ,xnelk Ð dinw `niiwc dizlina gily yipi` ieyn

dxq`p `l Ð lgx ly dizeaexwn zg` yciw m` elit` ,jkld .ok ixg` dyxbzpy

jzrc `wlq `w `zyde .lgx iaexw iyecw elg `l jkl ,gily e`yr `edy oiyeciwa lgx

d`xza oizipzn `nlya :oizipzn` jixt jkl ,dinw i`wc icina `l` mc`d zrc oi`c

zepaxwa envr xhet jkle ,dilr dizrcc xninl `ki`e ,xak xcpy Ð dinw d`ncw `ki`

eilr ezrca did `l ok m`e ?oey`xd xcpyk d`xza `ki` in Ð d`ncw `l` .oey`xd

?ipy ly eizepaxw z`ada excpn xhti ji`e ,zepaxw `iadléàîikid ,xnelk Ð `nrh

oeylc meyn `l` ,"inc ikid" xnel dil ded oicd one dl yi dzre zeg` ?dl did `ly inc

oaiqpc oebk ixiinc xity rci ded mlerlc ,"`nrh i`n"c oeyld ayiil yie .dpeyn xifp

jklde ,dinw i`w `lc icina elit` mc`d zrc i`ce :yexit .'eke ciar ivn edi`c dizlina gily yipi` ieyn ik :ipyne !wtqn xeq`le wtql epl yi Ð eyxbzpy dzr mewn lkn ,ixabl

el ycwl gily dieeyl ivn `l Ð ziaiqp `dc Ð gily dyery drya diytp ciar ivnc dizlina `l` gily ieyn yipi` ivn `lc (`ra) `zegily la` .ipyd geliba xhtp oey`xd

dpi` Ð gilyd dycw s`e ,yxbzzyk s`mixne` oax zia ly micinlz mbe ,ixeara dlg iyixtde gnw il iyel :dzxiagl zxne` dy`dy mei lka miyrn `dc :xn`z m`e .zycewn
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íúñ äùà éì ùã÷å àö.dy` efi`e xir efi`a el yxit `ly Ðäùåò çéìù ä÷æç
åúåçéìùrci `le dil yicw ediipin id el yxit `ly oeike .dy` el yciwe jlde Ð

e` dza e` dn` `id ef `nlc Ð `zzi` aiqpe yi`d eze` xcd i`e ,el yciw efi`

oiyecw) mzd xn`ck ,el zexeq` olek ode ,egely el yciwy dy`d dze` ly dzeg`

dy` z` ycwnd :[ux` jxc zkqn yix] (er

.zeixr ray eilr xqe`äîåúñ ï÷cg` Ð

,rxevne zclei dafde afd oebk ,oipiw iaiign

odl eyixtdyoiicre ,dpei ipa ipy e` oixez izy

,dlerl efi`e z`hgl efi` my odl e`xw `l

dgxty e` .mlerd xie`l odn cg` lfeb gxte

yngn my eidy oebk Ð zezn ze`hg oial

,'ek dilra extiky z`hg oebk ,zeznd ze`hg

dl oi`c ,`id efi` reci oi`e odipia daxrzpe

.dpwz aeyéðùì ìæåâ ç÷éyixti jk xg`e Ð

xn`w ikdl :oeilb) .dlerl cg`e z`hgl cg`

oia daxrzp eli`c Ð zeznd ze`hg oia

ivn Ð edpip dicic ze`hg jpde zeig ze`hg

`de ,i`dl bef dil ciare ediipin cg aqinl

.(dler dl aixw ded axrzp `lcï÷ åìéàå
úùøåôîefi` rcei epi`e odn cg` gxty Ð

efi` rcei oi`y itl ,dpwz el oi` Ð `id

oeik ,yxitc ab lr s`e .dlerl efi`e z`hgl

`lc ,`xkid eda zil Ð dinw ediiexz ied `lc

.dler e` z`hg ied ipy i`d i` rciøàù åìéàå
àîéì éàîàå ïð÷úî àîìòã ïéðé÷o`n lkl Ð

,lenz` ipeltl gxtc i`d epiid :oipiw iziinc

`edy zxn` `dc ,exiag oaxwa xtkzn `vnpe

!mleray miypd lka xeq`êì àðéîà äéì øîà
àãééð àìã äùà àðàjln za dceak lk"c Ð

lr dvgnk dil ded driawc li`ede ,"dnipt

,ciipc `xeqi`n il zazen z`e .xeq`e dvgn

meyn ,exzyilc `ed oica mzdc xninl `ki`c

`xizidc `aexn yixtc lk"c `nrh da zi`c

."yixtøåîéà éîð äùà éáâ àîéú éëåi`d Ð

yixt `aexn yixtc lkc Ð da ixzyile `ciipc ,`weya `zzi` `iddl digky` lra

,dreaw dl `ied Ð dzial `liirc oeik ,`zegipl `xcd `zzi` eli`c .inc `l izk` Ð

.`ciipc `xeqi` dl `ied mlerl Ð ow iab la`'åë úá äì ïéàù äùàá ïðçåé éáø äãåîå
úåçà àìå.diept dizeaexw ipdn `cg dl `ied okn xg`lc Ð 'eke it lr s`e .diept Ð

z` yciwe df `ae ,diept zg`de d`eyp zg`d dzid egely df gliyy onfac oeik

:xnel oiyyeg oi` Ð dieptd,dyxbzpy xg`l dzeg` z` yciwe o`kl `a egely `ny

ieyn ik `zlinc `nzqc .zeig` izy xeqi` meyn ea yie dzeg`a rbet df `vnpe

,dinw `niiw `lc `zlna la` ,`xeqi` `la dinw `niiwc `zlina Ð gily yipi`

yipi` ieyn `l Ð `xabl `aqpin ded i`dl gily ieyn `wc `zry `iddac ef oebk

.gilyàøúá àîìùá,d`ncw xifp ji`d dinw mi`w dfc Ð oey`xd z` glbn ikdl Ð

.ezglbz oaxwa aiigin dinw mi`we li`edc xninl `ki`eäàîã÷ àìàglbn i`n` Ð

ipyd z`?`lc `zlin :zxn`c `ed z`e ,dinw xifp i`d ded `l `zry `edda `de

z` df miglbnc zxn` i`n`e ,dielir ileawl dizrc` wiqn `l yipi`c dinw mi`w

df?
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.`yix eh` ,`kixv `lcøåñàexq`i `nlr ileke :xn`z m`e Ð mleray miypd lka

xnel zepn`p miypdc ,mz epiaxle !gily ici lr dycwzpy `id z`f `nyc ,miyp `yil

i`n oiyecw oxear law mdia` m` zercei opi`y zephw ,zelecb gpiz Ð "izycwzp `l"

xza opilf`c ,`yil ixy `ed elit` `ziixe`cnc :xnel yie !dia` zn xake ?xninl `ki`

epi`e .`id zycewnd zeaexwn [xneln] `aex

`le mzq gily dyry Ð `nlra `qpw `l`

ipixg`le eqpw dicicle ,"zipeltl ycw" el yxit

,`ziixe`c `xeqi` iedile :[xn`z m`e] .eqpw `l

dvgn lr dvgnk reaw lke ,reaw dil `iedc

inc dvgnk reaw opixn` `lc :xnel yie !inc

xkip xzidde envrl xkip xeqi`dyk `l`

`l envrl xkip xeqi`d oi`yk la` ,envrl

.reaw opixn`

ï÷z`hg oi`iany zcleie dafe afc Ð dnezq

af :yexit Ð dnezqe .serd zlere serd

milra zgiwl zrya eyxit `l milrady dafe

i`c ,dnezq hwp ikd meyne .dlerl edfi`

,gxt edfi` yxtle jix`dl jixv did Ð zyxetn

xn`e epeyla xviw ikdle ,z`hgd [e`] dlerd

.mdn cg` gxtc

åìéàå`nil i`n`e opwzn `nlra oipiw x`y

eze` [`nlc] Ð `ed `cge `cg lk

`vi ji`e ,oae`xl xak rawede xnelk ,gxty

xak `de :xn`z m`e ?ezaeg ici ea oerny

dil rnync :xnel yie !eqpw `l `nlrlc epyxit

m` owzin oae`xl elit` ,`nlrc oipiw x`yc

eqpw `d ?i`n` ,[zxg` daifl] cg` owl jxhvi

,dipiw xny `ly edeqpwi inp ikd Ð dicicl

zeaifl rawede oey`x own gxt dfy xnele

!oey`x

äùàixnbl reaw `lc idpe Ð `ciip `lc

zvw `inc mewn lkn ,lirl izyxitck

.xingdl yie ,reawlà÷åùáÐ yicwe gky`

xnel epl did `weya dze` `vnc `kid xnelk

.reaw ded `l ok m`e ,`ied driaw `lc ,dycwl lkeiyíúäince Ð `zegipl `xcd

.reawl

äùàálk lv` .oqip ycg y`xa gily [e`pny] oebk :yexit Ð 'ek za dl oi`y

oqip ycg y`xa ze`eyp eed ,diyecwn xeq`l ef lgx die`xy ,dizeaexw

yxtnck ,glynl ef lgx zxzen Ð oiyecwd mei mcew eyxbzpy it lr s`e .gily edyryk

.oaiqp oiied xn`wc drync Ð `nrh

éëdy` el ycwiy ezrc [oi`] ,xnelk Ð dinw `niiwc dizlina gily yipi` ieyn

dxq`p `l Ð lgx ly dizeaexwn zg` yciw m` elit` ,jkld .ok ixg` dyxbzpy

jzrc `wlq `w `zyde .lgx iaexw iyecw elg `l jkl ,gily e`yr `edy oiyeciwa lgx

d`xza oizipzn `nlya :oizipzn` jixt jkl ,dinw i`wc icina `l` mc`d zrc oi`c

zepaxwa envr xhet jkle ,dilr dizrcc xninl `ki`e ,xak xcpy Ð dinw d`ncw `ki`

eilr ezrca did `l ok m`e ?oey`xd xcpyk d`xza `ki` in Ð d`ncw `l` .oey`xd

?ipy ly eizepaxw z`ada excpn xhti ji`e ,zepaxw `iadléàîikid ,xnelk Ð `nrh

oeylc meyn `l` ,"inc ikid" xnel dil ded oicd one dl yi dzre zeg` ?dl did `ly inc

oaiqpc oebk ixiinc xity rci ded mlerlc ,"`nrh i`n"c oeyld ayiil yie .dpeyn xifp

jklde ,dinw i`w `lc icina elit` mc`d zrc i`ce :yexit .'eke ciar ivn edi`c dizlina gily yipi` ieyn ik :ipyne !wtqn xeq`le wtql epl yi Ð eyxbzpy dzr mewn lkn ,ixabl

el ycwl gily dieeyl ivn `l Ð ziaiqp `dc Ð gily dyery drya diytp ciar ivnc dizlina `l` gily ieyn yipi` ivn `lc (`ra) `zegily la` .ipyd geliba xhtp oey`xd
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jtdyקצ ina cenr ai sc ± ipy wxtxifp
àúùä äéôåâ åäéà äéì ãáò éöîã .'åë àðçëùî éà øîà÷ éëä`ixyc `zzi`a oebk Ð

:dil `ixzyn `l `zry `iddac `kid iwet`l ,diläì øôéäå äì øôä)ly egely Ð

.(ezenk mc`'åë àáàù ãò ïàëî éøåãúùoi` diy`i iax xn` ikc jzrc `wlq `w Ð

.xtin ivn `l inp edi`c lrac dicic iab ixn`c ,opaxc `ail` Ð xtin qetexhet`éàå
ñåôåøèåôà åðøéôé äùéàå àðîçø øîàã åàì

øôéî äåäxtin ivn `l lrac ab lr s`e Ð

yipi` ivn `lc `zlina `nl` .`zyd

.gily dil ieyn `zyd carinléëä éàÐ

gily iieeyl dil dnl ,xtin ivnc?dl xtil

!xzl`l lraøáñ`pkixv `l :lra i`d Ð

`nlc ,jxcl `v`y drya `l` dl xtdl

e` `picxhn e` `pilzyin `zry `edda

carilc qetexhet`l xn`w jkld .`pgzx

edi`.äðùîøéæð éöç çìâì éìò éøäÐ

gelib ly eizepaxw ivg `iadl ilr ixd :xn`c

.cg` xifpøéæð çìâî äæå íìù øéæð çìâî äæ
íìùoaxw `le oi`vgl xifp epivn `ly Ð

eixac `iven mc` oi` :xaq `ede .oi`vgl

.dlhalíéøîåà íéîëçåodipy e`iai Ð

`l ixdy ,oixeht eidie cg` xifp ly eizepaxw

.xifp ivg `l` cg` lk exfpàøîâàáø øîà
ivg xn`c `kid lk micen lkd :opiqxb ikd Ð

.iiezi`l ira oaxw dilek 'eke ilr xifp zepaxw

.`bltl zexifp ogky` `l `dc Ð `nrh i`n

ixd xn`c `kid ,oizipznc `pyila ibilt ik

ilr ixd xn`c oeik xaq xi`n iaxc ,glbl ilr

xcdc i`de ,xifpc oaxw dilek` aiigi` glbl

ik lk ixaq opaxe ,dipink lk e`l xifp ivg xn`

mdipy oiae ,`ed enr egzte xcp Ð `peeb i`d

mixtq `ki`e .`ed cg` xcpc ,oaxw oi`ian

aizk ikd `l` ,"`ax xn`" jd eda aizk `lc

`l `din xifp ,xnelk .iiezi` ira oaxw :eda

cge cg lkc li`ed ,jpdc odizepaxwa xhtin

ogky` `l eze zexifpc `blt diielir laiw

Ð edpi` dil iziin `wc i`de ,`bltl zexifp

`pyila ibilt ik .dacp meyn dil iziil

`le ,"glbl ilr ixd" xn`c oebk ,oizipznc

:xaeq xi`n iaxc ,"ilr zexifp ivg" mzqa xn`

oaxw dilek` Ð "glbl ilr ixd" xn`c oeik

,zexifp oaxw i`da xifp dia xhtine ,zexifp

`ed xcdin Ð "zexifp ivg" xn` xcdc i`de

xcp :ixaq opaxe .dipink lk e`le ,ira `wc

eizepaxwa xifp xhtin `le ,`ed enr egzte

.iiezi` ira cg` oaxw `din mdipye .ji`dc

ixd" cala cg` xn` eli` :[`pixg` `pyil]

oaxwc ecen opax elit` Ð "xifp ivg glbl ilr

`l `dc Ð `nrh i`n .iiezi` ira mly

`pyil` ibilt ik .`bltl zexifp ogky`

oaxw oi`ian mdipy oiac ,ixz `ki`c oizipznc

aiigin "ilr ixd" xn` ik :xaq xi`n iax ;mly

xcd ike ,oaxw dilek`lk e`l "xifp ivg" xn`

glbn df jkld .oey`x oeyl qetzc ,dipink

iede ,oi`vgl oaxw ied `l Ð oepi` ixzc oeik :ixaq opaxe .mly xifp glbn dfe mly xifp

glbn df jkld .dlgzkl xn`c "ilr" yexit "xifp ivg glbl" xn` ikc ,enr egzte xcp

.oi`vgl oaxw ied `l mly oaxw oi`ian mdipy oiac oeikc ,xifp ivg glbn dfe xifp ivg

äðùîøéæð äæ éøä ñåðéâåøãðàå íåèîåè åà úá åì ãìåð.ixwin `din clec Ð
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àîòèozpei iaxcnc ,diy`i iaxl mb iaeze`l dil `gip Ð epxiti dyi` `pngx azkc

.[`icda] iaeze`l ivnéøä,`ed zerha dnwdc .melk xn` `l oiniiw od

.miwdl dil xyt` i`y xaca [xecz] `nycøôéì.ezian `viyk yexit Ð `ed dl

àîìãzepnl dvex jkle .jxcd on Ð `pcixhin e` ,dbby oeyl Ð `pilzyin

ayein didi qetexhet` eze`e ,qetexhet`

edi` dl xtil izk`e :xn`z m`e .ezrca

yie !ezrca ayeine dzr xkef `ed ixdy ,eiykrn

mixcp `l` xten `diy xnel dvex epi`c :xnel

eczyiptly mixcp `l la` ,jli`e rqi ikn x

dl `nilc :dyw la` .dyw zvw dfy ,ezriqp

aey`y cr rq`ykn ixeczy mixcp lk" `zyd

dhhw letz jk jeznc :xnel yie !"oixten edi

ol `irain mixcpae .mlerl dl dyw dfy ,mdipia

dxtd mbe ,lew zriny `la xtin ivn dlra i`

,xcpd lrad rnyc cr zlren [dpi`] gilyc

:yxtp df yexitle .(a,ar) mzd dl iwen ikdc

,dlra dl xti rqiyk :yexit Ð edi` dl xtil

m`e .xcpd rnyie lrad `aiykl dxtdd lireze

cexh didi `ny Ð rnyie aeyiy cr xtdl oizni

dl xtil :jixt jkle ,xtdln wezyie ,rnyiykl

i` `nlyae .rnyiyk dxtdd lireze ,`zydn

:ipyne .xtin ivn [`lc] ,`gip Ð opaxk xaq

cr .ziyixtck ,rqil dvxiyk `pcixh `nlc

.d"dbd o`k

òîùå`dc ,hwp icka Ð ip`e xn`e exiag

.ibilt inp oey`xaøîàlkd `ax

oaxw ivg ilr xifp zepaxw ivg xne`a micen

ivg" xn`y ,oaxwa ivgd dlzy oeik Ð iziin

[zaiz] cgiy ,oaxwc `blt i`ce Ð "zepaxw

Ð "ilr xifp ivg zepaxw" :"xifp" zaizn "ivg"

.iiez`l dil ira mly oaxwéàî`lc `nrh

"ivg" zaiz jnqc oeikc Ð `bltl zexifp ogky`

exeaicn rnyn (zaizn) (zaizn) "xifp" lv`¦¥©

xifp ivg mey aiig oi`e ,i`w zexifp` "ivg"c

.mleraéë[xne`a] Ð oizipznc `pyila ibilt

Ð "glbl ilr ixd" xn`c oeike "xifp ipixd"

oeyl qetzc ,xi`n iaxl oaxw dileka aiigine

iede ,dipink lk `l Ð "xifp ivg" xn` ike ,oey`x

.mly oaxw iziinc "ilr xifp ivg zepaxw" xne`k

ilr xn`c oeik" `pyil i`d xn`w i`n` :dywe

[xne`k] incc `icdl `nil ?"[dileka] aiigi`

,egzte excp :ixaq opax ,"zexifp ivg zepaxw"

`dc :xnel yie !ilr xifp zepaxw ivg xne`k iedc

ira dlekc ,"ilr xifp ivg zepaxw" `ax xn`c

rnyn la` ,"xifp"` i`w "ivg"c meyn Ð iiezi`

inke ,"ilr"` i`w "ivg"c `pyilc oizipzna edl

."ilr xifp zepaxw ivg" xn`y

éðéøäd`ced :yexit Ð oa il didiyk xifp

ipkife ippgy `ed jexa yecwdl gaye

.`hiyt :jixt `xnba .xifp ipixd Ð oa il clepe

úá`l dfc Ð xifp epi` qepibexcp`e mehneh

.`hiyt :`xnba jixt inp `d` .eaiygn

`d` .xifp df ixd Ð qepibexcp`e mehneh elit` ,"cle il d`x`yk" :df oeyla xn` la`

.`hiyt :`xnba jixt inp

[`,bi scl jiiy]äìéôäel elke `ed `niiw oa e` ,`ed ltp i` opirci `le Ð ezy`

iaxk dl iwen `xnbae .xifp epi` Ð en` irna zny e` ,eiycg

dn `niiw oa `nlc Ð ied xifp wtqe ,`witql diytp yipi` zign `l :xaqc ,dcedi

,dacp xifp ipixd Ð melk oey`xd ixeaica did `le ,eiycg el elk `lc oebk ,`niiw xa epi` m`e ,oey`xd ixeacn daeg xifp ipixd Ð `niiw oa m` :xnele zepzdl aeh jkld .dlitdy

eini lk xq`ie ,glbl ivn `l `witqnc ,oerny iaxl lwlewn did eini lk Ð ok dpzd `l m`y .glbne oiia xzene ,eizepaxw `iane zexifp [dpene] .zexifp ilr lawn ipixd dzrn ,xnelk

iax bilt `le .mehnehl `le ,i`ce oal `l` ezrc did `l i`ce "oa il didiyk" xn`ykc ,iwetql `kilc Ð 'eke mehneh oa el clepc `d` bilt `l oerny iaxe .d`nehae zglbzae oiia

.'ek dlitde "oa il didiyk xifp ipixd" xn`c `kid ,`yix` i`w oerny iaxc dizlinc oicd `ede .xenb oa iede ,`niiw oa ded `nyc dil `wtqnc ,xkf oa dlitdc `kid `l` oerny
dxfg
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àúléîa àlà çéìL Léðéà éeLî àì :éøîà .éì Léc÷©¥¦¨§¦¨§©¥¦¦¨¦©¤¨§¦§¨
déì ãéáò éöî àìc àúléîa ,àzLä ãéáò éöîc§¨¥¨¥¨§¨§¦§¨§¨¨¥¨¥¥
øîBàä :òîL àz !?àìå ¯ .éeLî àì ¯ àzLä̈§¨¨§©¥§¨¨§©¨¥
ïàkî ézLà øBczL íéøãð ìk" BlL ñBtBøèBtàì̈©§¤¨§¨¦¤¦¦§¦¦¨
ìBëé ,dì øôäå "dì øôä éðBìt íB÷nî àBáàL ãò©¤¨¦¨§¦¨¥¨§¥¥¨¨
dLéàå epîé÷é dLéà" øîBì ãeîìz ¯ ïéøôeî eäé§¨¦©§©¦¨§¦¤§¦¨
eðéöî :øîBà ïúðBé éaøå ,äiLàé éaø éøác "epøôé§¥¤¦§¥©¦Ÿ¦¨§©¦¨¨¥¨¦
øîàc àîòè .BúBîk íãà ìL BçeìML íB÷î ìëa§¨¨¤§¤¨¨§©£¨§¨©

ðîçøéëä åàì àä ,"epøéôé dLéàå epîé÷é dLéà" à ©£¨¨¦¨§¦¤§¦¨§¦¤¨¨¨¦
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:øîàc ,øæòéìà éaøc àaélà àîìãå ¯ !øôéî äåä£¨¥¥§¦§¨©¦¨§©¦¡¦¤¤§¨©

éëä éà ¯ .øôéî éöîì éì änìøôéì ?çéìL ééeeL ¨¥¥¥¦¨¦¨¨¦§©¥¨¦©¥¥
Bà ,àðçúø Bà ,àðélzLî àîìc :øáñ÷ ¯ !eäéà dì̈¦¨¨©¦§¨¦§©¥¨¨©§¨

.àðãéøhéîäðùîòîLå ,"øéæð éöç çlâì éìò éøä" ¦©¦§¨£¥¨©§©¥©£¦¨¦§¨©
çlâî äæ ¯ "øéæð éöç çlâì éìò éðàå" øîàå Bøéáç£¥§¨©©£¦¨©§©¥©£¦¨¦¤§©¥©
.øéàî éaø éøác ,íìL øéæð çlâî äæå ,íìL øéæð̈¦¨¥§¤§©¥©¨¦¨¥¦§¥©¦¥¦
éöç çlâî äæå ,øéæð éöç çlâî äæ :íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¤§©¥©£¦¨¦§¤§©¥©£¦

.øéæðàøîâøîàc àëéä ìk íéãBî ìkä :àáø øîà ¨¦£©¨¨©Ÿ¦¨¥¨©£©
úBðaø÷" ,éúééî ïaø÷ éöç ¯ "éìò øéæð úBðaø÷ éöç"£¦¨§§¨¦¨©£¦¨§¨¨§¥¨§§
àîòè éàî ;ééezéà éòa ïaø÷ délek ¯ "éìò øéæð éöç£¦¨¦¨©¥¨§¨¨¥¦¥©©£¨
àðMéìa ¯ éâéìt éëå .àbìôì úeøéæð ïçkLà àì àäc ¯§¨¨©§©©§¦§©§¨§¦§¦¦§¦¨¨

îàc ïåék :øáñ øéàî éaø ,éâéìt ïéúéðúîcéøä" ø §©§¦¦§¦¦©¦¥¦¨©¥¨©£©£¥
éöç øîà÷ éëå ,úeøéæð ïaø÷ äilekà áéiçéà ¯ "éìò̈©¦©©©¥¨§©§¦§¦¨¨©£¦
Bnò çúôe øãð :éøáñ ïðaøå .déðéîk ìk åàì ¯ úeøéæð§¦¨¨§¦¥§©¨©¨§¦¤¤¤©¦

.àeääðùîBì ãìBðå "ïa éì äéäiLëì øéæð éðéøä"£¥¦¨¦¦§¤¦§¤¦¥§©
ñBðéâBøcðàå ,íeèîeè ,úa Bì ãìBð .øéæð äæ éøä ¯ ïa¥£¥¤¨¦©©§§©§§¦
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נזיר. הריני נזיר - פרק שני דף יב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
ר"נ                                                                                                                                      רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc xifp(iying meil)

àlàgxkdaøîà÷ éëäk dzid jk -,oey`xd zpeeàðçkLî éà ¤¨¨¦¨¨©¦©§©§¨
déçlâà ,øéæð éåäcm`e .eizepaxw `ia` ,xifp `edy `vn` m` - §¨¥¨¦£©§¥

okénð àëäc ,yxtl yi o`k mb -déì øîà÷ éëä,gilyl glynd ¨¨©¦¨¦¨¨©¥
äLøâéîc úçkLî éàdvxzy dy`d dyxbzpy `vnz m` - ¦©§©©§¦¨§¨

,il ycwl,éì Léc÷dzid oiicr zegilyd iepin zrya m` s`e ©¥¦
.dycwl leki gilyd oi`y xaeqd `ax lr dywe ,yi` zy`

:`xnbd zvxznéøîà`ay ,xg` ote`a `ax ixac yxtl yiy ¨§¥
y ,zegily ipica llk reawlçéìL Léðéà éeLî àìleki mc` oi` - Ÿ§©¥¦¦¨¦©

gily zepnlàzLä ãéáò éöîc àúléîa àlà`edy xaca - ¤¨§¦§¨§¨¥¨¦©§¨
la` ,zrk ezeyrl leki [glynd-]déì ãéáò éöî àìc àúléîa§¦§¨§Ÿ¨¥¨¦¥

àzLäzrk ezeyrl leki oi`y -éeLî àìzepnl egka oi` - ©§¨Ÿ§©¥
dcera dy`d z` ycwl leki oi`y oeikn okle .jk lr gily
yxbzz m` s` ,dfl gily zepnl leki epi` `linn ,yi` zy`

.onf xg`l
:df oic lr dywn `xnbdàìågily zepnl xyt` i` mpn` ike - §Ÿ

y dn lr,ezeyrl ecia oi`òîL àz,`ziixan dfl dxizqøîBàä ¨§©¨¥
BlL ñBtBøèBtàì,[eiwqre ezia lr dpenn-]øeãzL íéøãð ìk §©§¤¨§¨¦¤¨

ïàkî ,ézLà,ikxcl jled ip`y ,eiykrn -àBáàL ãò[aey`y-] ¦§¦¦¨©¤¨
éðBìt íB÷nî,dzr eil` jled ip`ydì øôä,inewnaåok`øôä ¦¨§¦¨¥¨§¥¥

ìBëé .dìxnel iziidy,ïéøôeî eäéxtd eli`ke ,jkl edpin ixdy ¨¨§¨¦
,envraøîBì ãeîìz(ci l xacna)zPrl xQ` zraW lke xcp lM' ©§©¨¥¤§¨§ª©¦¨§©Ÿ

Wtp,'epøéôé dLéàå epîé÷é dLéà'dyi`' zaiz aezkd ltk ¨¤¦¨§¦¤§¦¨§¥¤
`le ,dl xtdl leki envra [dlra-] dyi` `weecy epcnll

,egelyäiLàé éaø éøác,øîBà ïúðBé éaøå .leki qetexhet`dy ¦§¥©¦Ÿ¦¨§©¦¨¨¥
ixdy ,dl xtdl,BúBîk íãà ìL BçeìML íB÷î ìëa eðéöîeli`ke ¨¦§¨¨¤§¤¨¨§

,diy`i iax ixacn `xnbd zwiicn .dl xtd dlraàîòè- ©§¨
meyn `ed xtdl leki qetexhet`d oi`y mrhdàðîçø øîàc§¨©©£¨¨

''epøéôé dLéàå epîé÷é dLéà,éëä åàì àä,ef dyxc `lel la` - ¦¨§¦¤§¦¨§¥¤¨¨¨¦
d didøôéî ñBtBøèBtà.dlra aeyiy cr zxcepy mixcpd z` ©§¥¥

déãéc éab eléàåxtdl dvex did m` ,envr lrad iabl la` - §¦©¥¦¥
,ezy` xeczy mixcpd z` ,ezkild mcewàéðzepipy -dpyna ©§¨

(.dr mixcp),ìk ,BzLàì øîBàädïàkî éøeãzL íéøãð,eiykrn - ¨¥§¦§¨§¨¦¤¨¦¦¨
,o`kn jled ip`yïéîéi÷ eäé ,éðBìt íB÷nî àáàL ãòå`ly - §©¤¨Ÿ¦§§¦§©¨¦

,okn xg`l mxitdl lke`íeìk øîà àìdaeyg ef dxin` oi` - Ÿ¨©§
ywan m` la` .xecizy mcew dixcp miiwl leki oi`y ,melk
onf cr ixeczy mixcp lk' xne`e ,cizra xecizy dixcp xtdl

ipeltøîBà øæòéìà éaø ,'ïéøôeî ïä éøäxecizy xcp lkøôeî, £¥¥¨¦©¦¡¦¤¤¥¨
øôeî Bðéà íéøîBà íéîëçå.dxcpy mcew xtdl leki oi`y - ©£¨¦§¦¥¨

:ef dpynn `iyewd z` zx`an `xnbdCzòc à÷ìñ à÷did - ¨¨§¨©§¨
,jzrc lr dlerøîà ékxn` xy`k -äiLàé éaøepi` gilydy ¦¨©©¦Ÿ¦¨

z`f xn` ,dy`l xtdl lekiïðaøc àaélàminkg zhiyl - ©¦¨§©¨¨
øôéî éöî àì éøîàcmixcp xtdl leki lrad oi`y exn`y - §¨§¥Ÿ¨¥¥¥

lrad cia oi` gilyd iepin zryay `vnpe ,xecil dcizry
oi`y aezkd on cenll diy`i iax jxved ok it lr s`e ,mxitdl

,ezepnl lekiàðîçø øîàc åàì éàåaezkd xn` `l m`e -dLéà' §¦¨§¨©©£¨¨¦¨
'epøéôé dLéàå eðîé÷é,gily hrnløôéî äåä ñBtBøèBtàdid - §¦¤§¦¨§¥¤©§£¨¥¥

qetexhet`dlrady `vnp .dy`d xecizy mixcp xtdl leki
dnl xzeq dfe ,zrk ezeyrl ecia oi`y xacl gily dpnn

.dfk ote`a gily zepnl xyt` i`y `ax ixaca epx`iay
:`xnbd zvxznàîìãåwx eixac z` xn` diy`i iaxéaøc àaélà §¦§¨©¦¨§©¦

øôéî éöî ,øîàc ,øæòéìàmixcpd z` xtdl leki lrady - ¡¦¤¤§¨©¨¥¥¥

zl`ey .dfl gily zepnl leki jkitle ,cizra ezy` xecizy
:`xnbdéëä éàjk m` -ì él änìçéìL ééeåLjxved recn - ¦¨¦¨¨¦§©¥¨¦©

,gily zepnleäéà dì øôéì`veiy drya [lrad-] `ed dl xti - ¥¥¨¦
zeyrl leki xfril` iaxl ixdy ,xecizy mixcpd lk z` ,ezian

:`xnbd zayiin .okøáñ÷xzei aeh ,ezrca lrad xeaq - ¨¨©
dl xt`y cr oizn` `le jkl gily dPn`Wiz`v zrya invra ¤©©¤

ipyyeg ik ,jxclàðéìzLî àîìcdze`a xtdl gky` `ny - ¦§¨¦§§¦¨
,dryàðçúø Bà,dl xt` `le f` qrk` `ny e` -àðãéøhéî Bà ¨©§¨¦§¦§¨

dpnn okle ,jkl diept izrc didz `le cexh did` `ny e` -
onf lk dixcp xti gilyde ,ez`v mcew miinei e` mei gily
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קצי jtdy ina cenr ai sc ± ipy wxtxifp
àúùä äéôåâ åäéà äéì ãáò éöîã .'åë àðçëùî éà øîà÷ éëä`ixyc `zzi`a oebk Ð

:dil `ixzyn `l `zry `iddac `kid iwet`l ,diläì øôéäå äì øôä)ly egely Ð

.(ezenk mc`'åë àáàù ãò ïàëî éøåãúùoi` diy`i iax xn` ikc jzrc `wlq `w Ð

.xtin ivn `l inp edi`c lrac dicic iab ixn`c ,opaxc `ail` Ð xtin qetexhet`éàå
ñåôåøèåôà åðøéôé äùéàå àðîçø øîàã åàì

øôéî äåäxtin ivn `l lrac ab lr s`e Ð

yipi` ivn `lc `zlina `nl` .`zyd

.gily dil ieyn `zyd carinléëä éàÐ

gily iieeyl dil dnl ,xtin ivnc?dl xtil

!xzl`l lraøáñ`pkixv `l :lra i`d Ð

`nlc ,jxcl `v`y drya `l` dl xtdl

e` `picxhn e` `pilzyin `zry `edda

carilc qetexhet`l xn`w jkld .`pgzx

edi`.äðùîøéæð éöç çìâì éìò éøäÐ

gelib ly eizepaxw ivg `iadl ilr ixd :xn`c

.cg` xifpøéæð çìâî äæå íìù øéæð çìâî äæ
íìùoaxw `le oi`vgl xifp epivn `ly Ð

eixac `iven mc` oi` :xaq `ede .oi`vgl

.dlhalíéøîåà íéîëçåodipy e`iai Ð

`l ixdy ,oixeht eidie cg` xifp ly eizepaxw

.xifp ivg `l` cg` lk exfpàøîâàáø øîà
ivg xn`c `kid lk micen lkd :opiqxb ikd Ð

.iiezi`l ira oaxw dilek 'eke ilr xifp zepaxw

.`bltl zexifp ogky` `l `dc Ð `nrh i`n

ixd xn`c `kid ,oizipznc `pyila ibilt ik

ilr ixd xn`c oeik xaq xi`n iaxc ,glbl ilr

xcdc i`de ,xifpc oaxw dilek` aiigi` glbl

ik lk ixaq opaxe ,dipink lk e`l xifp ivg xn`

mdipy oiae ,`ed enr egzte xcp Ð `peeb i`d

mixtq `ki`e .`ed cg` xcpc ,oaxw oi`ian

aizk ikd `l` ,"`ax xn`" jd eda aizk `lc

`l `din xifp ,xnelk .iiezi` ira oaxw :eda

cge cg lkc li`ed ,jpdc odizepaxwa xhtin

ogky` `l eze zexifpc `blt diielir laiw

Ð edpi` dil iziin `wc i`de ,`bltl zexifp

`pyila ibilt ik .dacp meyn dil iziil

`le ,"glbl ilr ixd" xn`c oebk ,oizipznc

:xaeq xi`n iaxc ,"ilr zexifp ivg" mzqa xn`

oaxw dilek` Ð "glbl ilr ixd" xn`c oeik

,zexifp oaxw i`da xifp dia xhtine ,zexifp

`ed xcdin Ð "zexifp ivg" xn` xcdc i`de

xcp :ixaq opaxe .dipink lk e`le ,ira `wc

eizepaxwa xifp xhtin `le ,`ed enr egzte

.iiezi` ira cg` oaxw `din mdipye .ji`dc

ixd" cala cg` xn` eli` :[`pixg` `pyil]

oaxwc ecen opax elit` Ð "xifp ivg glbl ilr

`l `dc Ð `nrh i`n .iiezi` ira mly

`pyil` ibilt ik .`bltl zexifp ogky`

oaxw oi`ian mdipy oiac ,ixz `ki`c oizipznc

aiigin "ilr ixd" xn` ik :xaq xi`n iax ;mly

xcd ike ,oaxw dilek`lk e`l "xifp ivg" xn`

glbn df jkld .oey`x oeyl qetzc ,dipink

iede ,oi`vgl oaxw ied `l Ð oepi` ixzc oeik :ixaq opaxe .mly xifp glbn dfe mly xifp

glbn df jkld .dlgzkl xn`c "ilr" yexit "xifp ivg glbl" xn` ikc ,enr egzte xcp

.oi`vgl oaxw ied `l mly oaxw oi`ian mdipy oiac oeikc ,xifp ivg glbn dfe xifp ivg

äðùîøéæð äæ éøä ñåðéâåøãðàå íåèîåè åà úá åì ãìåð.ixwin `din clec Ð
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àîòèozpei iaxcnc ,diy`i iaxl mb iaeze`l dil `gip Ð epxiti dyi` `pngx azkc

.[`icda] iaeze`l ivnéøä,`ed zerha dnwdc .melk xn` `l oiniiw od

.miwdl dil xyt` i`y xaca [xecz] `nycøôéì.ezian `viyk yexit Ð `ed dl

àîìãzepnl dvex jkle .jxcd on Ð `pcixhin e` ,dbby oeyl Ð `pilzyin

ayein didi qetexhet` eze`e ,qetexhet`

edi` dl xtil izk`e :xn`z m`e .ezrca

yie !ezrca ayeine dzr xkef `ed ixdy ,eiykrn

mixcp `l` xten `diy xnel dvex epi`c :xnel

eczyiptly mixcp `l la` ,jli`e rqi ikn x

dl `nilc :dyw la` .dyw zvw dfy ,ezriqp

aey`y cr rq`ykn ixeczy mixcp lk" `zyd

dhhw letz jk jeznc :xnel yie !"oixten edi

ol `irain mixcpae .mlerl dl dyw dfy ,mdipia

dxtd mbe ,lew zriny `la xtin ivn dlra i`

,xcpd lrad rnyc cr zlren [dpi`] gilyc

:yxtp df yexitle .(a,ar) mzd dl iwen ikdc

,dlra dl xti rqiyk :yexit Ð edi` dl xtil

m`e .xcpd rnyie lrad `aiykl dxtdd lireze

cexh didi `ny Ð rnyie aeyiy cr xtdl oizni

dl xtil :jixt jkle ,xtdln wezyie ,rnyiykl

i` `nlyae .rnyiyk dxtdd lireze ,`zydn

:ipyne .xtin ivn [`lc] ,`gip Ð opaxk xaq

cr .ziyixtck ,rqil dvxiyk `pcixh `nlc

.d"dbd o`k

òîùå`dc ,hwp icka Ð ip`e xn`e exiag

.ibilt inp oey`xaøîàlkd `ax

oaxw ivg ilr xifp zepaxw ivg xne`a micen

ivg" xn`y ,oaxwa ivgd dlzy oeik Ð iziin

[zaiz] cgiy ,oaxwc `blt i`ce Ð "zepaxw

Ð "ilr xifp ivg zepaxw" :"xifp" zaizn "ivg"

.iiez`l dil ira mly oaxwéàî`lc `nrh

"ivg" zaiz jnqc oeikc Ð `bltl zexifp ogky`

exeaicn rnyn (zaizn) (zaizn) "xifp" lv`¦¥©

xifp ivg mey aiig oi`e ,i`w zexifp` "ivg"c

.mleraéë[xne`a] Ð oizipznc `pyila ibilt

Ð "glbl ilr ixd" xn`c oeike "xifp ipixd"

oeyl qetzc ,xi`n iaxl oaxw dileka aiigine

iede ,dipink lk `l Ð "xifp ivg" xn` ike ,oey`x

.mly oaxw iziinc "ilr xifp ivg zepaxw" xne`k

ilr xn`c oeik" `pyil i`d xn`w i`n` :dywe

[xne`k] incc `icdl `nil ?"[dileka] aiigi`

,egzte excp :ixaq opax ,"zexifp ivg zepaxw"

`dc :xnel yie !ilr xifp zepaxw ivg xne`k iedc

ira dlekc ,"ilr xifp ivg zepaxw" `ax xn`c

rnyn la` ,"xifp"` i`w "ivg"c meyn Ð iiezi`

inke ,"ilr"` i`w "ivg"c `pyilc oizipzna edl

."ilr xifp zepaxw ivg" xn`y

éðéøäd`ced :yexit Ð oa il didiyk xifp

ipkife ippgy `ed jexa yecwdl gaye

.`hiyt :jixt `xnba .xifp ipixd Ð oa il clepe

úá`l dfc Ð xifp epi` qepibexcp`e mehneh

.`hiyt :`xnba jixt inp `d` .eaiygn

`d` .xifp df ixd Ð qepibexcp`e mehneh elit` ,"cle il d`x`yk" :df oeyla xn` la`

.`hiyt :`xnba jixt inp

[`,bi scl jiiy]äìéôäel elke `ed `niiw oa e` ,`ed ltp i` opirci `le Ð ezy`

iaxk dl iwen `xnbae .xifp epi` Ð en` irna zny e` ,eiycg

dn `niiw oa `nlc Ð ied xifp wtqe ,`witql diytp yipi` zign `l :xaqc ,dcedi

,dacp xifp ipixd Ð melk oey`xd ixeaica did `le ,eiycg el elk `lc oebk ,`niiw xa epi` m`e ,oey`xd ixeacn daeg xifp ipixd Ð `niiw oa m` :xnele zepzdl aeh jkld .dlitdy

eini lk xq`ie ,glbl ivn `l `witqnc ,oerny iaxl lwlewn did eini lk Ð ok dpzd `l m`y .glbne oiia xzene ,eizepaxw `iane zexifp [dpene] .zexifp ilr lawn ipixd dzrn ,xnelk

iax bilt `le .mehnehl `le ,i`ce oal `l` ezrc did `l i`ce "oa il didiyk" xn`ykc ,iwetql `kilc Ð 'eke mehneh oa el clepc `d` bilt `l oerny iaxe .d`nehae zglbzae oiia

.'ek dlitde "oa il didiyk xifp ipixd" xn`c `kid ,`yix` i`w oerny iaxc dizlinc oicd `ede .xenb oa iede ,`niiw oa ded `nyc dil `wtqnc ,xkf oa dlitdc `kid `l` oerny
dxfg
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ìBëé ,dì øôäå "dì øôä éðBìt íB÷nî àBáàL ãò©¤¨¦¨§¦¨¥¨§¥¥¨¨
dLéàå epîé÷é dLéà" øîBì ãeîìz ¯ ïéøôeî eäé§¨¦©§©¦¨§¦¤§¦¨
eðéöî :øîBà ïúðBé éaøå ,äiLàé éaø éøác "epøôé§¥¤¦§¥©¦Ÿ¦¨§©¦¨¨¥¨¦
øîàc àîòè .BúBîk íãà ìL BçeìML íB÷î ìëa§¨¨¤§¤¨¨§©£¨§¨©

ðîçøéëä åàì àä ,"epøéôé dLéàå epîé÷é dLéà" à ©£¨¨¦¨§¦¤§¦¨§¦¤¨¨¨¦
øîBàä :àéðz déãéc éab eléàå .øôéî ñBtBøèBtà ¯©§¥¥§¦©¥¦¥©§¨¨¥
íB÷nî àáàL ãòå ïàkî éøBczL íéøãð ìk" BzLàì§¦§¨§¨¦¤¦¦¦¨§©¤¨Ÿ¦¨
,"ïéøôeî ïä éøä" .íeìk øîà àì ¯ "ïéîéi÷ eäé éðBìt§¦§©¨¦Ÿ¨©§£¥¥¨¦
Bðéà :íéøîBà íéîëçå ,øôeî :øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¨©£¨¦§¦¥
¯ äiLàé éaø øîà ék :ïézòc à÷ìñ à÷ .øôeî¨¨¨§¨©£¦¦£©©¦Ÿ¦¨
øîàc åàì éàå .øôéî éöî àì :éøîàc ïðaøc àaélà©¦¨§©¨©§¨§¦¨¨¥¥¥§¦¨§¨©
ñBtBøèBtà ¯ "epøéôé dLéàå epîé÷é dLéà" àðîçø©£¨¨¦¨§¦¤§¦¨§¦¤©§
:øîàc ,øæòéìà éaøc àaélà àîìãå ¯ !øôéî äåä£¨¥¥§¦§¨©¦¨§©¦¡¦¤¤§¨©

éëä éà ¯ .øôéî éöîì éì änìøôéì ?çéìL ééeeL ¨¥¥¥¦¨¦¨¨¦§©¥¨¦©¥¥
Bà ,àðçúø Bà ,àðélzLî àîìc :øáñ÷ ¯ !eäéà dì̈¦¨¨©¦§¨¦§©¥¨¨©§¨

.àðãéøhéîäðùîòîLå ,"øéæð éöç çlâì éìò éøä" ¦©¦§¨£¥¨©§©¥©£¦¨¦§¨©
çlâî äæ ¯ "øéæð éöç çlâì éìò éðàå" øîàå Bøéáç£¥§¨©©£¦¨©§©¥©£¦¨¦¤§©¥©
.øéàî éaø éøác ,íìL øéæð çlâî äæå ,íìL øéæð̈¦¨¥§¤§©¥©¨¦¨¥¦§¥©¦¥¦
éöç çlâî äæå ,øéæð éöç çlâî äæ :íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¤§©¥©£¦¨¦§¤§©¥©£¦

.øéæðàøîâøîàc àëéä ìk íéãBî ìkä :àáø øîà ¨¦£©¨¨©Ÿ¦¨¥¨©£©
úBðaø÷" ,éúééî ïaø÷ éöç ¯ "éìò øéæð úBðaø÷ éöç"£¦¨§§¨¦¨©£¦¨§¨¨§¥¨§§
àîòè éàî ;ééezéà éòa ïaø÷ délek ¯ "éìò øéæð éöç£¦¨¦¨©¥¨§¨¨¥¦¥©©£¨
àðMéìa ¯ éâéìt éëå .àbìôì úeøéæð ïçkLà àì àäc ¯§¨¨©§©©§¦§©§¨§¦§¦¦§¦¨¨

îàc ïåék :øáñ øéàî éaø ,éâéìt ïéúéðúîcéøä" ø §©§¦¦§¦¦©¦¥¦¨©¥¨©£©£¥
éöç øîà÷ éëå ,úeøéæð ïaø÷ äilekà áéiçéà ¯ "éìò̈©¦©©©¥¨§©§¦§¦¨¨©£¦
Bnò çúôe øãð :éøáñ ïðaøå .déðéîk ìk åàì ¯ úeøéæð§¦¨¨§¦¥§©¨©¨§¦¤¤¤©¦

.àeääðùîBì ãìBðå "ïa éì äéäiLëì øéæð éðéøä"£¥¦¨¦¦§¤¦§¤¦¥§©
ñBðéâBøcðàå ,íeèîeè ,úa Bì ãìBð .øéæð äæ éøä ¯ ïa¥£¥¤¨¦©©§§©§§¦
eléôà ¯ "ãìå éì äéäiLk" øîà íà .øéæð Bðéà ¯¥¨¦¦¨©§¤¦§¤¦¨¨£¦
.øéæð äæ éøä ¯ ñBðéâBøcðàå ,íeèîeè ,úa Bì ãìBð©©§§©§§¦£¥¤¨¦

äìéôä

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

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc xifp(iying meil)

àlàgxkdaøîà÷ éëäk dzid jk -,oey`xd zpeeàðçkLî éà ¤¨¨¦¨¨©¦©§©§¨
déçlâà ,øéæð éåäcm`e .eizepaxw `ia` ,xifp `edy `vn` m` - §¨¥¨¦£©§¥

okénð àëäc ,yxtl yi o`k mb -déì øîà÷ éëä,gilyl glynd ¨¨©¦¨¦¨¨©¥
äLøâéîc úçkLî éàdvxzy dy`d dyxbzpy `vnz m` - ¦©§©©§¦¨§¨

,il ycwl,éì Léc÷dzid oiicr zegilyd iepin zrya m` s`e ©¥¦
.dycwl leki gilyd oi`y xaeqd `ax lr dywe ,yi` zy`

:`xnbd zvxznéøîà`ay ,xg` ote`a `ax ixac yxtl yiy ¨§¥
y ,zegily ipica llk reawlçéìL Léðéà éeLî àìleki mc` oi` - Ÿ§©¥¦¦¨¦©

gily zepnlàzLä ãéáò éöîc àúléîa àlà`edy xaca - ¤¨§¦§¨§¨¥¨¦©§¨
la` ,zrk ezeyrl leki [glynd-]déì ãéáò éöî àìc àúléîa§¦§¨§Ÿ¨¥¨¦¥

àzLäzrk ezeyrl leki oi`y -éeLî àìzepnl egka oi` - ©§¨Ÿ§©¥
dcera dy`d z` ycwl leki oi`y oeikn okle .jk lr gily
yxbzz m` s` ,dfl gily zepnl leki epi` `linn ,yi` zy`

.onf xg`l
:df oic lr dywn `xnbdàìågily zepnl xyt` i` mpn` ike - §Ÿ

y dn lr,ezeyrl ecia oi`òîL àz,`ziixan dfl dxizqøîBàä ¨§©¨¥
BlL ñBtBøèBtàì,[eiwqre ezia lr dpenn-]øeãzL íéøãð ìk §©§¤¨§¨¦¤¨

ïàkî ,ézLà,ikxcl jled ip`y ,eiykrn -àBáàL ãò[aey`y-] ¦§¦¦¨©¤¨
éðBìt íB÷nî,dzr eil` jled ip`ydì øôä,inewnaåok`øôä ¦¨§¦¨¥¨§¥¥

ìBëé .dìxnel iziidy,ïéøôeî eäéxtd eli`ke ,jkl edpin ixdy ¨¨§¨¦
,envraøîBì ãeîìz(ci l xacna)zPrl xQ` zraW lke xcp lM' ©§©¨¥¤§¨§ª©¦¨§©Ÿ

Wtp,'epøéôé dLéàå epîé÷é dLéà'dyi`' zaiz aezkd ltk ¨¤¦¨§¦¤§¦¨§¥¤
`le ,dl xtdl leki envra [dlra-] dyi` `weecy epcnll

,egelyäiLàé éaø éøác,øîBà ïúðBé éaøå .leki qetexhet`dy ¦§¥©¦Ÿ¦¨§©¦¨¨¥
ixdy ,dl xtdl,BúBîk íãà ìL BçeìML íB÷î ìëa eðéöîeli`ke ¨¦§¨¨¤§¤¨¨§

,diy`i iax ixacn `xnbd zwiicn .dl xtd dlraàîòè- ©§¨
meyn `ed xtdl leki qetexhet`d oi`y mrhdàðîçø øîàc§¨©©£¨¨

''epøéôé dLéàå epîé÷é dLéà,éëä åàì àä,ef dyxc `lel la` - ¦¨§¦¤§¦¨§¥¤¨¨¨¦
d didøôéî ñBtBøèBtà.dlra aeyiy cr zxcepy mixcpd z` ©§¥¥

déãéc éab eléàåxtdl dvex did m` ,envr lrad iabl la` - §¦©¥¦¥
,ezy` xeczy mixcpd z` ,ezkild mcewàéðzepipy -dpyna ©§¨

(.dr mixcp),ìk ,BzLàì øîBàädïàkî éøeãzL íéøãð,eiykrn - ¨¥§¦§¨§¨¦¤¨¦¦¨
,o`kn jled ip`yïéîéi÷ eäé ,éðBìt íB÷nî àáàL ãòå`ly - §©¤¨Ÿ¦§§¦§©¨¦

,okn xg`l mxitdl lke`íeìk øîà àìdaeyg ef dxin` oi` - Ÿ¨©§
ywan m` la` .xecizy mcew dixcp miiwl leki oi`y ,melk
onf cr ixeczy mixcp lk' xne`e ,cizra xecizy dixcp xtdl

ipeltøîBà øæòéìà éaø ,'ïéøôeî ïä éøäxecizy xcp lkøôeî, £¥¥¨¦©¦¡¦¤¤¥¨
øôeî Bðéà íéøîBà íéîëçå.dxcpy mcew xtdl leki oi`y - ©£¨¦§¦¥¨

:ef dpynn `iyewd z` zx`an `xnbdCzòc à÷ìñ à÷did - ¨¨§¨©§¨
,jzrc lr dlerøîà ékxn` xy`k -äiLàé éaøepi` gilydy ¦¨©©¦Ÿ¦¨

z`f xn` ,dy`l xtdl lekiïðaøc àaélàminkg zhiyl - ©¦¨§©¨¨
øôéî éöî àì éøîàcmixcp xtdl leki lrad oi`y exn`y - §¨§¥Ÿ¨¥¥¥

lrad cia oi` gilyd iepin zryay `vnpe ,xecil dcizry
oi`y aezkd on cenll diy`i iax jxved ok it lr s`e ,mxitdl

,ezepnl lekiàðîçø øîàc åàì éàåaezkd xn` `l m`e -dLéà' §¦¨§¨©©£¨¨¦¨
'epøéôé dLéàå eðîé÷é,gily hrnløôéî äåä ñBtBøèBtàdid - §¦¤§¦¨§¥¤©§£¨¥¥

qetexhet`dlrady `vnp .dy`d xecizy mixcp xtdl leki
dnl xzeq dfe ,zrk ezeyrl ecia oi`y xacl gily dpnn

.dfk ote`a gily zepnl xyt` i`y `ax ixaca epx`iay
:`xnbd zvxznàîìãåwx eixac z` xn` diy`i iaxéaøc àaélà §¦§¨©¦¨§©¦

øôéî éöî ,øîàc ,øæòéìàmixcpd z` xtdl leki lrady - ¡¦¤¤§¨©¨¥¥¥

zl`ey .dfl gily zepnl leki jkitle ,cizra ezy` xecizy
:`xnbdéëä éàjk m` -ì él änìçéìL ééeåLjxved recn - ¦¨¦¨¨¦§©¥¨¦©

,gily zepnleäéà dì øôéì`veiy drya [lrad-] `ed dl xti - ¥¥¨¦
zeyrl leki xfril` iaxl ixdy ,xecizy mixcpd lk z` ,ezian

:`xnbd zayiin .okøáñ÷xzei aeh ,ezrca lrad xeaq - ¨¨©
dl xt`y cr oizn` `le jkl gily dPn`Wiz`v zrya invra ¤©©¤

ipyyeg ik ,jxclàðéìzLî àîìcdze`a xtdl gky` `ny - ¦§¨¦§§¦¨
,dryàðçúø Bà,dl xt` `le f` qrk` `ny e` -àðãéøhéî Bà ¨©§¨¦§¦§¨

dpnn okle ,jkl diept izrc didz `le cexh did` `ny e` -
onf lk dixcp xti gilyde ,ez`v mcew miinei e` mei gily

:xecizy

äðùî
xne`dçlâì éìò éøä''øéæð éöçliaya `iadl aiigzn ipixd - £¥¨©§©¥©£¦¨¦

,eizepaxwn zivgn xifpéöç çlâì éìò éðàå' øîàå ,Bøéáç òîLå§¨©£¥§¨©©£¦¨©§©¥©£¦
'øéæð,`ia` ip` mb -äæ[oey`xd-]äæå ,íìL øéæð çlâî[ipyd mb-] ¨¦¤§©¥©¨¦¨¥§¤

äæ ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ,íìL øéæð çlâî[oey`xd-] §©¥©¨¦¨¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¤
øéæð éöç çlâîäæå ,[ipyd-]øéæð éöç çlâî: §©¥©£¦¨¦§¤§©¥©£¦¨¦

àøîâ
íéãBî ìkä ,àáø øîày [minkge xi`n iax-]øîàc àëéä ìkm` - ¨©¨¨©Ÿ¦¨¥¨§¨©

xcepd xn`éúééî ïaø÷ éöç ,'éìò øéæð úBðaø÷ éöç'`iadl epic - £¦¨§§¨¦¨©£¦¨§¨©§¥
xn` m`e .epeyln rnyn oky ,xifpd zepaxwn ivgéöç úBðaø÷'¨§§£¦

,'éìò øéæðzepaxwd lk ernyny ,'xifp' zaizl 'ivg' zaiz jnqe ¨¦¨©
,xifp ivg `edy mc` lyééezéà éòa ïaø÷ délek`iadl jixv - ¥¨§¨¨¥¦¥

.xifp ly zepaxwd lk z`àîòè éàî,dfa mrhd dn -àì àäc ©©§¨§¨Ÿ
àbìôì úeøéæð ïçkLàoeike ,zexifp ivg ep`vn `l ixdy - ©§§¨§¦§©§¨

exifp ly zepaxw `iadl aiigzdyjixv ,[oiivg wx `le ,mlek-] z
.mly xifp ly zepaxw `iadléâéìt éëå-iax ewlgp ote` dfi`a §¦§¦¥

,minkge xi`néâéìt ïéúéðúîc àðMéìayxetnd oeyla xcpyk - §¦§¨§©§¦¦§¦¥
,'xifp ivg glbl ilr ixd' dpynaøáñ øéàî éaønyøîàc ïåék ©¦¥¦¨©¥¨§¨©

éìò éøä','glblúeøéæð ïaø÷ délekà áéiçéàef dxin`a -aiigzp £¥¨©¦©©©¥¨§©§¦
,zexifpd zepaxw lkaøîà÷ éëåjk xg` yxite xn`yke - §¦¨¨©

ly zepaxwa wx aiigzdl epevxaydépéîk ìk åàì ,'úeøéæð éöç'£¦§¦¨¨§¦¥
oeike ,'oey`x oeyl qetz' mixne` ep`y meyn ,ezlekia df oi` -
z` `iadl aeig eilr lg ,'glbl ilr ixd' xn` eixac zligzay

.xifpd zepaxw lkéøáñ ïðaøåz` lawl yiy mixaeq minkge - §©¨¨¨§¥
y `vnpe ,eixac lkàeä Bnò çúôe øãð`a 'ilr ixd' xcpdy - ¤¤¤©¦

aiigzdl ezpeeky yxit xeaic eze`a ik ,exiznd gzt mr cgia
:xifp ly zepaxwn ivg wx `iaiy xnelk ,'xifp ivg glbl' wx

äðùî
xne`däéäiLëì øéæð éðéøä'[cleei xy`k-]éøä ,ïa Bì ãìBðå ,'ïa éì £¥¦¨¦¦§¤¦§¤¦¥§©¥£¥
,øéæð äæ.e`pz miiwzp ixdym`e,úa Bì ãìBðel clepy e`íeèîeè ¤¨¦©©§

,zeawpe zexkf ipniq ea mixkip oi`y -ñBðéâBøcðàå-el yiy §©§§¦
,cg`k zeawpe zexkf ipniq,øéæð Bðéà`l` zexifp xcp `ly meyn ¥¨¦

.xkf oa el cleei m`la`øîà íàxifp ipixd''ãìå éì äéäiLk, ¦¨©§¤¦§¤¦¨¨
eléôàm`úa Bì ãìBðe`,øéæð äæ éøä ,ñBðéâBøcðàå íeèîeèmeyn £¦©©§§©§§¦£¥¤¨¦

.'cle' zernyn llka el` mby
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אגרות קודש

]שלהי תש"כ[

.. זמן חליצת תפלין - מובן שהנכון ביותר ככתוב ב"היום יום".

הוראה  מצאתי  לא  לע"ע   - יא"א  אומר  שהש"ץ  עי"ז  בק"ש  התיבות  ג'  בהשלמת  לשאלתו 

מפורשת בזה. אבל לדעתי פשוט א( שמוציא הוא את כל הציבור שלו, ב( גם זה שעדיין לא גמר הק"ש 

מציבורו הוא, וניתוסף לו ג' תיבות בעת אמירתו ק"ש.



xcde"קצב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc xifp(iyiy meil)

m`e,øéæð Bðéà ,BzLà äìétämiiwzdl ie`x cled did `l `ny ik ¦¦¨¦§¥¨¦
.cle aygp epi`e,øîBà ïBòîL éaø,wtqn zexifp bedpl jixvy ©¦¦§¥

e dpzi okleíà ,øîàéizy` dlitdy dnäéäcleàîéi÷ ïa Ÿ©¦¨¨¤©¨¨
[miiwzdl ie`xd-],äáBç øéæð éðà éøä,ixcp lg ixdyåàì íàå- £¥£¦§¦¨§¦¨

,ixcp lg `le `niiw oa did `l m`'äáãð øéæð éðà éøä'ipixd - £¥£¦§¦§¨¨
izxcpy xcpd zngn aiiegn ipi`y ,dacpa zexifp dzr ilr lawn

.dligza
:dclie dxfg ezy`y ote`a dpc dpyndäøæçdxarzpe ezy` ¨§¨

äãìéå,`niiw oa ,xg` cleøéæð äæ éøä,xn`y excp lg zrky §¨§¨£¥¤¨¦
.'cle il didiykl xifp ipixd',øîBà ïBòîL éaødpzieíà ,øîàé ©¦¦§¥Ÿ©¦

cledïBLàøädid,àîéi÷ ïaok m`ïBLàøäizbdpy zexifpd - ¨¦¤©¨¨¨¦
zexifp dzid dpey`xa,äáBçBæå`id ,zrk bdp`y zexifpd - ¨§

,äáãð,cle il didiyk xifp zeidl ixcp z` izniiw xak ikåàì íàå §¨¨§¦¨
`niiw oa did `l oey`xd m` -ok m` ,ïBLàøäzexifpd - ¨¦

dzid ,dpey`xdBæå ,äáãð`id zrk bdp`y zexifpd -äáBç: §¨¨§¨

àøîâ
,oa el clepe 'oa il didiykl xifp ipixd' xn` m`y `yixa epipy

:`xnbd zl`ey .xifp df ixdàøîéîì éàî éàädf `a dn - ©©§¥§¨
`yixd zn`a :`xnbd zayiin .`ed heyt `ld ,epcnll

wx d`py `pzde ,zxzeiníeMîay yecigd,àôéñdcli m`y ¦¥¨
ezy`úae`,øéæð Bðéà ñBðéâBøcðàå íeèîeèe`pz miiwzp `l ik ©§§©§§¦¥¨¦

`tiqay oicd mb `ld :`xnbd dgec .'oa' xn`yàèéLtoi`e §¦¨
yecig yi :`xnbd zvxzn .'oa' llka el` oi`y eprinydl jixv

ik ,`tiqaàîéúc eäîil didiykl' xne`dy ,xnel `eaz `ny - ©§¥¨
oaøîà÷c àeä äðaàLëì ','dpa`ykl xifp ipixd' xnel ezpeek - ¦§¤¤¨¤§¨¨©

oeyln `le oipa oeyln 'oa' ezpeeke ,edylk cle il didiyk epiidc
,'xkf oa'àìc ïì òîLî à÷ezpeeky -:xkf oal `weec ¨©§©¨§Ÿ

:epipy dpynd jynda:'eë ãìå él äéäiLk øîà íàådywn §¦¨©§¤¦§¤¦¨¨
:`xnbdàèéLt:`xnbd zvxzn .'cle' aygp clepy in lkyeäî §¦¨©
àîéúc,xnel `eaz `ny -ïðéòa éLðéà éðéa áLçéîc ãìå-jixv §¥¨¨¨§¦£©¥¥¦§¥§¦¨

epiide ,mieey oia deeyk miyp` oia dpnpe aygpy cle el didiy
,el` `le ,xkf oa `wecïì òîLî à÷s`y:'cle' llka el` ¨©§©¨

m` :dpyna epipyBzLà äìétä,`niiw oa cled did m` reci oi`e ¦¦¨¦§
:øéæð Bðéà:`xnbd zxxandì éðz÷ ïàî.ef dkld dpy in - ¥¨¦©¨¨¥¨

:`xnbd daiynàeä éøëã äãeäé éaøoirk xn`y dcedi iax edf - ©¦§¨¦§¦
lirl ixk iabl df(.g)`diy zpn lr xifp ipixd' xcepd mc`y ,

d`n ea did m` reci oi` dzre ,ixkd apbpe 'xek d`n df ixka
ly ezpeek oi` ik ,wtqn zexifp eilr dlg `l ,xcpy drya xek
,e`pz miiwzpy xexiaa rci m` `l` zexifp envr lr lawl mc`¥©
dlg `l ,cle el did m` wtq yie ezy` dlitd m` ok enke

.zexifpd
:dpyna epipyøîBà ïBòîL éaøzexifp bdep ezy` dlitd m`y ©¦¦§¥

jkitle ,wtqnåàì íàå ,äáBç øéæð éðéøä àîéi÷ ïa äéä íà' ,øîàéŸ©¦¨¨¤©¨¨£¥¦§¦¨§¦¨
:'äáãð øéæð éðéøä:df oica wtq d`ian `xnbddépéî àòal`y-] £¥¦§¦§¨¨§¨¦¥

[epnn,àðeä áøî àaà éaøxne`d,'ïa éì äéäiLëì øéæð éðéøä' ©¦©¨¥©¨£¥¦¨¦¦§¤¦§¤¦¥
,BzLà äìétäå`ny e` ,ezexifp dlge `niiw oa did m` reci oi`e §¦¦¨¦§

,ltp didLéøôäål zendaïaø÷ezexifp meiqa m`iadl zpn lr §¦§¦¨§¨
,oickäøæçåezy`äãìéå,oey`xd ly ene`z ,xg` cle mei eze`a §¨§¨§¨§¨

,`niiw oa `edeeäîmby gken ,`niiw oa ipydy oeikn m`d ,epic ©
lr dyecw dlge xifp dyrp dligzny `vnpe ,ok did oey`xd
dyecw dlg `le `niiw oa epi` oey`xdy okzi `ny e` ,epaxw

.epaxw lr
:`xnbd zxxanïàîc àaélà-,`a` iax wtzqp in itlàaélà éà ©¦¨§©¦©¦¨

ïBòîL éaøc,dpynadéì éòaéz éàî,wtzqdl yi dn -øîà àä §©¦¦§©¦¨¥¥¨¨©
,øéîçäì úeøéæð ÷ôñ ïBòîL éaøm` s` oaxwd lr dyecw dlge ©¦¦§§¥§¦§©£¦

.oey`xd lr wtq yiúeøéæð ÷ôñ øîàc äãeäé éaøc àaélà àlàå§¤¨©¦¨§©¦§¨§¨©§¥§¦
,ì÷äìyixtdy ote`ae ,wtqn zexifp envr lr lawn mc` oi`y §¨¥

,wtzqdl yi ,`niiw oa xg` cle el clepe ,ltpd zcil xg` oaxw
,éàîoaxwd m`d,LBã÷oey`xd mby dgiken ipyd zcily oeik ©¨

,`niiw oa did,LBã÷ àì Bà,oey`xd lr giken ipyd oi`y itl Ÿ¨
`le zexifp o`k oi`e ,ltp did oey`xd `ny `ed wtq oiicre

.oaxwa aiigzp
:`xnbd zxxandpéî à÷ôð éàîed m` ,miccvd ipy oiayecw ` ©©§¨¦¨

:`xnbd zx`an .`l e`Búféâì,exnv z` fefbl xeq` m` -ãBáòìå §¦¨§©£
,Ba.dceare dfiba xeq` oaxwdy.e÷éz¥

:df oipra mitqep zewtqéîeçø ïa dépéî àòa,éiaàîoicd dn §¨¦¥¤§¦¥©©¥
xne`a'éìòå' øîàå Bøéáç òîLå ,'ïa éì àäiLëì øéæð éðéøä'mb - £¥¦¨¦¦§¤§¥¦¥§¨©£¥§¨©§¨©

,df oirk legi ilreäîm`d .exag lr zexifp dlg izn -déøeaécà ©©¦¥
òîLîly exeaic itk envr lr lawny `id 'ilre' zernyn - ©§©

,zxkfdy i`pzd miiwzi m` zexifp legz ilr mb xnelk ,oey`xd
,[mdipy lr zexifp legz oa oey`xl clei m`e] oa jl didiyBà

òîLî déôebàs`y ,xnelk ,exagl envr z` zeeydl `ay e` - ©¥©§©
.zexifp eilr legz oa el clei m`y envr lr dpzn `ed

:df wtqa oecl dtiqen `xnbdøîBì éöîz íàheytz m` - ¦¦§¥©
'ilre' xne`dy,òîLî déôebàel clei m` zexifp lawl ezpeeke ©¥©§©

y ina wtzqdl yi oiicr ,oa envraéðéøä' øîà'ïa éì àäiLëì øéæð ¨©£¥¦¨¦¦§¤§¥¦¥
eäî ,'éðàå' øîàå Bøéáç òîLåxne`dn dpey 'ip`e' xne`d m`d - §¨©£¥§¨©©£¦©

m`d ,wtqd xe`iae .`l e` 'ilre'øîà÷ déLôpàmb m`d - ©©§¥¨¨©
el clei m` zexifpa aiigzny ,envr lr ezpeek 'ip`e' xne`d

,oa envraøîà÷ éëä àîìéc Bà,jk ezpeek `ny e` -Cì àðîéçø ¦§¨¨¦¨¨©§¦§¨¨
éúååkCjl cleiyk xifp did` ip` mbe ,jzenk jze` ade` ip` - §¨¥

.oa
:df wtqa oecl dtiqen `xnbdøîBì éöîz íàz` heytz m` - ¦¦§¥©

y wtqdìk'ip`e' xne`yk mrtdétðàaoey`xd xcepd ipta - ¨§©§¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' אלול, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

שנת המאתים להסלקות הילולא של הבעל שם טוב ז"ל.

הרה"ג הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ צנמ"ס עוסק בצ"צ וכו' הרש"י שליט"א

שלום וברכה!

לימוד  יסיימו  הבע"ל  אל הארץ  תבוא  כי  פרשת  שני  ביום  כת"ר אשר  הודעת  לקבל  לי  נעם 

הש"ס. ובודאי כמנהג ישראל אשר תורה היא, מיד יתחילו לימודו עוה"פ מחדש, כי נעוץ סופן בתחלתן 

ותחלתן בסופן.

המשך כעמוד חצה



קצג
jtdy in` cenr bi sc ± ipy wxtxifp

øéæð åðéà åúùà äìéôä,eiycg el elk `ly ,`niiw oa ded `l dlitdc i`d `nlicc Ð

.lwdl Ð zexifp wtqe ,ied cle `leøîåà ïåòîù éáø.zexifp icin ez`iven ef jxc oi` Ð

äáãð øéæð éðéøä åàì íàå äáåç øéæð éðéøä àîéé÷ ïá äéä íà àìàzexifp wtq :xaqwc Ð

.xingdläãìéå äøæç.dlitdy xg`l Ðøéæð äæ éøäzi`c `ed cle `din `zydc Ð

.zexifp dilr `liige ,diløîåà ïåòîù éáøÐ

,zexifp eilr lge `niiw oa ded oey`xd `ny

jixack m`e ,zexifp liig `l dcli ik `zyde

,`l` .dxfrl oileg `ian df `vnp Ð dyri

oey`xd m` :xn`ie ,diipy zexifp dpnie xifgi

dpey`xd zexifp Ð `niiw oa did dlitdy

zexifp Ð `niiw oa did `l m`e ,dacp efe daeg

.daeg efe dacp dpey`xdàøîâéàî éàä
àøîéîì.xifp df ixd oa el clep ikc Ðåäî
àîéúã,`wec oa meyn e`l xn`wc i`d Ð

`ed dpnn dpa`ykl Ð "oa" xn`c i`de

ziy`xa) "dpnn ikp` mb dpa`e" oebk ,rnync

inp qepibexcp`e mehneh e` za clep ike ,(l

.`lc ol rnyn `w ,xifp iediléðéá áùçéîã ãìå
àðéîà÷ éùðéàrnyn `w .`l eze oa epiidc Ð

."cle" exwi` inp qepibexcp`e mehnehe zac ol

äãåäé éáø,lwdl zexifp wtqc lirl xn`c Ð

ipixd" :`ipzc ,(`,g xifp) `nw wxta opixn`ck

'ek jlde ,"xek d`n df ixka yiy zpn lr xifp

.lwdl zexifp wtqc ,xizn dcedi iaxùéøôäå
åäî äãìéå äøæçå ïáø÷.`l e` yecw ied in Ð

ïàîã àáéìàiaxc `ail` i` .jl `irainw Ð

wtq xn`dc ,yecw iedc `hiyt Ð oerny

ied inp ezy` dcliy mcewe ,xingdl zexifp

.xifpúåøéæð ÷ôñ øîàã äãåäé éáøã àáéìà àìà
éàî ì÷äìdrya eyixtdy oeik :opixn` in Ð

`l Ð llk zexifp dilr `liig `le dlitdy

.iyecwle xcdinl dil iraine ,llk yecw ied

äðéî êì à÷ôð éàî,`l e` yecw ded i` Ð

.zexifp dilr `liige dcli `dcäðéî à÷ôð
åá ãåáòìå åúæéâìi` :dil `irain `w ikde Ð

ded dlitdyk dligz yixtdy dryn zxn`

.dceare dfiba xeq` dil ded Ð yecw dil

`l` zexifp dilr `liig `lc zxn` i` `l`

dfiba xzen dil ded Ð dclie dxfgy dryn

i`n .dcearae?.ewizäéøåáéãà åäî éìòå øîàå åøéáç òîùå,i`w `xab `eddc Ð

ikdc ,diytp` ,rnyn diteb` `nlic e` .oa jl didiyk xifp zeidl ilre :rnyne

.oa il didiyk xifp zeidl inp ilre :rnynøîà÷ äéùôðà åäî éðàå øîàå åøáç òîùå
.oa il `diyk xifp ip`e :xn`w ik rnyne Ðàîìéã åàrnyne ,i`w dixagc `xeaic` Ð

lirl `d`e .oa jl `diykl xifp `d`e ,jizeek oa eze`l dil `pnigx ip`e :xn` eli`k

`pyil i`da dil `irain `l `nrh i`n ,"ilre" dil `irain `w ik ,inp?`l `d

.jzenk eade`l "ilre" `nilc `id `zvxzn `pyil e`lc ,xyt`ìë øîåì éöîéú íàå
äéôðàá:xninl dil ixecdl `zlin dil `tiqk Ð "ip`e" xn` oia "ilre" xn` oia Ð

xifdl el dnl Ð oa el `diyk zexifp eilr lawl `zrc` i`c ,xifp `d` oa il `diykl

:dil xn` ikdc xninl `ki` ,ditp`a dil xn`wcn `l` .envr oial epia xifi ,df ipta

[a cenrl jiiy o`kn] .oa jl `diyk xifp inp `d` ip` s`àäéùëì øéæð éðéøä øîà
éðàå øîàå åøéáç òîùå ïá éðåìôìitn `"le "ilre" dil `irain `wc oicd `ede Ð

.dxezdéàî`l Ð dil xcdn `w oad ia`c eipta `lyc oeik xn` in Ð
àôéñë
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äøæçdclie dcedi iaxl i`ce xifp df ixd Ð `niiw cle .xg` oeixdn :yexit Ð dclie

dlitd `l eli`ke ,`l xifp wtq elit` Ð dligz dlitdy dnnc ,`niiw cle ef

.llkéáøjklid .xifp wtq ied dlitdy zrn oerny iaxlc Ð 'eke xn`i xne` oerny

,oey`x zexifpn excp `viy `vnp Ð `niiw oa oey`xd did m` :xn`ie ,ef dcila dzr dpzi

il ly zexifpe`ny e` .dacp Ð dpexg` dc

,dzid dacp oey`xd zexifpde ,did ltp oey`xd

daeg ly zexifp eilr zlhen ef dcila eiykre

,zepzdl jixv jkl .cle el didiy xifpa xcpy

dacp `nyc ,oey`xd zexifpa dil ibq `lc

.dzidäðáàùëìoa `le Ð xn`wc `ed

mb dpa`e" enk ,oipa oeyl `l` ,xn`w ynn

.iepa `peeb i`d ikae ,"ikp`ãìåipia aiygc

mehneh oky lke ,`aygin `l inp zac Ð iypi`

.ol rnynw ,qepibexcp`eéáøìÐ dcedi

:xn`wc ,(`,g) `nw wxt lirl `ipzi`c `ziixaa

ixkc xifpc lirl xn`wc `ed ,xifp epi` Ð apbp

dvx `l la` .dcedi iaxl llk xifp ied `lc

elit` ok m`c ,`ed d`ltdc dcedi iax xnel

xcpd zryac oeik ,xifp epi` `niiw oa cled did

.il d`xp sk .mlera cled did `l

äìéôäå:yexit Ð oaxw yixtde ezy`

eze`n yexit Ð dclie ,ezexifpl

dgked yi `zydc .`niiw cle ,envr oeixd

xa inp [ded] ltpd Ð `niiw xa i`dcn ,dlecb

zwlgp `id dtihc ,eiycg el elke ,`niiw

yixtdy oaxw lr dyecw dlg jklid .mizyl

.zendad mze` yicwd `l aeyy ,dlitdyk

yipi` zign `l :xn`c ,dcedi iaxl elit`c

Ð dlecb dgked `ki`c `kd ,`witql diytp

`nlic e` .dcearae dfiba xq`il oaxwd yecw

`lc dcedi iaxl ,dgked `ki`c `peeb i`d ik

lr dyecwd dlg `l Ð `witql yipi` zign

zvwn `nyc ,dpey`x dyxtd gkn llk oaxwd

`l dipyd dtihd zvwne ,cin dhlwp dtihd

`edde ,iyily meia e` mini ipy xg` cr dhlwp

dcedi iaxlc lif`e cenlzd wiqn jk) ltp

`d Ð oerny iaxc `ail` i`c ,dil `iranw

ied inp dcli `lac ,xingdl zexifp wtq xn`

`l` epi` Ð dcli ik inp `zyde ,wtqn yecw

ied in ,dil dcli ik `zyde ,`ed oileg Ð dcli `l i`c ,dcedi iaxc `ail` `l` .wtq

.yexitcke ?wtqn yecwà÷ôðå`kilc meyn ,i`d` iwlilc [`le] ezceare ezfibl dpin

`c .wtqa dil ieyn oexg` clec `xaq jd ik,i`cea ewlil `nyc cenlzdl dil `wtqn i

i`c ,zewlnl irainl ivn inp oerny iaxl ok m` Ð ltp epi` oey`xd `niiw xa ipycn

ycwi Ð dclic `zyde ,oerny iaxl wtq ied `l` ,zi`ce dyecw `kil Ð dcli `l

inp ik ,ea oi` zi`ce dyecwc ,iwlc cenlzdl dil rnyn `lc dpin rny `l` .i`cea

.(d"dbd o`k cr .oerny iaxl elit` ,dcliòîùåxn`c `kid ilre Ð xn`e exiag

.oa il didiyk xifpa xcep ip` mb :xnelk rnzyn dixeacn Ð "ilre ip`e"íàivnz

xn`w diytp` ?edn "ip`e" xn`c `kid ,"ilr" xn`e li`ed Ð rnzyn diteb` jd xnel

jzeek jl `pnigx :`nlic e` ,rnzyin diteb` Ð "ip`e" xn`ya elit` xnelk Ð

.`niiw oa didiyklíà`nzqn `nlic Ð `zlin dil `tiqk ditp`a lk xnel ivnz

.jzeek jl `pnigxc :xn`w ikdøîàoerny rnye Ð oa iell didiyk xifp ipixd oae`x

dil `pnigx :xn`w ikd `nlic e` ,xn`w diytp` Ð eipta `ly xn`y in ,"ip`e" xn`e

.jzeek ipeltléðéøädiytpc zexifp [laiwyk] `zydc Ð oa il didiyk xifpe xifp

epa zexifp z` milyiyk oke .epa ly z` dpen jk xg`e ,diytpc zexifpl zepaxw `iane glbn excp ini z`lnae ,epac zexifp mcew dligzn elaw ixdy ,ely z` dpene ligzde ,`yixa

.ezexifpl oaxw `iaie ,glbi Ðéðéøäclepe ely z` dpen ligzd .diytp` zexifp cer laiw epac zexifp caln Ð xifpe ,`yixa epac zexifp law `zydc Ð xifpe oa il didiyk [xifp]

zexifp milyi epa zexifp milydy xg`e ,cleeiyk cin mzepnl wewf `ed epa ly zexifp dligz eilr lawc oeik Ð epa ly z` dpene ely z` gipn ,epiipn milyd `ly cr :yexit ,oa el

g` ,zepaxw izy `iane ,mdizy lr glbi jk xg`e ,envr ly`l ik `vnp ?ezexifp milyi j`id ok m`c Ð [epa] zexifp milydy xg` glbi `l la` .envr zexifpl cg`e epa zexifpl c

ezexifp milydle epa zexifpl glbl leki did f`c ,mei miyly epac zexifp xg` x`yp didy ,daexn xifp xcp m`c idpe .mei miylyn zegt xriy lecib oi`c ,ezexifp znlyda glbl lkei

izy milyiy cr glbi `l jkl .diytpc zexifp` gelib zevn miiwl lkei `l Ð epa zexifpl glbi m` jklid ,mei miyly iedc ,zexifp mzqa ixiinc oizipzna mewn lkn Ð glble aeyle

.zepaxw izy `iaie zexifpd
jiiy]
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קצד
jtdy ina cenr bi sc ± ipy wxtxifp

."oa il `diyk xifp `d`"c ,xn`w diytp`e ,`zlin dil `tiqkäéì øîà éëä àîìéã åà
êéúååë éðåìôì äéì àðîéçø.ewiz .jzenk xifp `d` oa el `diykl Ðäðùîøîà

åìù úà äðåî ìéçúä ïá éì àäéùëì øéæðå åéùëòî øéæð éðéøäz` milyd `ly cre Ð

.el `diykl epa lr xifdy zexifp eilr dlge ,oa el clep elyåìù úà íéìùîitl Ð

zexifp dpen jk xg`e ,dligz eilr elaiwy

`ly cr epa ly eilr lgy oeikc .epa lr xifdy

jkle ,zg` zexifpk dyrp Ð ely zexifp milyd

.glbl leki epi`àäéùë øéæð éðéøä øîà íà ìáà
øéæðå ïá éìmiyly rnync Ðligzd ,eiykrn

lawe li`ed ,oa el clep jk xg`e ely z` zepnl

dpene ,ely z` gipn Ð dligz epa ly zexifp

z` milyn jk xg`e .glbn epi`e ,epa ly z`

:dxend itne (o"eilb) :ligzn wqty mewnl ely

Ð dligz ely zexifp eilr laiwe li`edc

eli`e .mizpia glbn `diy ,ely z` milyn

dl iwen Ð dligz epa ly zexifp liawc `tiqa

meyne .miyng ly eed ely zexifpc oebk dxend

ied `l Ð ikd `niz `l i`c ,ikd dl iwen ikd

z` ligzde ely z` wiqtdc oeik ,llk zexifp

,xriy lecib ick dil eyt `l ez Ð glbe epa ly

oi` m` lkd z` xzeqc `tiqc `aaa ol `niiwe

dpeny xzac :xn`z m`e .xriy lecib ick my¥

,xyt` `lc `zlin i`ce `d !glbil `l epa ly

ipixd" xn`y ink dil dede ,elaiwc Ð `cg

,epa ly z` dpene ely z` gipnc xn`wcn :cere .efl ef oia glbl jixvy ,"xifpe xifp

ike .miizpia glble eizepaxw iziilc e`l i` Ð epa ly z` ligzn `w `ed `zlin i`nl

`aa jci` iziinc dil dnl ,miyng xifpa `l` ,mzq zexifpa ixiin `l `aa jd i` :`niz

d`n zexifpc?xg`lc ,melk ciqtd `l miray crc opireny`l `z`c meyn (m`)

.o"eilb o`k cr .xzeq mirayàøîâ'åë øéæð éðéøä àáø éòá`hiyt i`ce `d ,xnelk Ð

xn`y ef zexifpac oeik ,"mzq xifp eiykrne mei miyly xg`l xifp ipixd" xn` m`y il

`dc ,"mei miyly xg`l" xn`y zexifp eze` ligziy mcew milydl leki "eiykrn"

glbne ,xzl`l "eiykrn"c zexifpl dlg jklid ,mei miyly epiidc Ð mzq "xifp" xn`c

ira `d `l` .miyly seql glbne ,"miyly xg`l xcpy zexifp dpen aeye ,miyly meil

.'ek ipixd xn`c oeik :`axïéìééç àì ïéîìù àì ïéøùòá äàî ïéìäã ïåéë,eiykrn Ð

.mei d`n dpen jk xg`e ,glbne ,mei mixyr xg`l miyly dpen `l` .oii zezyl xzene

ïåéë àîìéã åàlecib ick edl ixziin izk` ,eiykrn d`n zexifp ipninl ligzn eli`c Ð

edl eyt `dc ,xriydpene eiykrn ligzn jklide .`aeh xriy lecib eda zi`c oipnz

zexifp milydl ick mini mipeny dpen jk xg`e ,mei miyly dpen jk xg`e ,mei mixyr

.dpey`xúèòåî úåøéæð äéì éòáéúåeiykrne mei mixyr xg`l xifp ipixd" xn`c oebk Ð

[glbne] ,oiliig xzl`l `nlic e` ,iliig `le inly `l mixyra inp miylyc ,"mzq xifp

.olek lr zg`äéì àéòáéî à÷ àãç åâî àãç àìà äéì àéòáéî÷ éëä ïéà,xnelk Ð

.dil `irain `w ikde ,dil `irain `w zexifp jezn zexifp
íà
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[`,eh sc a dpynl jiiy]éðéøämiyly iedc zexifp mzqc :yexit Ð oa il didiyk xifp

zepnl ligzde ,`yixa epac zexifp law inp `zyde .diytpc zexifp mei d`n xifpe ,mei

.melk ciqtd `l .llka inp miray meie ,miray cr oa el clepe ,mei d`n diytpc zexifp

jixv] `le ,yxitc oiicr mei d`n jez mirlaen mei miyly ly epa zexifpy ixg` :yexit

mbe epac zexifpl miler mei d`n ipd [okle :zeidl

epa cleeiyk cinc ab lr s`c .diytpc mei d`nl

elaiw ixdy ,epa ly zepnle ely z` gipdl jixv

epa lyc oeik ikd elit` ,lirl xn`ck dligz

epa lyl miler Ð mei d`nd jeza oirlaen

`iaie ,mdipy lr glbie mei d`n milyie ,elyle

xifp ipixd" xn` ik ,lirl oicd `ede .zepaxw ipy

m` ,ely z` zepnl ligzde ,"xifpe oa il didiyk

miyly oze`c oey`x meia epiipnl oad el clep

epa lyc oeik ,envrle epal eid oiler Ð mei

.mei miyly ici`e ici`c ,envr lya rlaen

clepy cinc ,`yixa epac zexifp law ik `wece

law la` .drlad ipdn Ð eze` zepnl wewf ied

oad el clep elit` ,`yixa mei d`nc zexifp

mei d`nd milydl jixv Ð mei miray mcew

zexifp liig `lc ,dligz eilr laiwyk `yixa

milyn `l` .ezexifp znlyd [cr] eilr epa

aeye ,ezexifpl oaxw `iaie ,glbie d`n zexifp

miylyl glbie ,mei miyly epac zexifp dyri

[`,eh sc a dpynl jiiy] .oaxw `iaie ,mei

øçàìepi` `dc ,"mei miray xzeq" opiqxb `le .xzeq ,cg`e miray epiid Ð miray

gipn xnelk ,xzeq `wec e`le ,epa ly z` dpene ely z` gipn :eyexit ikde .miray xzeq

ne epiipn z`x`y oiler oi` jkl :yexit .mei miylyn zegt zglbz oi`y .epac miyly dpe

`kile ,mei miylyn zegt epac zexifp oi`y itl ,epac zexifpl mini d`n cry minid

ini lr epac jynpc li`ed ,epiipn wiqtdl wewf jkle .d`n znlyd xnb cr mei miyly

.mei miylyn zegt zexifp oi`y :xninl dil ded ithc ,oeekn epi` zglbz oeyle .ezexifp

,mei d`nd zexifp milyie ,epiipnl xifgi epa ly milyiykn :xninl Ð "zglbz oi`y" hwpe

milydl lkei `l ok m`c ,glbn epi` epac oipn seqa la` .olekl cg` oipnd lk seqa glbie

xg`c yxtnck rnyn dxe`kl :d"dbd .zexifpn mei miyly `kilc ,ely zexifp xg`

enk ,ely mei d`n zexifpl oiler oi` epa ini ik ,ely z` milyie xefgi epa ly milyiy

clep ,dxyr xzeq Ð mipeny meia clep :inlyexia yi ,`din .ely z` gipn ipzwc `yixa

,ixnbl oa ly dpen oad clepy cin inlyexid zhiy itle .mixyr z` xzeq Ð miryz meia

Ð mixyr xzeqc inlyexid yxtl yi `nye .mei d`nc zexifpl el dler oa oipn eze`e

inp ikd mlerle ,d`nd xg` mixyre ,d`n ly dxyr dpenc ,xn`w epa liaya xnelk

zcila zepnl el didy enk d`nd milyie xfege ,llk d`nc zexifpl dler oi`y Ð xn`w

cr mei miyly `ki`c ab lr s` ,xzeqc cg`e miray clep m`c `gken `xnbae .oad

,oad inil aygz `le ,ely oipnn zipnip oad zcil meic :mrhde .oad zcil mein d`nd

meia oad clep m`y lirl yxity ,oeir jixve .d`n mei cr dryze mixyr `l` `kile

:xaca welig ozil jixve !mdipyl oilere miyly dpniy Ð ezexifp ea ligzdy oey`x

.d"dbd o`k cr .envrl m` ik epal dcild mei dpni `l Ð envr ly miax mini df ligzdy ,`kd la` .mdipyl dpni Ð envr ly zexifp zepnl ligzd oad zcil meiae li`ed ,`yixc

éòázrc oi` `nzqnc ,eiykrn dilr mei d`n ly zexifp `liig `l Ð mei mixyr jpda inly `l mei d`n oildc oeik ,edn mei d`n eiykrne mei mixyr xg`l xifp ipixd xn` `ax

wy mei miyly zexifp dpni mei mixyr xg`e .mei d`nd on mei mixyr dzr dpniy ,zexifp wiqtdl yi`d df`l` .mei d`nd milydl mei mipny dpni aeye ,mei mixyr xg`l eilr la

`iaie ,glbl mei miyly dpni jk xg`e ,mei mixyr jpda zglbzae oiia xzen didie ,miiept eidi mei mixyr el`y ezrc Ð mixyr oilda mei d`n ly zexifp milydl leki epi`y ixg`

m`e .mei mixyr xg`l zexifpd mzq dyry xg` ,mei d`n lawn ip` ok enk eiykrne :xnel dvx ,"mei d`n eiykrn" xn`y dne .oaxw `iaie glbie ,oitevx mei d`n dpen aeye ,oaxw

ligzdyk ,oizipzn ip`y :xninl `ki`c !ezexifp zwqtd` `xab i`d yiig `l `nl` Ð ely z` milyn aeye ,epa ly dpene ely z` gipn :ipzwc ,oizipznn hiyt `l i`n`e :xn`z

ezexifp wiqtn oad cleei elit`e ,xcpe xnb jklid ,oad el cleeiy mcew excp milyi minrty zeidl xyt` mbe .exfp ini jez oa el cleeiy rci `ly ,oinelyzl did xeaq ezexifp zepnl

ly zexifp dilr liig `l jklid Ð mei mixyr exariyk wiqtdl jixv mei d`n ly zexifp ligzi m` ,llk xyt` `lc `kd la` .ezexifp wqtda citw `le ,epa ly z` dpene excp gipne

.xzl`l d`nåàyiig `le ,`liig Ð mly zexifp epiid ,xriy lecib ick ,zexifp mzq xg`l mini miyly el ex`ypy oeik :yexit Ð `liig seqal xriy lecib dil zi`c oeik `nlic

d`n znlydl mei mipeny dpni ok ixg`e ,oaxw `iaie glbie mei miyly dpnie ,wiqtie ,mei d`nc zexifpl elld mei mixyr dpen jkld ,mei mipeny elit` el ex`yp `kde .ezexifp zwqtda

epiid Ð xzeq zglbzc ab lr s`e .mei miyly mcew dpny mixyrd lr mei d`nd milydl mei mipeny wx dpen epi` mei miyly dpny xg` :onwl iziinc `ziixaa opixn` inp ikde .mei

ikde .dxdh zglbzc xriy lecib dil zi`c oeik ,melk xzeq epi` Ð ezexifp zelk cr mei miyly zglbzd xg` ex`yp m` la` .xriy lecib ick ,mei miyly zglbzd xg`l didiy ick

oipnl miler epa inic ,melk ciqtd `l miray cr oa el clep :oizipzna opixn`c ab lr s`e .xzeie xriy lecib ick mei mipeny el ex`yp `kde .(`,cn xifp) "oipin dyly" wxta opixn`

.mei mipenyd jez md oirlaenc ab lr s` ,mei miyly jpd iwlq `le ,mipey`xd milydl mei mipeny dpen mei miyly ly zexifp dpny xg`c `ziixaa onwl opixn` ikde ,mei d`nd

oi` Ð d`nd jez epac zexifp riladl lkeiy ,mirayd jez cleei m` la` ,miray xg` cleei m` `l` zexifp xcp `l oizipznac ,oizipznl `inc `lc`l` ,epal zexifp zepnl ezrc

cleei `l m` mei d`n xifp zeidl ezrcy meyn epiid Ð "mei miray eiykrne oa il didiyk xifp ipixd" yexita xn` `ly dne .lkd oia mei d`n epiidc ,mdipyl elri mipexg` miyly

dlri `ly oipn el zepnl ezrca Ð mixyr xg` zexifp laiwy ,`kd la` .dicic zexifpa eriladl `ed utg Ð miyly mcew oa el cleei m` mewn lkn la` .epac zexifpn xal ,oa el

utg i`ce `l` .d`n lkd oia :yexit ,"dzrne mixyr xg` xifp ipixd" :yexita `nil Ð d`n [inly] `l mixyr jpdac xexaa rcei `ed ixde ,riladl utgc `zi` m`c .mei d`nd oipnl

.d"dbd o`k cr .zexifpd `la mei d`n zeyrléòáúå`liig i` ,"dzrn xifpe mei mixyr xg`l xifp ipixd" xn`c oebke .mei miyly `edc ,zexifp mzq :yexit Ð zhren zexifp dil

.odipy znlyd [miyy] cr glbi `le ,dpey`x zexifp milydl mini dxyr dpnie ,mei miyly dpnie df oipn gipie ,mei mixyr dpnie `zydàãçirainw `cg ebn
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éðBìôì àäiLëì øéæð éðéøä" øîà ,àúléî déì àôéñk§¦¨¥¦§¨¨©£¥¦¨¦¦§¤§¥¦§¦
ïðéøîà éî ?eäî ,"éðàå" øîàå Bøéáç òîLå ,"ïa¥§¨©£¥§¨©©£¦©¦¨§¦©
øîà÷ éëä àîìéc Bà ,øîà÷ déLôpà ¯ åéðôa àlL¤Ÿ§¨¨©©§¥¨¨©¦§¨¨¦¨¨©

éúååk déì àðîéçø :déì.éòaéz ?Cäðùîéðéøä" ¥¨¥§¨¥§¨¥¦¨¥£¥¦
ïa éì äéäiLk øéæðå ,øéæð,BlL úà äðBî ìéçúä " ¨¦§¨¦§¤¦§¤¦¥¦§¦¤¤¤

øçàå ,BlL úà íéìLî ¯ ïa Bì ãìBð Ck øçàå§©©¨©¥©§¦¤¤§©©
,ïa éì äéäiLk øéæð éðéøä" .Bða ìL úà äðBî Ck̈¤¤¤§£¥¦¨¦§¤¦§¤¦¥
¯ ïa Bì ãìBð Ck øçàå ,BlL úà äðBî ìéçúä "øéæðå§¨¦¦§¦¤¤¤§©©¨©¥
íéìLî Ck øçàå ,Bða ìL úà äðBîe BlL úà çépî©¦©¤¤¤¤¤§§©©¨©§¦

.BlL úààøîâøçàì øéæð éðéøä" øîà :àáø éòa ¤¤¨¥¨¨¨©£¥¦¨¦§©©
ïéìäc ïåék ?eäî "íBé äàî åéLëòîe íBé íéøNò¤§¦¥©§¨¥¨©¥¨§¨¥
ïåék àîìéc Bà ,ïéìééç àì ¯ ïéîìL àì ïéøNòa äàî¥¨§¤§¦¨¨§¦¨¨§¦¦§¨¥¨
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קצה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc xifp(iyiy meil)

àúléî déì àôéñkenr szzyi `l m` dyeak xacd el aygp - §¦¨¥¦§¨
ick ,oa exagl didi m` zexifp envr lr lawne ,ez`ceda

ote`a wtzqdl yi oiicr ,ezaeha utg `edy el ze`xdlyøîà̈©
mc`'ïa éðBìôì àäiLëì øéæð éðéøä',eiptl epi` ipelt eze`eòîLå £¥¦¨¦¦§¤§¥¦§¦¥§¨©

Bøéáçmy cnryeäî ,'éðàå' øîàå.ipyd ly ezexifp dlg izn - £¥§¨©©£¦©
ïðéøîà éîok xn`y oeikny mixne` m`d -åéðôa àlLeze` ly ¦©§¦¨¤Ÿ§¨¨

e ,epnn yiiazn `edy iptn ok xn`y xnel oi` ixd ,ipeltdéLôpà©©§¥
øîà÷,oa el cleiyk xifp didiy envr lr xn`e -éëä àîìéc Bà ¨¨©¦§¨¨¦

déì øîà÷,eixac yxtp `ny e` -éúååk déì àðîéçøCade` - ¨¨©¥§¦§¨¥§¨¥
dwiqn .oa el clei m` zexifp lawn ip` mbe ,jzenk ipelt z` ip`

:`xnbdéòaéz:wtqa dl`yd x`yiz - ¦¨¥

äðùî
xne`døéæð éðéøä,cin xifp dyrpexn`e siqedeéì äéäiLk øéæðå £¥¦¨¦§¨¦§¤¦§¤¦

,ïaepa clepy mcewe .oa el didiykl zexifp cer envr lr lawne ¥
úà äðBî ìéçúäzexifpdBlL,cin laiwy,Ck øçàåmcew ¦§¦¤¤¤§©©¨
,ezexifp milydyúà íéìLî ,ïa Bì ãìBðzexifpdBlLglbne ©¥©§¦¤¤

ligzde ef zexifp laiw dligzy oeik ,ezexifp xnba zepaxw `iane
,dzepnlBða ìL úà äðBî Ck øçàåeilr laiwy zexifpd z` - §©©¨¤¤¤§

.oa el cleiykl
dligz xn` m` la`'ïa éì äéäiLk øéæð éðéøä'xn`e siqede'øéæðå' £¥¦¨¦§¤¦§¤¦¥§¨¦

`vnpe ,el clei `l m` s` ztqep zexifp `idy ,i`pz `la ,mzq
z` jk xg`e ,epa zcila legzy zexifpd z` laiw dligzy

epa clepy mcewe .ely zexifpdúà äðBî ìéçúäzexifpdBlL ¦§¦¤¤¤
,cin dlgyCk øçàåezexifp milydy mcewçépî ,ïa Bì ãìBð- §©©¨©¥©¦©

wiqtnzepnlúàzexifpdäðBîe ,BlLepa zcil zrynúà ¤¤¤¤
zexifpdBða ìL,mteqa glbn epi`e mei miylyCk øçàå ¤§§©©¨

e xfeg ,epa zexifp z` zepnl miiqnykúà íéìLîoiicry minid ©§¦¤
zexifpd znlydl mixqg,BlLcg` ,zepaxw ipy `iane glbne ¤

micwdl jixvy oeik ,dfa mrhde .epa zexifp lr cg`e ezexifp lr
zlaw mcew dlaiwy epa zexifp z`:ely zexifpd

àøîâ
:zeiexifp izy lawnd mc` oica wtzqn `ax,àáø éòamc` ¨¥¨¨

y'íBé íéøNò øçàì øéæð éðéøä' øîà`l` dzr izexifp legz `l - ¨©£¥¦¨¦§©©¤§¦
zexifp oick mei miyely jyniz legzyke] mei mixyr cera

xn`e siqede ,[mzq'íBé äàî åéLëòîe'zexifp lawn ipixd - ¥©§¨¥¨
,mei d`n jynize eiykr legzy ztqepeäîzexifpd dlg m`d - ©

yi cg` cvny .dpey`xd z` miiwiy xg`l wx e` cin dipyd
,xneläàî ïéìäc ïåék,elld zexifp ini d`n -ïéîìL àì ïéøLòa ¥¨§¨¥¥¨§¤§¦Ÿ§¥¦

zexifpd legzy cr miaexwd minid mixyra minlyp mpi` -
ick mei mixyr xg`l ezexifp wiqtdl jixv didie ,dligz laiwy

,diptl laiwy zexifpd ini miyly z` zepnldvex epi`y oeike
,ezexifp rvn`a wiqtdlïéìééç àìly zexifpd eilr dlg `l - Ÿ¨§¦

minid mixyrae ,dpey`xd ezexifp dpniy xg`l cr mei d`n
zexifp bedpl jixv epi` dpey`xd zexifpd lgzy cr eiykrny

.llkàîìéc Bàn [`ny e`-]óBqáì øòN ìecéb déì úéàc ïåék- ¦§¨¥¨§¦¥¦¥¨§©
`l jkitl ,mei d`n ly zexifpd meiqa xriy witqn el didiy

okle ,ezexifp wqtizy el ztki`ïéìééçly zexifpd cin dlg - ¨§¦
zexifp mzq dpnie ,mei mixyr zexifp bdpi mkezne ,mei d`n
mei mipeny dpnie xefgi jk xg`e ,glbi mteqae ,mei miyly

.mteqa glbie ,mei d`n ly zexifpd znlydl
:xg` ote`a `ax wtzqd `l recn dywn `xnbddéì éòaéúå- §¦¨¥¥

a ef dl`y le`yl `axl didúèòeî úeøéæð,mei miyly ly - §¦¤¤
xifpe' xn`e siqede ,'mei mixyr xg`l xifp ipixd' xn`y oebke
,eiykrn dligzn dipyd zexifpd m`d wtzqdl yiy ,'eiykrn
jk xg`e ,llk zexifp dlg `l mipey`xd mei mixyra `ny e`
dpni dixg`le ,glbie mei miyly dpey`xd zexifpd z` dpni
xg`l zexifp xcpy ote`a wx `ax wtzqd recne ,dipy zexifp

.mei d`n ly zexifp cere mei mixyr
`ax :`xnbd zvxzndéì àéòaéî à÷ àãç Bbî àãçdl`y l`y - £¨¦£¨¨¦©§¨¥

l`y dligzy ,xnelk .zxg` dl`ya heytpy dn jezn zg`
yi ,df wtq heytp m`y siqede ,zhren zexifpa oicd didi dn

.daexn zexifpa oicd didi dn oecl
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ובפרט כשלומדים ברבים, שהרי גם ענין הלימוד ברבים מחבר את כל המשתתפים, מראשיכם 

שבטיכם ועד לחוטב עציך ושואב מימיך, ועד שיהיו לאחדים כאחד. וכדברי רבינו הזקן בפרשת אתם 

נצבים היום כולכם, פרשה השייכת להימים דקודם ראש השנה.

וע"י אחדות זו מתעלים חוטב עציך ושואב מימיך וגם ראשיכם שבטיכם גו', וכמובן בדרוש האמור.

ויש לשלב ולחבר את האמור גם בסיום הש"ס והתחלתו.

וז"ל תלמודנו בסופו: א"ל רב שמעי' לר' אבא אימא ביממא תהוי זבה בליליא תהוי נדה, א"ל 

אלך אמר קרא על נדתה סמוך לנדתה, סמוך לנדתה אימת הוי בליליא וקא קרי לה זבה. - כי תנא דבי 

אליהו וכו' שלאחרי זה - אית ספרים דלא גרסינן לי'. וגם הגורסים, הנה בא הוא בשביל לסיים בדברי 

שבח ותנחומין, וכתוספת שם.

והענין בעבודת השם, מתאים לפתגם מורנו הבעש"ט ז"ל שכל דבר וענין שהאדם רואה או שומע, 

הוראה ישנה בזה בעבודתו את קונו, עאכו"כ בתורתנו תורת חיים, שכשמה כן היא - הוראה בחיים:

 - החטא  לאחר  רק  כי  אף  העולם,  בטבע  הוא  דהראשונה  הוא,  וזבה  נדה  דטומאת  החילוק 

משא"כ זיבה, שהיא חולי בגוף ואינו טבעי.

ועד"ז גם בעבודת השם, ישנו ענין הטומאה )אשר מקורו הוא זה הנקרא טמא(, הבא בטבע, אף 

כי רק לאחרי החטא, ועד כדי כך שאפילו הארבעה הידועים ג"כ מתו בעטיו של נחש, חטא הקדמוני.

המשך מעמוד חצכ

המשך כעמוד הכא



xcde"קצו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc xifp(ycew zay meil)

elit`yøîBì éöîz íà,xnel dvxz m` -lr laiwy ote`ay ¦¦§¥©
envrúèòeî úeøéæðxg`l xifp ipixd' xn`y] mei miyly ly - §¦¤¤

,['eiykrn xifpe mei mixyrc ïåékly zexifpd z` dpniy xg` ¥¨§
,mixyr xg`ïéøúéc àeä ïéîBé äøNò,mixzi mini dxyr eidi - £¨¨¦§¨§¦

zexifp bdpy minid mixyr znlydl zexifp mda bedpl jixvy
y `ed oicd okl ,dligzìdéì ÷éìñ àel elri `ly -ïéìämze` - Ÿ¨¦¥¨¥
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zxihta didy enke ,zexifp envr lr lawl epevx m`d ,ezpeek
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מה  על  ממעזריטש  המגיד  הרב  של  זכות  מהלימוד   - מובן  אלינו  יותר  הקרובות  ובדרגת 

 - שתלמידי הבעש"ט הרהרו, על מה שמתעסק עם אנשים פשוטים בקירובים נעלים ונשגבים ועשה 

הה"מ - כמה תיקונים לתקן דבר זה ההרהור ולא נחה דעתו, עד שבאחד הלילות בהלכו בהיכלות דגן 

עדן עבר דרך היכל אחד אשר תשב"ר שם ולמדו חומש ומשה רבנו הסבירם הכתוב ויפול אברהם על 

פניו ויצחק, שאין מקרא יוצא מידי פשוטו, ואם תאמרו איך אפשר הדבר אשר אברהם יהי' מסתפק 

במאמר השם, תדעו אשר זהו מצד הגוף ואשר גם גוף קדוש בשר הוא.

וישנו המגרה יצה"ר עליו, חולי זה יצה"ר, טומאת זיבה.

ואמר רב שמעי' )הבנה והשגה, בחי' הבנה( לר' אבא )אשר מורא האב על הבן, ולא ענין הבנת 

ציווי האב, אבא בחי' חכמה, למעלה מההבנה וההשגה( אימא ביממא )כששמש ומגן ה' אלקים מאיר, 

ובכל זה רואה יוצא ונפרד דם, חיות וחמימות בעניני חוץ( תהוי זבה )כי הרי זה מגרה יצה"ר עד שנעשה 

כחמרא דבתקופת תמוז קרירא לי'( בליליא )בזמן החושך דאנכי הסתר אסתיר פני - אף שראה דם( 

תהוי נדה )ענין טבעי, שהרי בא ע"י ההסתר(.

אמר לי' )ר' אבא, שלמעלה מהשגה והבנה, ביכלתו לתרץ הקושיא - אף שאמת נכונה הקושיא 

מצד השכל, תורה שבע"פ דעיקר ענינה ההבנה, אבל( עליך )למעלה ממך, למעלה מהבנה והשגה( אמר 

קרא )תורה שבכתב, דעיקרה האותיות והפסוקים ולא ההבנה, שלכן גם ע"ה מברך ברכת התורה( על 

נדתה סמוך לנדתה )כל יציאת דם לחוץ, איזה שתהי', אפשרית רק מפני הסמיכות )כתוצאה מהחטא 

המשך כעמוד חצכ

המשך מהעמוד החודם



קצז
oiglbn el`e` cenr ci sc ± iyily wxtxifp

ïåéë úèòåî úåøéæð øîåì éöîú íàdil ixziin `l zepnl eiykrn ligzn eli`c Ð

zegt zglbz oi`c ,xriy lecib ick oda ied `le ,mini dxyr `l` zexifp ji`dn

.miylynäøùò ïéìä äéì ïé÷ìñ àìÐ xriy lecib eda zil `dc ,zexifp oipnl Ð

glbn `die ,zexifp izy zepnl ligzi mixyr xg`l `l` ,eiykrn dil iliig `l jklid

:ipzwc ,oizipznn heytz :zxn` i`e .mizpia

jk xg`e ,epa ly z` dpene ely z` gipn

elyn ixziin `lc ab lr s`e ,ely z` milyn

,inc `l `d !iliig ikd elit`e ,dxyr `l`

mzq xifp ipixd :xn`c oeik mzd eli`c

xn`w `lc ,`piipnl zigp `l Ð oa il `diykl

i`d ,jklid .(dynge oixyr xg`l i`) zni`

legilc `ed `pic Ð "xifp ipixd" xn`e xcdc

xg`l cr oa el `di `l `nlicc ,xzl`l dilr

xzl`lnc gkzyi`e ,llk ixziin `lc ,miyly

`lc oipnf ,inp i` .ely zexifp ipninl dil ded

oeik ,oa el clepy mcew ely z` ipninl witqi

iab lirl ziyixtck ,geliba dil xyt` i`c

`wc ,`kd `l` .inc zg` zexifpk Ð oizipzn

Ð "mixyr xg`l" xn`c ,`piipnl dil zigp

oinei mixyrc oeik ,oiira ikda irainl jl `ki`

.'ekøîåì éöîú íàåeiykrn" xn`c `kid Ð

,mixyr eiykrn ipninl xyt`c oeik ,"d`n

xg`lexcdinl xyt` miyly dil dpenc

xriy lecib `ki`c meyn ,oipnz ipninle

:`d jl iraiz izk` ,`zydn edl iliig seqal

xifp eiykrne mixyr xg`l xifp ipixd" xn`

edn "mler?dil zil mler zexifplc oeik

`ed "mei d`n eiykrn" xn`c `kidc ,wqtd

i`cec Ð mipeny dpen jk xg`e ,miyly dpen jk xg`e ,mixyr dpenc xninl `ki`c

Ð d`n seql wqtd edl zi`c oeikc meyn ,"mei d`n" xn` ikn xzl`l dilr `liig

xifpc ,"mler xifp eiykrn" xn`c `kd la` .okezn edpiwqtnl xyt` inp `kd jklid

`le ,caek meyn `nrh epiid Ð miylyl miylyn glbnc i`de ,wqtd el oi` mler

`la xyt` `lc oeike ,okezn edl opiwqt `l wqtd el oi`c oeike ,wqtd iedilc meyn

ezexifp ly miyly ipnilc ,mixyr xg`l cr llk zexifp dilr legiz `l Ð dwqtd

.`yixaøîåì éöîú íàå,d`n zexifpl ,zhren zexifp oiprl Ð `zli`y edlek oiprl Ð

.mler zexifpl e`éìåùúéàì äéì øùôàã ïåéëxg`l eilr lawy zexifp `edd` Ð

xg`l oeyny xifp ipixd" xn` :jl iraz izk` ,`zydn edlek edl elgil Ð mixyr

edn "mzq xifp eiykrne mei mixyr?àëä,dilr ileyzi`l xyt` `lc ,oeyny xifpa Ð

Ð oeyny xifp` dilr ileyzi`l xyt` `lc oeik :opixn` ,xecp ded `l oeynyc meyn

`liig `nlic e` ,inly `l mixyr seqc li`edc ,mzq zexifp `edd `liig `l?øîà
øãàá äòáùá äùîë éðéøä.oii dzy `l aeye ,xc`a draya xhtpy dynk :rnync Ð

`l e` zexifp oeyl ied in?åðá éîéá àîèðxifpe oa il `diyk xifp ipixd" xn`c i`d Ð

ely z` gipn Ð oa el clep ely z` milyd `ly cre ,ely z` dpen ligzd ,"mzq

.epal dpny elld mini jeza `nhp m`e .epa ly z` dpeneøúåñ øîà ïðçåé éáøs` Ð

zexifpk Ð mizpia glbn epi` ely z` dpn elit`c oeikc .ely lr xak dpny mini oze`

`zkix`.lkd z` xzeqe ,incøúåñ åðéà øîà ùé÷ì ùéøådicic zexifpc ,ely z` Ð

.cegl epace ,cegl
àîèð
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."xnel `vnz m`"a daexn zexifpa l`y aeye ,zhren zexifpa l`y dligz ,xnelk Ð dil

iwlq `l Ð `ed cal oinei dxyrc oeik ,`liig `l zhren zexifpc xnel `vnz m` elit`c

dxyr jpdc meyn ,dligzn xtqy mixyrl itexhvi`l mixyr xg` milyiy dxyr jpd

dvex mei mixyr el` `l` ,ezexifp wiqtdl dil `gip `l ikdle ,ediicegl zexifpl efg `l

zglbzae oiia xzen didie ,miiept eidiy

zexifpl dil irain izk` .miznl ze`nhile

mixyr `zyd `liig i`c oeik ,mei d`nc daexn

zexifp xg` mei mipeny edl eyt izk` mei

itxhvne ,ediicegl zexifpl efgc ,mei miylyc

dpnie .mei d`n znlydl mei mixyr ipdl xity

`iaie glbne ,mei miyly dpen aeye ,mei [mixyr]

,mei d`nd milydl mei mipeny dpen aeye ,oaxw

zwqtd` citw `le .oaxw `iaie zipy glbie

`lc oeik ,iliig `l ikd elit` `nlic e` .zexifp

epevx oi`e ,mei [mixyr] jpda mei d`n inly

did dlaw zrya `nzqne ,ezexifp wiqtdl

oiia xzen didi i`nw mei [mixyra] ezrca

mei miyly dyri ok ixg`e ,d`nehae zglbzae

ie glbieoitevx mei d`n dyri aeye ,oaxw `ia

ivn i` oeir jixve :d"dbd .oaxw `iaie glbie

xifpe mei d`n xifp ipixd" xn`c `kid irainl

i`] mei d`nd micwd `zydc ,"mei mixyr xg`l

oicd `edc [`nye] .`l i` `zydn iliig [zxn`

.d"dbd .hwp ediipn `cge ,ikd irainl ivnc

øîàxifp eiykrne mei mixyr xg`l xifp ipixd

Ð exry ciakd m` epicc Ð mlerl

.zenda yly `iane lwinc

éîm` .`l e` `zydn dilr zexifp Ð `liig

mixyr ehn ikc meyn ,`liig `zydn daexn zexifp oiae zhren zexifp oiac xnel `vnz

`liig i` ,`kd la` .d`nc zexifpl `ed inc ixdy ,i`d ilek wqtd ied `l zexifp legie

ied `l jklid .wqtd iede ,llk ea `veik epi` mixyr xg`c zexifp Ð mler xifp `zydn

zglbzae oiia xzen didi i`nw mixyr jpdae ,eizexifp milyiy cr llk mler xifp

zexifp dpni Ð mixyr ez` ike ,mlerl xifp `zydn legi mewn lknc `nlic e` .d`nehae

xnl ,[zg` dpy] xg` e` ,mei miyly xg` lwin mler xifp xn`c o`nl ,glbne mei miyly

zwqtd aiyg `le ,ligzdy mler zexifpl `ifgc .(`,d lirl) dil zi`ck xnle dil zi`ck

ila eiptl mler zexifp dyer dide ,mei miyly ly zexifp lr le`yl eciay oeik Ð ezexifp

.`zydn mler xifp eilr legi [mei miylyc] zexifp lr l`y `l elit` xq` jklid Ð wqtd

."mzq xifp eiykrne mler xifp mixyr xg`l xifp ipixd" xn` i` irainl ivnc oicd `ede

íàåÐ mei mixyr xg`l legiy zexifp` ileyz`l xyt`c oeik i`ce `kd xnel ivnz

llk wqtd didz `le ,mixyr xzac zexifp` le`yl leki `zydne mler ,xifp `liig `kd

.mler xifpc zexifp jeza

øîàxyt` `l i`ce `kd Ð mzq xifp eiykrne mei mixyr xg`l oeynyk xifp ipixd

mzq eilr legi `l jklid ,[mixyr] xg` eilr legiy oeyny zexifp` ileyz`l

zq mixyr jpda milydl ivn `le li`ed ,llk mixyr jpda zexifpmiyly oiiedc ,zexifp m

[dgcie] ,oeyny zexifp ligzi jk xg`e ,mixyr jpda miznl ze`nhle oiia xzen didie .mei

liig seq seq `nlc e` .ezexifp zwqtd` citw Ð enilydl xyt` `lc oeik ,zexifp mzq

`dc ,mixyr xg`lc dxyr seql glbl ivn `lc idpe ,mei mixyr jeza zexifp mzq dilr

z`nehe oii xeqi` oebk ,bedpi bedpl lekiy zexifp oic lk mewn lkn Ð oeyny zexifp lg

i`cec ,"oeyny xifp eiykrne [mixyr] xg`l mzq ipixd" xn`c `kid irainl ivn `l la` .ezexifp zwqtd` elit` citw `lc ,oeyny zexifp ligzie df zexifp wiqti mixyr xg`e ,mizn

xifp ipixd" xn`c oebk ,mler xifpa ira ivn `l `ira jde .oeyny zexifpa wqtd didi `le ,eilr l`yi Ð mixyr xg`l zexifp mzq` ileyz`l ivnc oeikc .oeyny xifp xzl`l dilr liig

`wecc .zexifp mzq milyie ,eilr l`yiy Ð mixyr xg` eilr legl `ad mler xifp` liyzi` xyt`c oeik ,`zydn mzq xifp dilr liig i`cec ,"[mzq] xifp eiykrne [mixyr] xg`l mler

.ileyz` xyt` mler xifp ,ileyz`l xyt` `l oeyny xifpc ,cg` mlz yxeg yic oizipzn` (`,ak) zeknc iyily wxta rnyn inp ikde .dilr ileyzi`l xyt` `lc ,`irain oeyny xifp`

øîà`ede .xrv zngn ,l`xyia mixifp eaxe ,xcpa excp miax `nzqn xc`a draya ezen meiae ,dlecb dgny egny ,xc`a draya epiidc ,ecleed meiac Ð edn xc`a draya dynk

mixcp (`,fiw migaf) xn`c o`nl dyw zvwe .dilr law dgnye ,xn`w ecleed meik e` .dilr law zexifpe ,ezen meia xc`a draya dyn ly exec didy enk epiid ,"`d`" mzqa xn`

oke .dliya mb xzid did `le ,`ed acipe xcip xifp oaxwc ,zepaxw aixwdl elki `le ,mdini lk mixifp eid `d Ð epiax dyn zxihta xifpa excpy mze` ok m` :dnaa oiaixw `l zeacpe

.melya`c zexifp on dywèåùôene ely z` gipn :opzc ,i`w oizipzn` .epa inia `nhp Ð 'eke xifp ipixd `ziinw `dinepa inia `nhp m`c oiprl dpin `wtp yiwl yixl .epa ly dp

itl ,epiipn ly z` inp xzeq Ð epa ly z` xzeqc f` ,epiipn rvn`a cnere ,epa ly z` dpene ely z` gipde ,epiipn wqetyk `wec epiid Ð xzeqc inp opgei iaxle .ely z` xzeq epi` Ð

.epa ly oipn ligzd `ly cr ixnbl envr ly oipn xzeq did `l Ð epa inia `nhpe ,envrl epal dpen did aeye ,envrl miieqn el cg` ,mipiipn ipy dpen did eli`e .epiipn milyd `ly

ly z` jk xg`e ely z` dpenc "oa il didiyk xifpe xifp ipixd" ipzwc ,oizipznc `yixa la` .xzeq epi` Ð dligz elyn dpny dn la` ,epa ly zexifp `l` xzeq epi` :xn` yiwl yixe

.ely z` glbl wlzqp xakc ,epa ly `l` xzeq epi` lkd ixac Ð epa inia `nhp m`c ,epaàãçrvn`ae ,epa lye ely milyiy xg`l [`l`] glbn epi` ixdy Ð `id `zkix` zexifp

.d"bd y"a .epa ly `le ,ely eze` `l` xzeq epi` Ð ely dnlyd inia `nhp i`ce la` .cner `ed ezexifp
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ïéîBé äøNòc ïåék ,úèòeî úeøéæð øîBì éöîz íà¦¦§¥©§¦¤¤¥¨©£¨¨¦
éàcå ;äøNò ïéìä déì ÷éìñ àì ¯ ïéøúéc àeä§¨§¦¨¨¥¥¨¥£¨¨©©
óBqáì ïéîBé ïéðîz déì úéàc ïåék ,íBé äàî øéæð̈¦¥¨¥¨§¦¥§¨¦¦§©
,éìééç øîBì éöîz íàå ?àì Bà ,déì ïé÷ìñ ¯¨§¦¥¨§¦¦§¥©¨§¦
øéæð åéLëòîe íBé íéøNò øçàì øéæð éðéøä" øîà̈©£¥¦¨¦§©©¤§¦¥©§¨§¦
éöîz íà ?àì Bà déìò àìééç éî ?eäî "íìBò¨©¦¨§¨£¥¨¦¦§¥
øîà ,àìééç ¯ éìeLúéàì øLôàc ïåék àëä ,øîBì©¨¨¥¨§¤§¨§¦§¥¨§¨¨©
øéæð åéLëòîe íBé íéøNò øçàì ïBLîL øéæð éðéøä"£¥¦§¦¦§§©©¤§¦¥©§¨¨¦
àìééç éî ¯ éìeLúéàì øLôà àì àëä ?eäî "íúñ§¨©¨¨¨¤§¨§¦§¥¦¨§¨
¯ ?éàî ,"øãàa äòáLa äùîk" øîà ?àì Bà¨¨©§Ÿ¤§¦§¨©£¨©
íéøNò øçàì øéæð éðéøä" :àúééîã÷ eäéépéî èBLt§¦©§©§©§¨£¥¦¨¦§©©¤§¦
øçàå ,íéøNò äðBî ¯ "íBé äàî åéLëòîe íBé¥©§¨¥¨¤¤§¦§©©

ìL äðBî Ckéãk ,íéðBîL äðBî Ck øçàå ,íéL ¨¤§¦§©©¨¤§¦§¥
ïðçBé éaø ,Bða éîéa àîèð .äðBLàø úeøéæð íéìLäì§©§¦§¦¦¨¦§¨¦¥§©¦¨¨
ïðçBé éaø .øúBñ Bðéà :øîà Lé÷ì Léø ,øúBñ :øîà̈©¥¥¨¦¨©¥¥©¦¨¨
Lé÷ì Léø .àéä àzëéøà úeøéæð àãç ,øúBñ :øîà̈©¥£¨§¦£¦§¨¦¥¨¦

æð ,øúBñ Bðéà :øîà.ãeçì déøáãå ,ãeçì déãéc úeøé ¨©¥¥§¦¦¥§§¦§¥§
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קצח
oiglbn el`ea cenr ci sc ± iyily wxtxifp

åúòøö éîéá àîèð.miznl `nhp ezrxv iniae ,rxhvpe ,xifp did Ðøúåñ øîà ïðçåé éáø
xaky dn milyn ezrxvn `txzp ikc li`ed ,zexifpa i`w izk` `dc ,oincewd z` Ð

.rxhvpy mcew dpnøúåñ åðéà øîà ùé÷ì ùéøoiler oi`e li`ed ,cegl zrxv inic Ð

s`e ,`pixg` `nrha yiwl yixe opgei iaxc izxz ipdl dpey o"nide .exfp ini oipnl el

ik oiac ,o"nid i"xack z"eidl x"fg d"xend

jci` `eddc ,epa zexifpa oiae ezrxva `nhp

lecib epivn `ly itl ,ixiin d`n xifp zexifp

.glbl jixv ediiexzae li`ede ,miylyn zegt

jklid ,glbl jixv inp ezrxvn `txzp iklc

.d`n zexifpa `l` mwezin `líåéá àîèð
øòù ìåãéâ,mei d`n zexifp eilr laiwy oebk Ð

zglbz glib xdhp ike ,rxhvp miray dpn ike

zi`c mei miyly d`nd on eyt izk`e ,zrxvl

Ð xry lecib meia `nhpe ,xriy lecib eda

Ð ely xriy lecib mly eay ,d`n meia epiid

la` .zrxvd xg`y miylyd xzeq lkd ixac

.ibilt zrxvd iptly miray xzeq m`aáø
øúåñ åðéà øîåàxn`c opgei iaxl elit`c Ð

mzd Ð zexifp lk xzeqc epa inia `nhp

la` .inp zexifpl xzq ivn ikdl ,i`w zexifpa

xak ,xriy lecib mlyin meia `nhpc oeik ,`kd

iptlc xzqnl gk dil zile ,ezexifp mliy

.zrxvøúåñ øîà ìàåîùåelit` ,lkd z` Ð

.i`nw mirayàéä úçà úåøéæð íù[la`] Ð

.exwzin zexifp ixz Ð epa ly oipne ely oipn

xn`c oebk Ð lecib meia `nhp :`pixg` `pyil

,mei mixyr cr dpne ligzde "xifp ipixd"

zexifp zepnl ligzde ,lkd z` xzqe ,`nhpe

jk xg`e ,dxdha mini dxyr dpne ,zxg`

milydl oixzepd mei mixyr lkn cg`a `nhp

.zexifpløúåñ åðéà øîà áø.dxyr elld Ð

ilin ipd Ð xzeq xn`c opgei iaxl elit`c

inhi` `lc i`d la` ,xenb zexifpa i`wc `kid

,`ed zexifp mlync ,xriy lecib inia `l`

eed Ð i`nw mixyrl dxyr ipd itxvn iklc

inhi` xcd`c i`d jklde ,miyly edl

.zexifp inelyz `l` ied `l Ð jli`e dxyrn

,dxyr jpdl xzeq epi`c dcen opgei iax elit`e

zepnl ligzn iriaye iyily dfdc oeik `l`

.miyly cr jli`e dxyrnøúåñ øîà ìàåîùå
'åë ùé÷ì ùéøì åìéôà`l Ð `ed zexifp mlyin opixn`c `de .zexifp `cg `kd la` Ð

.od miyly xnele elld odnr sxvl leki dz` i` aey mipey`xd exzqc oeikc ,`ixi`

íãá øòéù ùãé÷ íàù íéãåî ìëäeizepaxw `iadl jixv ,cg`e miyly meia Ð

dpwz el oi`y Ð glib `l oiicre `nhpyk mcd wxfp xak m` ,eizepaxw xg` glbzdle

`ian `ed cg` oaxwc ,xyt` i` Ð xg` oaxw `iadle zxg` mrt zepnlc oeik .exizdl

el oi` jkitl ,`nhp xak `dc Ð el dler oi`e cg` oaxw `iad xake ,zepaxw ipy `le

.(e xacna) "ey`x z` ycwe" aizkc ,hiwp `xwc `pyil Ð yciw ipzwc `de .dpwzïåéë
úáëòî úçìâú øîàã,dpny dn xezql ,dia `pixw z`ln jeza Ð oiia zezyl Ð

.xg` oaxw iziileïðáøã àáéìà àìà,(`,fn xifp) "oipin dyly" wxta dilr ibiltc Ð

.xdhp mincd on cg` eilr wxfy oeik :ixn`eçåìéâ úåöîìdxdha zglbz `di `lc Ð

z`ln xg`l ixdy ,zxg` zexifp zepnle xezql leki epi` ixdy ,mlerl ezevnk,`nhp

.d`neha glbn `l` ,dxdha glbl dpwz el oi` jklidåì åìëù øéæðmiyly ini Ð

,eizepaxw `iadl jixvy ,z`ln xg`le ,xifdy mini lk Ð daexn zexifple ,mzq zexifp

mcew glb m` dwel epi` la` Ð zglbzd lr dwel epi`e .d`nehd lr dwel Ð `nhp

.eizepaxw `iady mcew oii dzy e` ,eizepaxw `iady'äì åøéæä éîé ìë àø÷ øîàãÐ

zeaxl Ð "`ai `l zn ytp lr 'dl exifd ini lk" xn`e ,diazke ,jixv `lc "lk" aizkc

.'ek mini'åâå ïééä ïôâî äùòé øùà ìëî åøæð éîé ìë 'åâå øòú åøæð øãð éîé ìëiwlile Ð

!ediiexz` inp
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àîèðepi` ehelg [iniy] .zexifp zepnl ligzde "meidn xifp ipixd" xn` Ð ezrxv inia

inia zna `nhpe .(a,fi) "xn`y in" wxta onwlck ,xzeq epi` mbe ,zexifpl dler

xdhiyke ,ezrxv ini mcew ezexifpl dpny mipey`xd minid xzeq epi` yiwl yixl .ehelg

opgei iaxe .wqty enk zexifp oipn milyie xefgie ,rxevn zepaxw `iaie glbi Ð ezrxvn

dpn `l oiicre ,i`w zexifpa `dc ,xzeq :xne`

lk zepnl jixv Ð ezrxvn xdhiykle ,d`nd

.ezexifp iniàëéøöåediizbelt opireny`l Ð

.ezrxvae epaaàîèðÐ xriy lecib meia

dpnyke ,"mei miyly xifp ipixd" xn` :yexit

.egxk lr mihqil edeglib ezexifpn mixyr

zexifpl miyly meia glbl lkei `l `zydc

mein mei miyly xg` cr eizepaxw `iadle

miylyn zegt lecib oi`c ,mihqild edegliby

miiq dxyr dpnyke ,miylyd ligzde .mei

edegliby mxh mixyr dpn dligz ixdy ,ezexifp

wx mpi` mipexg`d mei mixyrd el`e ,mihqild

`iadle ezexifp xg` glbl lkeiy ,xriy lcbl

epaxwlecib meia" hwpc i`de .`nhp mdae ,eiz

ezrxv inia lirl hwpck "inia" hwp `le "xriy

ezrxv ini mikynp edi `ly xyt` [i`y] itl Ð

`ly xyt` xriy lecib la` .cg` mein ith

mihqil edegliby oebk ,cg` mei `l` eilr jix`i

miyly lr siqen epi` `zydc ,ezexifpl ipy mei

.xriy lecib xeara seqaly mei `l`

íúä`nhp oke .elye epa ly Ð zexifp ipy

zrxve cegl zexifp Ð ezrxv inia

meia `nhp oke ,`ed zexifp `cg `kd .cegl

.`ed zexifp cg Ð xedh `edyøîà`cqg ax

m` :yexit Ð mca xriy yciw m`y micen lkd

`xewe ,gliby mcew ,`nhp mcd wxfpy xg`l

yciwe" aizkck ,glib `ly Ð xriy yeciw

.ey`x lcbl ligzi :eyexity ,"ey`xïéàel

zinler lkei `ly jzrc `wlq `w Ð dpwz

,eizepaxw xak `iady oeik ,glble oiia zezyl

Ð oaxw z`ad `lae ,gliby mcew `nhpc oeike

.glbl lkei `làáéìàiaxc `ail` i` [o`nc]

oii zezyl Ð eakrn zglbz xn`c oeik xfril`

`nhp eli`k `ed ixd ,xnelk ,`ed "z`ln jez"

.z`ln jeza `edy eizepaxw z`ad mcew

wxt opzck ,zepaxw `iaie xefgi :xnelk .xezqle

xzeq :xne` xfril` iax ,`nhpe mincd on cg` eilr wxfpy in :(`,fn xifp) "oipin dyly"

i`n :ipyne !xzeq [dray] Ð z`ln xg` lk xfril` iax xn`de :`xnba jixte .lkd z`

e`l jgxk lr Ð `kdc "xezqi" i`de .eizepaxw `iai [xdhiy] xg`le ,eizepaxw Ð xzeq

`l`] xzeq epi`c (a,fh) onwl oiwxita xfril` iax xn` `dc ,miyly meia `nhpc `weec

.[drayàìà`iady oeike ,oiia zezyl Ð `akrin `l zglbzc ixn`d opaxc `ail`

.llk zglbz `la zezyle ze`nhl xzen Ð zepaxwíìåòìel oi` i`ne opaxc `ail`

xzen cine ,wlzqpe ,`iai `l aey Ð eizepaxw xak `iady oeikc Ð gelib zevnl dpwz

axc `zbelt` i`w Ð `cqg ax xn`wc "micen lkd"e .llk zglbz `la oiia zezyl

micen Ð zglbz mcew `nhpc `kde .xzeq m` xry lecib meia `nhpc ibiltc ,l`enye

xak gliby ink iedc ,xzeq epi`c.øéæðmeia cnere ,zexifp ini lk dpny Ð eini el elky

.eizepaxw z`ad

ä÷åìxg` dpny zexifp xzeq epi` la` .eizepaxw z`ad mcew `nhp m` Ð d`nehd lr

d`n mei `nhp :lirl izii`e (`,fh) onwlc `wxita ogky`c idpe .xak eini elky

zglbz mei iedc ,miyly mei eh` opixfbe ,cg`e d`n mei `wec epiid Ð miyly xzeq cg`e

miyly meia e` ,xzeq epi` Ð mipye d`n meia la` ,(a,d) `nw wxt opzck ,`ziixe`c

[`,eh scl jiiy] .xzeq epi` cg`eéðàù`pngx xn`c ,d`neh oiprl Ð xn`c `kd

`l` zexifp oiicr el oi` `l` ,enly xaky ,ey`xa el ielz exfpy in Ð "exfp y`x `nhe"

`nhp m` ,`dine ."[exfp y`x] `nhe" aizkc ,d`nehd lr dwel f` Ð glib `ly ,ey`xa

`l `yxc jdc .`akrn `l zglbz xn`c o`nl aiign `l Ð eizepaxw `iady xg`

Ð glib e` oii dzy m` la` ,zglbz `l` zeyrl eteba oi`y itl Ð eizepaxw `iad `l oiicry it lr s` ,ey`xa ielz zexifp xity ixwine oaxw z`ad ,oaxw z`ad mcew `l` `nwezn

.d`neh iab enk `xw eda `kil `dc ,aiign `l
xeq`
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Lé÷ì Léø ,øúBñ :øîà ïðçBé éaø ,Bzòøö éîéa àîèð¦§¨¦¥¨©§©¦¨¨¨©¥¥¨¦
úeøéæða àäc ,øúBñ :øîà ïðçBé éaø .øúBñ Bðéà :øîà̈©¥¥©¦¨¨¨©¥§¨¦§¦
úeøéæðe ãeçì úòøö ,øúBñ Bðéà :øîà Lé÷ì Léø .éà÷̈¥¥¨¦¨©¥¥¨©©§§¦
àéääa ¯ àúéén÷ Cäa øîzéà éàc ,àëéøöe .ãeçì§§¦¨§¦¦§©§©©¨§¨§©¦
àäa ìáà ,àéä úçà úeøéæð íL ,øúBñ ïðçBé éaø øîà£©©¦¨¨¥¥§¦©©¦£¨§¨
úòøöå ãeçì øéæðc ,Lé÷ì Léøì déì äãBî àîéà ¯¥¨¤¥§¥¨¦§¨¦§§¨©©
ìáà ,Lé÷ì Léø øîà÷ àäa ¯ àäa øîzéà éàå .ãeçì§§¦¦§©§¨§¨¨¨©¥¨¦£¨
àîèð .àëéøö ,ïðçBé éaøì déì äãBî àîéà ¯ Cäa§©¥¨¤¥§©¦¨¨§¦¨¦§¨
éaøì eléôà ;øúBñ Bðéà :øîà áø ,øòN ìecéb íBéa§¦¥¨©£©¥¥£¦§©¦
,úeøéæða éà÷c àëéä éléî éðä ¯ øúBñ øîàc ïðçBé¨¨§¨©¥¨¥¦¥¥¨§¨¥¦§¦
:øîà ìàeîLe .àeä úeøéæð íìLéî ¯ øòN ìecéb¦¥¨¦§¨§¦§¥£©
íúä ¯ øúBñ ïéà øîàc Lé÷ì Léøì eléôà ;øúBñ¥£¦§¥¨¦§¨©¥¥¨¨
ìkä :àcñç áø øîà .àúeøéæð àãç àëä ,úBøéæð ézL§¥§¦¨¨£¨§¦¨¨©©¦§¨©Ÿ
àaélà .äðwz Bì ïéà ¯ íca øòN Lã÷ íàL íéãBî¦¤¦¨©¥¨©¨¥©¨¨©¦¨
úçìâz øîàc ïåék ,øæòéìà éaøc àaélà éà ?ïàîc§©¦©¦¨§©¦¡¦¤¤¥¨§¨©¦§©©
àaélà àlà !øBzñìå ,àéä úàìî CBz ¯ úákòî§©¤¤§Ÿ¦§¦§¤¨©¦¨
àaélà íìBòì ¯ !úákòî àì úçìâz éøîàä ¯ ïðaøc§©¨©¨¨§¦¦§©©Ÿ§©¤¤§¨©¦¨
úåöîì äðwz Bì ïéà ¯ "äðwz Bì ïéà" éàîe ,ïðaøc§©¨©©¥©¨¨¥©¨¨§¦§©
åéîé Bì eìkL øéæð :àðéðç éaøa éñBé éaø øîà .çeléb¦©¨©©¦¥§©¦£¦¨¨¦¤¨¨¨
àìå úçìâzä ìò ä÷Bì Bðéàå ,äàîehä ìò ä÷Bì ¯¤©©§¨§¥¤©©¦§©©§Ÿ
ìk" àø÷ øîàc ¯ é÷ìc äàîeè àðL éàî .ïéiä ìò©©©¦©§¨§¨§¨¥§¨©§¨¨

fä éîé'äì Bøéíéîik úàìî øçàlL íéîé úBaøì " §¥©¦©§©¨¦¤§©©§Ÿ©¨¦
øîà àäc ,áéiçéì éîð úçìâzà éëä éà .úàìî éðôlL¤¦§¥§Ÿ¦¨¦©¦§©©©¦¦©¥§¨¨©
¯ "BLàø ìò øáòé àì øòz Bøæð øãð éîé ìk" àðîçø©£¨¨¨§¥¤¤¦§©©Ÿ©£Ÿ©Ÿ
!úàìî éðôlL íéîik úàìî øçàlL íéîé úBNòì©£¨¦¤§©©§Ÿ©¨¦¤¦§¥§Ÿ
¯ "ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkî Bøæð éîé ìk" ,eúå§¨§¥¦§¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦
!úàìî éðôlL íéîik úàìî øçàlL íéîé úBNòì©£¨¦¤§©©§Ÿ©¨¦¤¦§¥§Ÿ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc xifp(ycew zay meil)

xifp :yiwl yixe opgei iax ly ztqep zwelgn d`ian `xnbd
mpi` ezrxv iniy `ed oicd ,ezexifp rvn`a rxevn didpy

m` oicd dn ewlgpe ,ezexifp ini oipnl el mileràîèðmiznléîéa ¦§¨¦¥
øúBñ ,øîà ïðçBé éaø ,Bzòøöe ,zexifpd z`Bðéà ,øîà Lé÷ì Léø ¨©§©¦¨¨¨©¥¥¨¦¨©¥

øúBñ.:zwelgnd z` `xnbd zx`anøîà ïðçBé éaøy,øúBñ ¥©¦¨¨¨©¥
meynéà÷ úeøéæða àäc.zexifpd rvn`a cner `ed ixdy -Léø §¨¦§¦¨¥¥

øúBñ Bðéà øîà Lé÷ìpd z`mpi` zrxvd iniy jkny ,zexif ¨¦¨©¥¥
y gken ,ezexifp oipnl el miler,ãeçì úeøéæðå ãeçì úòøödzre ¨©©§§§¦§

.ezexifp ini `le ezrxv ini md
:deey mzxaqy zewelgn izya ewlgp recn zx`an `xnbd

àëéøöe`nhpa oiae epa zexifpa `nhpa oia eprinydl jixve - §¦¨
,ezrxv iniaøîzéà éàcwx mzwelgn dxn`p m`y -Cäa §¦¦§©§©

àúéén÷`weecy mixne` epiid ,epa zexifp inia `nhp iablàéääa ©©§¨§©¦
ïðçBé éaø øîàyøúBñik ,ezexifp z` mbàéä úçà úeøéæð íL- ¨©©¦¨¨¥¥§¦©©¦

dkex` zexifpk md ixde ,'zexifp' ly cg` my yi el` mini lkl
,dlek xzeq drvn`a `nhp m`yàäa ìáàinia `nhp iabl £¨§¨

,ezrxvàîéàopgei iaxy xn`p -Lé÷ì Léøì déì äãBîepi`y ¥¨¤¥§¥¨¦
oeik ,xzeqcmyå ãeçì øéæðmy,ãeçì úòøöhp `edeinia `n §¨¦§§¨©©§

.ezexifp inia `le ezrxvøîzéà éàåwx mzwelgn dxn`p m`e - §¦¦§©
àäa`weecy mixne` epiid ,ezrxv inia `nhpy dfa -àäa §¨§¨

Lé÷ì Léø øîà÷cegl zexifpy meyn zexifpd z` xzeq `ly ¨¨©¥¨¦
,cegl zrxveCäa ìáà,epa inia `nhpyàîéàyixy xn`p - £¨§©¥¨

yiwlïðçBé éaøì déì äãBîmy'y meyn ,ezexifp z` mb xzeqy ¤¥§©¦¨¨
.'`id zg` zexifp.àëéøö§¦¨

,mei miyly zexifp laiwy ina ztqep zwelgn d`ian `xnbd
ycgn zepnl jixvy epice ,ezexifp ini rvn`a mihqil edeglibe
dn `xnbd dpce .ezexifp lr glbl lkeiy cr minly mei miyly

m` oicd didiøòN ìecéb íBéa àîèðdidiy ick dpeny minia - ¦§¨§¦¥¨
mini miyly exary xg`l ,epiidc ,zglbzl ie`xd xry el

.zglbzl ie`xd xriy el didiy oiznne ,ezexifp zligznøîà áø©¨©
øúBñ Bðéàinil mikiiy mpi` 'xryd lecib ini' ik ,ef d`neh lr ¥¥

`ed df oice .zexifpdøîàc ïðçBé éaøì eléôàlirl(`"r)wiqtndy £¦§©¦¨¨§¨©
,epa inia `nhpe ,epa zcil ly zexifp zepnl ick ezexifpøúBñs` ¥

y meyn ,xzeq epi`y dcen o`k ,ezexifp z`éléî éðäixacy - ¨¥¦¥
`weec exn`p opgei iaxøéæða éà÷c àëéäúecner `ed xy`k - ¥¨§¨¥¦§¦

inia la` ,ezexifp ini rvn`aøòN ìecébik ,xzeq epi`íìLéî ¦¥¨¦§©
àeä úeøéæðwx zepnl siqene ,laiwy zexifpd z` milyd xaky - §¦

.xry lcbl ick
øúBñ ,øîà ìàeîLe`ed df oice .zexifpd ini z`Lé÷ì Léøì eléôà §¥¨©¥£¦§¥¨¦

øîàclirl(`"r)epa inia `nhp m`yøúBñ ïéà`weec ,ezexifp z` §¨©¥¥

íúäyiy ,my -úeøéæð ézLokl ,cegl epa lye cegl ely - ¨¨§¥§¦
la` ,ezexifp z` xzeq epi` epa zexifpa `nhpykàëä,o`k -àãç ¨¨£¨

àúeøéæðmikiiy xryd lecib ini mby ,zg` zexifp lkd - §¦¨
.zexifpl

:`nhpe ezexifp xnba zepaxw `iady xifpa dpc `xnbdáø øîà̈©©
íéãBî ìkä ,àcñç,l`enye ax -íca øòN Lc÷ íàLm`y - ¦§¨©Ÿ¦¤¦¦¥¥¨©¨

,gelibd iptl ,eizepaxw mc wxfpy xg`l `nhpäðwz Bì ïéà¥©¨¨
lk oiicr ,glib `ly oeikny ,mlerl zexifp ixeqi`a xq`iie

:`xnbd zl`ey .eilr xifp ixeqi`ïàîc àaélà,z`f xn` in itl - ©¦¨§©
øæòéìà éaøc àaélà éàxfril` iaxk m` -(.fn oldl)lky xaeqd , ¦©¦¨§©¦¡¦¤¤

xifp ixeqi` oiicr ,ezexifp meiqa zglbz zevn xifpd miiw `l cer
y ,dyw ok m` ,eilrøîàc ïåéky xfril` iaxúákòî úçìâzlr ¥¨§¨©¦§©©§©¤¤

,ezexifp miiqln xifpdàéä úàìî CBzznlyd mcewk `ed oiicr - §Ÿ¦
ezexifp ini oipn xnby xg` `nhpy enk `ed ixd xnelk ,ezexifp

paxw `iad `l oiicre,eizeøBzñìåxg`e ,xdhiy cr mini dray §¦§
.dpwz el oi`y `cqg ax xn` recne ,glbie zepaxw `iai aey jk

ïðaøc àaélà àlàeizepaxw `iady xifpy minkg zhiy itl - ¤¨©¦¨§©¨¨
,dyw dfa mb ,gliby mcew s` d`nehe oiia xzenéøîàä`ld - ¨¨§¥

y exn` opax,úákòî àì úçìâzoiia xzed mcd zwixf xg`e ¦§©©Ÿ§©¤¤
.`nhpyk mda xq`ie xefgi ji`e ,zglbze d`nehe

:`xnbd zvxzn,'äðwz Bì ïéà' éàîe ,ïðaøc àaélà ,íìBòìxe`iad §¨©¦¨§©¨¨©¥©¨¨
y `edì äðwz Bì ïéàoipr,çeléb úåöîzevn miiwl leki oi`y ¥©¨¨§¦§©¦©

.gelib `la cin d`nehe oiia xzene ,zglbz
åéîé Bì eìkL øéæð ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàini z` miiqy - ¨©©¦¥§©¦£¦¨¨¦¤¨¨¨

,cifna `nhp m` ,zepaxw `iad `l oiicre ezexifpìò ä÷Bì¤©
å ,äàîehä,cifna oii dzy e` glib m`àìå úçìâzä ìò ä÷Bì Bðéà ©§¨§¥¤©©¦§©©§Ÿ

ïéiä ìò. ©©©¦
:`xnbd dywnàðL éàîxeqi` dpey dna -é÷ìc äàîeèx`yn ©§¨§¨§¨¥

:`xnbd zx`an .mixeqi`dàø÷ øîàc(e e xacna)'äì Bøéfä éîé ìk' §¨©§¨¨§¥©¦©
d`a 'lk' zline ,'`ai `l zn Wtp lrúàìî øçàlL íéîé úBaøì ©¤¤¥Ÿ¨Ÿ§©¨¦¤§©©§Ÿ

mdy ,zexifpd dnlypy xg`l -úàìî éðôlL íéîék`nhpd s`y §¨¦¤¦§¥§Ÿ
.z`ln mcew `nhpy ink dwel z`ln xg`

:`xnbd dywnáéiçéì énð úçìâzà ,éëä éàlr mb aiigzi - ¦¨¦©¦§©©©¦¦©©
,ezexifp ini elky xg`l zglbzàðîçø øîà àäcdxn` ixdy - §¨¨©©£¨¨

dxezd(d e xacna)'BLàø ìò øBáòé àì øòz Bøæð øãð éîé ìk'yexcpe ¨§¥¤¤¦§©©Ÿ©£©Ÿ
'lk' zaiznúàìî éðôlL íéîék úàìî øçàlL íéîé úBNòì.dwlie ©£¨¦¤§©©§Ÿ§¨¦¤¦§¥§Ÿ

eúåxn`p oii xeqi` iabl mby ,dyw cere -(c e xacna),Bøæð éîé ìk' §Ÿ§¥¦§
ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkîyexcpe ,'lk`i `l bf cre miPvxgn ¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦¥©§©¦§©¨ŸŸ¥

'lk' zaiznúàìî éðôlL íéîék úàìî øçàlL íéîé úBNòì©£¨¦¤§©©§Ÿ§¨¦¤¦§¥§Ÿ
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קצט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc xifp(ycew zay meil)

xifp :yiwl yixe opgei iax ly ztqep zwelgn d`ian `xnbd
mpi` ezrxv iniy `ed oicd ,ezexifp rvn`a rxevn didpy

m` oicd dn ewlgpe ,ezexifp ini oipnl el mileràîèðmiznléîéa ¦§¨¦¥
øúBñ ,øîà ïðçBé éaø ,Bzòøöe ,zexifpd z`Bðéà ,øîà Lé÷ì Léø ¨©§©¦¨¨¨©¥¥¨¦¨©¥

øúBñ.:zwelgnd z` `xnbd zx`anøîà ïðçBé éaøy,øúBñ ¥©¦¨¨¨©¥
meynéà÷ úeøéæða àäc.zexifpd rvn`a cner `ed ixdy -Léø §¨¦§¦¨¥¥

øúBñ Bðéà øîà Lé÷ìpd z`mpi` zrxvd iniy jkny ,zexif ¨¦¨©¥¥
y gken ,ezexifp oipnl el miler,ãeçì úeøéæðå ãeçì úòøödzre ¨©©§§§¦§

.ezexifp ini `le ezrxv ini md
:deey mzxaqy zewelgn izya ewlgp recn zx`an `xnbd

àëéøöe`nhpa oiae epa zexifpa `nhpa oia eprinydl jixve - §¦¨
,ezrxv iniaøîzéà éàcwx mzwelgn dxn`p m`y -Cäa §¦¦§©§©

àúéén÷`weecy mixne` epiid ,epa zexifp inia `nhp iablàéääa ©©§¨§©¦
ïðçBé éaø øîàyøúBñik ,ezexifp z` mbàéä úçà úeøéæð íL- ¨©©¦¨¨¥¥§¦©©¦

dkex` zexifpk md ixde ,'zexifp' ly cg` my yi el` mini lkl
,dlek xzeq drvn`a `nhp m`yàäa ìáàinia `nhp iabl £¨§¨

,ezrxvàîéàopgei iaxy xn`p -Lé÷ì Léøì déì äãBîepi`y ¥¨¤¥§¥¨¦
oeik ,xzeqcmyå ãeçì øéæðmy,ãeçì úòøöhp `edeinia `n §¨¦§§¨©©§

.ezexifp inia `le ezrxvøîzéà éàåwx mzwelgn dxn`p m`e - §¦¦§©
àäa`weecy mixne` epiid ,ezrxv inia `nhpy dfa -àäa §¨§¨

Lé÷ì Léø øîà÷cegl zexifpy meyn zexifpd z` xzeq `ly ¨¨©¥¨¦
,cegl zrxveCäa ìáà,epa inia `nhpyàîéàyixy xn`p - £¨§©¥¨

yiwlïðçBé éaøì déì äãBîmy'y meyn ,ezexifp z` mb xzeqy ¤¥§©¦¨¨
.'`id zg` zexifp.àëéøö§¦¨

,mei miyly zexifp laiwy ina ztqep zwelgn d`ian `xnbd
ycgn zepnl jixvy epice ,ezexifp ini rvn`a mihqil edeglibe
dn `xnbd dpce .ezexifp lr glbl lkeiy cr minly mei miyly

m` oicd didiøòN ìecéb íBéa àîèðdidiy ick dpeny minia - ¦§¨§¦¥¨
mini miyly exary xg`l ,epiidc ,zglbzl ie`xd xry el

.zglbzl ie`xd xriy el didiy oiznne ,ezexifp zligznøîà áø©¨©
øúBñ Bðéàinil mikiiy mpi` 'xryd lecib ini' ik ,ef d`neh lr ¥¥

`ed df oice .zexifpdøîàc ïðçBé éaøì eléôàlirl(`"r)wiqtndy £¦§©¦¨¨§¨©
,epa inia `nhpe ,epa zcil ly zexifp zepnl ick ezexifpøúBñs` ¥

y meyn ,xzeq epi`y dcen o`k ,ezexifp z`éléî éðäixacy - ¨¥¦¥
`weec exn`p opgei iaxøéæða éà÷c àëéäúecner `ed xy`k - ¥¨§¨¥¦§¦

inia la` ,ezexifp ini rvn`aøòN ìecébik ,xzeq epi`íìLéî ¦¥¨¦§©
àeä úeøéæðwx zepnl siqene ,laiwy zexifpd z` milyd xaky - §¦

.xry lcbl ick
øúBñ ,øîà ìàeîLe`ed df oice .zexifpd ini z`Lé÷ì Léøì eléôà §¥¨©¥£¦§¥¨¦

øîàclirl(`"r)epa inia `nhp m`yøúBñ ïéà`weec ,ezexifp z` §¨©¥¥

íúäyiy ,my -úeøéæð ézLokl ,cegl epa lye cegl ely - ¨¨§¥§¦
la` ,ezexifp z` xzeq epi` epa zexifpa `nhpykàëä,o`k -àãç ¨¨£¨

àúeøéæðmikiiy xryd lecib ini mby ,zg` zexifp lkd - §¦¨
.zexifpl

:`nhpe ezexifp xnba zepaxw `iady xifpa dpc `xnbdáø øîà̈©©
íéãBî ìkä ,àcñç,l`enye ax -íca øòN Lc÷ íàLm`y - ¦§¨©Ÿ¦¤¦¦¥¥¨©¨

,gelibd iptl ,eizepaxw mc wxfpy xg`l `nhpäðwz Bì ïéà¥©¨¨
lk oiicr ,glib `ly oeikny ,mlerl zexifp ixeqi`a xq`iie

:`xnbd zl`ey .eilr xifp ixeqi`ïàîc àaélà,z`f xn` in itl - ©¦¨§©
øæòéìà éaøc àaélà éàxfril` iaxk m` -(.fn oldl)lky xaeqd , ¦©¦¨§©¦¡¦¤¤

xifp ixeqi` oiicr ,ezexifp meiqa zglbz zevn xifpd miiw `l cer
y ,dyw ok m` ,eilrøîàc ïåéky xfril` iaxúákòî úçìâzlr ¥¨§¨©¦§©©§©¤¤

,ezexifp miiqln xifpdàéä úàìî CBzznlyd mcewk `ed oiicr - §Ÿ¦
ezexifp ini oipn xnby xg` `nhpy enk `ed ixd xnelk ,ezexifp

paxw `iad `l oiicre,eizeøBzñìåxg`e ,xdhiy cr mini dray §¦§
.dpwz el oi`y `cqg ax xn` recne ,glbie zepaxw `iai aey jk

ïðaøc àaélà àlàeizepaxw `iady xifpy minkg zhiy itl - ¤¨©¦¨§©¨¨
,dyw dfa mb ,gliby mcew s` d`nehe oiia xzenéøîàä`ld - ¨¨§¥

y exn` opax,úákòî àì úçìâzoiia xzed mcd zwixf xg`e ¦§©©Ÿ§©¤¤
.`nhpyk mda xq`ie xefgi ji`e ,zglbze d`nehe

:`xnbd zvxzn,'äðwz Bì ïéà' éàîe ,ïðaøc àaélà ,íìBòìxe`iad §¨©¦¨§©¨¨©¥©¨¨
y `edì äðwz Bì ïéàoipr,çeléb úåöîzevn miiwl leki oi`y ¥©¨¨§¦§©¦©

.gelib `la cin d`nehe oiia xzene ,zglbz
åéîé Bì eìkL øéæð ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàini z` miiqy - ¨©©¦¥§©¦£¦¨¨¦¤¨¨¨

,cifna `nhp m` ,zepaxw `iad `l oiicre ezexifpìò ä÷Bì¤©
å ,äàîehä,cifna oii dzy e` glib m`àìå úçìâzä ìò ä÷Bì Bðéà ©§¨§¥¤©©¦§©©§Ÿ

ïéiä ìò. ©©©¦
:`xnbd dywnàðL éàîxeqi` dpey dna -é÷ìc äàîeèx`yn ©§¨§¨§¨¥

:`xnbd zx`an .mixeqi`dàø÷ øîàc(e e xacna)'äì Bøéfä éîé ìk' §¨©§¨¨§¥©¦©
d`a 'lk' zline ,'`ai `l zn Wtp lrúàìî øçàlL íéîé úBaøì ©¤¤¥Ÿ¨Ÿ§©¨¦¤§©©§Ÿ

mdy ,zexifpd dnlypy xg`l -úàìî éðôlL íéîék`nhpd s`y §¨¦¤¦§¥§Ÿ
.z`ln mcew `nhpy ink dwel z`ln xg`

:`xnbd dywnáéiçéì énð úçìâzà ,éëä éàlr mb aiigzi - ¦¨¦©¦§©©©¦¦©©
,ezexifp ini elky xg`l zglbzàðîçø øîà àäcdxn` ixdy - §¨¨©©£¨¨

dxezd(d e xacna)'BLàø ìò øBáòé àì øòz Bøæð øãð éîé ìk'yexcpe ¨§¥¤¤¦§©©Ÿ©£©Ÿ
'lk' zaiznúàìî éðôlL íéîék úàìî øçàlL íéîé úBNòì.dwlie ©£¨¦¤§©©§Ÿ§¨¦¤¦§¥§Ÿ

eúåxn`p oii xeqi` iabl mby ,dyw cere -(c e xacna),Bøæð éîé ìk' §Ÿ§¥¦§
ïéiä ïôbî äNòé øLà ìkîyexcpe ,'lk`i `l bf cre miPvxgn ¦Ÿ£¤¥¨¤¦¤¤©©¦¥©§©¦§©¨ŸŸ¥

'lk' zaiznúàìî éðôlL íéîék úàìî øçàlL íéîé úBNòì©£¨¦¤§©©§Ÿ§¨¦¤¦§¥§Ÿ
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הראשון שפעל בטבע והטיל בה זוהמא( לנדתה(, סמוך לנדתה אימת הוי בליליא )הסמיכות והתוצאה 

מנדתה - לילה, הסתר האור דשמש הוי'( וקא קרי לה )תושב"כ מקרא, שקורא להקב"ה( זבה )שאין 

זה מוכרח כי אם חולי, כי הקב"ה עוזרו וביחוד ע"י בחי' החכמה שבנפש, ענין המסנ"פ שישנו בכאו"א, 

שגם בלילה לא יכבה נרו, נר ה' נשמת אדם וה' יגי' חשכו(.

ניתן הציווי )שזהו גם נתינת כח, כי אין הקב"ה בא  ונעוץ סופן בתחלתן, אשר בחשך הלילה, 

בטרוניא עם בריותיו( לקרות את שמע בערבין ולהמליכו למעלה ולמטה ולד' רוחות. והכח ע"ז - מאימתי, 

וכפי' רבנו הזקן בשם המלאך מאימתי - מאימה ויראה, יראת הרוממות, יראה עילאה )בחי' החכמה( ועד 

למטה מטה - יראת העונש יראת תתאה, מראשיכם שבטיכם ועד לחוטב עציך ושואב מימיך.

ויהי רצון אשר למרות ליל הגלות חשך כפול ומכופל יקיים כאו"א את קריאת )והמשכת( שמע 

גו' אחד )עיין זהר חלק ב' קט"ו ב דקריאת שמע לית לה פדיון על ידי אחר והאריכו בזה באחרונים( עדי 

יהפך חשוכא לנהורא ולילה כיום יאיר.

בכבוד ובברכת כוח"ט לכאו"א מהמשתתפים בלימוד האמור שליט"א.

המשך מעמוד חצו



c"agר i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

.áíàBì àeä âðò ék úaMa äðìèáé ìà ìBça íéøäö úðéLa ìéâø4[a: ¦¨¦§¥©¨¢©¦§©§©§¤¨§©¨¦Ÿ¤
ב  סעיף בפירות ברכות מאה ישלים בשבת רצ, סימן

1

`zax `zkld
åì àåä âðåò [á צהריים בשינת רגיל אינו שאם משמע -

שבת  עונג של ענין בזה אין עלֿפי 5בחול, אמנם ,
אף  - שבת של הצהריים בשינת מעלה ישנה הקבלה

בחול  בה רגיל אינו .6אם

zetqede mipeiv
סי'4) ועל הלילה, שינת לענין ס"א רפ סי' על לעיל ראה

הבוקר. שינת לענין ס"א רפא
בה 5) רגיל "אם ורק עונג, אין עצמה מצד שבשינה כיון

משוע"ר  הלכות (קיצור בשבת" יבטלנה אל - בחול
רצ). לסי' מילואים

מצוה )6 הוא "כי אמר שהאריז"ל השבת ליום בנוגע מצינו
שינת  אשר בחול משא"כ כו' בשבת הצהריים שינת לישן
כו'" ברשעים אבל בצדיקים כו' לנשמה מזיק הצהריים
(דהרש"ר) האריז"ל ובסי' פ"ב. הג' הקדמה המלך (עמק
שבת  ומעונג כו' צהריים שינת (דשבת) ביום לישן ד"טוב
לישן  טוב (דשחרית) הסעודה "אחר יעקב קול ובסי' הוא"
ושע"ת  מג"א וראה ולנשמה". לגוף תענוג בשבת שינה כי
אדה"ז  בשו"ע כן משמע לא אבל סס"ו), ס"ד או"ח לשו"ע

כו'. מענגו במה ס"ב: סרמ"ב שם וראה ס"ב. סר"צ
המקובלים. דעת הביא לא מקומות בכו"כ הרי דבשו"ע וי"ל
להררא"ח  - הסידור פסקי ובס' בתחלתו. הכולל שער וראה
הריב"ש  בצוואת כמש"כ צ"ע אופן ובכל בהקדמה. - נאה
יקרים  ובליקוטים קה"ת בהוצאת כוֿכז. (סי' זהיר יהא ד"ה
כשהוא  קאי ואולי כו'. שעות כמה ביום ויישן סקפ"ט):
שיספיק  כדי (וכההמשך: זה שלפני חצות" ל"קימת מוכרח
שהוא  בלילה, תורה ללימוד או בלילה) שינה מעט לו
פ"ד  לאדה"ז ת"ת הל' סכ"ג, סרמ"ו יו"ד (שו"ע העיקרי
254 עמוד י"ב חלק (לקוטיֿשיחות ואכ"מ וצ"ע. ס"ח).

בהערה).
:ÌÈÈ¯‰ˆ· ˙·˘· ‰È˘· ÌÈ„ÈÒÁ ˙‚‰‰ הלכות בקיצור

חסידי  מזקני מקובלת הנהגה הביאו שם במילואים משוע"ר
חב"ד), נשיאי ודברי בכתבי נזכרה (שלא לדורותיהם חב"ד

השבת. ביום לישון שלא מקפידים שהיו
:(4 (הערה זה בענין הביא שס"ח: גליון 'התקשרות' ובקובץ
מאנ"ש, לאחד ב'יחידות' כך על הרבי שענה מספרים כך
מדברים  חב"ד חסידי שאצל הטעם מה השאלה: על
הגדול  הנזק מהו השבת. יום סעודת אחר השינה בשלילת
חסיד, "שכל היה: והמענה כוח? ויחליף מעט שיישן בכך
נעלה, הוא השבת ביום הרי עומד, הוא בה דרגה באיזה
שלומדים  עלֿידי זאת החול, מימות במעט, עלֿכלֿפנים
במניין, המתפלל (ואף בתפילה מעט ומאריכים דא"ח
בסעודה  ההמשך ואף יותר), ארוכה שבת תפילת מכלֿמקום
לישון, הולך הוא כאשר אך ("שבת'דיק"). שבתיות בו נרגש
הזה  העילאי ההרגש את ומרדים הפסק עושה הוא בזה

שבת". דעם פארשלאפט "ער [באידיש]:
ישראל  רבי שהרה"ק מספר כא, עמ' ישראל' 'אבן ובס'
שכאשר  תענוג' - בשבת 'שינה המאמר את ביאר מרוז'ין
על  וסיפר שבת. של התענוג את בזה מאבדים בשבת, ישנים
עברו  הכתרתו שאחרי הראשון, נפוליון מהמלך מעשה זה
לאימו  הרופאים נכנסו שינה. בלא ימים כשלושה עליו
עליו  וגזרה אליו אימו נכנסה שבדבר. הסכנה על לה והעירו
איך  מבין אינני אבל לך, לציית מוכרח אני לה: אמר לישון.

בעת הרי לישון, של הולכים כזה תענוג מפסידים השינה
רמג). עמ' ח"א במסיבו' ב'המלך (הובא מלכות!

במעלת  האריז"ל שדברי לתווך כתב שם התקשרות בקובץ
ניכרת  השינה בעת שגם למי דווקא נוגעים בשבת שינה
עמ' ה'שי"ת התוועדויות (ראה השבת קדושת בו ומורגשת
זה  שדבר ה'תשל"ה מטותֿמסעי ש"פ שיחת ובשיחת ,101

זו. במעלה אוחז שלא למי מהֿשאיןֿכן אחד) לכל שייך

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

ËÈ בחבל בו שקשור בור של דלת כגון שבקרקע חותמות
שהוא  קיימא של קשר שאינו מפני הקשר להתיר מותר
אסור  הקשר להתיר יכול אינו אם אבל תדיר להתירו עשוי
שבכל  סתירה איסור משום לחתכו או החבל קליעת להפקיע
בנין  אינו אפילו וסתירה בנין בו יש לקרקע המחובר דבר

גמור.

מנת  על לקיום שם עשויה כשהדלת אמורים דברים במה
מתיר  הבור לפתוח כשרוצה אלא בשבת להסירה שלא

היא  אלא לגמרי משם מסירה אינו אבל הדלת ופותח הקשר
אין  כלל לקיום עשויה אינה אם אבל זמן לאיזה שם קבועה
אפילו  ולא חתיכתו או החבל בהפקעת לא סתירה משום בה
והוא  צירה על סובבת היא כן אם אלא עצמה הדלת בהסרת
מותר  זה ומטעם שי"ג בסי' שנתבאר כמו מחורו הציר שומט
בטיט  אותו ושורקין התנור לפני שמשימין הדף להסיר
עשוי  שאינו מפני רנ"ט בסי' שנתבאר כמו שבת מערב

בשבת: להסירו מנת על אלא כלל לקיום
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Î כמו כלי תיקון גזרת משום נקב כל לפתוח שאסור כשם
שהוא  מפני נקב כל לסתום אסור כך למעלה שנתבאר
בדבר  אפילו החבית נקב לסתום אסור לפיכך כלי כמתקן
בצרור  שיסתום כגון סחיטה לידי בא ואינו מתמרח שאינו
משום  בהם שאין יום מבעוד לתשמיש שהוכנו בקיסם או
בתוך  בו כיוצא וכל אוכל איזה מניח אם אבל טלטול איסור

מותר. נסתם הנקב ונמצא להצניעו כדי הנקב

באיזה  הנקב שיסתום זה בדבר להערים חכם לתלמיד ומותר
אלא  מתכוין שאינו רואה לכל ויאמר בו כיוצא כל או אוכל
שיאמר  הערמה בלא יעשה אם ואף הואיל להצניעו
וגם  סופרים מדברי אלא איסור כאן אין לסתום שמתכוין
אבל  הערמה בלא לעשות יבא לא חכם תלמיד שהוא כיון
בלא  לעשות יבא שמא להערים התירו לא הארץ לעם
אלא  להצניעו כדי מתכוין שהוא כלל יאמר שלא הערמה
ויש  הארץ לעם אף בזה מתירים ויש הנקב לסתום כדי
להערים  לו שמותר חכם לתלמיד להקל דבריהם על לסמוך
שאר  לענין חכמים תלמידי לנו שאין הזה בזמן אף זה בדבר

דברים.

מותר  אבל בו לסתום דרך שאין בדבר הנקב לסתום זה וכל
את  בברזא לסתום דהיינו בו לסתום שדרך בעץ לסתום
לפתחו  עשוי אינו אפילו יין בו להוציא העשוי הנקב
כמתקן  נראה שאינו מפני רחוקים לעתים אלא תדיר ולסתמו
אבל  זה בעץ לסתמו לעולם הוא שדרך כיון זו בסתימה כלי

שאינו העשוי בדבר הנקב בו לסתום אסור לברזא מתוקן
הערמה  ע"י כן אם אלא הברזא נאבדה אם יין בו להוציא

שנתבאר: כמו חכם לתלמיד

‡Î שבה הגומות ומשווה שמחליק דהיינו רטייה הממרח
ש  הממרח מדברים וכן בהן כיוצא וכל זפת או עוה

את  ממחק תולדת זה הרי פניהם שהחליק עד המתמרחים
עד  העור מעל השער או הצמר את שמגרר דהיינו העור
כמו  במשכן עושין היו שכן מלאכה אב שהוא פניו שמחליק

ש"ב. בסי' שנתבאר

מכניס  אינו אפילו בה וכיוצא בשעוה נקב סותמין אין לפיכך
נראה  שאינו הנקב פי על מניחה אלא הנקב בתוך השעוה
בתוך  נכנסת הסתימה שאין כיון זו בסתימה כלי כמתקן
מגבו  הכלי פי על היא אלא הנקב שבמקום הכלי דופני עובי
כגון  טלטול איסור משום זו בשעוה אין אם אפילו וגם
בה  לסתום אסור אעפ"כ יום מבעוד לתשמיש שהכינה
סביב  הכלי בדופני לדבקה השעוה ימרח שמא גזירה משום
ואפילו  ממחק משום ויתחייב שם פניה שיחליק עד הנקב

שעוה. משום גזרה לסתום אסור עב בשמן או בשומן

להצניעו  אלא מתכוין שאינו ולומר בכאן להערים ואסור
מאד  הדבר קרוב שבשעוה שכיון חכם תלמיד הוא אפילו
כדי  בחול כדרכו וימרח שישכח חטאת חיוב לידי לבא
ושמן  בשומן גם אסרו לכן יפה מהודקת הסתימה שתהא

בה: וכיוצא שעוה משום גזרה

בשבת  וסתירה בנין משום האסורים דברים שיד סימן ב חלק

מאיזה ‡ להגן עליו המאהיל גג דהיינו אהל לעשות אסור
אחר  דבר מאיזה או הגשמים מן או החמה מן כגון דבר
מחיצות  אין ואפילו להתקיים עשוי שאינו עראי הוא אפילו
כיון  אעפ"כ קונדיסין ד' גבי על מחצלת שפורס כגון תחתיו
ואסרוהו  גמור אהל זה הרי ולהגן להאהיל כדי שעשוי
שהוא  קבע אהל משום גזרה עראי שהוא אע"פ חכמים

בונה: תולדת

היה · אם אבל בשבת בתחלה לעשותו אלא אסרו ולא
בשבת  עליו להוסיף מותר יום מבעוד עשוי עראי אהל
שזהו  טפח כדי יום מבעוד פרוסה המחצלת היתה אם כגון
ולהוסיף  למחר כולה לפורסה מותר אהל נקרא להיות שיעור
העשוי  טפח לאהל תוספת אלא אינו שהכל מחצלאות עוד
וטפח  זה בענין מותר מחיצות על לפרוס ואפילו מאתמול
אף  כולה שהמחצלת דהיינו הכריכה מן חוץ הוא שאמרו
עיגול  בעובי ויש יום מבעוד שם ונתונה כרוכה שהיא
יוצא  שיהיה צריך אףֿעלֿפיֿכן ויותר טפח כדי כריכתה
נראה  אינו העיגול שסביב מפני לאהל פרוס טפח כדי ממנה

כלל: כאהל

עראי ‚ מחיצות לעשות מותר אבל גג שהוא באהל זה וכל
החמה  מן להגן כדי אותה עושה ואפילו בשבת לכתחלה
אותה  עושה אם וכן כך בשביל כאהל אינה הצינה מן או
לומר  צריך ואין הרוח אותן יכבה שלא הנרות בשביל
יושב  יהא שלא בעלמא לצניעות מחיצות לעשות שמותר
הדרשה  בשעת שעושין מחיצה כגון או מגולה במקום

בזה. כיוצא וכל לנשים אנשים בין להפסיק

כדי  עושה כן אם אלא אסורה עראי מחיצת אין ולעולם
על  טלטול להתיר או תר"ל בסי' שיתבאר כמו סוכה להתיר
כגון  איסור שאר להתיר או שס"ב בסי' שיתבאר דרך
סדין  בפריסת הספרים בפני טפחים י' גבוה מחיצה שעושה
או  חדר באותו מטתו לשמש מותר שיהא כדי מחצלת או

לעשו  אסור צרכיו שם לעשות לפי כדי בשבת בתחלה תה
בפני  רשות שם חולקת היא מתרת שהמחיצה מקום שבכל
מקום  אותו עושה היא טלטול איסור כשמתרת כגון עצמה
כרמלית  או הרבים מרשות אותו וחולקת היחיד רשות
לשתי  אותו חולקת היא הספרים שבו בחדר וכן שאצלו
ועושה  משמש והוא עצמה בפני ברשות הם הספרים רשויות
כדי  אותה עושה שהוא וכיון עצמה בפני ברשות צרכיו

אהל. כעושה זה הרי עצמה בפני רשות שתחלוק

מותר  עצמה בפני רשות שתחלק לו צריך אינו אם אבל
כגון  איסור מתרת היא אם אף בשבת בתחלה לעשותה
לשמש  מותר שיהיה כדי הנר אור בפני מחיצה שתולה
שהמחיצה  כיון אלא רשויות לחילוק כאן צריך שאינו מטתו
שמשמש  במקום הנר את רואה שאינו בענין מהנר גבוה היא
דרך  יפה נראה האור שאין בענין קצת עבה היא וגם
שאינה  טפחים י' גבוה אינה אם אף לשמש מותר המחיצה
שלא  בענין בטוב קשורה אינה אם וגם כלל רשות חולקת
במחיצות  כן לקשור שצריך כמו אותה להניד הרוח יוכל
שנתבאר  כמו הספרים בפני כגון רשויות לחילוק העשויות
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Î כמו כלי תיקון גזרת משום נקב כל לפתוח שאסור כשם
שהוא  מפני נקב כל לסתום אסור כך למעלה שנתבאר
בדבר  אפילו החבית נקב לסתום אסור לפיכך כלי כמתקן
בצרור  שיסתום כגון סחיטה לידי בא ואינו מתמרח שאינו
משום  בהם שאין יום מבעוד לתשמיש שהוכנו בקיסם או
בתוך  בו כיוצא וכל אוכל איזה מניח אם אבל טלטול איסור

מותר. נסתם הנקב ונמצא להצניעו כדי הנקב

באיזה  הנקב שיסתום זה בדבר להערים חכם לתלמיד ומותר
אלא  מתכוין שאינו רואה לכל ויאמר בו כיוצא כל או אוכל
שיאמר  הערמה בלא יעשה אם ואף הואיל להצניעו
וגם  סופרים מדברי אלא איסור כאן אין לסתום שמתכוין
אבל  הערמה בלא לעשות יבא לא חכם תלמיד שהוא כיון
בלא  לעשות יבא שמא להערים התירו לא הארץ לעם
אלא  להצניעו כדי מתכוין שהוא כלל יאמר שלא הערמה
ויש  הארץ לעם אף בזה מתירים ויש הנקב לסתום כדי
להערים  לו שמותר חכם לתלמיד להקל דבריהם על לסמוך
שאר  לענין חכמים תלמידי לנו שאין הזה בזמן אף זה בדבר

דברים.

מותר  אבל בו לסתום דרך שאין בדבר הנקב לסתום זה וכל
את  בברזא לסתום דהיינו בו לסתום שדרך בעץ לסתום
לפתחו  עשוי אינו אפילו יין בו להוציא העשוי הנקב
כמתקן  נראה שאינו מפני רחוקים לעתים אלא תדיר ולסתמו
אבל  זה בעץ לסתמו לעולם הוא שדרך כיון זו בסתימה כלי

שאינו העשוי בדבר הנקב בו לסתום אסור לברזא מתוקן
הערמה  ע"י כן אם אלא הברזא נאבדה אם יין בו להוציא

שנתבאר: כמו חכם לתלמיד

‡Î שבה הגומות ומשווה שמחליק דהיינו רטייה הממרח
ש  הממרח מדברים וכן בהן כיוצא וכל זפת או עוה

את  ממחק תולדת זה הרי פניהם שהחליק עד המתמרחים
עד  העור מעל השער או הצמר את שמגרר דהיינו העור
כמו  במשכן עושין היו שכן מלאכה אב שהוא פניו שמחליק

ש"ב. בסי' שנתבאר

מכניס  אינו אפילו בה וכיוצא בשעוה נקב סותמין אין לפיכך
נראה  שאינו הנקב פי על מניחה אלא הנקב בתוך השעוה
בתוך  נכנסת הסתימה שאין כיון זו בסתימה כלי כמתקן
מגבו  הכלי פי על היא אלא הנקב שבמקום הכלי דופני עובי
כגון  טלטול איסור משום זו בשעוה אין אם אפילו וגם
בה  לסתום אסור אעפ"כ יום מבעוד לתשמיש שהכינה
סביב  הכלי בדופני לדבקה השעוה ימרח שמא גזירה משום
ואפילו  ממחק משום ויתחייב שם פניה שיחליק עד הנקב

שעוה. משום גזרה לסתום אסור עב בשמן או בשומן

להצניעו  אלא מתכוין שאינו ולומר בכאן להערים ואסור
מאד  הדבר קרוב שבשעוה שכיון חכם תלמיד הוא אפילו
כדי  בחול כדרכו וימרח שישכח חטאת חיוב לידי לבא
ושמן  בשומן גם אסרו לכן יפה מהודקת הסתימה שתהא

בה: וכיוצא שעוה משום גזרה

בשבת  וסתירה בנין משום האסורים דברים שיד סימן ב חלק

מאיזה ‡ להגן עליו המאהיל גג דהיינו אהל לעשות אסור
אחר  דבר מאיזה או הגשמים מן או החמה מן כגון דבר
מחיצות  אין ואפילו להתקיים עשוי שאינו עראי הוא אפילו
כיון  אעפ"כ קונדיסין ד' גבי על מחצלת שפורס כגון תחתיו
ואסרוהו  גמור אהל זה הרי ולהגן להאהיל כדי שעשוי
שהוא  קבע אהל משום גזרה עראי שהוא אע"פ חכמים

בונה: תולדת

היה · אם אבל בשבת בתחלה לעשותו אלא אסרו ולא
בשבת  עליו להוסיף מותר יום מבעוד עשוי עראי אהל
שזהו  טפח כדי יום מבעוד פרוסה המחצלת היתה אם כגון
ולהוסיף  למחר כולה לפורסה מותר אהל נקרא להיות שיעור
העשוי  טפח לאהל תוספת אלא אינו שהכל מחצלאות עוד
וטפח  זה בענין מותר מחיצות על לפרוס ואפילו מאתמול
אף  כולה שהמחצלת דהיינו הכריכה מן חוץ הוא שאמרו
עיגול  בעובי ויש יום מבעוד שם ונתונה כרוכה שהיא
יוצא  שיהיה צריך אףֿעלֿפיֿכן ויותר טפח כדי כריכתה
נראה  אינו העיגול שסביב מפני לאהל פרוס טפח כדי ממנה

כלל: כאהל

עראי ‚ מחיצות לעשות מותר אבל גג שהוא באהל זה וכל
החמה  מן להגן כדי אותה עושה ואפילו בשבת לכתחלה
אותה  עושה אם וכן כך בשביל כאהל אינה הצינה מן או
לומר  צריך ואין הרוח אותן יכבה שלא הנרות בשביל
יושב  יהא שלא בעלמא לצניעות מחיצות לעשות שמותר
הדרשה  בשעת שעושין מחיצה כגון או מגולה במקום

בזה. כיוצא וכל לנשים אנשים בין להפסיק

כדי  עושה כן אם אלא אסורה עראי מחיצת אין ולעולם
על  טלטול להתיר או תר"ל בסי' שיתבאר כמו סוכה להתיר
כגון  איסור שאר להתיר או שס"ב בסי' שיתבאר דרך
סדין  בפריסת הספרים בפני טפחים י' גבוה מחיצה שעושה
או  חדר באותו מטתו לשמש מותר שיהא כדי מחצלת או

לעשו  אסור צרכיו שם לעשות לפי כדי בשבת בתחלה תה
בפני  רשות שם חולקת היא מתרת שהמחיצה מקום שבכל
מקום  אותו עושה היא טלטול איסור כשמתרת כגון עצמה
כרמלית  או הרבים מרשות אותו וחולקת היחיד רשות
לשתי  אותו חולקת היא הספרים שבו בחדר וכן שאצלו
ועושה  משמש והוא עצמה בפני ברשות הם הספרים רשויות
כדי  אותה עושה שהוא וכיון עצמה בפני ברשות צרכיו

אהל. כעושה זה הרי עצמה בפני רשות שתחלוק

מותר  עצמה בפני רשות שתחלק לו צריך אינו אם אבל
כגון  איסור מתרת היא אם אף בשבת בתחלה לעשותה
לשמש  מותר שיהיה כדי הנר אור בפני מחיצה שתולה
שהמחיצה  כיון אלא רשויות לחילוק כאן צריך שאינו מטתו
שמשמש  במקום הנר את רואה שאינו בענין מהנר גבוה היא
דרך  יפה נראה האור שאין בענין קצת עבה היא וגם
שאינה  טפחים י' גבוה אינה אם אף לשמש מותר המחיצה
שלא  בענין בטוב קשורה אינה אם וגם כלל רשות חולקת
במחיצות  כן לקשור שצריך כמו אותה להניד הרוח יוכל
שנתבאר  כמו הספרים בפני כגון רשויות לחילוק העשויות
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עצמה  בפני רשות שתחלק לו צריך שאינו וכיון ר"מ בסי'
שהיא  דהיינו רשות שחולקת בענין אף לעשותה מותר

היטב: וקשורה טפחים י' גבוהה

שאין „ הספרים כל נגד המחיצה תולה אם בספרים וכן
יש  אם רשויות לחילוק כאן צריך שאינו כלל מגולין
אין  אם שאף זו ממחיצה לבד הספרים על אחד מכסה
שאינה  בטוב קשורה אינה וגם טפחים י' גבוה זו מחיצה
בעלמא  מכיסוי גרועה אינה מכלֿמקום כלל רשות חולקת
מכסה  יש אם לשמש אפילו או שם צרכיו לעשות ומותר
שני  כאן יש שהרי זו ממחיצה לבד הספרים על אחד
לתלותה  מותר לפיכך כלי בתוך ככלי זה והרי כיסויים
לו  צריך שאינו כיון רשות שחולקת בענין אפילו בשבת
הספרים  לכסות שמותר לומר צריך ואין רשויות שתחלוק

כלל: מחיצה כאן אין שהרי כיסויים שני בבגדים

מחיצה ‰ שאין מהמחיצה למעלה מגולים הספרים ואפילו
ורוצה  הספרים על כיסוי עוד שאין או כיסוי חשובה זו
וקשורה  טפחים י' גבוה המחיצה שתהא וצריך לשמש
מקום  בכל וכן עצמה בפני רשות שתחלוק כדי כהלכתה
לעשותה  אלא איסור אין רשות לחלק מחיצה לעשות שרוצה
כשיעור  יום מבעוד עשויה היתה אם אבל בשבת  בתחלה
מותרת  עראי אהל שתוספת בשבת עליה להוסיף מותר טפח
הכרוכה  מחצלת כגון למטה מלמעלה הוא זה שטפח  בין

למט  משולשל ממנה טפח וכדי יום מבעוד המוט ה על
ולקשרה  בשבת למטה כולה לשלשל מותר יום מבעוד
מחיצה  היתה אם כגון הצד מן הוא זה שטפח ובין כהלכתה
סדין  לתלות מותר טפח רוחב הספרים לפני הצד מן בולטת
ואף  עראי אהל תוספת הוא שהסדין בשבת בפניהם
כמו  כלום בכך אין קבועה היא שם הבולטת שהמחיצה
היא  כשהתוספת אלא איסור שאין שי"ג בסי' שנתבאר

קבועה:

Â בכל אסורה קבועה מחיצה אבל עראי במחיצת זה וכל
ואפילו  בעלמא לצניעות אלא נעשית אינה אפילו ענין
ומכלֿמקום  ענין בכל אסור קבוע תוספת עליה להוסיף
שקבועין  אע"פ לנוי המצויירים סדינים בשבת לתלות מותר

למחיצה: שם עשויין שאינן כיון שם

Ê שהוא אע"פ דלת במקום הפתח לפני שתולין והוילון
נע  שהוא שכיון בשבת לתלותו מותר בקביעות שם תלוי
ושבים  ועוברים להולכים מעכב אינו וגם מצוייה ברוח ונד
ואין  עראי מחיצת אלא קבועה מחיצה נקרא אינו שם דרך
ארון  שלפני הפרוכת וכן להתיר עשוייה כשאינה איסור בה
אין  אם אפילו זה מטעם בשבת שם לתלותו מותר הקדש
מפני  לארון רביעית מחיצה הוא והפרוכת לארון דלת

לצניעות. אלא עשוי ואינו הוא עראי שמחיצת

לרחבו  יכפל שלא בו וכיוצא הוילון כשתולה שיזהר ובלבד
טפח  בגג אהל עושה שנמצא אותו שתולה בשעה  טפח
שיכולים  שנים אותו תולין גדול ווילון הוא אם לפיכך

אסור. אחד אבל יתקפל שלא כאחד כולו לתלותו

אסור  שפה כעין סביבה ותלוי תפור גג לה שיש וכילה

תגבה  שלא אפשר שאי בעשרה אפילו בשבת כלל לתלותה
עראי: אהל ותיעשה מעט השפה

Á וכופפין הספינה בדופן האחד ראשם שתוקעים עצים
עליהם  ופורסים השני דופן עד בעיגול השני ראשם
ברוחב  יש אם הגשמים מן או החמה מן להגן מחצלאות
עליהם  לפרוס מותר מהם באחד אפילו טפח העצים
העשוי  עראי אהל על מוסיף אלא שאינו בשבת מחצלאות
הם  אם טפח רוחב מהם אחד בשום אין ואפילו יום מבעוד
אהל  חשובים הם הרי טפחים מג' בפחות לזה זה סמוכים
עליהם  לפרוס ומותר כלבוד הוא טפחים מג' פחות שכל
חשוקים  עליה שיש התינוק עריסת וכן בשבת מחצלאות
הם  החשוקים אם הזבובים מפני להגן סדין עליהם ופורסין
לאו  ואם בשבת סדין עליהם לפרוס מותר שנתבאר בדרך

אסור:

Ë על שיאהיל אהל לעשיית בו מתכוין שאינו עראי גג כל
בגופו  תשמיש איזה בו להשתמש כדי אלא שתחתיו מה
גג  בזה שעושה אע"פ רגליו על השולחן דף שמשים כגון
ומ"מ  אהל לעשיית מתכוין שאינו כיון כלום בכך אין עראי
לאהל  דומה זה הרי זה גג תחת עראי מחיצות גם מעמיד אם
למטה  מלמעלה אלא למעלה מלמטה כדרכו לעשותו ואסור
מחוברים  דפים הם שלה שהרגלים מטה כגון שינוי דרך
עליהם  שמניחים או עור עליהם ופורסים התיבה כדופני
בתחלה  הרגלים את יעמיד לא עליהם לישן מלמעלה קרשים
דומה  זה שהרי בחול כדרכו עליהם הקרשים או העור ויניח
באויר  תחלה הקרשים או העור יאחז אלא אוהל לעשיית
אוהל  לעשיית דומה זה שאין תחתיהם הרגלים ישים ואח"כ

למטה: מלמעלה לבנות דרך שאין

È מסורגת היא אלא קרשים או עור עליה אין זו מטה ואם
שאין  טפחים ג' לחבל חבל בין יש אם מלמעלה בחבלים
להניח  או בשבת בתחלה סדין עליה לפרוס אסור לבוד כאן
אסור  וכן אהל לעשיית דומה שזה מפני כסת או כר עליה
היה  ואם אהל כסותר שהוא מפני שעליה התחתון בגד לסלק
כשיעור  שבת מערב פרוס אחר בגד או כסת או כר עליה
מוסיף  אלא שאינו המטה כל על בשבת לפרוס מותר טפח

עראי: אהל על

‡È שלה הרגלים דהיינו מחיצות לה שיש זו במטה זה וכל
אלא  מחיצות ד' לה אין ואפילו התיבה כדפני שהן
תורת  רגליהן על שאין שלנו מטות אבל זו כנגד זו שתים
הקרשים  בה להניח ואח"כ תחלה להעמידה מותר מחיצות
סדין  עליה לפרוס מותר בחבלים מסורגת היא אם או
ואין  טפחים ג' לחבל חבל בין יש אם אף בשבת בתחלה
מתכוין  שאינו כזה עראי שאהל מפני אהל עשיית משום בזה
לו  יש אלאֿאםֿכן חכמים אסרוהו לא אהל לעשיית בו
ואם  לאהל דומה הוא שאז לארץ המגיעות מחיצות  תחתיו
בסי' יתבאר לארץ סמוך טפחים מג' בפחות מגיעות הן

תק"ב:

·È ח אוחז כשמסדרין שתים גבי על אחת זו על זו ביות
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יסדר  לא אבל תחתיה התחתונות ויסדר העליונה בידו
שהחלל  מפני עליהן העליונה ויניח תחלה התחתונות
לפיכך  וגג מחיצות ב' לו שיש לאהל דומה ביניהן שנעשה

למטה. מלמעלה שינוי בדרך לעשותו צריך

על  ואחד מכאן ואחד מכאן אחד ספר להניח מותר אבל
כלל  צריך ואין שהואיל טפח חלל ביניהן שנעשה אף גביהן
בחללו  שמשתמשים לאהל דומה אינו שביניהם לאויר
יתעפשו  שלא שביניהן לאויר הוא צריך בחבית משא"כ
אין  אם אף במטה וכן כן מסדרם הוא כך שבשביל החביות
שתחתיה  באויר צורך לו יש זו כנגד זו מחיצות ב' אלא לה
לומר  צריך ואין בהם וכיוצא סנדלים בנתינת שם שמשתמש
שם  להצניע שיכול התיבה כדפני מחיצות ד' לה יש אם

בתיבה: כמו חפציו

‚È אסרו לא אהל לעשיית בו מתכוין שאינו עראי גג כל
אלא  בשבת תחתיו שמעמיד המחיצות על לפורסו
היה  אם אבל יום מבעוד במחיצות קבוע הגג היה כשלא
מותר  ומונחים נכפלים שהיו אלא יום מבעוד בהן קבוע כבר
פרקים  העשוי כסא כגון בשבת ולהעמידן לפושטן
ונמתח  נפתח והעור אותו פותחין עליו לישב וכשרוצים
לפותחו  מותר נכפל והעור אותו סוגרין אותו וכשמסירין
שאינו  מפני תחתיו מחיצות לו יש אם אף בשבת לכתחלה
עשויים  שהרי כלום עושה שאינו כיון אהל לעשיית דומה
אלא  יום מבעוד המחיצות עם הגג כבר הם ועומדים
להעמיד  מותר זה ומטעם עליהם לישב בשבת שמותחן
עליו  שמניחין בכותל הקבוע הדף וכן ולסלקה החופה

מחיצות: להן יש אם אף ספרים

„È ומותחים לסננן שמרים בה לתת אותה שתולין משמרת
לנטותה  ואסור אהל עשיית חשוב צד לכל פיה
על  ואף יום מבעוד השמרים עם תלויה היתה אם ולמותחה
כדי  אסרו כאן אהל משום אסור אינו מחיצות בלא שגג פי
אבל  שבת זלזול משום בחול עושה שהוא כדרך יעשה שלא

דברים  שאר או פירות בה ליתן כדי ולמותחה לתלותה מותר
לסננם  שמותר צלולים ומים יין בה לסנן כדי אפילו או

כלל: שבת זלזול כאן ואין בשבת

ÂË או ביושר טפח רחב גג בראשו יש אם משופע אהל
טפחים  מג' בפחות יש אלא טפח בראשו אין אפילו
כלבוד  הוא טפחים מג' פחות שכל טפח רחב לראשו סמוך
קבוע  אוהל זה הרי טפח רחב גג בראשו יש כאילו זה והרי
משום  חייב בשבת אותו והנוטה להתקיים עשוי הוא אם
אבל  גמור בנין סותר כמו סותר משום חייב והמפרקו בונה
סמוך  טפחים מג' בפחות ולא טפח גג בראשו אין אם
בתחלה  אותו והעושה עראי אוהל זה הרי טפח רוחב לראשו
בין  לנטותו בין סופרים מדברי אסור אבל פטור בשבת

כלל: לקיום עשוי אינו אפילו לפרקו

ÊË דהיינו המוט על אותה שכופלין כפולה טלית כיצד
וב' מכאן וחציה מכאן המוט על תלויה שחציה
קצוותיה  ב' בין בצל שם וישן ונכנס לארץ מגיעין קצוותיה
ולא  טפח גג לה שאין אע"פ בשבת בתחלה לתלותה אסור
על  כרוכה היתה ואם טפח רחב לראשה סמוך מג' בפחות
שמושכין  תלויין חוטין בקצוותיה ויש יום מבעוד המוט
למשכה  מותר ולכאן לכאן לפורסה המוט על בהם אותה
מבעוד  בה תלויים שהם כיון אלו שחוטין מפני בשבת בהם
אם  כמו מועילים הם הרי לפורסה בהם למשכה כדי יום
בשבת  עושה אינו שאז יום מבעוד טפח רחב פרוסה היתה

עראי. אהל תוספת אלא

לנטותו  שמותר אהל שכל המוט מעל לפורקה ג"כ ומותר
לפרקו  ומותר סתירה משום ג"כ בו אין בנין משום בו ואין
שאינו  יום מבעוד העשוי טפח אהל על מכשמוסיף חוץ
העשוי  האהל את לא אבל התוספת את לסתור אלא מותר
מפני  המוט מעל הטלית לפרק כאן מותר ואעפ"כ מאתמול
שהחוטין  אלא יום מבעוד ממש טפח אהל היה לא שכאן

טפח: רוחב כמו מועילין

בשבת  אהל משום האסורים דברים שטו סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: באחד",תוכןתוכןתוכןתוכן נפשו "למסור בין ההבדל

נפשך  את נוטל אפילו נפשך"- ו"בכל

àìà éì ïéà øîåàä ìë ì"æø åøîà íå÷î-ìëîå
äéäéù éãëá éë ,åì ïéà äøåú åìéôà äøåú
ä"á óåñ-ïéà øåàá ùôðä úåììëúä äùòð
[áìä ïåöøá] àáìã àúåòøá ,äøåúä ÷ñòá

.äæ ìåèéáá úîàá õåôçéù ,àúìî àéìú
האדם  של נפשו שעצמיות דבכדי לעיל הובא
בתורה  עסקו ע"י ב"ה איןֿסוף באור נכללת תהי'
דוקא  ה' ובתורת לשמה כוונתו "עיקר צ"ל -

נפשו  "לקשר באמת ירצה שעכ"פ היינו חפצו",
(תורת התורה לימוד ע"י -ה'לה'" חפצו) דוקא

מחכמת  ידיעות הרבה רכישת בשביל סתם ולא
התורה.

" כך לידי בא זה [וכיצד בביטול באמת ?"שיחפוץ

[-

.äìôúå òîù úàéø÷ úîéã÷ é"ò åðééäå
תורה  אלא לי אין האומר ב"כל הפנימי הפירוש
ותפלה. ק"ש גם שצ"ל - הוא לו" אין תורה אפילו
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רג c"ag i`iyp epizeax zxezn

יסדר  לא אבל תחתיה התחתונות ויסדר העליונה בידו
שהחלל  מפני עליהן העליונה ויניח תחלה התחתונות
לפיכך  וגג מחיצות ב' לו שיש לאהל דומה ביניהן שנעשה

למטה. מלמעלה שינוי בדרך לעשותו צריך

על  ואחד מכאן ואחד מכאן אחד ספר להניח מותר אבל
כלל  צריך ואין שהואיל טפח חלל ביניהן שנעשה אף גביהן
בחללו  שמשתמשים לאהל דומה אינו שביניהם לאויר
יתעפשו  שלא שביניהן לאויר הוא צריך בחבית משא"כ
אין  אם אף במטה וכן כן מסדרם הוא כך שבשביל החביות
שתחתיה  באויר צורך לו יש זו כנגד זו מחיצות ב' אלא לה
לומר  צריך ואין בהם וכיוצא סנדלים בנתינת שם שמשתמש
שם  להצניע שיכול התיבה כדפני מחיצות ד' לה יש אם

בתיבה: כמו חפציו

‚È אסרו לא אהל לעשיית בו מתכוין שאינו עראי גג כל
אלא  בשבת תחתיו שמעמיד המחיצות על לפורסו
היה  אם אבל יום מבעוד במחיצות קבוע הגג היה כשלא
מותר  ומונחים נכפלים שהיו אלא יום מבעוד בהן קבוע כבר
פרקים  העשוי כסא כגון בשבת ולהעמידן לפושטן
ונמתח  נפתח והעור אותו פותחין עליו לישב וכשרוצים
לפותחו  מותר נכפל והעור אותו סוגרין אותו וכשמסירין
שאינו  מפני תחתיו מחיצות לו יש אם אף בשבת לכתחלה
עשויים  שהרי כלום עושה שאינו כיון אהל לעשיית דומה
אלא  יום מבעוד המחיצות עם הגג כבר הם ועומדים
להעמיד  מותר זה ומטעם עליהם לישב בשבת שמותחן
עליו  שמניחין בכותל הקבוע הדף וכן ולסלקה החופה

מחיצות: להן יש אם אף ספרים

„È ומותחים לסננן שמרים בה לתת אותה שתולין משמרת
לנטותה  ואסור אהל עשיית חשוב צד לכל פיה
על  ואף יום מבעוד השמרים עם תלויה היתה אם ולמותחה
כדי  אסרו כאן אהל משום אסור אינו מחיצות בלא שגג פי
אבל  שבת זלזול משום בחול עושה שהוא כדרך יעשה שלא

דברים  שאר או פירות בה ליתן כדי ולמותחה לתלותה מותר
לסננם  שמותר צלולים ומים יין בה לסנן כדי אפילו או

כלל: שבת זלזול כאן ואין בשבת

ÂË או ביושר טפח רחב גג בראשו יש אם משופע אהל
טפחים  מג' בפחות יש אלא טפח בראשו אין אפילו
כלבוד  הוא טפחים מג' פחות שכל טפח רחב לראשו סמוך
קבוע  אוהל זה הרי טפח רחב גג בראשו יש כאילו זה והרי
משום  חייב בשבת אותו והנוטה להתקיים עשוי הוא אם
אבל  גמור בנין סותר כמו סותר משום חייב והמפרקו בונה
סמוך  טפחים מג' בפחות ולא טפח גג בראשו אין אם
בתחלה  אותו והעושה עראי אוהל זה הרי טפח רוחב לראשו
בין  לנטותו בין סופרים מדברי אסור אבל פטור בשבת

כלל: לקיום עשוי אינו אפילו לפרקו

ÊË דהיינו המוט על אותה שכופלין כפולה טלית כיצד
וב' מכאן וחציה מכאן המוט על תלויה שחציה
קצוותיה  ב' בין בצל שם וישן ונכנס לארץ מגיעין קצוותיה
ולא  טפח גג לה שאין אע"פ בשבת בתחלה לתלותה אסור
על  כרוכה היתה ואם טפח רחב לראשה סמוך מג' בפחות
שמושכין  תלויין חוטין בקצוותיה ויש יום מבעוד המוט
למשכה  מותר ולכאן לכאן לפורסה המוט על בהם אותה
מבעוד  בה תלויים שהם כיון אלו שחוטין מפני בשבת בהם
אם  כמו מועילים הם הרי לפורסה בהם למשכה כדי יום
בשבת  עושה אינו שאז יום מבעוד טפח רחב פרוסה היתה

עראי. אהל תוספת אלא

לנטותו  שמותר אהל שכל המוט מעל לפורקה ג"כ ומותר
לפרקו  ומותר סתירה משום ג"כ בו אין בנין משום בו ואין
שאינו  יום מבעוד העשוי טפח אהל על מכשמוסיף חוץ
העשוי  האהל את לא אבל התוספת את לסתור אלא מותר
מפני  המוט מעל הטלית לפרק כאן מותר ואעפ"כ מאתמול
שהחוטין  אלא יום מבעוד ממש טפח אהל היה לא שכאן

טפח: רוחב כמו מועילין

בשבת  אהל משום האסורים דברים שטו סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: באחד",תוכןתוכןתוכןתוכן נפשו "למסור בין ההבדל

נפשך  את נוטל אפילו נפשך"- ו"בכל

àìà éì ïéà øîåàä ìë ì"æø åøîà íå÷î-ìëîå
äéäéù éãëá éë ,åì ïéà äøåú åìéôà äøåú
ä"á óåñ-ïéà øåàá ùôðä úåììëúä äùòð
[áìä ïåöøá] àáìã àúåòøá ,äøåúä ÷ñòá

.äæ ìåèéáá úîàá õåôçéù ,àúìî àéìú
האדם  של נפשו שעצמיות דבכדי לעיל הובא
בתורה  עסקו ע"י ב"ה איןֿסוף באור נכללת תהי'
דוקא  ה' ובתורת לשמה כוונתו "עיקר צ"ל -

נפשו  "לקשר באמת ירצה שעכ"פ היינו חפצו",
(תורת התורה לימוד ע"י -ה'לה'" חפצו) דוקא

מחכמת  ידיעות הרבה רכישת בשביל סתם ולא
התורה.

" כך לידי בא זה [וכיצד בביטול באמת ?"שיחפוץ

[-

.äìôúå òîù úàéø÷ úîéã÷ é"ò åðééäå
תורה  אלא לי אין האומר ב"כל הפנימי הפירוש
ותפלה. ק"ש גם שצ"ל - הוא לו" אין תורה אפילו
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c"agרד i`iyp epizeax zxezn

כו' האומר כל הלשון נזכר רז"ל שבדברי ד"הגם
עיון  גם באמת . . חסדים וגמילות "תורה אלא
בגמ' כדאיתא חסדים, גמילות בכלל הוא תפלה

קכ"ז". דף בשבת ופרש"י

[דעיקר  ותפלה דק"ש הפנימי התוכן זהו כי
הוא  התפלה ו"שאר שמע, קריאת הוא התפלה
באור  לידבק פנימי ברצון להתעורר הק"ש"], ביאור
עד  וההתאחדות, הדביקות בתכלית ב"ה איןֿסוף

באלקות. ממציאותו להתבטל כדי

.ãçàá åùôð øåñîì ì"æéøàä ù"îëå
ב"בכל  הוא נפש ד"מסירת איתא בחז"ל
כלומר, באחד", גם אמר האריז"ל אבל נפשך",
אדם  צריך אחד" "ה' באמירת שגם חידש האריז"ל

להשי"ת. נפשו למסור שמוכן לכוון

ìëáå åøîåàá àåä ùôð úøéñî éøä äøåàëìã
.êùôð

דמסירת  הכוונה בין ההבדל מהו להבין יש
שהיא  נפשך" ד"בכל לכוונה "אחד" באמירת נפש

כנ"ל. נפש, המסירת ענין ג"כ

ìåèéáä åðééä ãçàá ùôð úøéñî ïéðò éë ,àìà
,'åë ìëùäî äìòîìù úé÷ìàä ùôð úåéîöò
ùôð íâù åðééä êùôð ìëáåã ùôð úøéñî ïéðòå
àééôëúà úðéçáá ,äæì íéëñú úéîäáä

.'åë úåððåáúää éãé ìò åðééäå ,àëôäúàå
אלקות אחרי נמשכת האלקית ,בטבעה הנפש

שתתבטל  אף ית' בו להכלל ורצונה חפצה שזהו
בטבעה  מוכנה היא ומש"ה לגמרי, במציאות שם
הבהמית  הנפש משא"כ ית', עבורו נפש למסור
ע"י  ורק עצמה, את לאבד רוצה אינה עצמה מצד
ית' באחדותו מתבונן שהאדם ע"י היינו עבודה,
להסכים  הבהמית נפשו על לפעול יכול וכו',

נפש. למסירת

או  - (אופנים) דרגות שתי יש גופא [ובזה

באופן  הבהמית, הנפש את כופה האלקית שהנפש
"אתכפייא", נק' זה (אופן אמן יענה כרחו דבעל
מצליח  האדם כאשר הוא מזה ולמעלה כפי'); לשון

ע  תרצה להשפיע בעצמה שהיא הבהמית נפשו ל
את  שמהפך "אתהפכא", נקראת (וזו בזה ותחפוץ

לקדושה)]. הבהמית נפשו

נפש" ד"מסירת כוונות שתי בין ההבדל וזהו
נפש" ה"מסירות בק"ש: היא באחד שאומרים -

האלקית, הנפש של נפש" ה"מסירות ולגלות לעורר
ענין  לפעול - היא נפשך" ד"בכל נפש" וה"מסירות

הבהמית. הנפש אצל גם נפש" ה"מסירות

åìëù øù÷úîå äøåúá ÷ñåòùë ë"çà úàæìå
ãåçé ë"â äùòð ,äøåúáù 'úé åúîëçá
ä"á óåñ-ïéà øåàá ùôðä úåéîöò úåììëúäå

.äàìéò äîëçá ùáåìîä ùîî

.'åë åáì åéìà íéùé íà ù"îëå
אליו  ונשמתו רוחו לבו, אליו ישים "אם כתיב
ישים  שאם הקב"ה, על קאי פשוטו לפי יאסוף".
האדם  של ונשמתו רוחו להשחיתו, האדם אל לבו

יאסוף". "אליו מיד

שהאדם  שע"י הוא, בכתוב הפנימי הפירוש אך
כפי  להקב"ה מחשבתו שיעמיק ה', אל לבו ישים
להתקשרות  יגיע אזי בתורה, "מלובש" ית' שהוא
"אליו  ונשמתו שרוחו באלקות, יותר נעלית
באור  והתכללותה הנפש כלות שזוהי יאסוף",

ממש. ב"ה איןֿסוף

הוא  שרחוק לומר הכלל מן עצמו יוציא "ואל
אלא  בתפלה, זה נפש מסירת בחינת מעורר מהיות
שום  אין עצמה הנפש ומצד שלו, את יעשה הוא
מעט  יתעורר ואולי אלקה, חלק היא כי מניעה
אח"כ". לשמה התורה לימוד לענין בזה ודי מזער,

`le weqt lr xe`ia" xn`n jezn ,"dxezd cenlz zevn zeaiyg"

('c sc) `xwie 't dxez ihewl xtqn ,"ziayz
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irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

ביום ÁÓ˘Â‰(לה) נאמר מ"ת בזמן הנה ויקר. וששון
היתה  הרי כו' לבו שמחת וביום חתנתו

למטה  בגלוי עדיין באה ולא בהעלם בלבו השמחה
קאי  לבו שמחת דביום רז"ל דברי לפי וגם בעולמות

1

2

3

4

c"ag i`iyp epizeax zxezn

רק  בגלוי השמחה היתה לא אז גם בהמ"ק בנין על
ל  זאת גם ואף לבד לבו רק שמחת השמחה היתה א

נא' לא אבל חתנתו ביום כמ"ש חתן שנק' במשפיע
דכתיב  ואסתר מרדכי בזמן רק כלה שנק' בכנ"י שמחה
שמחה  בחי' בכנ"י שהיה ושמחה אורה היתה ליהודים
נק' השמחה ועיקר שמחה הבנים אם וכמ"ש בהתגלות
חתן  משמח אמר שע"ז במ"ת משא"כ הכלה שם על
וכמ"ש  החתן מן שמחה מקבלת שהכלה הכלה עם
עטרת  חיל אשת כאשר אבל כו' משמחה בעלה אשה
באתדל"ת  שלהם מס"נ ע"י בפורים כמו כו' בעלה
הרי  כנ"ל דוקא בסופן תחלתן דנעוץ אתדל"ע שעשו
וזהו  כנ"י ע"ש דוקא השמחה שעיקר הוא נהפוך
עיקר  כי הוא והטעם ושמחה כו' היתה דוקא ליהודים
בחי' דוקא אז נתגלה כי ההעלם גלוי רק הוא שמחה

כו' בתחתוני' דירה לו להיות שבעצמות הנעלם עונג
כו' בהעלם לבו שמחת רק היה שלא במ"ת משא"כ
היא  שהשמחה ידוע לשמחה ששון בין וההפרש וד"ל.
בלב  הוא וששון ומשתה סעודה לעשות גמור בהתגלות
מלך  עד"מ דוקא דבר של גמרו על באים שניהם ואמנם
בשמחה  שמחין הכל להיות וסעודה משתה שעושה
או  גדול בנין גמר כמו הדבר גמר שכבר לפי בהתגלות
הדבר  נגמר שלא כ"ז אבל וכה"ג מלחמה נצוח גמר
אינו  אבל הדבר טוב על מתענג שבלבו אע"פ הטוב
דוקא  הדבר שיגמור עד עדיין גלויה שמחה שמח
כאן  וגם כו' שמחה בה' ענוים ויספו ע"פ במ"א וכמ"ש
כנ"ל  מ"ת בזמן לעשות והחלו שקבלו מה שקימו לפי
נאמר  ולכן פורים בזמן עכשיו היה הדבר גמר עיקר הרי

וד"ל: כו' וששון ושמחה אורה היתה ליהודים
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â יש כאן כמו"כ וכסף, משיכה יש שבקנין כמו
ענין  זהו המשיכה וענין אלו. בחי' שני ג"כ
בחי' להיות שיוכל שכדי פי' נרוצה אחריך משכני
ברו"ש  אהוי"ר בחי' ונה"ב, נה"א רבים ל' נרוצה אחריך
בחי' תחילה צ"ל כו'. לבך רץ אם רו"ש והחיות כמ"ש
ואח"כ  אתדל"ת שמעורר אתדל"ע בחי' שהוא משכני
בחי' ע"י ואח"כ משיכה, בחי' וזהו נרוצה אחריך נעשה
אח"כ  נמשך עי"ז מלמטלמ"ע העלא' בחי' שהוא נרוצה
אה"ר  בחי' שהוא נכספת נכסוף לשון שהוא כסף בחי'
כו' דכסופא עלמין ת' מבחי' ונמשך בתענוגים אהב' או
עליהן  שמברכין המצות ברכת ענין וזהו פנימית, בבחי'
אתעדל"ת  בחי' הוא המצוה כי המצוה, לעשיית עובר

המצ  שעושה גילוי שע"י המשכת למעלה מעורר וה
המצוה  מעשה ע"י למעלה לעורר שיוכל וכדי אא"ס,
שמברכין  זהו"ע כו' בתים ד' גשמי' תפילין כמו גשמי'
תחילה  שממשיכין המשכה, לשון ברוך בא"י, תחילה
המצוה  עשיית שע"י זו באתדל"ת כח הנותנת אתעדל"ע

וד"ל. כו' אתדל"ע בחי' לעורר גשמי'
‰˙ÚÓÂ משארז"ל י"ל דהנה א', קנין תורה מ"ש י"ל

וידבר  שמענו הגבורה מפי לך יהי' ולא אנכי
גבורה, בחי' היא שהתורה מזה שמשמע כו' אלקים
לשונה  על חסד ותורת בחכ' פתחה פיה כתי' והלא
אמת  דשניהם הוא הענין אך חסד. בחי' התורה שנק'
מים  נק' התורה שהרי עליון חסד בחי' הוא שהתורה

התורה  כמו"כ לנמוך גבוה ממקום יורדין מים מה
וזהו  חסד, בחי' שהוא למטה וירדה ח"ע מבחי' נמשכה
על  הודך תנה וכמ"ש התורה את ביקשו שהמלאכי'
שהיא, כמו התורה את שבקשו לומר שא"א השמים,
את  שבקשו ודאי אלא ביניהם, יש יצה"ר כלום כי
שבתורה, אלקו' הגילוי דהיינו שבתורה הרוחני' התורה
הגילוי  אך אלקו', גילוי בלא"ה יש שלמלאכי' ואף
שמאיר  גילוי מבחי' הרבה למעלה הוא שבתורה
ממש  ורצונו חכמתו היא שהתורה לפי במלאכי',
שנמשכה  גדול חסד הוא וא"כ כו' למטה ונמשכה
שיהי' כדי אך כו', חסד תורת שנק' ענין וזהו למטה.
שבזה  וצמצום הגבורה ע"י כ"א א"א למטה הגילוי
להיות  יכול אינו ובזה הגילוי המשכת להיות יכול
אתברירו  ובחכ' נפקת מח"ע שאורייתא לפי הגילוי,
כו', פסול וזה כשר שזה ודקדוק דין בחי' שם שיש
שבדבר  דהיינו לטהור הטמא בין ולהבדיל מ"ש וזהו
אלקו' גילוי בחי' עלֿידו נמשך להיות יכול טהור
מאכל  אדם כשאוכל למשל כמו טמא, דבר ע"י משא"כ
ההוא  דבר אכילת בכח ולומד מתפלל ואח"כ כשר
אלקו' גילוי בחי' נמשך ההיא האכילה ע"י נמצא
אח"כ  שלומד אף טמא דבר אכילת עלֿידו משא"כ
לפי  כלום, ממשיך אינו ההיא האכילה בכח ומתפלל
שלא  אותו להרחיק וצריך גילוי בחי' ע"י להיות שא"א
הרע. על לרחם שאסור לפי להקדושה יתקרב
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רה c"ag i`iyp epizeax zxezn

רק  בגלוי השמחה היתה לא אז גם בהמ"ק בנין על
ל  זאת גם ואף לבד לבו רק שמחת השמחה היתה א

נא' לא אבל חתנתו ביום כמ"ש חתן שנק' במשפיע
דכתיב  ואסתר מרדכי בזמן רק כלה שנק' בכנ"י שמחה
שמחה  בחי' בכנ"י שהיה ושמחה אורה היתה ליהודים
נק' השמחה ועיקר שמחה הבנים אם וכמ"ש בהתגלות
חתן  משמח אמר שע"ז במ"ת משא"כ הכלה שם על
וכמ"ש  החתן מן שמחה מקבלת שהכלה הכלה עם
עטרת  חיל אשת כאשר אבל כו' משמחה בעלה אשה
באתדל"ת  שלהם מס"נ ע"י בפורים כמו כו' בעלה
הרי  כנ"ל דוקא בסופן תחלתן דנעוץ אתדל"ע שעשו
וזהו  כנ"י ע"ש דוקא השמחה שעיקר הוא נהפוך
עיקר  כי הוא והטעם ושמחה כו' היתה דוקא ליהודים
בחי' דוקא אז נתגלה כי ההעלם גלוי רק הוא שמחה

כו' בתחתוני' דירה לו להיות שבעצמות הנעלם עונג
כו' בהעלם לבו שמחת רק היה שלא במ"ת משא"כ
היא  שהשמחה ידוע לשמחה ששון בין וההפרש וד"ל.
בלב  הוא וששון ומשתה סעודה לעשות גמור בהתגלות
מלך  עד"מ דוקא דבר של גמרו על באים שניהם ואמנם
בשמחה  שמחין הכל להיות וסעודה משתה שעושה
או  גדול בנין גמר כמו הדבר גמר שכבר לפי בהתגלות
הדבר  נגמר שלא כ"ז אבל וכה"ג מלחמה נצוח גמר
אינו  אבל הדבר טוב על מתענג שבלבו אע"פ הטוב
דוקא  הדבר שיגמור עד עדיין גלויה שמחה שמח
כאן  וגם כו' שמחה בה' ענוים ויספו ע"פ במ"א וכמ"ש
כנ"ל  מ"ת בזמן לעשות והחלו שקבלו מה שקימו לפי
נאמר  ולכן פורים בזמן עכשיו היה הדבר גמר עיקר הרי

וד"ל: כו' וששון ושמחה אורה היתה ליהודים
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â יש כאן כמו"כ וכסף, משיכה יש שבקנין כמו
ענין  זהו המשיכה וענין אלו. בחי' שני ג"כ
בחי' להיות שיוכל שכדי פי' נרוצה אחריך משכני
ברו"ש  אהוי"ר בחי' ונה"ב, נה"א רבים ל' נרוצה אחריך
בחי' תחילה צ"ל כו'. לבך רץ אם רו"ש והחיות כמ"ש
ואח"כ  אתדל"ת שמעורר אתדל"ע בחי' שהוא משכני
בחי' ע"י ואח"כ משיכה, בחי' וזהו נרוצה אחריך נעשה
אח"כ  נמשך עי"ז מלמטלמ"ע העלא' בחי' שהוא נרוצה
אה"ר  בחי' שהוא נכספת נכסוף לשון שהוא כסף בחי'
כו' דכסופא עלמין ת' מבחי' ונמשך בתענוגים אהב' או
עליהן  שמברכין המצות ברכת ענין וזהו פנימית, בבחי'
אתעדל"ת  בחי' הוא המצוה כי המצוה, לעשיית עובר

המצ  שעושה גילוי שע"י המשכת למעלה מעורר וה
המצוה  מעשה ע"י למעלה לעורר שיוכל וכדי אא"ס,
שמברכין  זהו"ע כו' בתים ד' גשמי' תפילין כמו גשמי'
תחילה  שממשיכין המשכה, לשון ברוך בא"י, תחילה
המצוה  עשיית שע"י זו באתדל"ת כח הנותנת אתעדל"ע

וד"ל. כו' אתדל"ע בחי' לעורר גשמי'
‰˙ÚÓÂ משארז"ל י"ל דהנה א', קנין תורה מ"ש י"ל

וידבר  שמענו הגבורה מפי לך יהי' ולא אנכי
גבורה, בחי' היא שהתורה מזה שמשמע כו' אלקים
לשונה  על חסד ותורת בחכ' פתחה פיה כתי' והלא
אמת  דשניהם הוא הענין אך חסד. בחי' התורה שנק'
מים  נק' התורה שהרי עליון חסד בחי' הוא שהתורה

התורה  כמו"כ לנמוך גבוה ממקום יורדין מים מה
וזהו  חסד, בחי' שהוא למטה וירדה ח"ע מבחי' נמשכה
על  הודך תנה וכמ"ש התורה את ביקשו שהמלאכי'
שהיא, כמו התורה את שבקשו לומר שא"א השמים,
את  שבקשו ודאי אלא ביניהם, יש יצה"ר כלום כי
שבתורה, אלקו' הגילוי דהיינו שבתורה הרוחני' התורה
הגילוי  אך אלקו', גילוי בלא"ה יש שלמלאכי' ואף
שמאיר  גילוי מבחי' הרבה למעלה הוא שבתורה
ממש  ורצונו חכמתו היא שהתורה לפי במלאכי',
שנמשכה  גדול חסד הוא וא"כ כו' למטה ונמשכה
שיהי' כדי אך כו', חסד תורת שנק' ענין וזהו למטה.
שבזה  וצמצום הגבורה ע"י כ"א א"א למטה הגילוי
להיות  יכול אינו ובזה הגילוי המשכת להיות יכול
אתברירו  ובחכ' נפקת מח"ע שאורייתא לפי הגילוי,
כו', פסול וזה כשר שזה ודקדוק דין בחי' שם שיש
שבדבר  דהיינו לטהור הטמא בין ולהבדיל מ"ש וזהו
אלקו' גילוי בחי' עלֿידו נמשך להיות יכול טהור
מאכל  אדם כשאוכל למשל כמו טמא, דבר ע"י משא"כ
ההוא  דבר אכילת בכח ולומד מתפלל ואח"כ כשר
אלקו' גילוי בחי' נמשך ההיא האכילה ע"י נמצא
אח"כ  שלומד אף טמא דבר אכילת עלֿידו משא"כ
לפי  כלום, ממשיך אינו ההיא האכילה בכח ומתפלל
שלא  אותו להרחיק וצריך גילוי בחי' ע"י להיות שא"א
הרע. על לרחם שאסור לפי להקדושה יתקרב
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c"agרו i`iyp epizeax zxezn

אכזר  נעשה לסוף האכזרי' על המרחם כל וכשארז"ל
כו' אגג על ויחמול שנא' משאול והראי' רחמנים, על
עיר  נוב על אכזר נעשה לסוף האכזרים על וריחם
שריחם  מה זה בדבר רק הי' חטאו וכל הכהנים,
הרע, את לרחק כדי גבורה בחי' שצריך לפי עליהם,
כתי', רע יגורך לא כי רע בבחי' הגילוי להיות א"א כי
מצות  שס"ה על ואזהרות עונשין שיש אלא עוד ולא

ויש  מלקות של עונשין יש עליהן עובר ח"ו אם ל"ת
וכן  כו' שריפה סקילה ב"ד מיתות ד' של עונשין
יש  וכן מל"ת, על עובר אם עונשין ג"כ יש ברוחני'

המכוו  נעשה הי' לא לאו שאם כו', הרחקת גיהנם של ן
היא  שהתורה נמצא בהם. נזהרין עונשין ע"י אך הרע,
רע  בבחי' אלקות גילוי בחי' יומשך שלא גבורה בבחי'

כו'.
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

¯Â‡È·Â ע"ס היינו קליפין י"א ענין הנה כי הענין
המקיף  בחי' מסאבותא כתרי הנק' דנוגה
ואינו  אותם המחי' דקדושה ניצוץ שהוא שעליהם
י"א  פרק יו"ד שער סוף בע"ח מזה וע' בהם, מובלע
דקדושה  החיות ע"כ בחול מתערב הקדש שאין שלפי
הקדישים  שער ובפע"ח עליהם, מקיף בבחי' רק
בד"ה  ובלק"ת בני, ריח ראה בד"ה תולדות פ' ובת"א
ובפרט  אלקים, משם יניקתם והנה למודי. בניך וכל
אלקי' ש' מחמת כי והיינו האחרונים, צרופי' ממ"ח
להשתלשל  יוכל מזה לכן ולהעלים, להסתיר ענינו
פני  מבחי' יניקתם שעיקר וכמו ג"כ, אליהם החיות
חוקת  זאת בד"ה בלק"ת (כמ"ש מהשמאל שור
דוחה  ששמאל מחמת כו') פרה אליך ויקחו התורה
גם  נמשך ע"כ דחי, אל מדחי דחייה בבחי' השפע
אלהות  גילוי שהוא הוי' ש' בחי' משא"כ בקליפות
ויאבק  בד"ה (ועמ"ש הביטול במקום רק נמשך אינו
כו'). היא בת ואם כו' הוא בן אם וע"פ עמו, איש
אלקים  פעמים י"א כחשבון הם קליפין י"א ולכן
גימ' יוסף בקדושה משא"כ יניקתם, משם כי להיות

הוי' ח"פ יצחק הוי', ז"פ יעקב הוי', פעמים ששה
כו'.

‰‰Â מ"ש דהיינו צדקה מלשון הוא צדיק ענין עיקר
הוי' דרך שהיא צדקה לעשות הוי' דרך ושמרו
ייחוד  להיות אלקים בשם הוי' שם גלוי להמשיך דוקא
ומגן  שמש מ"ש והיינו הסתר. יהי' ולא באלקים הוי'
בש' שנמשך ע"י מגן בבחי' הוא שאזי אלקים, הוי'
מי  בד"ה בשה"ש בלק"ת (ועמ"ש כו' הוי' משם אלקי'
הראשון  דרוש ישראל, שובה ובד"ה לי, כאח יתנך
ממעל  בשמים האלקים הוא הוי' כי כו' וידעת בענין
הקליפות  יניקת מתבטל זה גילוי ע"י והנה וכו').
בו  מאיר כשאין אלקים דשם מההסתר רק שיניקתם
אמרו  ההפלגה דור ולכן הוי'. דשם העליון היחוד
שם  יומשך שלא ולהפריד להפליג שרצו שם לנו ונעשה
שענינו  הצדיק וע"כ במ"א. וכמ"ש אלקים בשם הוי'
הוי' דרך ושמרו ע"ד אלקים, בשם הוי' שם להמשיך
מתגברים  ולכן ממש, כנגדם זהו הרי צדקה, לעשות
ממנו, גדול יצרו מחבירו הגדול כל וע"כ עמו, להלחם
כו'. נפשו למלאות יגנב כי לגנב יבוזו לא ע"ד והוא

(a) i"hp yxy xe`ia 'qeza oiadl
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

íåìùå-ñç éçøëä åðéà äæä éåìéâäå øåàä úðéçá íâå
שבמשל וכמו עצם , לכל גילוי להיות שמוכרח שנאמר

שקור  האור הרי  פניו תאיר אדם החכםחכמת  של מפניו ן 
מספרת שהתורה וכפי  רצוני, לא רבינו 47הוא שמשה

לומר  חלילה אבל פניו, עור קרן  כי  ידע לא כלל

דבר, באיזה מוכרח àåäשהבורא íà-éëודאיéåìéâ
,'åë øåà éåìéâ úåéäì êøáúé åðåöø àåä êëù éðåöø
וכמו  זה , אור בגילוי מטרה, איזה  שיש בוודאי  (וממילא 

בהמשך) úåìâúäשיתבאר úåéäì àåä éåìéâä ïéðò íðîà
.'åë úåîöòä ïî.העולמות בשביל גילוי  ולא
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כט.47. לד, שמות

c"ag i`iyp epizeax zxezn

øîåì ùéå,נ"ע הרבי הגילויåäæùמבאר דרגת  –
- לעולמות פעולה  לפעול בשביל ולא  úðéçáהעצמית

ïåùàø íåéá àøáðù øåà לאחר גנזו הוא ברוך והקדוש
לצדיקים. מכן

'à ãåîò á"é óã äâéâç àøîâá àúéàã48,רב בשם 
אור  וביניהם  הראשון, ביום  נבראו דברים שעשרה

מקשה : הגמרא זה ועל éøáéàוחושך, ïåùàø íåéá øåàå
נברא? הראשון ביום  האור האם כלומר, –áéúëäå49-

- כתוב  åë',והרי íé÷ìà íúåà ïúéåוהירח השמש  את
הראשון ! ביום ולא  הרביעי, øæòìàביום  éáøë õøúîå

íåéá àåä êåøá ùåã÷ä àøáù øåà øæòìà éáø øîàã
ïåéë åôåñ ãò íìåòä óåñî åá äôåö íãà ïåùàø

'åë àåä êåøá ùåã÷ä ìëúñðùהבאים הדורות את  וראה
הרעים מעשיהם åæðâåואת ãîòלצדיקים,'åë
ïåùàøä íåéáã òãåðå(126)øúë àéøèîéâáהכולל עם

(621),úåìùìúùäî äìòîìù øåàä úðéçá åðééäå כמו
ראשית שהם הספירות  העשר מעל שהיא הכתר בחינת

íìåòäההשתלשלות, óåñî åá èéáî ïåùàøä íãà äéäå
,'åëשמעל אור על מראה זו  שלשון - סופו , ועד

úåâéøãîההתחלקות, é÷åìéç ùé àì åæ äâéøãîáãøéàîå
øàáúéù åîëå 'åë äåùá úåîìåòä ìëáשזה בהמשך

הסובב אור .בחינת
ã"ø óã 'â ÷ìç øäåæáåעמודàúéà 'á:(נאמר)àøåäð

ååä àìã ãò øéäð äåä àåä êéøá àùãå÷ àøáã äàîã÷

,'åë äéìáñîì ìåëé àîìòשברא הקדום האור -
יכול העולם היה שלא עד מאיר היה ֿ הוא ֿ ברוך הקדוש

ממש,åðééäåלסובלו , ֿ גבול הבלי  הסובב, לאור שהכוונה 
úðéçáá äæ øåà ìá÷ì íéìëäå úåîìåòä êøòá åðéàù

,'åë éîéðô øåà
ïéðòåשהקב"ה בגמרא, שנאמר åæðâåמה ãîò האור את

הראשון  ביום øô÷שברא å øòù êìîä ÷îòá áúë
è"é50é÷î øåà úðéçáá äùòðù.'åë ó"גנוז" נקרא שלכן

בגילוי . אינו אך שנמצא היינו
øîåì ùé äæ éôìåביום שנברא  האור – אלו  עניינים שב'

שרש להם יש הארץ, על להאיר השמש  ואור הראשון,
הצמצום: íåöîöäלפני éðôìù óåñ-ïéà øåàá ïùøùáã

'åë íé÷ìà íúåà ïúéå ïéðòהשמים øåàברקיע àåäù
ùîùäהוא בריאתה ענין àåäשכל øéàäì בשורשוäî

øùòä ïéðò àåäå ,úåîìåòä øéàäì óåñ-ïéà øåà øòéùù
êùîð íùîù úåæåðâä úåøéôñהצמצום å÷äלאחר øåà

,'åë úåîìåòä êøò éôì ì÷ùîå äãîá àáù
àåä ïåùàøä íåéá àøáðù øåàäå בשורשוøåàä úðéçá

ìåáâ-éìáä óåñ-ïéàקץ אין הספירות לאàåäùבחינת
אלא לעולמות  åðéàåלגלות ,íöòä ïî éåìéâ úðéçáá ÷ø

åá ïéàù úåîìåòä êøò éôì ìåáâå äãî úðéçáá àá
éàîå úåâéøãî é÷åìéçúðéçáá åðéàå ,äåùá íìåëá ø

é÷î øåà úðéçáá íà-éë íéìëá éîéðô úåùáìúä.'åë ó
עלמין. כל הסובב אור שרש והוא
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שם:48. הגמרא לשון mixacוזה dxyr ax xn` dcedi ax xn`e
mine gex jyge xe` edae edz ux`e miny od el`e oey`x meia e`xap
minyd z` miwl` `xa ziy`xa aizkc ux`e miny dlil zcne mei zcn
jyg jyge xe` edae edz dzid ux`de aizkc edae edz ux`d z`e
mine gex xe` idi miwl` xn`ie aizkc xe` medz ipt lr jyge aizkc
aizkc dlil zcne mei zcn mind ipt lr ztgxn miwl` gexe aizkc

lk z` siwny wexi ew edz `pz cg` mei xwa idie axr idieelek mlerd
mipa` el` eda eizeaiaq exzq jyg zyi xn`py jyg `vi epnny
edz ew dilr dhpe xn`py min oi`vei odny medza zerweynd zenletnd
riwxa miwl` mze` ozie aizkde ixai` oey`x meia xe`e eda ipa`e
xe` xfrl` x"`c xfrl` 'xck iriax mei xwa idie axr idie aizke minyd
oeik eteq cre mlerd seqn ea dtev mc` oey`x meia d"awd `xay
milwlewn mdiyrny d`xe dbltd xecae leand xeca d"awd lkzqpy
cizrl miwicvl efpb inle mxe` miryxn rpnie xn`py odn efpbe cnr
xn`py wicv `l` aeh oi`e aeh ik xe`d z` miwl` `xie xn`py `al
xe` xn`py gny miwicvl efpby xe` d`xy oeik aeh ik wicv exn`
hiane dtev mc` oey`x meia d"awd `xay xe` i`pzk gnyi miwicv
e`xapy zexe`n od od `"kge awri iax ixac eteq cre mlerd seqn ea

.iriax mei cr elzp `le oey`x meia

יז.49. א, בראשית

שם:50. לשונו wcוזה xzeid xe`d mincewd miwxta epxn`
eze` lretd l` gkd on e`vi `ly zexitqd mlbzdln rpend exidhay
`l k"tr`e zenlerd ze`xadl lkeiy icka ilkd hrnzpe jld xe`d
rtyd ly xe`d xfgyke ilkd jeza xnbpe lke lkn elek xe`d wlzqp
akrne rpend lecb uevip did oiicr dhnl hytzdl jk xg` 'fpd lecbd
. . rtydl gk ozp d"a q"` dyr dn ilkd leab wfege zexitqd ielib
inipt xe`d ilka x`ype dlrnl zelrl xfge ilkd zeizgza wfega zekdl
d"fra ea wlg epl oi` ik ilkdn dlrnl `ed siwn xe`de leaql lkiy
zcnrde meiw `ed wx aiaq dpgi epn ueg `ed ik ritydl aaeqn epi`e
efpby xe`d dfe .mixvl ziz` oewizd mlera didi `le xayi `ly ilkd
rpnie weqtd xn`y edfe ea ynzydl i`ck mlerd oi`y miryxd iptn
dyn el gwl lbra e`hgyke mdly siwnd xe`d `edy mxe` miryxn
el dhpe ld`d z` gwi dyne '`py l`xyi lkl jiiyd siwnd xe`d ecal
cren ld` l` `vi 'ii ywan lk dide cren lde` el `xwe dpgnl uegn
`ede i"x`dle i"ayxdl oebk el ie`xd l` eze` ozepe siwnd xe` `edy
zexig ceq `ede dfd siwnd xe` ceq .axeg xdn micr z` elvpzie ceq
okle l`xyil exifgdl `ed cizre zend j`lnn zexige zeilb cearyn

.iniptd xe`dn dlern xzei siwnd xe`d



רז c"ag i`iyp epizeax zxezn

øîåì ùéå,נ"ע הרבי הגילויåäæùמבאר דרגת  –
- לעולמות פעולה  לפעול בשביל ולא  úðéçáהעצמית

ïåùàø íåéá àøáðù øåà לאחר גנזו הוא ברוך והקדוש
לצדיקים. מכן

'à ãåîò á"é óã äâéâç àøîâá àúéàã48,רב בשם 
אור  וביניהם  הראשון, ביום  נבראו דברים שעשרה

מקשה : הגמרא זה ועל éøáéàוחושך, ïåùàø íåéá øåàå
נברא? הראשון ביום  האור האם כלומר, –áéúëäå49-

- כתוב  åë',והרי íé÷ìà íúåà ïúéåוהירח השמש  את
הראשון ! ביום ולא  הרביעי, øæòìàביום  éáøë õøúîå

íåéá àåä êåøá ùåã÷ä àøáù øåà øæòìà éáø øîàã
ïåéë åôåñ ãò íìåòä óåñî åá äôåö íãà ïåùàø

'åë àåä êåøá ùåã÷ä ìëúñðùהבאים הדורות את  וראה
הרעים מעשיהם åæðâåואת ãîòלצדיקים,'åë
ïåùàøä íåéáã òãåðå(126)øúë àéøèîéâáהכולל עם

(621),úåìùìúùäî äìòîìù øåàä úðéçá åðééäå כמו
ראשית שהם הספירות  העשר מעל שהיא הכתר בחינת

íìåòäההשתלשלות, óåñî åá èéáî ïåùàøä íãà äéäå
,'åëשמעל אור על מראה זו  שלשון - סופו , ועד

úåâéøãîההתחלקות, é÷åìéç ùé àì åæ äâéøãîáãøéàîå
øàáúéù åîëå 'åë äåùá úåîìåòä ìëáשזה בהמשך

הסובב אור .בחינת
ã"ø óã 'â ÷ìç øäåæáåעמודàúéà 'á:(נאמר)àøåäð

ååä àìã ãò øéäð äåä àåä êéøá àùãå÷ àøáã äàîã÷

,'åë äéìáñîì ìåëé àîìòשברא הקדום האור -
יכול העולם היה שלא עד מאיר היה ֿ הוא ֿ ברוך הקדוש

ממש,åðééäåלסובלו , ֿ גבול הבלי  הסובב, לאור שהכוונה 
úðéçáá äæ øåà ìá÷ì íéìëäå úåîìåòä êøòá åðéàù

,'åë éîéðô øåà
ïéðòåשהקב"ה בגמרא, שנאמר åæðâåמה ãîò האור את

הראשון  ביום øô÷שברא å øòù êìîä ÷îòá áúë
è"é50é÷î øåà úðéçáá äùòðù.'åë ó"גנוז" נקרא שלכן

בגילוי . אינו אך שנמצא היינו
øîåì ùé äæ éôìåביום שנברא  האור – אלו  עניינים שב'

שרש להם יש הארץ, על להאיר השמש  ואור הראשון,
הצמצום: íåöîöäלפני éðôìù óåñ-ïéà øåàá ïùøùáã

'åë íé÷ìà íúåà ïúéå ïéðòהשמים øåàברקיע àåäù
ùîùäהוא בריאתה ענין àåäשכל øéàäì בשורשוäî

øùòä ïéðò àåäå ,úåîìåòä øéàäì óåñ-ïéà øåà øòéùù
êùîð íùîù úåæåðâä úåøéôñהצמצום å÷äלאחר øåà

,'åë úåîìåòä êøò éôì ì÷ùîå äãîá àáù
àåä ïåùàøä íåéá àøáðù øåàäå בשורשוøåàä úðéçá

ìåáâ-éìáä óåñ-ïéàקץ אין הספירות לאàåäùבחינת
אלא לעולמות  åðéàåלגלות ,íöòä ïî éåìéâ úðéçáá ÷ø

åá ïéàù úåîìåòä êøò éôì ìåáâå äãî úðéçáá àá
éàîå úåâéøãî é÷åìéçúðéçáá åðéàå ,äåùá íìåëá ø

é÷î øåà úðéçáá íà-éë íéìëá éîéðô úåùáìúä.'åë ó
עלמין. כל הסובב אור שרש והוא
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שם:48. הגמרא לשון mixacוזה dxyr ax xn` dcedi ax xn`e
mine gex jyge xe` edae edz ux`e miny od el`e oey`x meia e`xap
minyd z` miwl` `xa ziy`xa aizkc ux`e miny dlil zcne mei zcn
jyg jyge xe` edae edz dzid ux`de aizkc edae edz ux`d z`e
mine gex xe` idi miwl` xn`ie aizkc xe` medz ipt lr jyge aizkc
aizkc dlil zcne mei zcn mind ipt lr ztgxn miwl` gexe aizkc

lk z` siwny wexi ew edz `pz cg` mei xwa idie axr idieelek mlerd
mipa` el` eda eizeaiaq exzq jyg zyi xn`py jyg `vi epnny
edz ew dilr dhpe xn`py min oi`vei odny medza zerweynd zenletnd
riwxa miwl` mze` ozie aizkde ixai` oey`x meia xe`e eda ipa`e
xe` xfrl` x"`c xfrl` 'xck iriax mei xwa idie axr idie aizke minyd
oeik eteq cre mlerd seqn ea dtev mc` oey`x meia d"awd `xay
milwlewn mdiyrny d`xe dbltd xecae leand xeca d"awd lkzqpy
cizrl miwicvl efpb inle mxe` miryxn rpnie xn`py odn efpbe cnr
xn`py wicv `l` aeh oi`e aeh ik xe`d z` miwl` `xie xn`py `al
xe` xn`py gny miwicvl efpby xe` d`xy oeik aeh ik wicv exn`
hiane dtev mc` oey`x meia d"awd `xay xe` i`pzk gnyi miwicv
e`xapy zexe`n od od `"kge awri iax ixac eteq cre mlerd seqn ea

.iriax mei cr elzp `le oey`x meia

יז.49. א, בראשית

שם:50. לשונו wcוזה xzeid xe`d mincewd miwxta epxn`
eze` lretd l` gkd on e`vi `ly zexitqd mlbzdln rpend exidhay
`l k"tr`e zenlerd ze`xadl lkeiy icka ilkd hrnzpe jld xe`d
rtyd ly xe`d xfgyke ilkd jeza xnbpe lke lkn elek xe`d wlzqp
akrne rpend lecb uevip did oiicr dhnl hytzdl jk xg` 'fpd lecbd
. . rtydl gk ozp d"a q"` dyr dn ilkd leab wfege zexitqd ielib
inipt xe`d ilka x`ype dlrnl zelrl xfge ilkd zeizgza wfega zekdl
d"fra ea wlg epl oi` ik ilkdn dlrnl `ed siwn xe`de leaql lkiy
zcnrde meiw `ed wx aiaq dpgi epn ueg `ed ik ritydl aaeqn epi`e
efpby xe`d dfe .mixvl ziz` oewizd mlera didi `le xayi `ly ilkd
rpnie weqtd xn`y edfe ea ynzydl i`ck mlerd oi`y miryxd iptn
dyn el gwl lbra e`hgyke mdly siwnd xe`d `edy mxe` miryxn
el dhpe ld`d z` gwi dyne '`py l`xyi lkl jiiyd siwnd xe`d ecal
cren ld` l` `vi 'ii ywan lk dide cren lde` el `xwe dpgnl uegn
`ede i"x`dle i"ayxdl oebk el ie`xd l` eze` ozepe siwnd xe` `edy
zexig ceq `ede dfd siwnd xe` ceq .axeg xdn micr z` elvpzie ceq
okle l`xyil exifgdl `ed cizre zend j`lnn zexige zeilb cearyn

.iniptd xe`dn dlern xzei siwnd xe`d



c"agרח i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"vxz mixn`nd xtq

לבי. אמר לך – ולכן בלב, היא ההתעוררות השנה. כל על צדק חשבון – אלול חודש
מזונותיו  הנבראים, בחיר האדם ושדוקא העליונה, כוונה בפנימיות להתבונן – פני בקשו

עצומה  ביגיעה אליו באים

אלּול e‰ÊÂה) חדׁש ּדהּנה פני", ּבּקׁשּו לּבי אמר ל" ¿∆ְְְֱִִִֵֶַַָָָֹ
החׁשּבֹון  חדׁש הּנה 21הּוא ּבגׁשמּיּות ּדכמֹו , ְְְְִִִֵֶֶַַֹ

ּומכירה  ּבקנין ּבמסחרֹו עֹוסק הּׁשנה ּכל עסק ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּבעל
ּבעסק  טרּוד להיֹותֹו מּפרנסתֹו יֹודע ואינֹו ּומּתן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבמּׂשא
רב  רוח ויּתן ּכדבעי העסק ׁשּיהיה ּבכדי אמנם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמסחרֹו,
ּכל  את ּולתּקן חׁשּבֹון לעׂשֹות לזמן מּזמן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָצריכים
הּוא  ּכן אׁשר ּביֹותר, הרוחים יהיּו הּנה ואז ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָהחסרֹונֹות,
ּדכל  ,יתּבר הּׁשם ּבעבֹודת הרּוחנּיּות ּבהעבֹודה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָּגם
ּובמּדֹות  ּומצוֹות ּבּתֹורה עֹוסקים יׂשראל ּכל הּנה ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָהּׁשנה
אחד  ּכל אׁשר החׁשּבֹון חדׁש הּוא אלּול ּובחדׁש ְְֱֲֶֶֶֶֶַָָֹֹטֹובֹות,

ּדיליּה ׁשעּורא לפּום וחד חד ּכל מּיׂשראל הן ג ואחד , ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
חׁשּבֹון  לעׂשֹות צריכים עסקים, הּבעלי והן אהל, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹהּיֹוׁשב
הּׁשנה, ּבמׁש עליהם עבר אׁשר מּכל ּבנפׁשם ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָצדק
ׁשּבם  החסרֹונֹות ואת ּולחּזקם, ּבעבֹודתם הּמעלֹות ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָולידע
ענין  להיֹות לּבי", אמר ל" וזהּו לתּקנם. ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָּובעבֹודתם
רׁש"י  ּׁשּפרׁש ּומה הּלב, אל מתיחס זה הּנה ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַההתעֹוררּות
ּבא  הּוא לּבי" אמר ּד"ל זה ּדהרּגׁש ,"ּבׁשליחּות"ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָ
ואחד  אחד ׁשּבכל אלקּות נקּדת ׁשהיא הּיהדּות ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻֻמּנקּדת
הנהגה  ּדבכל היא הּפנימית ּבּקׁשת וענין ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָָָָמּיׂשראל,
ּומנהיגֹו, האדם עם מתנהג ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָוהנהגה
ׁשּבההנהגה  ּפנימית הּכּונה ּולהבין להסּתּכל האדם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָצרי
האדם  על ּגֹוזרת העליֹונה ההׁשגחה ּדכאׁשר ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָההיא,
לפניו  ּדרכים ּכּמה הּנה ׁשּיהיה, מקֹום ּבאיזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּיהיה
ׁשּגזרה  הּמקֹום אל ההּוא האדם את להביא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָיתּבר
ּומחֹו לּבֹו את לתת צרי האדם הּנה העליֹונה, ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹההׁשגחה
ּדוקא  ׁשהּוא העליֹונה ההׁשגחה ּדגזרת הּפנימית ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָלהּכּונה

לפי צרי הּוא ּגלּוי ּדהּטעם והגם ההּוא, ּבּמקֹום להיֹות ְְְֲִִִַַַַַַַָָָ
ּדברים  הם זה ּכל אמנם והּדֹומה, עסקֹו הּוא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָּדׁשם
לסּבב  יכֹול הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הלא ּכי ּבלבד, ְְֲִִִִִֵַַָָָָֹחיצֹונּיים

ׁשּצרי עליו נגזר ולּמה ׁשהּוא, ּבמקֹומֹו ּפרנסתֹו ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָלֹו
אֹו מקֹומֹו קביעת ּבׁשביל מגּורֹו ּומארץ מּמֹולדּתֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָללכת
צרי הּנה הענין ּובכללּות ּופרנסתֹו, מזֹונֹותיו ְְְְְִִִִִִֵַָָָָָָָּבׁשביל
ׁשל  מזֹונֹותיו הּׂשגת אפן נׁשּתּנה לּמה להתּבֹונן ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהאדם
הּנבראים  ּכל ׁשל ּופרנסתם מזֹונֹותיהם מהּׂשגת ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָהאדם
אׁשר  זאת לבד הּנה והיצּורים הּנבראים ּדכל ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹוהיצּורים,
הרי  זאת לבד הּנה ּביגיעה, ׁשּלא להם ּבאים ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹמזֹונֹותיהם
ּבּׂשדה  ּבעיר, ׁשהם, מקֹום ּבכל להם נמצאים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמזֹונֹותיהם
זאת  לבד הּנה והאדם ׁשממה, ּבמדּבר וגם ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹּובּיער,
רב, ּבעמל ועצּומה רּבה ּביגיעה לֹו ּבאים ְְֲִִִִַַַָָָָָָָּדמזֹונֹותיו

ׁשּכתּוב י"ט)ּוכמֹו ג' ּתאכל (ּבראׁשית אּפי "ּבזעת ְְְִֵֵֶֶַַַָֹ
צרילחם", הּלחם נגמר אׁשר עד זאת ּדלבד והינּו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

ליׁשה  טחינה, קצירה, זריעה, ּבחריׁשה, עצּומה ְְְְֲֲִִִִִִַָָָָָָָיגיעה
מקֹום  אם הּׂשגתם, על יגיעה צרי זאת עֹוד הּנה ְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָֹואפּיה,
לאו  הּנה לזה וחּוץ ּלקנֹות, ּבמה אֹו כּו' ולזרע ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹלחרׁש
למקֹום  מּמקֹום ללכת וצרי ּפרנסתֹו, מזּדּמן מקֹום ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָּבכל
ונד, נע להיֹות צרי ולפעמים ּפרנסתֹו, הּׂשגת ְְְְְִִִִִִַַַָָָָָָָָּבׁשביל
ׁשהּוא  ּדהאדם מאד, ּבמאד הּדבר נפלא הּנה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹּדלכאֹורה
ׁשּכתּוב  ּכמֹו העֹולם נברא ּובׁשבילֹו הּנבראים ְְְְְִִִִִִֶַָָָָָּבחיר

ה') קל"ט צרּתני"(ּתהּלים וקדם הּוא 22"אחֹור ׁשהאדם , ְְִִִֶֶֶַָָָָָָ
ּבבריאת  הּכּונה עּקר הינּו ּבראׁשית, למעׂשה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָקדם
למעׂשה  אחֹור ונברא העֹולם, נברא ּובׁשבילֹו ְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָָהעֹולם,
ׁשהאדם  ּבכדי הּׁשּׁשי ּבּיֹום היה האדם ּדבריאת ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָּבראׁשית,
האדם  היֹות זה ּכל אחר הּנה לפניו, מּוכן הּכל ְְֱִִֵֶַַַָָָָָָָָֹימצא
ּגזרה  ּדוקא עליו הּנה ּכזֹו, נפלאה ּבחׁשיבּות ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָָחׁשּוב
ּבצער  ּבאים ּופרנסתֹו מזֹונֹותיו להיֹות העליֹונה ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָההׁשגחה

ואף אּפים, היֹותֹוּובזעת מקֹום ּבכל לא אׁשר זאת ּגם ְְְְֱֲִֵֶַַַַַָֹֹ
נע  להיֹות צרי עֹוד אם ּכי ּופרנסתֹו מזֹונֹותיו ְְְְִִִִִִַָָָָָָנמצאים

למקֹום. מּמקֹום ְִָָָָונד
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ספר 21) סו. עמ' סוף תרח"ץ המאמרים ספר גם ראה
לקוטי  וראה ועוד. .129 עמ' שם .75 עמ' אידיש - המאמרים
לקוטי  תשעח. סימן משה מטה הנוראים. ימים הלכות מהרי"ל

ימים. ירח גו' ובכתה יג) כא, (תצא הפסוק על להאריז"ל תורה
תקפא. סימן ריש חיים אורח טור

א.22) ח, פרשה רבה בראשית ראה

יכולתו).ג. (כפי שלו השיעור לפי ואחד אחד כל

c"ag i`iyp epizeax zxezn

w"dla `"yzÎz"y'd - zegiyd xtq

מרדכי  יעקב ר' הרה"ח בהתארח תרע"א, בשנת
בזפאלוב  היה 51נ"ע אחדים, שבועות דשא בנאות

כוס  לשתות בביקורו בשבוע פעמים כמה מכבדני
האילנות. בצל האיצטבא על חמין

ברשימתי   הכתוב לו הזכרתי הביקורים באחד
מאותה   תרנ"ג תמוז י"ב  שלי מצוה הבר מחגיגת
תמוז  ט"ו החמישי, ביום שהתקיימה התוועדות
נושא  אשר נ"ע, הרז"א דודי של במעונו תרנ"ג,

חסיד. ומהו חסידות מהו היה השיחה
חסידות. מהי א.

דעתו  שחוות לו הודו ככולם, רובם המסובים, ב.
נ"ע  דוב גרשון ר' הרה"ח היא 52של חסידות, מהי

כאחד  כולם המסובים. שאר דעת מחוות יותר נכונה
תוכן  אבל אלקית, חקירה היא שחסידות הסכימו
מה   החסידות בתורת יתרון איזה היה השאלה
החקירה. ותורת הקבלה תורת על  חסידות חידשה
כי  דעתו, את דוב גרשון ר' הרה"ח  חיווה ובזה
תורת  ופרצוף, ספירה כל בשם קוראת הקבלה תורת
ידעתיו  "אילו השלילה: השגת את הוציאה החקירה
ההשגה  את המציאה החסידות ותורת הייתיו", 
של  בהשגה שהוא כפי הייתיו",  "ידעתיו המופשטה
בשר  ויגיעת נפש יגיעת ידי ועל האלקית, הנפש
מרגישים  ואז גמורה, בהשגה באה שבלב  בעבודה

הייתיו".  ש"ידעתיו
של  דעתו חוות להסביר הרבה נ"ע הרי"מ הרה"ח
כזה  מצוין כשרון בעל ואמר: נ"ע, הרג"ד הרה"ח
השכלה  במאמר התעמקות שעות שש אשר בעמקות,
יגע  שנים ועשרות עין, כהרף אצלו היא חסידות של
הרביים, בברכות מעוטר אמיתית, ונפש בשר ביגיעת
הייתיו, והן ידעתיו הן הדברים, שני היו אצלו הנה

המוחין. גדלות של באופן אצלו היו ושניהם
כ"ק  הוד הופיע, נאצל אור והנה משוחחים עודנו
במה  אותנו וישאל אתנו לשבת ויואל הרה"ק אאמו"ר

עוסקים. אנחנו
היום  אתי שיחתו לרגלי כי הרי"מ הרה"ח ויספר

ובדמעות, בלב  רק לא להתפלל שבלב , עבודה במעלת
שהיתה  שיחה אותה הזכרתיו ובחסידות, בלב  אלא
של  במעונו שלי מצוה הבר בשבוע ההתוועדות בשעת
על  החסידות תורת הוסיפה מה בשאלה שדנו הרז"א,
דברים  באיזה הסתפק ובאשר אלקית, וחקירה קבלה

הראי   עצמו על הרי"מ אמר  ברשימותי כתוב תיו
ובהם  המסובים, של דעתם בחוות אופנו על דבר דבר

אז. שהיה כמו הענין כל על נזכרתי ידם ועל
את  לו להראות בקשני הרה"ק אאמו"ר כ "ק הוד
בהם  וידפדף רציתי. לא מאד שבאמת מה  הרשימות
מה  מצוה, הבר יום מרשימת עמודים איזה ויקרא
בהיכלי  הביקור מענין (לא  הסעודה בשעת שהיה
הסעודה  בשעת הקודש משיחות ולא קדושים אבות
כי־אם   התפלה אחרי ומשקה מזונות  הקלה
כ"ק  הואיל כך ואחר  המצוה) מסעודת השיחות
מההתוועדות  הרשימה את לקרוא הרה"ק אאמו"ר

האמורה.
שחוות  כנ"ל דעתו את שוב הביע הרי"מ הרה"ח
לבעלי  ורק אך היא החסידות תורת בענין הרג"ד דעת
לא  אבל כמותו, ובעבודה בהשכלה בכשרון מדריגה

עצמו. על אמר  כמונו רגילים לאנשים
כל  כן. הענין אין אמר: הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
ובעבודה  החסידות בלימוד העוסק מאנ"ש ואחד אחד
הם, אחד  ותפילה לימוד  שניהם אשר שבלב ,
הלימוד  אין  שבלב  בעבודה עוסקים ולא כשלומדים
 לומדים ולא שבלב  בעבודה וכשעוסקים לימוד,
יחד, הדברים שני כשישנם רק עבודה, איננה העבודה
ה"הייתיו" את אחד כל אז מרגיש ומתפללים, לומדים

שבנשמה. מה"ידעתיו" הבא
לבאר  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הואיל ארוכה שעה
במופתים  וביותר מסודרים, בהסברים הענין
אביו  כ"ק הוד ממוקשרי חסידים מכמה מוחשיים
גילו  בני זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה מוהר"ש אאזמו"ר

הכרתים. אנכי שגם ומהם הרי"מ הרה"ח של
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מרדכי  יעקב ר' הרה"ח בהתארח תרע"א, בשנת
בזפאלוב  היה 51נ"ע אחדים, שבועות דשא בנאות

כוס  לשתות בביקורו בשבוע פעמים כמה מכבדני
האילנות. בצל האיצטבא על חמין

ברשימתי   הכתוב לו הזכרתי הביקורים באחד
מאותה   תרנ"ג תמוז י"ב  שלי מצוה הבר מחגיגת
תמוז  ט"ו החמישי, ביום שהתקיימה התוועדות
נושא  אשר נ"ע, הרז"א דודי של במעונו תרנ"ג,

חסיד. ומהו חסידות מהו היה השיחה
חסידות. מהי א.

דעתו  שחוות לו הודו ככולם, רובם המסובים, ב.
נ"ע  דוב גרשון ר' הרה"ח היא 52של חסידות, מהי

כאחד  כולם המסובים. שאר דעת מחוות יותר נכונה
תוכן  אבל אלקית, חקירה היא שחסידות הסכימו
מה   החסידות בתורת יתרון איזה היה השאלה
החקירה. ותורת הקבלה תורת על  חסידות חידשה
כי  דעתו, את דוב גרשון ר' הרה"ח  חיווה ובזה
תורת  ופרצוף, ספירה כל בשם קוראת הקבלה תורת
ידעתיו  "אילו השלילה: השגת את הוציאה החקירה
ההשגה  את המציאה החסידות ותורת הייתיו", 
של  בהשגה שהוא כפי הייתיו",  "ידעתיו המופשטה
בשר  ויגיעת נפש יגיעת ידי ועל האלקית, הנפש
מרגישים  ואז גמורה, בהשגה באה שבלב  בעבודה

הייתיו".  ש"ידעתיו
של  דעתו חוות להסביר הרבה נ"ע הרי"מ הרה"ח
כזה  מצוין כשרון בעל ואמר: נ"ע, הרג"ד הרה"ח
השכלה  במאמר התעמקות שעות שש אשר בעמקות,
יגע  שנים ועשרות עין, כהרף אצלו היא חסידות של
הרביים, בברכות מעוטר אמיתית, ונפש בשר ביגיעת
הייתיו, והן ידעתיו הן הדברים, שני היו אצלו הנה

המוחין. גדלות של באופן אצלו היו ושניהם
כ"ק  הוד הופיע, נאצל אור והנה משוחחים עודנו
במה  אותנו וישאל אתנו לשבת ויואל הרה"ק אאמו"ר

עוסקים. אנחנו
היום  אתי שיחתו לרגלי כי הרי"מ הרה"ח ויספר

ובדמעות, בלב  רק לא להתפלל שבלב , עבודה במעלת
שהיתה  שיחה אותה הזכרתיו ובחסידות, בלב  אלא
של  במעונו שלי מצוה הבר בשבוע ההתוועדות בשעת
על  החסידות תורת הוסיפה מה בשאלה שדנו הרז"א,
דברים  באיזה הסתפק ובאשר אלקית, וחקירה קבלה

הראי   עצמו על הרי"מ אמר  ברשימותי כתוב תיו
ובהם  המסובים, של דעתם בחוות אופנו על דבר דבר

אז. שהיה כמו הענין כל על נזכרתי ידם ועל
את  לו להראות בקשני הרה"ק אאמו"ר כ "ק הוד
בהם  וידפדף רציתי. לא מאד שבאמת מה  הרשימות
מה  מצוה, הבר יום מרשימת עמודים איזה ויקרא
בהיכלי  הביקור מענין (לא  הסעודה בשעת שהיה
הסעודה  בשעת הקודש משיחות ולא קדושים אבות
כי־אם   התפלה אחרי ומשקה מזונות  הקלה
כ"ק  הואיל כך ואחר  המצוה) מסעודת השיחות
מההתוועדות  הרשימה את לקרוא הרה"ק אאמו"ר

האמורה.
שחוות  כנ"ל דעתו את שוב הביע הרי"מ הרה"ח
לבעלי  ורק אך היא החסידות תורת בענין הרג"ד דעת
לא  אבל כמותו, ובעבודה בהשכלה בכשרון מדריגה

עצמו. על אמר  כמונו רגילים לאנשים
כל  כן. הענין אין אמר: הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
ובעבודה  החסידות בלימוד העוסק מאנ"ש ואחד אחד
הם, אחד  ותפילה לימוד  שניהם אשר שבלב ,
הלימוד  אין  שבלב  בעבודה עוסקים ולא כשלומדים
 לומדים ולא שבלב  בעבודה וכשעוסקים לימוד,
יחד, הדברים שני כשישנם רק עבודה, איננה העבודה
ה"הייתיו" את אחד כל אז מרגיש ומתפללים, לומדים

שבנשמה. מה"ידעתיו" הבא
לבאר  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הואיל ארוכה שעה
במופתים  וביותר מסודרים, בהסברים הענין
אביו  כ"ק הוד ממוקשרי חסידים מכמה מוחשיים
גילו  בני זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה מוהר"ש אאזמו"ר

הכרתים. אנכי שגם ומהם הרי"מ הרה"ח של
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תרפ"ט  שבט י"ח ב"ה

אי"א וו"ח המפורסם הרה"ג ידידי מוהר"ר כבוד

שי' ישראל

וברכה. שלום

אי"א  וו"ח והנעלה הנכבד הרה"ג את להכיר הנני בזה

בפה  התאחר אשר רויטער שליט"א אייזיק חיים מוהר"ר

לקרבו  ובבקשה חדשים, איזה צלחה לדרכו מסעו לרגלי

פה  בישבו גם בו, ברכה כי קירוב מיני בכל מקרבת בימין

השי"ת, ירחמם הנודדים, של כאורח ודחוק צר במושב

רבות, נפשות החי' אשר ברבים בלימוד הרבה ועשה פעל

בגו"ר. ויצליחו בעזרו השי"ת יהי

ומברכו  הדו"ש ידידו

יצחק. יוסף
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ycew zegiyn zecewp
משום  זו בהוראה אין לכאורה א. במשנתנו: השאלות
בתלמוד  חייב מישראל אחד כל דהרי דוקא, חסידות מדת

הכתוב 1תורה  דבר מלא ומקרא ולילה".2, יומם בו "והגית
שפל  ל"והוי בתורה" ועסוק בעסק ממעט "הוי בין הקשר ב.
בגירסא  הזקן אדמו"ר בחר למה ג. אדם". כל בפני רוח

האדם" כל "בפני בגירסא ולא אדם" כל "ואם 3"בפני ד. .
תורה  דביטול החמור והעונש העוון - כו'" התורה מן בטלת

מקומות  בכמה לך 4מפורש (ש"יש זה בענין אין ולכאורה
"ואם  הדיוק ה. נוסף. זירוז משום כנגדך") הרבה בטלים

"עמלת  (ולא "למדת בתורה" מהלשון ו. הרבה יש "). שכר
להאדם  לו שמגיע לא הוא, בזה שהחידוש מוכח לך" ליתן
("הרבה"), גדולה ובמדה ישנו, שהשכר בזה אלא שכר,
החידוש  מהו וקשה: שיקבלנו. לאדם לו מובטח ובמילא
לו. המגיע כל לאדם לשלם הרבה שכר לו יש שהקב"ה בזה

והביאור:

על  לו שמותר עסק, לבעל מכוונות שבמשנתנו ההוראות
ארעי  ותורתו קבע מלאכתו לעשות דין אומר 5פי ולכן

התנא:

˜ÒÚ· ËÚÓÓ ÈÂ‰ שורת פי על בכך חייב אינו כי אם -
הדין.

‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÂ לעסוק הוא יכול שחוסך בזמן כי אם -
רצוי חסדים, בגמילות או בתורה.בעבודה דוקא שיעסוק

התורה" ואהבת חסידות "מדת מתוך באה כזו והנהגה
תורה  לתלמוד עתים "לקבוע רק חייב דין פי על כי דוקא,

ויכלתו" כחו כפי ובלילה .6ביום

ידוע  אוהל,7והנה יושב על עסק בבעל מעלה שיש
ואדם  עסק. בעל על אוהל ביושב מעלה יש גיסא, ולאידך
כליל  לכאורה הוא הרי בתורה ועוסק בעסק הממעט זה
עלול  וזה אוהל, מיושב וגם עסק מבעל גם ונעלה המעלות,

ממשיך  לכן וישות. גאוה של רגש לידי להביאו

ÈÙ· ÁÂ¯ ÏÙ˘ ÈÂ‰Â כלÌ„‡ והן עסק בעל בפני הן -
אוהל. יושב בפני

אפשר  אי כזה, מעלה בבעל שמדובר מאחר אמנם,

בוחר  ולכן נכרי. בפני גם רוח שפל שיהי' ממנו לדרוש
רז"ל  שאמרו כמו אדם", "כל בגירסא הזקן "אתם 8אדמו"ר

אומות  גם כולל "האדם" כן שאין מה אדם", קרויים
.9העולם 

Í„‚Î ‰·¯‰ ÌÈÏË· ÍÏ ˘È ‰¯Â˙‰ ÔÓ ˙ÏË· Ì‡Â אף -
תורה, וללמוד בעסק למעט חייב אינו הדין שמשורת פי על
תורה, ביטול שעל החמורים העונשים זה על חלים אין ולכן
(בדקות  זה הרי בתורה לעסוק שביכלתו מכיון מקום מכל
שיהיו  הוא העונש ולכן תורה. ביטול של ענין פנים) כל על
בזמנים  גם תורה מתלמוד שיבטלוהו הרבה" "בטלים לו

לזה. שמקדיש

Ì‡Â עמלת‰·¯‰ ‰¯Â˙· קשור עסק בעל של לימודו -
להתייגע  עליו וכן העסק, מזמן "לגזול" עליו כי בעמל,

מבלבלות. מחשבות יטרידוהו שלא בכדי

ידוע  מצוה שכר בענין שנוצר 10והנה, שכר של סוג שיש
נעלה מסובב בתור שכר של סוג ויש עצמה, המצוה מעשיית

וכן  הרגיל. במובנו שכר בגדר שלא מלמעלה, שניתן מזה,
נמשך והשכר לאדם יש שמגיע באופן הזה בעולם למטה

לאדם  מגיע איננו והשכר ויש על-טבעית, גשמית השפעה
אומר: ולכן הזה. בעולם

‰·¯‰ ¯Î˘ ˘È בגלל דוקא זו, שלמצוה תאמר שלא -
בתור שבא הרבה" "שכר אין עצמה מסובב יתרונה, מהמצוה

יותר  נעלה והשכר הרבה 11מאחר שכר שיש התנא מודיע ,
הרגיל. במובנו שכר -

ÍÏ Ô˙ÈÏ אומנתו שתורתו במי שדוקא תאמר שלא -
היינו 12מצינו  הטבע, מדרך למעלה מצוי' פרנסתם שהיתה

כנ"ל, על-טבעי באופן הזה בעולם למטה גם נמשך שהשכר
אומנתו, תורתו אין אבל הרבה בתורה עמל שאמנם זה אבל

הזה) (בעולם אליו יגיע לא שהשכר אמינא כן 13הוה על ,
"ליתן התנא: בעולם לך מודיע אליו ויגיע לו ינתן שהשכר ,"

שכר "יש כי) (אם ולכן בגשמיות, הוא הרבה הזה (שהשכר
ליתן גם) זהו מקום מכל ביותר, בעולם לך נעלה (למטה "

הגשמי) .14הזה

קנה.1.1.1.1. ר"ס או"ח הזקן אדמו"ר שו"ע

ח.2.2.2.2. א, יהושע

הבא.3.3.3.3. ביאור וראה למשניות. נוסחאות" ב"שינויי ראה

ה"ז.4.4.4.4. פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות

ה"ד.5.5.5.5. פ"ג שם ת"ת הלכות ראה

שם.6.6.6.6. ת"ת הלכות

ב.7.7.7.7. פ, תרומה תו"א

א.8.8.8.8. סא, יבמות

ואין.9.9.9.9. ד"ה שם תוספות

א-ב).10.10.10.10. (יב, אחרון בית של"ה ראה

כו'11.11.11.11. אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל ב: לד, ברכות עיין
עדן זה אמר רשב"נ כו' זולתך אלקים ראתה לא עין כו' אבל

ג). סד, ישעי' עה"פ (ובאוה"ת כו'
ב.12.12.12.12. לה, ברכות
עלמא13.13.13.13. בהאי מצות שכר חולין) מסכת (סוף מארז"ל ע"ד

ס"ג. אגה"ק וראה ליכא.
בלבד.14.14.14.14. השומעים רשימת פי על - תשכ"ח עקב ש"פ משיחת
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ycew zegiyn zecewp
משום  זו בהוראה אין לכאורה א. במשנתנו: השאלות
בתלמוד  חייב מישראל אחד כל דהרי דוקא, חסידות מדת

הכתוב 1תורה  דבר מלא ומקרא ולילה".2, יומם בו "והגית
שפל  ל"והוי בתורה" ועסוק בעסק ממעט "הוי בין הקשר ב.
בגירסא  הזקן אדמו"ר בחר למה ג. אדם". כל בפני רוח

האדם" כל "בפני בגירסא ולא אדם" כל "ואם 3"בפני ד. .
תורה  דביטול החמור והעונש העוון - כו'" התורה מן בטלת

מקומות  בכמה לך 4מפורש (ש"יש זה בענין אין ולכאורה
"ואם  הדיוק ה. נוסף. זירוז משום כנגדך") הרבה בטלים

"עמלת  (ולא "למדת בתורה" מהלשון ו. הרבה יש "). שכר
להאדם  לו שמגיע לא הוא, בזה שהחידוש מוכח לך" ליתן
("הרבה"), גדולה ובמדה ישנו, שהשכר בזה אלא שכר,
החידוש  מהו וקשה: שיקבלנו. לאדם לו מובטח ובמילא
לו. המגיע כל לאדם לשלם הרבה שכר לו יש שהקב"ה בזה

והביאור:

על  לו שמותר עסק, לבעל מכוונות שבמשנתנו ההוראות
ארעי  ותורתו קבע מלאכתו לעשות דין אומר 5פי ולכן

התנא:

˜ÒÚ· ËÚÓÓ ÈÂ‰ שורת פי על בכך חייב אינו כי אם -
הדין.

‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÂ לעסוק הוא יכול שחוסך בזמן כי אם -
רצוי חסדים, בגמילות או בתורה.בעבודה דוקא שיעסוק

התורה" ואהבת חסידות "מדת מתוך באה כזו והנהגה
תורה  לתלמוד עתים "לקבוע רק חייב דין פי על כי דוקא,

ויכלתו" כחו כפי ובלילה .6ביום

ידוע  אוהל,7והנה יושב על עסק בבעל מעלה שיש
ואדם  עסק. בעל על אוהל ביושב מעלה יש גיסא, ולאידך
כליל  לכאורה הוא הרי בתורה ועוסק בעסק הממעט זה
עלול  וזה אוהל, מיושב וגם עסק מבעל גם ונעלה המעלות,

ממשיך  לכן וישות. גאוה של רגש לידי להביאו

ÈÙ· ÁÂ¯ ÏÙ˘ ÈÂ‰Â כלÌ„‡ והן עסק בעל בפני הן -
אוהל. יושב בפני

אפשר  אי כזה, מעלה בבעל שמדובר מאחר אמנם,

בוחר  ולכן נכרי. בפני גם רוח שפל שיהי' ממנו לדרוש
רז"ל  שאמרו כמו אדם", "כל בגירסא הזקן "אתם 8אדמו"ר

אומות  גם כולל "האדם" כן שאין מה אדם", קרויים
.9העולם 

Í„‚Î ‰·¯‰ ÌÈÏË· ÍÏ ˘È ‰¯Â˙‰ ÔÓ ˙ÏË· Ì‡Â אף -
תורה, וללמוד בעסק למעט חייב אינו הדין שמשורת פי על
תורה, ביטול שעל החמורים העונשים זה על חלים אין ולכן
(בדקות  זה הרי בתורה לעסוק שביכלתו מכיון מקום מכל
שיהיו  הוא העונש ולכן תורה. ביטול של ענין פנים) כל על
בזמנים  גם תורה מתלמוד שיבטלוהו הרבה" "בטלים לו

לזה. שמקדיש

Ì‡Â עמלת‰·¯‰ ‰¯Â˙· קשור עסק בעל של לימודו -
להתייגע  עליו וכן העסק, מזמן "לגזול" עליו כי בעמל,

מבלבלות. מחשבות יטרידוהו שלא בכדי

ידוע  מצוה שכר בענין שנוצר 10והנה, שכר של סוג שיש
נעלה מסובב בתור שכר של סוג ויש עצמה, המצוה מעשיית

וכן  הרגיל. במובנו שכר בגדר שלא מלמעלה, שניתן מזה,
נמשך והשכר לאדם יש שמגיע באופן הזה בעולם למטה

לאדם  מגיע איננו והשכר ויש על-טבעית, גשמית השפעה
אומר: ולכן הזה. בעולם

‰·¯‰ ¯Î˘ ˘È בגלל דוקא זו, שלמצוה תאמר שלא -
בתור שבא הרבה" "שכר אין עצמה מסובב יתרונה, מהמצוה

יותר  נעלה והשכר הרבה 11מאחר שכר שיש התנא מודיע ,
הרגיל. במובנו שכר -

ÍÏ Ô˙ÈÏ אומנתו שתורתו במי שדוקא תאמר שלא -
היינו 12מצינו  הטבע, מדרך למעלה מצוי' פרנסתם שהיתה

כנ"ל, על-טבעי באופן הזה בעולם למטה גם נמשך שהשכר
אומנתו, תורתו אין אבל הרבה בתורה עמל שאמנם זה אבל

הזה) (בעולם אליו יגיע לא שהשכר אמינא כן 13הוה על ,
"ליתן התנא: בעולם לך מודיע אליו ויגיע לו ינתן שהשכר ,"

שכר "יש כי) (אם ולכן בגשמיות, הוא הרבה הזה (שהשכר
ליתן גם) זהו מקום מכל ביותר, בעולם לך נעלה (למטה "

הגשמי) .14הזה

קנה.1.1.1.1. ר"ס או"ח הזקן אדמו"ר שו"ע

ח.2.2.2.2. א, יהושע

הבא.3.3.3.3. ביאור וראה למשניות. נוסחאות" ב"שינויי ראה

ה"ז.4.4.4.4. פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות

ה"ד.5.5.5.5. פ"ג שם ת"ת הלכות ראה

שם.6.6.6.6. ת"ת הלכות

ב.7.7.7.7. פ, תרומה תו"א

א.8.8.8.8. סא, יבמות

ואין.9.9.9.9. ד"ה שם תוספות

א-ב).10.10.10.10. (יב, אחרון בית של"ה ראה

כו'11.11.11.11. אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל ב: לד, ברכות עיין
עדן זה אמר רשב"נ כו' זולתך אלקים ראתה לא עין כו' אבל

ג). סד, ישעי' עה"פ (ובאוה"ת כו'
ב.12.12.12.12. לה, ברכות
עלמא13.13.13.13. בהאי מצות שכר חולין) מסכת (סוף מארז"ל ע"ד

ס"ג. אגה"ק וראה ליכא.
בלבד.14.14.14.14. השומעים רשימת פי על - תשכ"ח עקב ש"פ משיחת
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ' אלול, תש"כ

ברוקלין.

ברכה ושלום!

נעם לי לקבל מכתבה מט"ו באלול, בו כותבת ע"ד מלאכתה בקדש בבית ספר אהלי יוסף יצחק 

ליובאוויטש.

ובעת רצון יזכירוה על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר על שמו 

נקראים בתי ספר אלו.

ולכתבה אודות ההצעה, שהמורים-ות שי' ישארו בביה"ס שלהם בכדי לנהל התלמידים-ות 

שי' לתשליך, וכן לעומת זה ישנה הסברא דלהיות בבית ובסביבה שהורגלו בה.

הנה כיון שבראש השנה - ענינו קבלת עול, יש לקבל הצעה האמורה עכ"פ אלו המורים-ות שאין 

להם טעם מיוחד לשלילה, לבד הנ"ל, שבודאי ינצלו הימים להחדיר הענין דקבלת עול גם בהמושפעים 

שלהם ובהסביבה, והרי זה צנור וכלי לקבלת הכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה בגשמיות וברוחניות. 

וכפי  כולו,  גם  או  שמחתינו  חג  מימי  חלק  ועכ"פ  הקדוש  ביום  בביתם  שיהיו  אפשר  הנ"ל  ותמורת 

שיתדברו עם המנהל, ואם יש מקום ואפשר לעשות בזה תור דהמורים-ות בכל הנ"ל.

בברכת הצלחה בעבודתה ולכוח"ט,

מ. שניאורסאהן

נ.ב.

יבנו  שביחד  כזה,  עם  להשתדך  דעתה  שנכונה  פשוט,  וגם  מובן  מכתבה,  בתחלת  לשאלתה 

ביתם בית חסידותי, לימוד תורת החסידות והנהגה בהדרכותי' והנהגותי'. וכידוע גודל ההפלגה בזה 

בדברי ושיחות רבותינו נשיאינו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע. ומובן שזה נוגע ביחוד ליסוד בית ולבנין בית 

בישראל בנין עדי עד.
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ycew zegiyn zecewp
משום  זו בהוראה אין לכאורה א. במשנתנו: השאלות
בתלמוד  חייב מישראל אחד כל דהרי דוקא, חסידות מדת

הכתוב 1תורה  דבר מלא ומקרא ולילה".2, יומם בו "והגית
שפל  ל"והוי בתורה" ועסוק בעסק ממעט "הוי בין הקשר ב.
בגירסא  הזקן אדמו"ר בחר למה ג. אדם". כל בפני רוח

האדם" כל "בפני בגירסא ולא אדם" כל "ואם 3"בפני ד. .
תורה  דביטול החמור והעונש העוון - כו'" התורה מן בטלת

מקומות  בכמה לך 4מפורש (ש"יש זה בענין אין ולכאורה
"ואם  הדיוק ה. נוסף. זירוז משום כנגדך") הרבה בטלים

"עמלת  (ולא "למדת בתורה" מהלשון ו. הרבה יש "). שכר
להאדם  לו שמגיע לא הוא, בזה שהחידוש מוכח לך" ליתן
("הרבה"), גדולה ובמדה ישנו, שהשכר בזה אלא שכר,
החידוש  מהו וקשה: שיקבלנו. לאדם לו מובטח ובמילא
לו. המגיע כל לאדם לשלם הרבה שכר לו יש שהקב"ה בזה

והביאור:

על  לו שמותר עסק, לבעל מכוונות שבמשנתנו ההוראות
ארעי  ותורתו קבע מלאכתו לעשות דין אומר 5פי ולכן

התנא:

˜ÒÚ· ËÚÓÓ ÈÂ‰ שורת פי על בכך חייב אינו כי אם -
הדין.

‰¯Â˙· ˜ÂÒÚÂ לעסוק הוא יכול שחוסך בזמן כי אם -
רצוי חסדים, בגמילות או בתורה.בעבודה דוקא שיעסוק

התורה" ואהבת חסידות "מדת מתוך באה כזו והנהגה
תורה  לתלמוד עתים "לקבוע רק חייב דין פי על כי דוקא,

ויכלתו" כחו כפי ובלילה .6ביום

ידוע  אוהל,7והנה יושב על עסק בבעל מעלה שיש
ואדם  עסק. בעל על אוהל ביושב מעלה יש גיסא, ולאידך
כליל  לכאורה הוא הרי בתורה ועוסק בעסק הממעט זה
עלול  וזה אוהל, מיושב וגם עסק מבעל גם ונעלה המעלות,

ממשיך  לכן וישות. גאוה של רגש לידי להביאו

ÈÙ· ÁÂ¯ ÏÙ˘ ÈÂ‰Â כלÌ„‡ והן עסק בעל בפני הן -
אוהל. יושב בפני

אפשר  אי כזה, מעלה בבעל שמדובר מאחר אמנם,

בוחר  ולכן נכרי. בפני גם רוח שפל שיהי' ממנו לדרוש
רז"ל  שאמרו כמו אדם", "כל בגירסא הזקן "אתם 8אדמו"ר

אומות  גם כולל "האדם" כן שאין מה אדם", קרויים
.9העולם 

Í„‚Î ‰·¯‰ ÌÈÏË· ÍÏ ˘È ‰¯Â˙‰ ÔÓ ˙ÏË· Ì‡Â אף -
תורה, וללמוד בעסק למעט חייב אינו הדין שמשורת פי על
תורה, ביטול שעל החמורים העונשים זה על חלים אין ולכן
(בדקות  זה הרי בתורה לעסוק שביכלתו מכיון מקום מכל
שיהיו  הוא העונש ולכן תורה. ביטול של ענין פנים) כל על
בזמנים  גם תורה מתלמוד שיבטלוהו הרבה" "בטלים לו

לזה. שמקדיש

Ì‡Â עמלת‰·¯‰ ‰¯Â˙· קשור עסק בעל של לימודו -
להתייגע  עליו וכן העסק, מזמן "לגזול" עליו כי בעמל,

מבלבלות. מחשבות יטרידוהו שלא בכדי

ידוע  מצוה שכר בענין שנוצר 10והנה, שכר של סוג שיש
נעלה מסובב בתור שכר של סוג ויש עצמה, המצוה מעשיית

וכן  הרגיל. במובנו שכר בגדר שלא מלמעלה, שניתן מזה,
נמשך והשכר לאדם יש שמגיע באופן הזה בעולם למטה

לאדם  מגיע איננו והשכר ויש על-טבעית, גשמית השפעה
אומר: ולכן הזה. בעולם

‰·¯‰ ¯Î˘ ˘È בגלל דוקא זו, שלמצוה תאמר שלא -
בתור שבא הרבה" "שכר אין עצמה מסובב יתרונה, מהמצוה

יותר  נעלה והשכר הרבה 11מאחר שכר שיש התנא מודיע ,
הרגיל. במובנו שכר -

ÍÏ Ô˙ÈÏ אומנתו שתורתו במי שדוקא תאמר שלא -
היינו 12מצינו  הטבע, מדרך למעלה מצוי' פרנסתם שהיתה

כנ"ל, על-טבעי באופן הזה בעולם למטה גם נמשך שהשכר
אומנתו, תורתו אין אבל הרבה בתורה עמל שאמנם זה אבל

הזה) (בעולם אליו יגיע לא שהשכר אמינא כן 13הוה על ,
"ליתן התנא: בעולם לך מודיע אליו ויגיע לו ינתן שהשכר ,"

שכר "יש כי) (אם ולכן בגשמיות, הוא הרבה הזה (שהשכר
ליתן גם) זהו מקום מכל ביותר, בעולם לך נעלה (למטה "

הגשמי) .14הזה

קנה.1.1.1.1. ר"ס או"ח הזקן אדמו"ר שו"ע

ח.2.2.2.2. א, יהושע

הבא.3.3.3.3. ביאור וראה למשניות. נוסחאות" ב"שינויי ראה

ה"ז.4.4.4.4. פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות

ה"ד.5.5.5.5. פ"ג שם ת"ת הלכות ראה

שם.6.6.6.6. ת"ת הלכות

ב.7.7.7.7. פ, תרומה תו"א

א.8.8.8.8. סא, יבמות

ואין.9.9.9.9. ד"ה שם תוספות

א-ב).10.10.10.10. (יב, אחרון בית של"ה ראה

כו'11.11.11.11. אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל ב: לד, ברכות עיין
עדן זה אמר רשב"נ כו' זולתך אלקים ראתה לא עין כו' אבל

ג). סד, ישעי' עה"פ (ובאוה"ת כו'
ב.12.12.12.12. לה, ברכות
עלמא13.13.13.13. בהאי מצות שכר חולין) מסכת (סוף מארז"ל ע"ד

ס"ג. אגה"ק וראה ליכא.
בלבד.14.14.14.14. השומעים רשימת פי על - תשכ"ח עקב ש"פ משיחת
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ycew zegiyn zecewp
משום  זו בהוראה אין לכאורה א. במשנתנו: השאלות
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ידוע  מצוה שכר בענין שנוצר 10והנה, שכר של סוג שיש
נעלה מסובב בתור שכר של סוג ויש עצמה, המצוה מעשיית

וכן  הרגיל. במובנו שכר בגדר שלא מלמעלה, שניתן מזה,
נמשך והשכר לאדם יש שמגיע באופן הזה בעולם למטה

לאדם  מגיע איננו והשכר ויש על-טבעית, גשמית השפעה
אומר: ולכן הזה. בעולם

‰·¯‰ ¯Î˘ ˘È בגלל דוקא זו, שלמצוה תאמר שלא -
בתור שבא הרבה" "שכר אין עצמה מסובב יתרונה, מהמצוה

יותר  נעלה והשכר הרבה 11מאחר שכר שיש התנא מודיע ,
הרגיל. במובנו שכר -

ÍÏ Ô˙ÈÏ אומנתו שתורתו במי שדוקא תאמר שלא -
היינו 12מצינו  הטבע, מדרך למעלה מצוי' פרנסתם שהיתה

כנ"ל, על-טבעי באופן הזה בעולם למטה גם נמשך שהשכר
אומנתו, תורתו אין אבל הרבה בתורה עמל שאמנם זה אבל

הזה) (בעולם אליו יגיע לא שהשכר אמינא כן 13הוה על ,
"ליתן התנא: בעולם לך מודיע אליו ויגיע לו ינתן שהשכר ,"

שכר "יש כי) (אם ולכן בגשמיות, הוא הרבה הזה (שהשכר
ליתן גם) זהו מקום מכל ביותר, בעולם לך נעלה (למטה "

הגשמי) .14הזה

קנה.1.1.1.1. ר"ס או"ח הזקן אדמו"ר שו"ע

ח.2.2.2.2. א, יהושע

הבא.3.3.3.3. ביאור וראה למשניות. נוסחאות" ב"שינויי ראה

ה"ז.4.4.4.4. פ"ד הזקן לאדמו"ר ת"ת הלכות

ה"ד.5.5.5.5. פ"ג שם ת"ת הלכות ראה

שם.6.6.6.6. ת"ת הלכות

ב.7.7.7.7. פ, תרומה תו"א

א.8.8.8.8. סא, יבמות

ואין.9.9.9.9. ד"ה שם תוספות

א-ב).10.10.10.10. (יב, אחרון בית של"ה ראה

כו'11.11.11.11. אלא נתנבאו לא כולן הנביאים כל ב: לד, ברכות עיין
עדן זה אמר רשב"נ כו' זולתך אלקים ראתה לא עין כו' אבל

ג). סד, ישעי' עה"פ (ובאוה"ת כו'
ב.12.12.12.12. לה, ברכות
עלמא13.13.13.13. בהאי מצות שכר חולין) מסכת (סוף מארז"ל ע"ד

ס"ג. אגה"ק וראה ליכא.
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Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á«¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

ּביצחק  ׁשּמצינּו ּוכפי ׂשמחה, יֹום הּוא צּדיק לידת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָיֹום

ּבניסן), אחד לידתֹו, ליֹום נדחתה הּמׁשּכן (הקמת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָאבינּו

מצינּו לא א המן). ּגזרת את ּבּטל לידתֹו (יֹום רּבנּו ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּובמׁשה

ּבמעׂשה  ּובפרסּום ּבגלּוי ׂשמחה, ויֹום טֹוב יֹום יהיה זה ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָׁשּיֹום

הרׁש"ּב הרּבי קבע אלּול ח"י לגּבי ואּלּו יׂשראל. לכל ְְְְְֱִִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹּבפעל,

זאת  ּגּלה אדמֹו"ר מו"ח ּוכ"ק טֹוב; ויֹום ׂשמחה יֹום ְְְִִֶֶַָָֹׁשּזהּו

יׂשראל. ְְִֵָָלכל

ã ycew zegiyn zecewp ã- jli`e 551 'nr h"g zegiy ihewl t"r)

('zay z`xwl' jezn

l`xUi lkl zrbFp cg` icEdi lW FzaFh¨¤§¦¤¨©©§¨¦§¨¥

גֹו' הארץ אל תבא ּכי "והיה נאמר ּפרׁשתנּו ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבתחילת

נתחיבּו ׁשּלא "מּגיד רׁש"י ּומפרׁש ּבּה". ויׁשבּת ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹוירׁשּתּה

אם  ׁשאף והינּו, וחילקּוה". הארץ את ׁשּכבׁשּו עד ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָּבביּכּורים

לא  מּכלֿמקֹום יׂשראל, ּבארץ חלקם ׁשּקּבלּו יחידים ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹהיּו

לכל  וחּלקּוה הארץ, ּכל ׁשּנכּבׁשה עד ּבביּכּורים ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָנתחיבּו

ְִֵָיׂשראל.

להֹודֹות  היא ּביּכּורים הבאת הרי מּובן, אינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָולכאֹורה

מּפירֹותיה. ההנאה ועל יׂשראל, לארץ הּכניסה על ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלהּקּב"ה

יׂשראל, ארץ ּכל וחלּוקת ּכּבּוׁש קֹודם ׁשּגם מּכיון ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָואםּֿכן,

מּטּוב  הם נהנּו ּוכבר ּבארץ, חלקם יחידים לכּמה היּו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכבר

ׁשּנתן  הּטֹובה על להּקּב"ה להֹודֹות נתחיבּו לא מּדּוע ְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהארץ,

ֶָלהם?

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

יהּודי  ׁשּנׁשאר זמן וכל לזה. זה הם קׁשּורים יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָּכל

ּבטֹובתם  חסר ּבארץ, חלק לֹו ׁשאין ׁשּיהיה, מי יהיה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָאחד,

י  ׁשאר ּכל ׁשל ולׂשמֹוח והנאתם ליהנֹות יכֹולים ואינם ׂשראל, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

ּבארץ. חלקֹו יהּודי אֹותֹו קיּבל ׁשּלא עֹוד ּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹּבׁשלמּות,

על היא ּביּכּורים ׁשּבהבאת ׁשההֹודאה eÓÏL˙ּומּכיון ֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ¿≈
ׂשמחה" "ּבזמן רק ׁשהיא ּביּכּורים" "מקרא ּובפרט ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָהּטֹוב,

יא) כו, את (רׁש"י ׁשּכבׁשּו "עד ּביּכּורים להביא איֿאפׁשר לכן , ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

"וירׁשּתּה אין אחד יהּודי ׁשאצל ּדמּכיון וחילקּוה", ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָהארץ

יׂשראל. ׁשאר ּכל ׁשל וטֹובתם ּבׂשמחתם חסר ּבּה", ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָָָויׁשבּת

(ìàøùé)éðùáéøNrî-ìk-úà øNrì älëú ék¦´§©¤ºÂ©§¥Â¤¨©§©¯
äzúðå øNrnä úðL úLéìMä äðMa Eúàeáz§¨«§²©¨¨¬©§¦¦−§©´©©«£¥®§¨«©¨´
éørLá eìëàå äðîìàìå íBúiì øbì éålìE ©¥¦À©¥Æ©¨´§¨«©§¨½̈§¨«§¬¦§¨¤−

:eòáNåâééäìà ýåýé éðôì zøîàåézøra E §¨¥«§¨«©§¿̈¦§¥Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹¦©¯§¦
íBúiì øbìå éålì åézúð íâå úéaä-ïî Lãwä©´Ÿ¤¦©©À¦§©̧§©¦³©¥¦Æ§©¥Æ©¨´
ézøár-àì éðúéeö øLà Eúåöî-ìëk äðîìàìå§¨«©§¨½̈§¨¦§¨«§−£¤´¦¦¨®¦«Ÿ¨©¬§¦

éúåönî:ézçëL àìå Eãéepnî éðàá ézìëà-àì ¦¦§Ÿ¤−§¬Ÿ¨¨«§¦«Ÿ¨©̧§¦§Ÿ¦¹¦¤À
úîì epnî ézúð-àìå àîèa epnî ézørá-àìå§«Ÿ¦©³§¦¦¤̧Æ§¨¥½§«Ÿ¨©¬¦¦¤−§¥®
øLà ìëk éúéNr éäìà ýåýé ìB÷a ézrîL̈©À§¦§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈¨¦¾¦§−Ÿ£¤¬

:éðúéeöåèíéîMä-ïî ELã÷ ïBònî äôé÷Lä ¦¦¨«¦©§¦Á¨Á¦§¸¨§§¹¦©¨©À¦
øLà äîãàä úàå ìàøNé-úà Enr-úà Cøáe¨¥³¤©§Æ¤¦§¨¥½§¥Æ¨«£¨½̈£¤¬
úáæ õøà eðéúáàì zraLð øLàk eðì äzúð̈©−¨¨®©«£¤³¦§©̧§¨Æ©«£Ÿ¥½¤²¤¨©¬

:Láãe áìçñúçðîá ë"r
Iåçáå úáù ¨−̈§¨«



ריג iying ,iriax ,iyily - fk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr hk mgpn zxez)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á«¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

 ֿ הּבעל ׁשל לידתֹו ּתארי את ּגּלה אדמֹו"ר מֹו"ח ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָּכ"ק

והּנה, ידּוע. הּדבר היה לא אז ועד תש"ג, ּבׁשנת ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹׁשםֿטֹוב

הראׁשֹון  אדם היה ׁש"ראּוי רז"ל אמרּו ּתֹורה מּתן ְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָלגּבי

ּבעּתֹו", יפה עׂשה הּכל "את אבל ידֹו", על ּתֹורה ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּתּנתן

:ּכ עצמּה ּבּתֹורה ואף ּדֹורֹות. כ"ו לאחרי רק נּתנה ְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָוהּתֹורה

לפני  ידּועים היּו ׁשּלא חדׁשים ּדברים מתּגּלים לדֹור ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָֹמּדֹור

ֶזה.

éùéìùæèiäéäìà ýåýé äfä íBúBNrì Eeöî E ©´©¤À§Ÿ̈¸¡Ÿ¤¹§©§¯©«£²
zøîLå íéètLnä-úàå älàä íéwçä-úà¤©«ª¦¬¨¥−¤§¤©¦§¨¦®§¨«©§¨³

:ELôð-ìëáe Eááì-ìëa íúBà úéNråæé-úà §¨¦̧¨Æ½̈§¨§¨«§−§¨©§¤«¤
úëììå íéäìàì Eì úBéäì íBiä zøîàä ýåýé§Ÿ̈¬¤«¡©−§¨©®¦«§Á§¸¥«Ÿ¦¹§¨¤¤́

ìå åéëøãaìå åéètLîe åéúåöîe åéwç øîLrîL ¦§¨À̈§¦§¸Ÿª¨¯¦§Ÿ¨²¦§¨−̈§¦§¬Ÿ©
:Bì÷açéírì Bì úBéäì íBiä Eøéîàä ýåýéå §Ÿ«©«Ÿ̈º¤«¡¦«§´©À¦«§¬Æ§©´

ìå Cì-øac øLàk älâñ:åéúåöî-ìk øîL §ª½̈©«£¤−¦¤¨®§¦§−Ÿ¨¦§Ÿ¨«
èéäNr øLà íéBbä-ìk ìr ïBéìr Ezúìe§¦§´¤§À©³¨©¦Æ£¤´¨½̈

ìe äläúìLã÷-ír Eúéäìå úøàôúìe íL ¦§¦−̈§¥´§¦§¨®¤§¦«§«Ÿ§¯©¨²
éäìà ýåýéì:øac øLàk Eô ©«Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¤¬¦¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(27 'nr g zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈

המׁשכת  ז"א, ׁשל העּקרית הּספירה ּתפארת, – ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיׂשראל

למּטה. מּלמעלה והעלאתֹוÌLאֹור הּמּטה זּכּו מלכּות, – ְְְִַַָָ≈ְְֲִַַַַָָָ

למעלה. האֹור BË·מּלמּטה את אלקים "וּירא ּכּכתּוב אֹור, – ְְְְֱִִֶַַַַַָָָָֹ

הּוא ז"א ּכאׁשר טֹוב". העלאת ÏÚaּכי נפעלת הּמלכּות, ֲִֶַ««ְְֲִֶֶַַַַָ

ׁשּגם  היינּו עצמּה), הּמלכּות מּצד (לא ז"א מּצד ְְְְִִֶַַַַַַַַַָֹהּמלכּות

הּקּוין  ׁשני יחּוד והּוא והּגּלּוי. האֹור מעלת י ׁשנּה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָּבּמלכּות

ּכדין  "ליהוי לבֹוא, לעתיד ׁשּיתחּדׁש והעלאה המׁשכה ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

ְֵּוכדין".

,éùéìù
éòéáøæëàírä-úà ìàøNé éð÷æå äLî åöéå©§©³¤Æ§¦§¥´¦§¨¥½¤¨−̈

äeöî éëðà øLà äåönä-ìk-úà øîL øîàì¥®Ÿ¨ŸÆ¤¨©¦§½̈£¤¯¨«Ÿ¦²§©¤¬
:íBiä íëúàá-úà eøárz øLà íBia äéäå ¤§¤−©«§¨À̈©»£¤´©«©§´¤

éäìà ýåýé-øLà õøàä-ìà ïcøiäCì ïúð E ©©§¥¼¤¨¾̈¤£¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥´¨®
:ãéOa íúà zãNå úBìãb íéðáà Eì úî÷äå©«£¥Ÿ¨³§Æ£¨¦´§Ÿ½§©§¨¬Ÿ−̈©¦«

âúàfä äøBzä éøác-ìk-úà ïäéìr záúëå§¨«©§¨´£¥¤À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ
ýåýé-øLà õøàä-ìà àáz øLà ïrîì Eøára§¨§¤®§©¿©£¤Á¨¸Ÿ¤¨¹̈¤£¤§Ÿ̈¬

éäìàøLàk Láãe áìç úáæ õøà Eì ïúð | E ¡Ÿ¤´Ÿ¥´§À¤´¤¨©³¨¨Æ§©½©«£¤¬
éúáà-éäìà ýåýé øac:Cì Eãíëøára äéäå ¦¤²§Ÿ̈¬¡Ÿ¥«£Ÿ¤−¨«§¨¨»§¨§§¤´

cøiä-úàøLà älàä íéðáàä-úà eîé÷z ï ¤©©§¥¼¨¦¹¤¨«£¨¦´¨¥À¤£¤̧
íúBà zãNå ìáér øäa íBiä íëúà äeöî éëðà̈«Ÿ¦¹§©¤¬¤§¤²©−§©´¥¨®§©§¨¬−̈

:ãéOaäéäìà ýåýéì çaæî íM úéðáeçaæî E ©¦«¨¦³¨¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−¡Ÿ¤®¦§©´
éðú-àì íéðáà:ìæøa íäéìr óåúBîìL íéðáà £¨¦½«Ÿ¨¦¬£¥¤−©§¤«£¨¦³§¥Æ

éäìà ýåýé çaæî-úà äðázåéìr úéìräå E ¦§¤½¤¦§©−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§©«£¦³¨¨¨Æ
éäìà ýåýéì úìBò:Eæzìëàå íéîìL zçáæå ½Ÿ©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«§¨«©§¨¬§¨¦−§¨©´§¨

éäìà ýåýé éðôì zçîNå íM:Eç-ìr záúëå ®̈§¨´©§½̈¦§¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«§¨©§¨´©
øàa úàfä äøBzä éøác-ìk-úà íéðáàä̈«£¨¦À¤¨¦§¥²©¨¬©−Ÿ©¥¬

:áèéäñè-ìk-ìà íiåìä íéðäkäå äLî øaãéå ¥¥«©§©¥³¤Æ§©«Ÿ£¦´©«§¦¦½¤¨
äfä íBiä ìàøNé òîLe | úkñä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ©§¥³§©Æ¦§¨¥½©³©¤Æ

éäìà ýåýéì írì úééäð:Eéýåýé ìB÷a zrîLå ¦«§¥´¨§½̈©«Ÿ̈−¡Ÿ¤«§¨´©§½̈§−§Ÿ̈´
éäìàéëðà øLà åéwç-úàå åúåöî-úà úéNrå E ¡Ÿ¤®§¨¦³¨¤¦§Ÿ¨Æ§¤ª½̈£¤²¨«Ÿ¦¬

:íBiä Eeöîñ §©§−©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr cl zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
מּכ ּכּנראה האמּונה, ּכח את וגּלה עֹורר ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּבעלֿׁשםֿטֹוב

רּבא' ׁשמיּה יהא 'אמן לֹומר רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשחּנ

הּׁשם' ּברּו' יאמר ּפׁשּוט ׁשאיׁש הׁשּתּדל וכן ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹוכּדֹומה,

ּבלבד, ּבאמּונה ּדי ׁשּלא קבע הּזקן אדמֹו"ר ואּלּו ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוכּדֹומה.

חּיב אחד ּכל יכלּתֹו.ÔÈ·‰Ïאּלא ּכפי ה' ּגדלּות ֶֶַָָָָ¿»ƒְְְְִַָ

éùéîçàé:øîàì àeää íBia írä-úà äLî åöéå©§©³¤Æ¤¨½̈©¬©−¥«Ÿ
áéíéføb øä-ìr írä-úà Cøáì eãîré älàÂ¥¤©«©§º§¨¥³¤¨¨Æ©©´§¦¦½

äãeäéå éåìå ïBòîL ïcøiä-úà íëøára§¨§§¤−¤©©§¥®¦§Æ§¥¦´¦«½̈
:ïîéðáe óñBéå øëùOéåâé-ìr eãîré älàå §¦¨−̈§¥¬¦§¨¦«§¥²¤©«©§¬©

ïc ïìeáæe øLàå ãb ïáeàø ìáér øäa äììwä©§¨−̈§©´¥¨®§¥Æ¨´§¨¥½§ª−¨¬
:éìzôðåãéLéà-ìk-ìà eøîàå íiåìä eðrå §©§¨¦«§¨´©«§¦¦À§¨«§²¤¨¦¬

:íø ìB÷ ìàøNéñåèäNré øLà Léàä øeøà ¦§¨¥−¬¨«¨´¨¦¿£¤´©«£¤Á
árBz äëqîe ìñôLøç éãé äNrî ýåýé ú ¤̧¤©¥¹̈«£©´§Ÿ̈À©«£¥²§¥¬¨−̈

:ïîà eøîàå írä-ìë eðrå øúqa íNåñ §¨´©®̈¤§¨¯¨¨¨²§¨«§−¨¥«
æèírä-ìk øîàå Bnàå åéáà äì÷î øeøà̈¾©§¤¬¨¦−§¦®§¨©¬¨¨−̈

:ïîàñæéøîàå eärø ìeáb âéqî øeøà ¨¥«¨¾©¦−§´¥¥®§¨©¬
:ïîà írä-ìkñçéCøca øer äbLî øeøà ¨¨−̈¨¥«¨¾©§¤¬¦¥−©¨®¤



iyiyריד - gk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïîà írä-ìk øîàåñèéètLî ähî øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À©¤²¦§©¬
:ïîà írä-ìk øîàå äðîìàå íBúé-øbëøeøà ¥«¨−§©§¨¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À

ðk älâ ék åéáà úLà-ír áëLøîàå åéáà ó Ÿ¥Æ¦¥´¤¨¦½¦¬¦−̈§©´¨¦®§¨©¬
:ïîà írä-ìkñàëäîäa-ìk-ír áëL øeøà ¨¨−̈¨¥«¨¾Ÿ¥−¦¨§¥®̈

:ïîà írä-ìk øîàåñáë-ír áëL øeøà §¨©¬¨¨−̈¨¥«¨ÀŸ¥Æ¦
Búçàírä-ìk øîàå Bnà-úá Bà åéáà-úa £Ÿ½©¨¦−´©¦®§¨©¬¨¨−̈
:ïîàñâë-ìk øîàå Bzðúç-ír áëL øeøà ¨¥«¨¾Ÿ¥−¦«Ÿ©§®§¨©¬¨

:ïîà íräñãëøîàå øúqa eärø äkî øeøà ¨−̈¨¥«¨¾©¥¬¥¥−©®̈¤§¨©¬
:ïîà írä-ìkñäëúBkäì ãçL ç÷ì øeøà ¨¨−̈¨¥«¨ÆŸ¥´©½Ÿ©§©¬

:ïîà írä-ìk øîàå é÷ð íc Lôðñåëøeøà ¤−¤©´¨¦®§¨©¬¨¨−̈¨¥«¨À
úBNrì úàfä-äøBzä éøác-úà íé÷é-àì øLà£¤¯«Ÿ¨¦²¤¦§¥¬©¨«©−Ÿ©«£´

:ïîà írä-ìk øîàå íúBàôçëàäéäå ¨®§¨©¬¨¨−̈¨¥«§¨À̈
éäìà ýåýé ìB÷a òîLz rBîL-íàì EøîL ¦¨³©¦§©Æ§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ

íBiä Eeöî éëðà øLà åéúåöî-ìk-úà úBNrì©«£Æ¤¨¦§Ÿ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®
ðúðeéäìà ýåýé E:õøàä ééBb-ìk ìr ïBéìr E §¨̧§¹§Ÿ̈³¡Ÿ¤̧Æ¤§½©−¨¥¬¨¨«¤

áéìr eàáeék EâéOäå älàä úBëøaä-ìk E ¨¯¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦ª®¦´
éäìà ýåýé ìB÷a òîLú:Eâøéra äzà Ceøa ¦§©½§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«¨¬©−̈¨¦®

:äãOa äzà Ceøáeãðèá-éøt Ceøaéøôe E ¨¬©−̈©¨¤«¨¯§¦«¦§§²§¦¬
éôìà øâL Ezîäá éøôe EúîãàEúBøzLrå ©§¨«§−§¦´§¤§¤®§©¬£¨¤−§©§§¬

ðàö:Eä:EzøàLîe Eàðè Ceøaåäzà Ceøa Ÿ¤«¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬©−̈
:Eúàöa äzà Ceøáe Eàáa§Ÿ¤®¨¬©−̈§¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(174 'nr l zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
ׁשל ּבאפן חסידּות ּגּלה ּובקּצּור,B„e˜˙הּבעלֿׁשםֿטֹוב ְֲִִֵֶֶַַַָֹ¿ְִ

ּבהרחבה, חסידּות ּבאר הּזקן אדמֹו"ר הּמׁשנה. לׁשֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעלּֿדר

(חסידּות והּׂשגה ּבׁשני aÁ"„ּבהבנה ּתלּויים האֹופּנים ּוׁשני .( ְֲֲִַַָָָָ««ְְְִִִֵֵַָ

ּדוקא. האחרֹונים ּבּדֹורֹות הּתֹורה ּפנימּיּות לגּלּוי ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָהּטעמים

˙eÏb‰ CLÁ ˙e¯ab˙‰.נקּדֹות ׁשל ּבאפן ּבגּלּוי ּדי זה מּצד – ƒ¿«¿…∆«»ְְְִִֶֶֶַַֹֻ

ÁÈLn‰ ˙‡È·Ï ‰Î‰,והּׂשגה ּבהבנה צר יׁש זה מּצד – ¬»»¿ƒ««»ƒ«ְֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

ה'. ּבידיעת ּגמּורה הּׂשגה ּתהיה לבא לעתיד ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּכן

éùéùæéáéà-úà ýåýé ïzééìr íéîwä Eíéôbð E ¦¥̧§Ÿ̈³¤«Ÿ§¤̧Æ©¨¦´¨¤½¦¨¦−
éðôìéìà eàöé ãçà Cøãa Eíéëøã äráLáe E §¨¤®§¤³¤¤¨Æ¥«§´¥¤½§¦§¨¬§¨¦−

éðôì eñeðé:Eçäëøaä-úà Ezà ýåýé åöé ¨¬§¨¤«§©̧§Ÿ̈³¦§Æ¤©§¨½̈
éîñàaõøàa Eëøáe Eãé çìLî ìëáe E ©«£¨¤¾§−Ÿ¦§©´¨¤®¥©́§½¨¾̈¤

éäìà ýåýé-øLà:Cì ïúð EèBì ýåýé Eîé÷é £¤§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−Ÿ¥¬¨«§¦«§Æ§Ÿ̈¬Æ
-úà øîLú ék Cì-òaLð øLàk LBã÷ írì§©´¨½©«£¤−¦§©¨®¦´¦§ÀŸ¤

éäìà ýåýé úåöî:åéëøãa zëìäå Eéeàøå ¦§ŸÆ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½§¨«©§−̈¦§¨¨«§¨Æ
éìr àø÷ð ýåýé íL ék õøàä énr-ìkeàøéå E ¨©¥´¨½̈¤¦²¥¬§Ÿ̈−¦§¨´¨¤®§¨«§−

:jnîàéðèá éøôa äáBèì ýåýé EøúBäåE ¦¤«¨§¦«§³§Ÿ̈Æ§½̈¦§¦¯¦§§²
äîãàä ìr Eúîãà éøôáe Ezîäá éøôáe¦§¦¬§¤§§−¦§¦´©§¨¤®©µ¨«£¨½̈

éúáàì ýåýé òaLð øLàì E:Cì úúáéçzôé £¤̧¦§©¯§Ÿ̈²©«£Ÿ¤−¨¬¤¨«¦§©´
úúì íéîMä-úà áBhä BøöBà-úà Eì | ýåýé§Ÿ̈´Â§Â¤«¨¸©¹¤©¨©À¦¨¥³
Eãé äNrî-ìk úà Cøáìe Bzra Eöøà-øèî§©©§§Æ§¦½§¨¥¾¥−¨©«£¥´¨¤®

:äåìú àì äzàå íéaø íéBb úéåìäåâéðúðeE §¦§¦̧¨Æ¦´©¦½§©−̈¬Ÿ¦§¤«§¨«§Æ
àìå äìrîì ÷ø úééäå áðæì àìå Làøì ýåýé§Ÿ̈³§ŸÆ§´Ÿ§¨½̈§¨¦̧¨Æ©´§©½§¨§¬Ÿ
ýåýé | úåöî-ìà òîLú-ék ähîì äéäú¦«§¤−§®̈¨¦«¦§©º¤¦§´Ÿ§Ÿ̈´

éäìàì íBiä Eeöî éëðà øLà E:úBNrìå øîL ¡Ÿ¤À£¤̧¨«Ÿ¦¯§©§²©−¦§¬Ÿ§©«£«
ãéäeöî éëðà øLà íéøácä-ìkî øeñú àìå§´Ÿ¨À¦¨©§¨¦Æ£¤̧¨«Ÿ¦¹§©¤¬

íéäìà éøçà úëìì ìåàîNe ïéîé íBiä íëúà¤§¤²©−¨¦´§®Ÿ¨¤À¤©«£¥²¡Ÿ¦¬
:íãárì íéøçàôåèòîLú àì-íà äéäå £¥¦−§¨§¨«§¨À̈¦³Ÿ¦§©Æ

éäìà ýåýé ìB÷aì E-ìk-úà úBNrì øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§³Ÿ©«£Æ¤¨
eàáe íBiä Eeöî éëðà øLà åéúwçå åéúåöî¦§Ÿ¨´§ªŸ½̈£¤²¨«Ÿ¦¬§©§−©®¨¯

éìr:EeâéOäå älàä úBììwä-ìk Eæèøeøà ¨¤²¨©§¨¬¨¥−¤§¦¦«¨¬
:äãOa äzà øeøàå øéra äzà©−̈¨¦®§¨¬©−̈©¨¤«

æé:EzøàLîe Eàðè øeøàçéðèá-éøt øeøàE ¨¬©§£−¦§©§¤«¨¬§¦«¦§§−
éôìà øâL Eúîãà éøôeðàö úøzLrå E:E §¦´©§¨¤®§©¬£¨¤−§©§§¬ŸŸ¤«

èé:Eúàöa äzà øeøàå Eàáa äzà øeøà̈¬©−̈§Ÿ¤®§¨¬©−̈§¥¤«
ëäîeänä-úà äøànä-úà Ea | ýåýé çlLé§©©´§Ÿ̈´Â§Â¤©§¥¨³¤©§¨Æ

äNrz øLà Eãé çìLî-ìëa úørânä-úàå§¤©¦§¤½¤§¨¦§©¬¨«§−£¤´©«£¤®
éììrî rø éðtî øäî Eãáà-ãrå EãîMä ãrE ©´¦¨«¤§³§©£¨§Æ©¥½¦§¥²¬Ÿ©©«£¨¤−

:éðzáær øLààëãr øácä-úà Ea ýåýé ÷aãé £¤¬£©§¨«¦©§¥¯§Ÿ̈²§−¤©®̈¤©µ
änL-àá äzà-øLà äîãàä ìrî Eúà Búlk©Ÿ´«Ÿ§½¥©Æ¨«£¨½̈£¤©¨¬¨−̈¨

:dzLøìáëäëkéúçcwáe úôçMa ýåýé §¦§¨«©§¨´Â§Ÿ̈Â©©¤̧¤©©©¹©
ïB÷øiáe ïBôcMáe áøçáe øçøçáe ú÷lcáe©©¤À¤©«©§ªÆ©¤½¤©¦¨−©¥«̈®

:Eãáà ãr EeôãøeâëéîL eéäå-ìr øLà E §¨−©¬¨§¤«§¨¬¨¤²£¤¬©
ézçz-øLà õøàäå úLçð ELàø:ìæøa E «Ÿ§−§®¤§¨¨¬¤£¤©§¤−©§¤«



רטו iyiy - gk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ãë-ïî øôrå ÷áà Eöøà øèî-úà ýåýé ïzé¦¥¯§Ÿ̈²¤§©¬©§§−¨¨´§¨¨®¦
éìr ãøé íéîMä:CãîMä ãr Eäëðzé| ýåýé E ©¨©̧¦Æ¥¥´¨¤½©−¦¨«§¨«¦¤§¸§Ÿ̈´

bðéáéà éðôì óåéìà àöz ãçà Cøãa E ¦¨»¦§¥´«Ÿ§¤¼¼§¤³¤¤¨Æ¥¥´¥½̈
ìëì äåræì úééäå åéðôì ñeðz íéëøã äráLáe§¦§¨¬§¨¦−¨´§¨¨®§¨¦´¨§©«£½̈§−Ÿ

:õøàä úBëìîîåëìëàîì Eúìáð äúéäå ©§§¬¨¨«¤§¨«§¨³¦§¨«§Æ§©«£½̈
:ãéøçî ïéàå õøàä úîäáìe íéîMä óBò-ìëì§¨¬©¨©−¦§¤«¡©´¨®̈¤§¥−©«£¦«

æëíéøöî ïéçLa ýåýé äëkéáéúëíéìôòáå ©§¨̧§Ÿ̈¹¦§¦³¦§©¸¦Æ
éø÷ìëeú-àì øLà ñøçáe áøbáe íéøçèáe©§Ÿ¦½©¨−̈¤¨®¤£¤¬«Ÿ©−

:àôøäìçëïBøeráe ïBòbLa ýåýé äëké §¥«¨¥«©§¨´§Ÿ̈½§¦¨−§¦¨®
:ááì ïBäîúáeèëíéøäva LMîî úééäå §¦§−¥¨«§¨¦¹¨§©¥´©¨«¢©À¦

çéìöú àìå äìôàa øerä LMîé øLàk©«£¤̧§©¥³¨«¦¥Æ¨«£¥½̈§¬Ÿ©§¦−©
éëøc-úàíéîiä-ìk ìeæâå ÷eLr Cà úééäå E ¤§¨¤®§¨¦¹¨©´¨¯§¨²¨©¨¦−

:réLBî ïéàåìøçà Léàå Nøàú äMà §¥¬¦«©¦¨´§¨¥À§¦³©¥Æ
áéúëäðìâùééø÷ðáz úéa äpákLéBa áLú-àìå ä ¦§¨¤½¨©¬¦¦§¤−§«Ÿ¥¥´®

:epìlçú àìå òhz íøkàìéðérì çeáè EøBLE ¤¬¤¦©−§¬Ÿ§©§¤««§º¨´©§¥¤À
éðôlî ìeæb Eøîç epnî ìëàú àìåáeLé àìå E §´ŸŸ©»¦¤¼¼£«Ÿ§Æ¨´¦§¨¤½§¬Ÿ¨−

ðàö Cìéáéàì úBðúð E:réLBî Eì ïéàå E ®̈«Ÿ§Æ§ª´§«Ÿ§¤½§¥¬§−¦«©
áìéðaéúðáe Eéðérå øçà írì íéðúð EúBàø E ¨¤̧§Ÿ¤¹§ª¦̧§©³©¥Æ§¥¤´Ÿ½

:Eãé ìàì ïéàå íBiä-ìk íäéìà úBìëåâìéøt §¨¬£¥¤−¨©®§¥¬§¥−¨¤«§¦³
zrãé-àì øLà ír ìëàé Eréâé-ìëå Eúîãà©§¨«§Æ§¨§¦´£½Ÿ©¬©−£¤´«Ÿ¨¨®§¨

:íéîiä-ìk õeöøå ÷eLr ÷ø úééäåãìúééäå §¨¦À¨©²¨¬§¨−¨©¨¦«§¨¦−¨
éðér äàønî òbLî:äàøz øLà Eäìäëké §ª®̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬¦§¤«©§¨̧

øLà íé÷Mä-ìrå íékøaä-ìr òø ïéçLa ýåýé§Ÿ̈¹¦§¦´À̈©©¦§©̧¦Æ§©©Ÿ©½¦£¤¬
:Eã÷ã÷ ãrå Eìâø ókî àôøäì ìëeú-àì«Ÿ©−§¥«¨¥®¦©¬©§§−§©¬¨§¢¤«

åìéìr íé÷z øLà Ekìî-úàå Eúà ýåýé CìBéE ¥̧§Ÿ̈¹«Ÿ§À§¤©§§Æ£¤´¨¦´¨¤½
éúáàå äzà zrãé-àì øLà éBb-ìàzãárå E ¤¾£¤¬«Ÿ¨©−§¨©¨´©«£Ÿ¤®§¨©¬§¨

:ïáàå õr íéøçà íéäìà íMæìì úééäåänL ¨²¡Ÿ¦¬£¥¦−¥¬¨¨«¤§¨¦´¨§©½̈
ìå ìLîìýåýé Eâäðé-øLà íénrä ìëa äðéðL §¨−̈§¦§¦®̈§ŸÆ¨«©¦½£¤§©«¤§¬§Ÿ̈−

:änLçìék óñàz èrîe äãOä àéöBz áø òøæ ¨«¨¤¬©©−¦´©¨¤®§©´¤«¡½Ÿ¦¬
:äaøàä epìñçéèìïééå zãárå òhz íéîøk ©§§¤−¨«©§¤«§¨¦¬¦©−§¨¨®§¨§©³¦

:úrìzä epìëàú ék øâàú àìå äzLú-àì«Ÿ¦§¤Æ§´Ÿ¤«¡½Ÿ¦¬«Ÿ§¤−©Ÿ¨«©
îék Ceñú àì ïîLå Eìeáb-ìëa Eì eéäé íéúéæ¥¦²¦«§¬§−§¨§¤®§¤̧¤Æ´Ÿ¨½¦¬

Eúéæ ìMé:àîCì eéäé-àìå ãéìBz úBðáe íéða ¦©−¥¤«¨¦¬¨−¦®§Ÿ¦«§´½̈

:éáMa eëìé ékáîLøéé Eúîãà éøôe Eör-ìk ¦¬¥«§−©¤«¦¨¥«§−§¦´©§¨¤®§¨¥−
:ìöìväâîéìr äìré Eaø÷a øLà øbäE ©§¨©«©¥Æ£¤´§¦§§½©«£¤¬¨¤−

:ähn ähî ãøú äzàå äìrn äìrîãîàeä ©´§¨¨®§¨§©¨¬¥¥−©¬¨¨«¨´
äzàå Làøì äéäé àeä epåìú àì äzàå Eåìé©§§½§©−̈´Ÿ©§¤®µ¦«§¤´§½Ÿ§©−̈

:áðæì äéäzäîéìr eàáeälàä úBììwä-ìk E ¦«§¤¬§¨¨«¨̧¨¤¹¨©§¨´¨¥À¤
zrîL àì-ék CãîMä ãr EeâéOäå Eeôãøe§¨¸Æ§¦¦½©−¦¨«§¨®¦´Ÿ¨©À§¨

éäìà ýåýé ìB÷aì EøLà åéúwçå åéúåöî øîL §Æ§Ÿ̈´¡Ÿ¤½¦§²Ÿ¦§Ÿ¨¬§ªŸ−̈£¤¬
:Ceöåî-ãr Erøæáe úôBîìe úBàì Eá eéäå ¦¨«§¨´§½§−§¥®§©§£−©

:íìBòæîýåýé-úà zãár-àì øLà úçz ¨«©À©£¤³«Ÿ¨©̧§¨Æ¤§Ÿ̈´
éäìà:ìk áøî ááì áeèáe äçîNa E ¡Ÿ¤½§¦§−̈§´¥¨®¥−Ÿ«Ÿ

çîéáéà-úà zãáråCa ýåýé epçlLé øLà E §¨«©§¨´¤«Ÿ§¤À£¤̧§©§¤³§Ÿ̈Æ½̈
ìò ïúðå ìk øñçáe íøéráe àîöáe árøa§¨¨¯§¨¨²§¥−Ÿ§´Ÿ¤®Ÿ§¨©º³Ÿ

:Cúà BãéîLä ãr Eøàeö-ìr ìæøaèîàOé ©§¤Æ©©¨¤½©¬¦§¦−Ÿ¨«¦¨´
éìr ýåýéäàãé øLàk õøàä äö÷î ÷çøî éBb E §Ÿ̈Á¨¤̧³¥«¨ŸÆ¦§¥´¨½̈¤©«£¤¬¦§¤−

ì òîLú-àì øLà éBb øLpä:BðLðíéðt ær éBb ©¨®¤¾£¤¬«Ÿ¦§©−§Ÿ«−©´¨¦®
:ïçé àì ørðå ï÷æì íéðô àOé-àì øLààðìëàå £¤̧«Ÿ¦¨³¨¦Æ§¨¥½§©−©¬Ÿ¨«ŸÂ§¨©Â

øLà CãîMä ãr Eúîãà-éøôe Ezîäá éøt§¦¸§¤§§¬§¦«©§¨«§»©´¦¨«§¨¼£¤̧
éôìà øâL øäöéå LBøéz ïâc Eì øéàLé-àìE «Ÿ©§¦¹§À¨¨Æ¦´§¦§½̈§©¬£¨¤−

ðàö úøzLrå:Cúà Bãéáàä ãr Eáðì øöäåE §©§§´ŸŸ¤®©¬©«£¦−Ÿ¨«§¥©̧§¹
éørL-ìëaéúîç úãø ãr EúBøöaäå úäábä E §¨§¨¤À©´¤³¤«ŸŸ¤̧Æ©§Ÿ´Ÿ§©§ª½

Eì øöäå Eöøà-ìëa ïäa çèa äzà øLà£¤¬©¨²Ÿ¥¬©¨¥−§¨©§¤®§¥©³§Æ
éørL-ìëaéäìà ýåýé ïúð øLà Eöøà-ìëa EE §¨§¨¤½§¨̧©§§½£¤¬¨©²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−

:Cìâððèá-éøô zìëàåéða øNa Eéúðáe EE ¨«§¨«©§¨´§¦«¦§§À§©³¨¤̧Æ§Ÿ¤½
éäìà ýåýé Eì-ïúð øLà÷Böîáe øBöîa E £¤¬¨«©§−§Ÿ̈´¡Ÿ¤®§¨Æ§¨½

:Eáéà Eì ÷éöé-øLàãðâðräå Ea Cøä Léàä £¤¨¦¬§−«Ÿ§¤«¨¦Æ¨©´§½§¤«¨−Ÿ
åéða øúéáe B÷éç úLàáe åéçàá Bðér òøz ãàî§®Ÿ¥©¸¥³§¨¦Æ§¥´¤¥½§¤¬¤¨−̈

:øéúBé øLàäðåéða øNaî íäî ãçàì | úzî £¤¬¦«¦¥´§©©´¥¤À¦§©³¨¨Æ
÷Böîáe øBöîa ìk Bì-øéàLä éìaî ìëàé øLà£¤´Ÿ¥½¦§¦¬¦§¦«−®Ÿ§¨Æ§¨½

éørL-ìëa Eáéà Eì ÷éöé øLà:EåðEá äkøä £¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−§¨§¨¤«¨«©¨̧§¹
-ìr âvä dìâø-óë äúqð-àì øLà äbðräå§¨«£ªÀ̈£¤̧«Ÿ¦§¨³©©§¨Æ©¥´©
d÷éç Léàa dðér òøz Cøîe âprúäî õøàä̈½̈¤¥«¦§©¥−¥®Ÿ¥©³¥¨Æ§¦´¥½̈

:dzááe dðááeæðäéìâø ïéaî | úöBiä dúéìLáe ¦§−̈§¦¨«§¦§¨º̈©¥´¦¥´©§¤À¨
øúqa ìk-øñça íìëàú-ék ãìz øLà äéðááe§¨¤̧¨Æ£¤´¥¥½¦«Ÿ§¥¬§«Ÿ¤−Ÿ©¨®¤



iriayרטז - hk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éørLa Eáéà Eì ÷éöé øLà ÷Böîáe øBöîa:E §¨Æ§¨½£¤̧¨¦¬§²«Ÿ¦§−¦§¨¤«
çðäøBzä éøác-ìk-úà úBNrì øîLú àì-íà¦¸Ÿ¦§¹Ÿ©«£À¤¨¦§¥Æ©¨´

íMä-úà äàøéì äfä øôqa íéáúkä úàfä©½Ÿ©§ª¦−©¥´¤©¤®Â§¦§Â̈¤©¥º
éäìà ýåýé úà äfä àøBpäå ãaëpä:E ©¦§©³§©¨Æ©¤½¥−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«

èðErøæ úBkî úàå Eúkî-úà ýåýé àìôäå§¦§¨³§Ÿ̈Æ¤©´Ÿ§½§¥−©´©§¤®
íéðîàðå íérø íéìçå úBðîàðå úìãb úBkî: ©³§ŸŸÆ§¤¡́¨½¨«¢¨¦¬¨¦−§¤«¡¨¦«

ñzøâé øLà íéøöî äåãî-ìk úà Ea áéLäå§¥¦´§À¥µ¨©§¥´¦§©½¦£¤¬¨−Ÿ§¨
:Ca e÷áãå íäéðtîàñäkî-ìëå éìç-ìk íb ¦§¥¤®§¨«§−¨«©³¨¢¦Æ§¨©½̈

íìré úàfä äøBzä øôña áeúë àì øLà£¤Æ´Ÿ¨½§¥−¤©¨´©®Ÿ©§¥³
éìr ýåýé:CãîMä ãr Eáñéúîa ízøàLðå §Ÿ̈Æ¨¤½©−¦¨«§¨«§¦§©§¤Æ¦§¥´

áøì íéîMä éáëBëk íúééä øLà úçz èrî§½̈©µ©£¤´¡¦¤½§«§¥¬©¨©−¦¨®Ÿ
éäìà ýåýé ìB÷a zrîL àì-ék:Eâñäéäå ¦´Ÿ¨©½§¨§−§Ÿ̈¬¡Ÿ¤«Â§¨Â̈

íëúà áéèéäì íëéìr ýåýé NN-øLàk©«£¤¨̧§Ÿ̈¹£¥¤À§¥¦´¤§¤»
ãéáàäì íëéìr ýåýé NéNé ïk íëúà úBaøäìe§©§´¤§¤¼¥´¨¦³§Ÿ̈Æ£¥¤½§©«£¦¬
äîãàä ìrî ízçqðå íëúà ãéîLäìe íëúà¤§¤−§©§¦´¤§¤®§¦©§¤Æ¥©´¨«£¨½̈

:dzLøì änL-àá äzà-øLàãñýåýé Eöéôäå £¤©¨¬¨−̈¨§¦§¨«¤«¡¦«§³§Ÿ̈Æ
õøàä äö÷-ãrå õøàä äö÷î íénrä-ìëa§¨¨´©¦½¦§¥¬¨−̈¤§©§¥´¨¨®¤
zrãé-àì øLà íéøçà íéäìà íM zãárå§¨©̧§¨¹̈¡Ÿ¦´£¥¦À£¤¯«Ÿ¨©²§¨

éúáàå äzà:ïáàå õr Eäñàì íää íéBbáe ©¨¬©«£Ÿ¤−¥¬¨¨«¤©¦³¨¥Æ´Ÿ
ýåýé ïúðå Eìâø-óëì çBðî äéäé-àìå rébøú©§¦½©§Ÿ¦«§¤¬¨−©§©©§¤®§¨©Á§Ÿ̈¸
:Lôð ïBáàãå íéðér ïBéìëå æbø áì íL Eì§¬¨Æ¥´©½̈§¦§¬¥©−¦§©«£¬¨«¤

åñéiç eéäåäìéì zãçôe ãâpî Eì íéàìz E §¨´©¤½§ª¦¬§−¦¤®¤¨«©§¨Æ©´§¨
éiça ïéîàú àìå íîBéå:Eæñøîàz ø÷aa §½̈§¬Ÿ©«£¦−§©¤«©³Ÿ¤Ÿ©Æ

ãçtî ø÷a ïzé-éî øîàz áøráe áør ïzé-éî¦«¦¥´¤½¤¨¤¬¤Ÿ©−¦«¦¥´®Ÿ¤¦©³©
éðér äàønîe ãçôz øLà EááìøLà E §¨«§Æ£¤´¦§½̈¦©§¥¬¥¤−£¤¬

:äàøzçñCøca úBiðàa íéøöî | ýåýé EáéLäå ¦§¤«¤«¡¦«§Æ§Ÿ̈¬¦§©»¦»¨«¢¦¼©¤¸¤Æ
éñú-àì Eì ézøîà øLàdúàøì ãBò ó £¤´¨©´§¦§½«ŸŸ¦¬−¦§Ÿ®̈

éáéàì íL ízøkîúäåìå íéãárì EúBçôL §¦§©©§¤̧¨¯§«Ÿ§¤²©«£¨¦¬§¦§¨−
:äð÷ ïéàåñèñäeö-øLà úéøaä éøáã älà §¥¬Ÿ¤«¥Á¤Á¦§¥¸©§¦¹£¤¦¨¯

õøàa ìàøNé éða-úà úøëì äLî-úà ýåýé§Ÿ̈´¤¤À¦§²Ÿ¤§¥¬¦§¨¥−§¤´¤
:áøça ízà úøk-øLà úéøaä ãálî áàBîô ¨®¦§©´©§¦½£¤¨©¬¦−̈§Ÿ¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(37 'nr e zegiy ihewl)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
הּזקן, אדמֹו"ר ׁשל הראׁשֹון אֹור,B‡ÈL¯ׁשמֹו לׁשני רֹומז , ְְִֵֶַַָָ¿≈ְִֵֵ

ׁשנים, ׁשלׁש ּבן ּבהיֹותֹו הּבעלֿׁשםֿטֹוב עליו ׁשאמר ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּוכפי

ותֹורת  הּנגלה ּתֹורת אֹורֹות, ּבׁשני העֹולם את להאיר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשעתיד

ׁשּלֹו, הּכּנּוי ּגם זהּו Ce¯Úהּנסּתר. ÔÁÏM‰Â ‡Èz‰ ÏÚa ׁשני – ְִִֶֶַַַָ««««¿»¿«À¿»»ְֵ

ּכי  (ׁשניאֹור), אחת ּבתבה מאחדים והּנסּתר והּנגלה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהאֹורֹות.

אחד. לדבר אצלֹו התחּברּו ְְְְְִֵֶֶֶַָָָׁשניהם

éòéáùèëàøîàiå ìàøNé-ìk-ìà äLî àø÷iå©¦§¨¬¤²¤¨¦§¨¥−©´Ÿ¤
ýåýé äNr øLà-ìk úà íúéàø ízà íäìà£¥¤®©¤´§¦¤À¥´¨£¤Á¨¨̧§Ÿ̈³
åéãár-ìëìe äòøôì íéøöî õøàa íëéðérì§¥«¥¤Æ§¤´¤¦§©½¦§©§¬Ÿ§¨£¨−̈

:Böøà-ìëìeáéðér eàø øLà úìãbä úBqnäE §¨©§«©©Æ©§Ÿ½Ÿ£¤¬¨−¥¤®
:íää íéìãbä íéúônäå úúàäâïúð-àìå ¨«Ÿ¯Ÿ§©«Ÿ§¦²©§Ÿ¦−¨¥«§«Ÿ¨©Á

íéðæàå úBàøì íéðérå úrãì áì íëì ýåýé§Ÿ̈¸¨¤¬¥Æ¨©½©§¥©¬¦¦§−§¨§©¦́
ì:äfä íBiä ãr rîLãíéraøà íëúà CìBàå ¦§®Ÿ©©−©¬©¤«¨«¥¬¤§¤²©§¨¦¬

íëéìrî íëéúîìN eìá-àì øaãna äðL̈−̈©¦§¨®«Ÿ¨³©§«Ÿ¥¤Æ¥«£¥¤½
á-àì Eìrðå:Eìâø ìrî äúìäàì íçì §©«©§¬Ÿ¨«§−̈¥©¬©§¤«¤µ¤´Ÿ

ék eòãz ïrîì íúéúL àì øëLå ïééå ízìëà£©§¤½§©¬¦§¥−̈´Ÿ§¦¤®§©̧©Æ¥«§½¦²
:íëéäìà ýåýé éðàåäfä íB÷nä-ìà eàázå £¦¬§Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤«©¨−Ÿ¤©¨´©¤®

ïLaä-Cìî âBòå ïBaLç-Cìî ïçéñ àöiå©¥¥´¦´Ÿ¤«¤Â¤§Â§¸¤«¤©¨¨¯
:íkpå äîçìnì eðúàø÷ìæíöøà-úà çwpå ¦§¨¥²©¦§¨−̈©©¥«©¦©Æ¤©§½̈

èáL éöçìå éãbìå éðáeàøì äìçðì dðzpå©¦§¨´§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®§©«£¦−¥¬¤
:éMðîäçúàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe ©«§©¦«§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ

øLà-ìk úà eìékNz ïrîì íúà íúéNrå©«£¦¤−Ÿ¨®§©´©©§¦½¥−¨£¤¬
:ïeNrzttt ©«£«

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB



ריז xihtn - hk - `eazÎik zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(` zxaeg zeniyx)

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
ּבׁשם  סּבא לֹו ׁשהיה מּתינֹוק הּוא 'ׁשניאֹור' הּׁשם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָמקֹור

ׁשניהם. ׁשם על ׁשניאֹור ונקרא 'מאיר', ּבׁשם וסּבא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ'אֹורי'

לרמז: ויׁש אֹור. ׁשני הּוא ׁשניאֹור ׁשּלי,‡È¯Bוהּנה, אֹור – ְְְְְִִֵֵֵֵֹƒִֶ

להּׁשאר הּתֹורה עלּולה זה ּבלּמּוד נגלה. ‰'היינּו ˙¯Bz ׁשּכן , ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ«ֵֶ

ׁשֹונים. ּדברים ׁשני הם והּתֹורה לאחרים,È‡Ó¯הּלֹומד – ְְְִִֵֵֵַַָָ≈ƒֲִֵַ

ּכ ּבּלֹומד, מאירה ׁשהּתֹורה ּפֹועל זה לּמּוד נסּתר. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהיינּו

להיֹות הֹופכת אּתּה.B˙¯Bzׁשהיא מתאחד הּוא ּכי , ְִִֶֶֶ»ְִִִֵַָ

øéèôîåïçéñ àöiå äfä íB÷nä-ìà eàázå©¨−Ÿ¤©¨´©¤®©¥¥´¦´Ÿ
eðúàø÷ì ïLaä-Cìî âBòå ïBaLç-Cìî¤«¤Â¤§Â§¸¤«¤©¨¨¯¦§¨¥²

:íkpå äîçìnìædðzpå íöøà-úà çwpå ©¦§¨−̈©©¥«©¦©Æ¤©§½̈©¦§¨´
:éMðîä èáL éöçìå éãbìå éðáeàøì äìçðì§©«£½̈¨«¥¦−§©¨¦®§©«£¦−¥¬¤©«§©¦«

çíúéNrå úàfä úéøaä éøác-úà ízøîLe§©§¤À¤¦§¥Æ©§¦´©½Ÿ©«£¦¤−
:ïeNrz øLà-ìk úà eìékNz ïrîì íúàttt Ÿ¨®§©´©©§¦½¥−¨£¤¬©«£«

ã ycew zegiyn zecewp ã- jli`e 161 'nr c"kg zegiy ihewl t"r)

('zay z`xwl' jezn

Eaxgi aFxg miFBd©¦¨¤¡¨

לא  אׁשר והּממלכה "הּגֹוי ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָָֹּבהפטרת

יחרבּו". חרֹוב והּגֹוים יאבדּו ְְֱִֵֶַַַָָֹיעבדּו

ּביֹותר  ּתמּוּה לעתידֿלבא ׁשּיתקּים זה ייעּוד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולכאֹורה,

ּדבׁש ראׁשֹונה, ּבהן ּבהׁשקפה ׁשּנצטּוּו מצוֹות לז' ּבנֹוגע למא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

מיתה מתחּיבים אֹותן, מקּימים אין אם הרי נח, (כמבואר ּבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹ

ט) פרק סוף מלכים, הלכות ּבני ברמב"ם ׁשּנצטּוּו מצינּו היכן א ,ְְִִֵֵֶַַָָ

"הּגֹוי  מּדּוע ואםּֿכן יׂשראל, ּבני את ולעבֹוד לׁשרת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹנח

יאבדּו"? יעבדּו לא אׁשר ְְְֲֵֶַַַַָָֹֹוהּממלכה

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור

ז"ל חכמינּו מאמר ויק"ר ידּוע וראה בראשית. ר"פ (פרש"י ֲֲֵַַַַָָ

ד) ׁשּכל פל"ו, ראׁשית", ׁשּנקראּו יׂשראל ּבׁשביל - ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָ"ּבראׁשית

יׂשראל. עם ּבׁשביל רק נבראּו העֹולם אּומֹות עם ּכּולֹו ְְְְִִִִִֵַַָָָָָהעֹולם

וסיּבת  ׁשּמּטרת ּבגלּוי רֹואים אין הּגלּות ּבזמן עכׁשיו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָוהּנה

 ֿ לעתיד א יׂשראל. ּבׁשביל היא העֹולם אּומֹות ׁשל  ְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָקּיּומם

ּבגלּוי  יראּו הּבריאה, ּומטרת סיּבת ּתתּגּׁשם ׁשאז ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹלבא,

יׂשראל. ּבׁשביל רק היא העֹולם אּומֹות ׁשל ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשּמציאּותם

ּגֹוי  לעתידֿלבא, ּכי יאבדּו", יעבדּו לא אׁשר "הּגֹוי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹולכן

יׂשראל, ּבׁשביל רק היא מציאּותֹו ׁשּכל ּבגלּוי מראה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו

ּובמילא  הּקּב"ה, ׁשל ּבעֹולמֹו קּיּום זכּות לֹו ּתהיה ְְְְִִֵֶֶַָָָָֹלא

ׁשאין  מּׁשּום אּלא עֹונׁש, ׁשל ענין זה (ּדאין ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹ"יאבדּו"

קּיּום). זכּות ְְִִִָלמציאּותם

ã ycew zegiyn zecewp ã(b"nyz'd ,lel` i"g ,`eaz t"y)

תבֹוא  ּכי ׁשּוהיה הּפסּוק, על הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּתֹורת ְְִֵֶַַַַַַָָָָָידּועה

מרּוצה  לׁשֹון ּפירּוׁשים, ב' ּבּה יׁש ארץ הּנה הארץ, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָאל

העלאה  ּבחינת ׁשּזהּו קֹונּה, רצֹון לעׂשֹות ׁשרצתה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָּומלׁשֹון

התיׁשבּות, ׁשל ּבאֹופן אחרּֿכ נמׁש וזה למעלה. ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָמּלמּטה

ׁשּממׁשי ּוכמֹו ּבכלים, אֹורֹות ׁשּנמׁש ועד ּבּה, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָויׁשבּת

הּידּוע  עלּֿפי ּובפרט הּכלים, הם ׁשּבפׁשטּות ּבּטנא, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָוׂשמּת

ּבחינת  ׁשהּוא אֹותּיֹות, נקּודֹות טעמים ראׁשיּֿתבֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁש'ּטנא'

למּטה. מּלמעלה ְְְְִַַַָָָָהמׁשכה

יקּוים  ּכאׁשר ּגדֹולה, הכי הּברכה את יביא ׁשּזה ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָויהיֿרצֹון

יבֹוא  צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ּכפׁשּוטֹו, הארץ אל תבֹוא ּכי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָענין

ּובפרט  ּדידן, ּובעגלא לארצנּו קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָויגאלנּו

מצות  על אׁשר ּביּכּורים, ׁשּכנגד הּתפּלה מצות ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָעלֿידי

לארץ, ּתּכנס ׁשּבׁשבילּה זֹו מצוה עׂשה אמרּו: ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּביּכּורים

וכלׁשֹון  מּיד, - תבֹוא ּכי והיה הּספרי, ּכפירּוׁש ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּובאֹופן

כּו' ּתׁשּובה לעׂשֹות יׂשראל ׁשּסֹוף ּתֹורה הבטיחה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהרמּב"ם

ׁשלמּות  יהיה ואז הלכה, עלּֿפי מּמׁש, מּיד נגאלין, הן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּומּיד

ּביּכּורים  הבאת ותהיה הארץ, ּוׁשלמּות העם ּוׁשלמּות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּתֹורה

ּבמהרה  ,ידי ּכֹוננּו אד' מקּדׁש הּׁשליׁשי, הּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבבית

מּמׁש. ְֵַָָּבימינּו

ã ycew zegiyn zecewp ã

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡Â ·BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙„l‰ ÌBÈ Y ÏeÏ‡ È"Á¡À∆∆«««≈¿«¿«»≈
אחד  חסיד יֹוםֿטֹוב. הּוא אלּול ׁשח"י קבע הרׁש"ּב ֱִִֶֶַַַַַָָָָָהרּבי

לבני  ונפלאֹותיו חסּדֹו לה' "יֹודּו ּבּפסּוק לכ רמז ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמצא

ּבגימטרּיא  – ּתבֹות סֹופי אלּול. ח"י - ּתבֹות ראׁשי ְְֱִִֵֵֵֵַָָָָאדם":

טֹו"ב הּמענה (73)יֹו"ם את קּבל לרּבנּו, הרמז את ּכׁשּכתב .ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

ּפסחים ּגמרא ועּין הּיפה. הּבאּור על רּבה "ּתֹודה (קיח,הּבא: ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ

הּקּב"ה א) ׁשּברא ּדֹורֹות כ"ו ּכנגד מי, ּכנגד הֹודּו כ"ו הני :ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּבחסּדֹו". אֹותם וזן ּתֹורה להם נתן ולא ְְְְְֶַַָָָָָָֹּבעֹולמֹו

.ïîéñ å"éãáòì ,íé÷åñô á"ë÷

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
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:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
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:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ז אלול, תש"כ

ברוקלין.

הנהלת א.ת.ה.

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מעש"ק כ"ד אלול עם הדו"ח המצורף אליו.

ויהי רצון שבעמדנו בימי הסליחות והרחמים שרחמים רבים הם ונמשכים עד למטה, כן יצליחו 

בפעולותיהם אשר הנקודה הפנימית ה"ה לעשות לו ית' דירה בתחתונים, דמטה מטה, וכמבואר בתניא 

פרק ל"ו שאין תחתון למטה ממנו וכו'.

ויהי רצון שכשמם יהי' הענין ד"אתה" ע"ד הכתוב אתה הוא ה' לבדך וכמו שנתבאר במאמר 

דשבת העבר, דקאי על עצמותו ומהותו ית' שם שמים שגור בפי כל.

בברכת הצלחה ולכוח"ט לכאו"א מהם.



לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תבוא בערים שונות בעולם רכב
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
6:156:198:518:539:269:2710:3310:3319:0719:0019:3419:2618:4119:36באר שבע )ק(

6:136:178:498:519:259:2610:3110:3119:1119:0319:3519:2718:3519:37חיפה )ק(

6:136:178:498:509:249:2510:3110:3119:1119:0319:3319:2518:2519:35ירושלים )ק(

6:156:188:518:529:269:2710:3210:3219:0919:0119:3519:2718:4319:37תל אביב )ק(

6:096:178:428:469:309:3310:3910:4119:4119:2920:1620:0319:1320:17אוסטריה, וינה )ק(

6:466:378:558:509:329:2610:2910:2517:5818:0318:2518:3017:4418:41אוסטרליה, מלבורן )ח(

6:146:228:488:529:349:3710:4310:4419:4119:2920:1420:0219:1320:15אוקראינה, אודסה )ק(

5:435:518:168:219:049:0710:1410:1519:1519:0319:4919:3718:4719:50אוקראינה, דונייצק )ק(

5:546:028:268:319:159:1810:2510:2619:2719:1420:0119:4918:5820:02אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

6:166:258:488:539:399:4210:4910:5119:5519:4220:3120:1819:2620:32אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

6:086:178:408:459:319:3510:4210:4319:4819:3520:2420:1119:1920:25אוקראינה, קייב )ק(

6:426:499:169:1910:0110:0311:1011:1120:0819:5720:3820:2719:4020:40איטליה, מילאנו )ק(

6:126:108:428:419:119:0910:1410:1218:1818:1618:4018:3817:5818:47אקוואדור, קיטו )ח(

7:167:079:289:2310:039:5811:0210:5818:3518:3919:0119:0518:2019:15ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

8:138:0410:1910:1310:5810:5211:5511:5119:1919:2519:4919:5419:0620:06ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:336:389:089:119:489:5010:5510:5619:4119:3120:1020:0019:1520:12ארה״ב, בולטימור )ק(

6:216:268:568:589:369:3810:4410:4519:3219:2220:0219:5119:0520:03ארה״ב, ברוקלין )ק(

6:216:278:568:599:379:3910:4510:4519:3219:2220:0219:5219:0620:04ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

6:557:019:309:3310:1210:1411:2011:2120:1020:0020:4120:3019:4320:42ארה״ב, דטרויט )ק(

6:577:019:339:3410:0810:0811:1411:1319:4719:4020:1220:0519:2320:15ארה״ב, האוסטון )ק(

6:246:289:009:029:369:3710:4310:4319:2019:1219:4819:3918:5619:50ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:007:039:369:3710:0910:0911:1411:1419:4319:3620:0720:0119:1920:11ארה״ב, מיאמי )ק(

6:166:228:518:549:329:3410:4010:4119:2819:1819:5919:4819:0220:00ארה״ב, ניו הייבן )ק(

6:146:208:498:529:309:3210:3810:3919:2819:1819:5819:4819:0120:00ארה״ב, שיקגו )ק(

6:416:369:059:029:359:3210:3610:3318:2618:2718:4918:5018:0918:59בוליביה, לה-פס )ח(

6:527:019:239:2810:1510:1911:2611:2720:3320:2021:1120:5720:0421:11בלגיה, אנטוורפן )ק(

6:527:029:249:2910:1610:1911:2611:2820:3320:2021:1020:5620:0421:11בלגיה, בריסל )ק(

6:206:148:408:369:129:0810:1210:0818:0018:0218:2018:2117:4318:31ברזיל, סאן פאולו )ח(

6:076:028:288:248:598:569:599:5617:4417:4618:0818:1017:2718:19ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:096:198:408:469:339:3710:4310:4519:5419:4020:2920:1519:2720:30בריטניה, לונדון )ק(

6:146:248:438:499:399:4410:5110:5320:0419:5020:4420:2819:3720:44בריטניה, מנצ'סטר )ק(

6:136:238:438:499:389:4210:4910:5120:0119:4820:3820:2419:3220:39גרמניה, ברלין )ק(

6:376:459:089:139:5910:0311:0911:1120:1520:0220:5120:3719:4620:52גרמניה, פרנקפורט )ק(

6:236:168:418:379:139:0910:1310:1018:0018:0318:1918:2117:4418:31דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:236:248:588:589:299:2910:3410:3318:5518:5019:1919:1418:3319:23הודו, מומבאי )ח(

6:196:218:558:549:259:2510:3010:2918:5118:4619:1519:1018:2919:19הודו, פונה )ח(

5:596:078:328:379:199:2210:2910:3019:2919:1720:0319:5119:0120:04הונגריה, בודפשט )ק(

6:246:309:009:039:419:4310:4910:4919:3719:2720:0719:5719:1120:09טורקיה, איסטנבול )ק(

6:536:589:289:3110:0710:0911:1511:1519:5819:4920:2720:1819:3320:29יוון, אתונה )ק(

6:216:288:548:589:419:4410:5010:5119:4919:3820:2320:1119:2120:24מולדובה, קישינב )ק(



רכג לוח זמנים לשבוע פרשת כי־תבוא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:206:218:558:559:269:2610:3110:3018:5218:4719:1619:1118:3019:20מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

7:046:539:038:579:459:3910:4210:3717:5818:0518:2918:3617:4618:49ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

5:415:448:178:188:518:519:579:5618:2718:2118:5318:4618:0418:56נפאל, קטמנדו )ח(

7:017:009:339:3110:0110:0011:0411:0219:1019:0719:3219:3018:5019:38סינגפור, סינגפור )ח(

5:435:538:138:199:089:1210:1910:2119:2919:1520:0719:5319:0020:08פולין, ורשא )ק(

6:136:098:408:379:099:0610:1010:0818:0518:0518:2718:2717:4718:36פרו, לימה )ח(

6:597:069:339:3610:1810:2111:2711:2820:2320:1220:5620:4519:5620:57צרפת, ליאון )ק(

7:047:129:369:4110:2510:2911:3511:3720:3920:2721:1321:0020:1121:14צרפת, פריז )ק(

5:515:508:238:228:528:509:559:5318:0318:0118:2618:2317:4318:32קולומביה, בוגוטה )ח(

6:396:459:139:169:569:5911:0511:0620:0019:4920:2920:1819:3320:30קנדה, טורונטו )ק(

6:136:208:478:509:329:3410:4110:4219:3719:2620:0919:5719:1020:10קנדה, מונטריאול )ק(

6:166:218:528:549:299:3010:3610:3619:1619:0719:4319:3518:5119:45קפריסין, לרנקה )ק(

5:586:098:268:339:259:3010:3710:3919:5419:4020:3520:2019:2420:36רוסיה, ליובאוויטש )ח(

5:295:417:568:048:589:0210:1010:1219:3319:1820:1219:5519:0220:12רוסיה, מוסקבה )ח(

5:375:458:108:148:579:0010:0710:0819:0618:5419:4019:2818:3819:41רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:416:499:159:1910:0210:0511:1111:1320:1520:0320:4520:3319:4720:46שוויץ, ציריך )ק(

6:076:078:418:409:119:1010:1510:1418:3118:2718:5418:5018:1018:59תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤
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אלו  דא"ח ומאמרי קודש שיחות להשיג ניתן
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