
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(16 - 22 September 18) ז' - י"ג תשרי תשע"ט
שבוע יום־הכיפורים ופרשת האזינו

הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
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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.



ד

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



כללי מפתח  

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

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג כנשר יעיר קנו גוה "מאמר ד'    

ה   ...........................  ה"כשת'ה ,ג תשרי"י, שבת פרשת האזינו

)ד אלקינו  ' ה כתר יתנו לך ה"מאמר ד  

יא   .....................................  ה"תשכ'ה, דחג הסוכות' יום ב

)ה ה "תשכ'ה, תשרי' ט- 'ד ז"ר   

כו  ......................  ם ראשי ישיבות ורבנים"בעת ביקורי אדמורי

)ו  לא  ..................  ה"כתש'ערב יום הכיפורים ה –ברכה

)ז  לג  ................  ה"כתש'ה ג תשרי"י, פ האזינו"ששיחת

)ח מב  ....................  ב"תשנ'ה תשרי' ז, האזינו' פ' יום א

)ט  מט  ..................  ב"תשנ'ערב יום הכיפורים ה –ברכה

)י  נה  ....  לפני כל נדרי ב"תשנ'ערב יום הכיפורים ה –ברכה

)יא נח  ................  ב"תשנ'ג תשרי ה"י, פ האזינו"שיחת ש

)יב  סו  .......................  ב"תשנ'ערב חג הסוכות ה –ברכה

)יג  ב"תשנ'ה, הסוכותמשיחות לילות חג  

סח  ..........................................  עייני הישועהקונטרס ממ

)יד פג  .......................  טיכרך פרשת האזינו שיחות -לקוטי  

)טו המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט

פט  ....................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)טז  צ  .....................  פרשת האזינו –ילקוט גאולה ומשיח

)יז צא  ..............  פרשת האזינולשבוע יומי חומש  ישיעור

)יח  קטו  ..................  פרשת האזינולשבוע שיעורי תהלים

)יט מוגה(יא שיעורים בספר התנ(   

קטז  ........................................  פרשת האזינולשבוע  

)כ  קל  ..................  פרשת האזינולשבוע " היום יום"לוח

)כא לבק  ..............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

ם"שיעורי רמב

)כב – להק  ..............  פרשת האזינולשבוע פרקים ליום ' ג

)כג –  צדק   ..............  פרשת האזינולשבוע פרק אחד ליום

)כד – רטז  .................  פרשת האזינולשבוע ות צוספר המ

)כה  נביאים וכתובים  

רכ  ...........................................  הפרק  שיר השירים, ג-בפרק  הרמיי

)כו  גיטיןמסכת  –משניות  

רכב  ..........................................................  ביאור קהתי

)כז  רכט  ......................................................  מגילהמסכת  עקביעין

)כח  עם ביאורים מנחותמסכת  

רל  .......................................................  מגעד דף  זלמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כט  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

נחר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)ל עדותת שולחן ערוך הלכו  

נטר  .......................................ר הזקן"אדמו לפי לוח רב יומי

)לא האזינוה "ד תורהקוטי ל  

סאר  ........................................................  ר הזקן"ואדמ

)לב  התשובשערי   

עאר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

)לג ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  

עבר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)לד ב"תורת שמואל תרל   

עבר  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)לה  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

עגר  .....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)לו ט"תש'ה –ם מאמריספר ה  

עהר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לז ק"א בלה"תש-ת"ש'ר השיחות הספ  

עור  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש )לח

עור  ...................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

עזר  ........................................  חומש לקריאה בציבור )לט

)מ פדר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

פהר  ...........................  פרשת האזינולשבוע לוח זמנים )מא

פזר  ..........  בת קודששו כ"ליוהת הדלקת נרות צוסדר מ)מב



ה

    
 

‰Á‰)(‰‚ÂÓ È˙Ï
Lkאברת ֹו על  יּׂשאה ּו גו' ק ּנֹו ּומביא 1יעיר  , ¿∆∆ְִִִִֵֵֶַָָָ

ּבמאמר ֹו ההיל ּולא  ּבעל  מהר "ׁש ְְֲֲִַַַַַַָָָאדמ ֹו"ר 

האזינּו ּפר ׁשת  ּדׁשּבת  ה ּזה  ֿ ה ּמתחיל  ְְֲִִִֶַַַַַַָָָּדּבּור 

יֹונתי 2תרמ "א  ּבהמ ׁש נד ּפס  מ ּמּנּו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָ(ׁש'ר ֹוׁשם '

נהגם 3תר "ם  ׁשּמפר ׁש ה ּכת ּוב , על  ר ׁש"י ּפיר ּוׁש (ְְִֵֵֶַַַָָָָ

את  ׁשּנֹוׂשא  כ ּו' ה ּזה  ּכּנׁשר  ּובחמלה  ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָּברחמים 

ּבנמ ׁשל , ענינֹו ּומבאר  וכ ּו', ּכנפיו על  ְְְְְְִִֵַָָָָָָָּגֹוזליו

ה ּגּוף  ּדמ ּות  ל ֹו ׁשאין מצינּו4ּדהגם  ֿ מק ֹום  מ ּכל  , ְֲִִֵֶַַַָָָ

ּכּיד ּוע  אברים , ּדרמ "ח  הענין יׁשנֹו למעלה  ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּגם 

רמ "ח  הם  ֿ ע ׂשה ) מצ ֹות  (רמ "ח  ּפיק ּודין ְֲִִִֵֵֶַַַַַַׁשרמ "ח 

ּדמל ּכא  על 5אברין יּׂשאה ּו נאמר  זה  ועל  , ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ה ּמצ ֹות  ׁשהם  אברין מרמ "ח  למעלה  ,6אברת ֹו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

העיל ּוי  נע ׂשה  ֿ יד ּה ׁשעל  ה ּתׁשּובה , ענין ְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּזה ּו

וזה ּו ּדמל ּכא . אברין רמ "ח  מ ּבחינת  ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָלמעלה 

התע ֹורר ּות  ענין ׁשה ּוא  רחמני, ׁשה ּוא  ג ֹו', ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָּכנׁשר 

ר ּבים  יעקב 7רחמים  ׁשל  ּבחינת ֹו ּגם 8, וכ ֹולל  , ְְֲֲִִִֵֶַַַַָֹ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ויצחק , לעבדי9אברהם  זכ ֹור  ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָ

ּבּמאמר , ׁשּמבאר  ּוכפי ּוליעקב , ליצחק  ְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹלאברהם 

ׁשּגּוף  ּכיון ר ּבים , לרחמים  צרי ּגמ ּור  צ ּדיק  ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּגם 

וכ ּיד ּוע  ֿ ּכן. ּגם  מס ּתיר  הרחמנּות 10ה ּצּדיק  ׁשענין ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָ

הם  ׁשּגם  העליֹונים , הע ֹולמ ֹות  על  ּגם  ְִֵֶֶַַַָָָה ּוא 

העלם  מ ּלׁשֹון ע ֹולם  ע ֹולמ ֹות , ּבׁשם  ,11נקראים  ְְְְִִִֵֵֶָָָ

ׁשּכת ּוב  ע ֹולמים .12ּכמ ֹו ּכל  מלכ ּות   מלכ ּות ְְְְִֶַַָָָ
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יא.1) לב , תשרי .2)פרשתנו בי "ג חל האזינו פ ' הש"ק  שיום זו, שנה כקביעות היתה ההיא בשנה שהקביעות ע '3)ולהעיר,

המאמרים  ספר - מנחם (תורת תשכ"ט  דשנת זה ד"ה גם (וראה בקצור" כאן "נרשם זה שמאמר ב "מפתח " וראה - מדֿמה.

ואילך)). קכא ע ' השלישי .4)תשרי  היסוד - חלק  פרק  סנהדרין להרמב "ם המשניות פירוש ע "פ  - יגדל תקו"ז 5)פיוט  ראה

סע "א). (עד, תרע ).6)ת"ל ע ' ח "ב  תער"ב  (המשך העת"ר כנשר סד"ה ב . עח , פרשתנו לקו"ת גם לקו"ת 7)ראה גם ראה

אֿב . תרפ "ב 8)שם, (סה"מ  תרפ "ב  הנ"ל ד"ה ואילך). כג ע ' תרע "ח  (סה"מ  תרע "ח  כנשר ד "ה וראה ב . קעה, זח "ב  ראה

ואילך). לג כז.9)ע ' ט , ואילך.10)עקב  א ג, במדבר לקו"ת ביאוה"ז 11)ראה א. סה, חוקת ד. לז, שלח  לקו"ת ראה

תמ "ב  תקו"ז סע "ג]. ה, במדבר בלקו"ת [הובא בסופו (ג) יא ג, קה"ר וראה א]. נ, פסחים מחז"ל [ע "פ  שנה ע ' ח "א להצ "צ 

י . סימן הבהיר ספר א). יג.12)(פב , קמה, תהלים
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L"‰Ó חב"ד אדמו "רי  בשושלת הרביעי  האדמו "ר  שמואל , ÏÚaרבי  «¬»««
‡ÏeÏÈ‰‰( תרמ"ג (בשנת תשרי  י "ג  ביום מאמר BÓ‡Óaשנסתלק «ƒ»¿«¬»

בפסוק ÏÈÁ˙n‰Œeacחסידות קנו ..."‰f‰הפותח יעיר  aLc˙"כנשר  ƒ««¿ƒ«∆¿«»
eÈÊ‡‰ ˙Lt 2תרמ"א »»««¬ƒ
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שהוא  הנשר  מן  יראים עופות ששאר 

לפיכך  עליהם ופורח לעוף מגביה

הנשר  אבל  הנשר  מפני  ברגליו  נושאן 

נושאן  לפיכך  החץ מן  אלא ירא אינו 
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נשרים'..." כנפי  על  אתכם ואשא

,ÏLÓa BÈÚ ‡Óe ,'eÎÂ¿¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿»
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BLÈברוחניותÁ"Óc ÔÈÚ‰ ∆¿»ƒ¿»¿««
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ÔÈ„e˜Èt Á"ÓL הפקודות ∆««ƒƒ

Ì‰ (‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó)««ƒ¿¬≈≈
‡kÏÓc ÔÈ‡ Á"Ó5, אברי ««≈»ƒ¿«¿»

ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש Ê‰המלך , ÏÚÂ¿«∆
,B˙‡ ÏÚ e‰‡OÈ Ó‡" על" ∆¡«ƒ»≈«∆¿»

היינו  האברים, מעל  של  במשמעות
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ביותר , גבוהה במדרגה לאלוקות להתקרב תשובה העושה האדם של 
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ֿ ידי  על  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש עם ישראל 

גוזליו  על  הנשר  לרחמי  התשובה

e‰L‡ואומר  ,'B‚ Lk¿∆∆∆
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÈÓÁ«¿»ƒ∆ƒ¿«
ÌÈa ÌÈÓÁ ˙eBÚ˙‰7 ƒ¿¿«¬ƒ«ƒ

˜ÚÈלמעלה, ÏL B˙ÈÁa8 ¿ƒ»∆«¬…
הרחמים  מידת היא שמידתו  אבינו 

התפארת), אבינו ÏÏBÎÂ(מידת יעקב ¿≈
במדרגתו  הבחינה Ìbכולל  את «

של  ÁˆÈÂ˜,הרוחנית Ì‰‡«¿»»¿ƒ¿»
e˙kL BÓk9EÈ„ÚÏ BÎÊ ¿∆»¿«¬»∆

,˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰‡Ï היינו ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…
כאחד  נזכרים האבות ששלושת

של  שמידתו  בחסידות (וכמבואר 

היא  יצחק של  מידתו  חסד , היא אברהם

מידת  יעקב, של  ומידתו  גבורה,

חסד  של  שילוב היא תפארת, הרחמים,

יחד ) ‡nLוגבורה ÈÙÎe הרבי ¿ƒ∆¿»≈
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ÌÈÓÁÏ CÈˆ eÓb ˜Èc«̂ƒ»»ƒ¿«¬ƒ
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גופו  גם כי  אלוקות, והמשכת גילוי  על 

והרחמנות  גשמי  גוף הוא הצדיק של 

מסייעת  גשמי  בגוף הנתונה נשמתו  על 

שהגוף  למרות לאלוקות להתקרב לו 

החסידות Úe„iÎÂ10מסתיר . בתורת ¿«»«
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ו   

LÈÂ ּפי ֿ על  ה ּמּוסגר ), (ּבּמאמר  ּבזה  לה ֹוסיף  ¿≈ְְְֲִִֶַַַָָָ

(מה ֹור ׁש"ב ) אדמ ֹו"ר  כ "ק  ּׁשּכתב  ְְֶַַַַָָמה 

ֿ עדן  מלכ ּות 13נׁשמת ֹו  מלכ ּות ה ּכת ּוב  ּבפר ּוׁש ְְְְְִֵֵֶַַַָָ

ּבגימטר ּיא  היא  "ּכל " ׁשּתיבת  ע ֹולמים , ְְִִִִֵֶַַָָָָּכל 

ועל  יֹובל ֹות , אלפים  חמ ׁשים  על  וקאי ְְְֲֲֲִִִִִֵַַָָחמיׁשים ,

ׁש"ּכל  ע ֹולמים , ּכל  מלכ ּות   מלכ ּות נאמר  ְְְֱִֶֶֶַַַָָָזה 

א ּלא  אינם  יֹובל ֹות ) אלפים  (חמ ׁשים  ְֲֲִִִִֵֶָָָָע ֹולמים "

ּדה ּנה , ּבזה , והענין ּבלבד . ה ּמלכ ּות  ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמ ּבחינת 

ּפרטי  ּכל  נכללים  יֹובל ֹות ' אלפים  ְְְְֲֲִִִִִֵָָָָּב'חמ ׁשים 

ה ּיֹותר  ל ּדר ּגא  עד  הע ֹולמ ֹות  ׁשּבכל  ְְֲִֵֶַַַַָָָָָהעל ּיֹות 

כ ּו' וכ ּיד ּוע 14נעלית  ה ּזמן 15, ענין חל ּוקת  ּבענין ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַַַָ

הע ֹולמ ֹות , ּבכלל ּות  ׁשה ּוא  ּכפי וכ ּו' וׁשנים  ְְְְְִִִִֶָָָָָלימים 

לימים  נח ׁשב  - ׁשּלמ ּטה  ּבע ֹולם  ה ּׁשנים  ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשענין

מעלת  ּגֹודל  מ ּובן ּומ ּזה  הימ ּנּו, ׁשּלמעלה  ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבע ֹולם 

ֿ ּכּמה ֿ ֿ אחת  ועל  עליֹון, ה ּיֹותר  ּבע ֹולם  ְְִֵֶַַַַַַָָָָה ּׁשנים 

העיל ּוי   ּדר ֿ על  ׁשה ּוא  ּדׁשמיטה , העיל ּוי ְְִִִִֶֶֶַַָָָָוכ ּמה 

ֿ אחת ֿ ועל  הח ֹול , ימי ׁשׁשת  לג ּבי ה ּׁשּבת  ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָּדיֹום 

אלפים  לחמ ׁשים  ועד  ּדיֹובל , העיל ּוי ֿ וכ ּמה  ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָּכּמה 

ּכל  מלכ ּות   מלכ ּות נאמר  זה  ועל  ְְְְְֱֶֶַַַַָיֹובל ֹות .

("ּכל ") ּד'חמ ׁשים ' העיל ּוי ּתכלית  ׁשּגם  ְְֲִִִִִֶַַָָָע ֹולמים ,

ה ּמלכ ּות  מ ּבחינת  א ּלא  אינֹו יֹובל ֹות  ְְְֲִִִֵֶַַַָָאלפים 

(ּכל  ע ֹולמ ֹות  ּבׁשם  ּׁשּנקראים  מה  ּגם  וזה ּו ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבלבד .

מ ּובן  ּומ ּזה  העלם . מ ּלׁשֹון ע ֹולם  ְְִִִֵֶֶָָָע ֹולמים ),

ׁשּלמ ּטה  להע ֹולם  ּבנֹוגע  ֿ וח ֹומר  וקל  ֿ ׁשּכן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבמ ּכל 
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פש"ט ).13) ח "א תער"ב  (המשך עדר"ת נצבים אתם אדמו"ר 14)בד"ה מאמרי  בהר. ר"פ  עה"ת ש"ך ח . כה, בהר בחיי  ראה

וש"נ. תלד. ע ' ח "ב  תרל"ה סה"מ  תסב . ע ' ח "ב  תקס "ב  ב 15)הזקן (נח , פי "ב  אלקות האמנת מצות להצ "צ  סהמ "צ  ראה

ואילך. ב 'פט  ע ' לר"ה דרושים אוה"ת ואילך).

    
האלוקי  האור  על  והסתר  העלם הם עליונים עולמות גם בעצמו , ֿ הוא ברוך 

e˙kL BÓk12ÌÈÓÏBÚ Ïk ˙eÎÏÓ E˙eÎÏÓ הרחמים וכך  ¿∆»«¿¿«¿»»ƒ
"מדת  הזקן : לרבנו  תורה' ב'לקוטי  (כמבואר  העולמות כל  על  הם העליונים

מחמת  עליונים עולמות על  אפילו  רבים רחמים לעורר  יעקב של  הרחמנות

עוד  ואין  החיים חיי  הוא כי  כו ' ה' דעת

על  שווה הרחמנות והרי  כו ' מלבדו 

כמו  דרגין  כל  מריש עליונים עולמות

שכולם  מאחר  ממש התחתונים על 

קמי ' וכולא כו ' ושממון  מדבר  בחינת

כולם  את מחיה שהוא חשיב כלא

אצלו ..."). שווין  ומטה ומעלה בשווה

Ó‡na) ‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆¿«¬»
‚Òen‰ שלא עצמו  בפני  כעניין  «¿»

המאמר ), של  העיקרי  לנושא קשור 

˜"Î ˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ«ƒ«∆»«
"LB‰Ó) "BÓ„‡ שלום רבי  «¿¿»«

מהר "ש  הרבי  של  בנו  )דובער ,
Ô„ÚŒB˙ÓL13e˙k‰ LeÙa ƒ¿»≈∆¿≈«»

,ÌÈÓÏBÚ Ïk ˙eÎÏÓ E˙eÎÏÓ«¿¿«¿»»ƒ
‡iËÓÈ‚a ‡È‰ "Ïk" ˙ÈzL∆≈«»ƒ¿ƒ«¿ƒ»

È‡˜Â ,ÌÈLÈÓÁ היא ÏÚוהכוונה ¬ƒƒ¿»≈«
Á,˙BÏBÈ ÌÈÙÏ‡ ÌÈLÓ¬ƒƒ¬»ƒ¿

בהר , (פרשת התורה במפרשי  כמבואר 

החסידות  ובתורת ויובל ) שמיטה לעניין 

המעשה  ימי  ששת שלאחר  כשם כי 

העולמות' 'עליית יש בה השבת באה

בשבת  ולכן  לאדם, התעלות וכן 

שנים  "שש וכן  ממלאכה, שובתים

השביעית  "ובשנה וגו '", שדך  תזרע

השמיטה  שבשנת משום שבתון ", שבת

כך  העולמות, של  כללית עלייה ישנה

שנה  אלפים ששת קיים הזה העולם

ומנוחה  "שבת הוא השביעי  והאלף

עלייה  ישנה ובו  העולמים", לחיי 

אחת. "שמיטה" הם השביעי  והאלף השנים אלפי  וששת העולם. של  כללית

מתחילים  השמיטה שנת ואחרי  חדש, שבוע מתחיל  השבת שאחרי  וכשם

ובאלף  ב'" "שמיטה תתחיל  השביעי  האלף אחרי  כך  מחדש, שנים שש לספור 

השלישית  בשמיטה גם וכך  נוספת, עלייה תהיה השנייה השמיטה של  השביעי 

היובל  שנת דרך  על  כללית, עלייה שוב תהיה שמיטות שבע לאחר  הלאה. וכן 

שני  יובל  סופרים כך  ואחר  שמיטות. שבע לאחר  שבאה החמישים שנת שהיא

מיוחדת  שלימות שזו  יובלות אלפים נ ' עד  הלאה Ó‡וכך  ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«
ÌÈLÓÁ) "ÌÈÓÏBÚ Ïk"L ,ÌÈÓÏBÚ Ïk ˙eÎÏÓ E˙eÎÏÓ«¿¿«¿»»ƒ∆»»ƒ¬ƒƒ

„Ïa ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaÓ ‡l‡ ÌÈ‡ (˙BÏBÈ ÌÈÙÏ‡ ובלשון) ¬»ƒ¿≈»∆»ƒ¿ƒ«««¿ƒ¿«
דכל  עולמים' כל  מלכות 'מלכותך  שכתוב "וזהו  הרש"ב: הרבי  של  המאמר 

כל  ופירוש כו ', דווקא המלכות מבחינת הוא התהוותם שורש העולמים

הוא  הכל  יובלות אלפים הנו "ן  שכל  והיינו  חמשים בגימטריא כל  עולמים,

דכל  והיינו  המלכות... מבחינת

והכוח  ותחתונים העליונים העולמות

אותם  ומהווה בהן  המלובש והחיות

לבד , מלכותך  מבחינת הוא הכול 

רק  עצמו  המלך  ממהות לא דהיינו 

דעניין  כו ', לבד  המלוכה מבחינת

שהוא  ההתנשאות עניין  הוא המלוכה

נבדל ..."). כוח

ÌÈLÓÁ'a ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿¬ƒƒ
Ïk ÌÈÏÏÎ '˙BÏBÈ ÌÈÙÏ‡¬»ƒ¿ƒ¿»ƒ»
ÏÎaL ˙BiÏÚ‰ ÈËt¿»≈»¬ƒ∆¿»
˙Bi‰ ‡bcÏ „Ú ˙BÓÏBÚ‰»»«««¿»«≈

'eÎ ˙ÈÏÚ14,, לעיל כמבואר  «¬≈
Úe„iÎÂ15 וחסידות ÔÈÚaבקבלה ¿«»«¿ƒ¿«

ÌÈÓÈÏ ÔÓf‰ ÔÈÚ ˙˜eÏÁ¬«ƒ¿««¿«¿»ƒ
‡e‰L ÈÙk 'eÎÂ ÌÈLÂ משתקף ¿»ƒ¿¿ƒ∆

ביטוי  לידי  «¿eÏÏÎaƒ˙ובא
ÌÈM‰ ÔÈÚL ,˙BÓÏBÚ‰»»∆ƒ¿««»ƒ
LÁ  ‰hÓlL ÌÏBÚa»»∆¿«»∆¿»

lL ÌÏBÚa ÌÈÓÈÏ‰ÏÚÓ ¿»ƒ»»∆¿«¿»
,epÓÈ‰ יש עליונים יותר  בעולמות כי  ≈∆

יותר  גדולה חשיבות זמן  יחידת לכל 

כך  תחתונים, יותר  בעולמות מאשר 

ל 'שנה' נחשב עליונים בעולמות ש'יום'

תחתונים ÔeÓבעולמות ‰fÓeƒ∆»
ÌÏBÚa ÌÈM‰ ˙ÏÚÓ Ï„Bb∆«¬««»ƒ»»
Œ˙Á‡ŒÏÚÂ ,ÔBÈÏÚ ˙Bi‰«≈∆¿¿«««
,‰ËÈÓLc ÈeÏÈÚ‰ ‰nÎÂŒ‰nk«»¿«»»ƒƒ¿ƒ»
ÌBÈc ÈeÏÈÚ‰ CcŒÏÚ ‡e‰L∆«∆∆»ƒ¿
,ÏBÁ‰ ÈÓÈ ˙LL Èa‚Ï ˙aM‰««»¿«≈≈∆¿≈«
ÌÈÙÏ‡ ÌÈLÓÁÏ „ÚÂ ,ÏBÈc ÈeÏÈÚ‰ ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»»ƒ¿≈¿«¿¬ƒƒ¬»ƒ

˙BÏBÈ בעולמות ושנים ימים של  עצום ריבוי  כמו  נחשבים שבוודאי  ¿
ÌbLתחתונים. ,ÌÈÓÏBÚ Ïk ˙eÎÏÓ E˙eÎÏÓ Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡««¿¿«¿»»ƒ∆«

BÈ‡ ˙BÏBÈ ÌÈÙÏ‡ ("Ïk") 'ÌÈLÓÁ'c ÈeÏÈÚ‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ»ƒ¿¬ƒƒ»¬»ƒ¿≈
„Ïa ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁaÓ ‡l‡ רק אלא עצמו  המלך  ממהות ואינו  ∆»ƒ¿ƒ«««¿ƒ¿«

ממנו . מועטת ÌÈ‡˜pMהארה ‰Ó Ìb e‰ÊÂ הכי אפילו  העולמות, כל  ¿∆««∆ƒ¿»ƒ
‰ÌÏÚ.עליונים, ÔBLlÓ ÌÏBÚ ,(ÌÈÓÏBÚ Ïk) ˙BÓÏBÚ ÌLa¿≈»»»ƒ»ƒ¿∆¿≈

‰hÓlL ÌÏBÚ‰Ï Ú‚Ba ÓBÁÂŒÏ˜Â ÔkLŒÏkÓa ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»¿ƒ»∆≈¿«»∆¿≈«¿»»∆¿«»
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ז     

אצל  אפיל ּו ׁשּלכן העלם , ׁשל  ענין ּבוּדאי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשה ּוא 

ּוכפי  ה ּגּוף , ׁשּמּצד  וההס ּתר  ההעלם  יׁשנֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַצ ּדיק 

ׁשּמׁשה  ּבע ֹולם ׁשּמצינּו ּגּופ ֹו ה ּניח  ר ּבנּו ְִִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשעלה 16היצירה  עד  ּביֹותר  ּגּופ ֹו זּכ אל ּיה ּו ורק  , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

כ ּו' ׁשּמּצד 17ּבג ּופ ֹו וההס ּתר  ההעלם  ּובגלל  . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַ

רחמים  להתע ֹורר ּות  ּגמ ּור  צ ּדיק  ּגם  צרי ְְְֲִִִִַַַַָָה ּגּוף ,

וג ֹו'. "ּכנׁשר " ענין ׁשּזה ּו ְְְִִֶֶֶֶַַר ּבים ,

התע ֹורר ּות CÈLÓÓeב ) להיֹות  ׁשּכדי ּבּמאמר , «¿ƒְְְְֲִִֵֶַַָ

ה ּתׁשּובה  ֿ ידי על  ר ּבים  ְְֲִִֵַַַַָרחמים 

ׁשּכת ּוב  מה   ּדר ֿ ועל  ה ּבכ ּיה , ענין להיֹות  ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָצרי

יבא ּו" "ּבבכי ֿ לבא  לעתיד  על 18על  ּגם  ׁשּקאי , ְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

איניׁש ּכׁשּידע  ֿ ׁשּכן וכל  ּגמ ּורים , ְְְִִִִִֵֶֶַַָָצ ּדיקים 

ׁשּצרי ּבוּדאי הרי כ ּו', ּומ ּצב ֹו מעמד ֹו ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָּבנפ ׁשיּה

רג ׁש מ ּצד  ּכפ ׁשּוט ֹו, ה ּבכ ּיה  ענין אצל ֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָלהיֹות 

וכמ ׁשל  העבר , על  ׁשר ֹוחץ 19החרטה  האדם  ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָ

 הל ל ּמה  ׁשּמתחרט  כ ּו' לט ּבֹוע  והתחיל  ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּבּנהר 

החסידים  לס ּפּור  ה ּמק ֹור  ׁשּזה ּו [וכ ּנראה  20לרחץ  ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָֹ

והתחרט  לט ּבֹוע  ׁשהתחיל  מ ּויטע ּבסק  ּגֹוי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָא ֹוד ֹות 

ה ּוא  ּבּנמ ׁשל  וד ּוגמת ֹו כ ּו'], לרח ֹוץ   הל ְְְְִִַַָָָָָל ּמה 

ּב"מים  ה ּזה  ּבע ֹולם  ּבּגּוף  ה ּנׁשמה  ירידת  ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָענין

כ ּו' ה ּפרנסה  טרד ֹות  ׁשהם  וכ ּיד ּוע 21ר ּבים " , ְְְִִֵֶַַַַַָָָ

לחמ ֹו יחסר  ּפן ׁשּירא  ה ּפרנסה , ּדטרד ֹות  ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשהענין

ועל  כ ּו', ירידה  עניני לכל  ההתחלה  ה ּוא  ְְְְְְְִִֵַַַָָָָוכ ּו',

עד  כ ּו', חרטה  ה ּתׁשּובה , ענין להיֹות  צרי ְְְֲִִִֶַַַָָָָזה 

ּׁשּכת ּוב  מה  ּגם  וזה ּו ּבכ ּיה . ׁשל  ע ֹוברי 22לא ֹופן ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָ

חכמינּו ודר ׁשּו ג ֹו', יׁשית ּוה ּו מעין ה ּבכא  ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָּבעמק 

על 23ז"ל  ׁשע ֹוברין אדם  ּבני א ּלּו - "ע ֹוברי " ְְְִֵֵֵֶַַָָ

ה ּקּב ׁשל  ׁשּבֹוכין רצ ֹונֹו - "ה ּבכא " ּגיה ּנם , להם  ׁשּמעמיקין - "עמק " "ה , ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּבדמע ֹות  ה ּבכ ּיה  ֿ ידי ׁשעל  הינּו, וכ ּו', ׁשיתין ׁשל  ּכמעין ּדמע ֹות  ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּומ ֹורידין

לבר ּור  לה ּגיע  צרי ׁשּלא  א ֹופן יׁש אמנם , כ ּו'. וה ּבר ּור  ה ּתק ּון נע ׂשה  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבּגיה ּנם 
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ח   

ה ּזה  ּבע ֹולם  ּבהיֹות ֹו ּכא ׁשר  והינּו, ּדגיה ּנם , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹוזּכּו

יׁש ֿ זה  ֿ ּפי ועל  כ ּו'. ּבבכ ּיה  ּבת ׁשּובה  ׁשב  ְְְִִִִֵֶַָָָה ּוא 

ג ֹו', ה ּבכא  ּבעמק  ע ֹוברי ּבּכת ּוב  ּפר ּוׁש ע ֹוד  ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָלפר ׁש

ה ּפרנסה  טרד ֹות  על  א ּלא ) ּגיה ּנם , על  (לא  ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּקאי

ה ּבכ ּיה  ֿ ידי על  ה ּתק ּון להיֹות  צרי זה  ׁשעל  ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָכ ּו',

ּכּנ"ל . ה ּתׁשּובה , ְֲַַַַַָּדעב ֹודת 

-CÈLÓÓeג ) ה ּתׁשּובה  ֿ ידי ׁשעל  ּבּמאמר , «¿ƒְְֲֵֶַַַַָָ

אברת ֹו", על  "יּׂשאה ּו ְֲִֵֶֶַַָָנע ׂשה 

אברין  רמ "ח  ׁשהם  ּפיק ּודין מרמ "ח  ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָלמעלה 

ּבחינת  המ ׁשי ולא  ׁשּפגם  ּדכיון ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹּדמל ּכא ,

לכן  ֿ ע ׂשה , מצ ֹות  רמ "ח  ֿ ידי על  ְְְֲִִֵֵֵַַַַָה ּלב ּוׁשים 

וזה ּו כ ּו'. מהם  למעלה  א ֹות ֹו ל ׂשאת  ְְְְִִֵֵֶֶַָָצריכים 

לרצ ֹון  ּכלים  הם  ּדכנפים  יּקחה ּו", ּכנפיו ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָ"יפר ֹוׂש

יֹותר 24העליֹון  ּגב ֹוּה ה ּוא  ה ּכלים  ׁשר ׁש והרי , ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּכּיד ּוע  ה ּוא 25מה ּלב ּוׁשים , ה ּכלים  ׁשּׁשרש  ְִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ׁשהיה  ּכמ ֹו ֿ ס ֹוף  האין ר ֹוׁשם  ׁשה ּוא  ְְִֵֵֶֶֶָָָָמה 'ר ׁשימ ּו'

העל ּיה  ענין יּובן ֿ ּפיֿזה  ועל  ה ּצמצ ּום . ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָלפני

ּכי  למ ּטה , ה ּנׁשמה  ירידת  ֿ ידי על  26ׁשּנע ׂשה  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

ה ּוא  ׁשר ׁשן - למ ּטה  ירידתן ק ֹודם  ְְְְִֶַַָָָָָָה ּנׁשמ ֹות 

ה ּכלים  למ ּטה 27מ ּפנימ ּיּות  ירידתן ֿ ידי ועל  , ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָ

הא ֹור ֹות , ּבבחינת  מתע ּלֹות  - ּבּגּוף  ְְְְִִִִֵַַַַָלהתל ּבׁש

(ּכלים  ּגרמ ֹוהי מ ּבחינת  היא  ׁשעל ּיתן ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָוהינּו,

וכ ּיד ּוע  ח ּיֹוהי, לבחינת  מה 'ר ׁשימ ּו') 26ׁשּׁשר ׁשם  ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

חד " וגרמ ֹוהי איה ּו חד , וח ּיֹוהי ׁש"איה ּו ,28ׁשאף  ְְְִִִִֶֶַַַַַ

ּדֹומה  אינֹו וגרמ ֹוהי'הרי ּד'איה ּו ה ּיח ּוד  א ֹופן ְְְֲִִִֵֵֶֶַַ

אמנם  וח ּיֹוהי'. ּד'איה ּו ה ּיח ּוד  זה 29לא ֹופן ּכל  , ְְְְִִִֶֶַַָָָ

ה ּפר ּוׁש לפי ר ֹוׁשם 30ה ּוא  רק  ה ּוא  ׁשה 'ר ׁשימ ּו' ְְִִֵֶֶַַָ

'ּגרמ ֹוהי' ּבין לח ּלק  ׁשּי ׁשאז ּבלבד , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהארה 

ה ּפר ּוׁש לפי אבל  ה ּוא 30ל 'ח ּיֹוהי'. ׁש'ר ׁשימ ּו' ְְְֲִִִֵֶַַָ
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בתחילתו.24) הנ"ל יונתי  המשך עת"ר 25)ראה סה"מ  שב . ע ' טו. ע ' ח "א תער"ב  המשך א. קסו, דא"ח ) (עם סידור ראה

ובכ"מ . ואילך. 59 ע ' ה'שי "ת ואילך. סו ע ' תרצ "ב  ואילך. כז יב .26)ע ' ע ' הנ"ל יונתי  המשך א.27)ראה עא, יתרו תו"א

ג. ח , שה"ש סע "ב ).28)לקו"ת (ג, בהקדמה תשמ "ו.29)תקו"ז כנשר ד"ה גם קצג.30)ראה ע ' תרנ"ט  סה"מ  גם ראה

רה. ע ' תר"ס 

    
‰iÎa ‰eL˙a L ‡e‰ ‰f‰ ÌÏBÚa B˙BÈ‰a L‡k ,eÈ‰Â¿«¿«¬∆ƒ¿»»«∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»

'eÎ לעיל כמבואר  חרטה, של  ברגשות .ומתעורר 
‡Îa‰ ˜ÓÚa ÈBÚ e˙ka Let „BÚ LÙÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈≈«»¿≈¿≈∆«»»

È‡wL ,'B‚היא B„Ë˙שהכוונה ÏÚ (‡l‡ ,Ìp‰Èb ÏÚ ‡Ï) ∆»≈…«≈ƒ…∆»«ƒ¿
Î ‰Òt‰'e ירידה לאדם שגורמות ««¿»»

הרוחני  ומצבו  Ê‰במעמדו  ÏÚL ,∆«∆
È„ÈŒÏÚ Ôe˜z‰ ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿«ƒ«¿≈
,‰eLz‰ ˙„BÚc ‰iÎa‰«¿ƒ»«¬««¿»

.Ï"pk««
ŒÏÚL ,Ó‡na CÈLÓÓe (‚«¿ƒ««¬»∆«

Y ‰eLz‰ È„È מתעלה האדם ¿≈«¿»
לאלוקות  ומתקרב ביותר  גבוהה לדרגה

ÏÚואזי  e‰‡OÈ" ‰NÚ«¬∆ƒ»≈«
,"B˙‡ היינו האברים, מעל  ∆¿»

ÔÈ„e˜Èt Á"ÓÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈««ƒƒ
,‡kÏÓc ÔÈ‡ Á"Ó Ì‰L∆≈««≈»ƒ¿«¿»

המאמר  בתחילת לעיל  ÔÂÈÎcכנזכר  ,¿≈»
˙ÈÁa CÈLÓ‰ ‡ÏÂ Ì‚tL∆»«¿…ƒ¿ƒ¿ƒ«

ÌÈLel‰ על הנמשכים הרוחניים «¿ƒ
Œ˙BˆÓהנשמה  Á"Ó È„ÈŒÏÚ«¿≈««ƒ¿
,‰NÚ מצווה שכל  בחסידות כמבואר  ¬≈

הנשמה  יכולה שדרכו  לבוש מוסיפה

האלוקי  האור  את לקלוט ֿ כך  בגן אחר 

‡B˙Bעדן  ˙‡NÏ ÌÈÎÈˆ ÔÎÏ ,»≈¿ƒƒ»≈
'eÎ Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ ולחבר ולקשר  ¿«¿»≈∆

באמצעות  שלא אלוקות עם אותו 

הלבושים.

e‰ÊÂ הכתוב בהמשך  הפנימי  הפירוש ¿∆
,"e‰ÁwÈ ÂÈÙk NBÙÈ"ƒ¿¿»»ƒ»≈
ÔBˆÏ ÌÈÏk Ì‰ ÌÈÙÎcƒ¿»«ƒ≈≈ƒ»»

ÔBÈÏÚ‰24, ראויים כלים כלומר , »∆¿
שיהיה  העליון  הרצון  ולקליטת לקבלת

בהם  ושורה בהם LL'נתפס' È‰Â«¬≈…∆
ÌÈÏk‰ מאיר ובאמצעותם שבהם «≈ƒ

ידי  (על  העליון  הרצון  ומתגלה

˙BÈהתשובה) dBb ‡e‰»«≈
ÌÈLel‰Ó ידי על  (שנעשים ≈«¿ƒ

Úe„ikהמצוות) ,25˘ML «»«∆…∆
'eÓÈL'‰Ó ‡e‰ ÌÈÏk‰«≈ƒ≈»¿ƒ
BÓk ÛBÒŒÔÈ‡‰ ÌLB ‡e‰L∆∆»≈¿

ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ ‰È‰L קודם שבתחילה, וחסידות בקבלה כמבואר  ∆»»ƒ¿≈«ƒ¿

עולמות  לברוא העליון  הרצון  וכשעלה גבול , בלי  סוף אין  אור  האיר  הבריאה,

מועט  אור  האיר  ֿ כך  ואחר  ֿ סוף האין  האור  של  צמצום נעשה מוגבלים ונבראים

מאור  מסויים 'רושם' נשאר  עדיין  הצמצום אחרי  גם אבל  וחוט, לקו  שנמשל 

וחסידות  בקבלה (וכידוע הכלים שורש הוא וממנו  ֿ גבול  הבלי  ֿ סוף האין 

האורות). משורש נעלה הכלים ששורש

‰iÏÚ‰ ÔÈÚ ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»ƒ¿«»¬ƒ»
˙„ÈÈ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈¿ƒ«

Èk ,‰hÓÏ ‰ÓLp‰26˙BÓLp‰ «¿»»¿«»ƒ«¿»
ÔLL  ‰hÓÏ Ô˙„ÈÈ Ì„B˜∆¿ƒ»»¿«»»¿»

ÌÈÏk‰ ˙eiÓÈtÓ ‡e‰27, ƒ¿ƒƒ«≈ƒ
‰hÓÏ Ô˙„ÈÈ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ»»¿«»
˙BlÚ˙Ó  Ûeba LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«ƒ¿«

,˙BB‡‰ ˙ÈÁa האורות והרי  ƒ¿ƒ«»
מהכלים  Ô˙iÏÚLנעלים ,eÈ‰Â¿«¿∆¬ƒ»»

הירידה בעקבות הנשמות È‰ƒ‡של 
È‰BÓb ˙ÈÁaÓ קודם היו  בה ƒ¿ƒ««¿ƒ

ÌLMLהירידה  ÌÈÏk)≈ƒ∆»¿»
'eÓÈL'‰Ó והארה רושם רק שהוא ≈»¿ƒ

ֿ סוף  האין  È‰BiÁ,מהאור  ˙ÈÁÏ (ƒ¿ƒ««ƒ
Úe„iÎÂ26Û‡Lהאורות  ¿«»«∆«

e‰È‡ ,„Á È‰BiÁÂ e‰È‡"L∆ƒ¿«ƒ«ƒ
"„Á È‰BÓ‚Â28, גם כלומר , ¿«¿ƒ«

אל  בטלים הכלים וגם האורות

עם  ומאוחדים עצמו , האלוקות

'וחיוהי ' שהוא עד  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

(והן  אחד  הם 'וגרמוהי ' הוא וכן 

בפני  מציאות אינם הכלים והן  האורות

זאת ,עצמה) ÓBc‰בכל  BÈ‡ È‰¬≈≈∆
'È‰BÓ‚Â e‰È‡'c „eÁi‰ ÔÙB‡∆«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
'È‰BiÁÂ e‰È‡'c „eÁi‰ ÔÙB‡Ï¿∆«ƒ¿ƒ¿«ƒ
האורות  של  ההתאחדות אופן  ובכל 

נעלית  יותר  אלוקות) לגלות (שעניינם

(שעניינם  הכלים של  מההתאחדות

האורות) את ולהגדיר  .להגביל 
ÌÓ‡29ÈÙÏ ‡e‰ ‰Ê Ïk , »¿»»∆¿ƒ

Let‰30‡e‰ 'eÓÈL'‰L «≈∆»¿ƒ
„Ïa ‰‡‰Â ÌLB ˜ מאור «∆¿∆»»ƒ¿«

עצמו , ֿ סוף lÁÏ˜האין  CiL Ê‡L∆»«»¿«≈
'È‰BiÁ'Ï 'È‰BÓb' ÔÈa ולקבוע ≈«¿ƒ¿«ƒ

(חיוהי ) האורות של  וייחוד  שהביטול 

(גרמוהי ). הכלים משל  נעלה ויותר  עמוק יותר  ‰Letהוא ÈÙÏ Ï‡30 ¬»¿ƒ«≈
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ט     

ּכל  ממ ּלא  ׁשהיה  ּכמ ֹו ֿ ס ֹוף  ֿ אין ּדא ֹור  ְְְֵֵֶֶַָָָָהר ֹוׁשם 

ּבין  לח ּלק  ׁשּי לא  אזי ה ּצמצ ּום , לפני ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהחלל 

ל ֹומר   צרי ֿ זה  ֿ ּפי  ועל  ל 'ח ּיֹוהי'. ְְְִִִִֶַַַַָ'ּגרמ ֹוהי'

למעלה  היא  למ ּטה  ה ּירידה  ֿ ידי ׁשעל  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהעל ּיה 

למעלה  היא  ׁשהעל ּיה  והינּו, ח ּיֹוהי, מ ּבחינת  ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָּגם 

הוי' הא ֹור ֹות 31מ ּׁשם  ּבחינת  ּדהינּו,32(ׁשה ּוא  ,( ְְְֲִִֵֶַַָָָ

צמצ ּום  ׁשענינן הוי', ׁשם  מא ֹות ּיֹות  ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָלמעלה 

והת ּפּׁשט ּות  המ ׁשכה  למעלה 33והת ּפּׁשט ּות  ועד  , ְְְְְְְְְְִִַַַַַָָָ

ל ֹו ׁשאין ועד  ּפר ּוׁש, ל ֹו ׁשאין סתם , הוי' ְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָמ ּׁשם 

כ ּו' ֿ ידי 34א ֹות ּיֹות  על  זֹו לבחינה  ׁשּמּגיעים  , ְְִִִִִֵֶַַָ

כ ּו'. ר ּבים  רחמים  ְְֲִִִַַהתע ֹורר ּות 

על e‰ÊÂד ) יּׂשאה ּו ג ֹו' ק ּנֹו יעיר  "ּכנׁשר  ¿∆ְִִִֵֶֶַָָ

ּגֹודל  על  מ ֹורה  זה  ׁשּכת ּוב  ְֶֶֶֶֶַָָאברת ֹו",

ּכל  א ּלא  צ ּדיקים , רק  לא  יׂשראל , ׁשל  ְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹמעלתן

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו מ ּיׂשראל , ואחד  ּכּולם 35אחד  וע ּמ ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ג ֹו' ידי מע ׂשה  מ ּטעי נצר  (להיֹותם ) ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָצ ּדיקים ,

מ ּיׂשראל  ואחד  אחד  ׁשּכל  ה ּכת ּוב ), ּכהמ ׁש)ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

נצחי  ּבא ֹופן ׁשּקּיּומם  ה ּקּב"ה , ידי מע ׂשה  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָה ּוא 

ּכלל  ׁשינּוי ּבֹו ׁשּי יכ ֹול 36ׁשּלא  זה  ׁשענין א ּלא  , ְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

ּתהי  א ֹות ֹו "מ ׁשּביעים  זה  ועל  ּבהעלם , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַלהיֹות 

ּגּופא 37צ ּדיק " ּומ ּזה  ּבגיל ּוי, ּגם  ויבא  ׁשּיּומ ׁש , ְְְִִִֶֶַַַָָֹ

לא  איל ּו ׁשהרי ּבהעלם , יׁשנֹו זה  ׁשענין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹמ ּוכח 

ׁשאינֹו ּבהעלם  לא  אפיל ּו ּבהעלם , ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָֹהיה 

ּגיל ּוי, לידי ׁשּיבא  אפ ׁשר  היה  לא  ְְִִִִֵֶֶָָָָֹֹּבמציא ּות ,

 ּכרח ֿ על  צ ּדיק ", ּתהי א ֹות ֹו ׁש"ּמׁשּביעים  ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָוכיון

ּבבחינת  א ֹו ּבהעלם , יׁשנֹו זה  ׁשענין ל ֹומר , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָצרי

כ ּו' יכ ֹול 38עיּבּור  ויגיעה  עב ֹודה  ֿ ידי על  ולכן , ְְֲִִִֵֵַָָָָ
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ג.31) שם, פרשתנו לקו"ת גם תיז.32)ראה ע ' ח "א תער"ב  המשך שסו 33)ראה ע ' תרנ"ו סה"מ  בשלח . ר"פ  לקו"ת ראה

בהמשך 34)ואילך. נתבאר ואילך. א ה, בשל"ה הובא א). (ד, ההוי ' שער הראשון חלק  גיקטליא) (להר"י  אגוז גנת ראה

קסב ). ע ' תש"כ (סה"מ  פ "ג תש"כ ה' שויתי  ד"ה גם וראה שם. תער"ב  המשך תלא. ע ' וראה 35)תרס "ו כא. ס , ישעי '

חלק . ר"פ  קמז.36)סנהדרין ע ' ח "א באג"ק  הובא ספ "ג. התשובה תיקוני  שער המלך עמק  ב .37)ראה ל, ראה 38)נדה

פי "ד. תניא

    
‡lÓÓ ‰È‰L BÓk ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡c ÌLB‰ ‡e‰ 'eÓÈL'L∆¿ƒ»∆¿≈¿∆»»¿«≈

,ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ ÏÏÁ‰ Ïk אלא ומצומצמת מועטת הארה רק לא »∆»»ƒ¿≈«ƒ¿
עצמו , ֿ סוף האין  של  'È‰BÓb''רושם' ÔÈa ˜lÁÏ CiL ‡Ï ÈÊ‡¬«…«»¿«≈≈«¿ƒ

'È‰BiÁ'Ï.בתכלית ומאוחדים בתכלית בטלים 'גרמוהי  ÊŒÈtŒÏÚÂ‰וגם ¿«ƒ¿«ƒ∆
ב'רשימו ' השני  הפירוש CÈ»̂ƒלפי 

‰iÏÚ‰L ÓBÏ הנשמה של  «∆»¬ƒ»
‡È‰ ‰hÓÏ ‰„Èi‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿ƒ»¿«»ƒ

עד  ÈÁaÓ˙עלייה Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ¿ƒ«
‡È‰ ‰iÏÚ‰L ,eÈ‰Â ,È‰BiÁ«ƒ¿«¿∆»¬ƒ»ƒ

'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ31‡e‰L) ¿«¿»ƒ≈¬»»∆
˙BB‡‰ ˙ÈÁa32,eÈ‰c ,( ¿ƒ«»¿«¿

,'ÈÂ‰ ÌL ˙Bi˙B‡Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈ƒ≈¬»»
˙eËMt˙‰Â ÌeˆÓˆ ÔÈÚL∆ƒ¿»»ƒ¿¿ƒ¿«¿

˙eËMt˙‰Â ‰ÎLÓ‰33, «¿»»¿ƒ¿«¿
שבתניא  התשובה' ב'אגרת כמבואר 

נקודה  בחינת שהיא "היו "ד  ד ), (פרק

שהיא  יתברך  לחכמתו  מרמזת לבד 

שבאה  קודם והסתר  העלם בבחינת

שבאה  ואחר  התפשטות... לבחינת

ההשגה  וגילוי  התפשטות לבחינת

ה"א  באות ונרמזת נכללת וההבנה...

לרוחב... התפשטות בחינת לה שיש

בחסידות  ומבואר  לאורך ", וגם

אינו  יו "ד  אות של  והסתר  שההעלם

וכוונתו  הדין  ממידת שנובע צמצום

שהוא  לצמצום אלא השפעה למנוע

ההשפעה, מתהליך  נפרד  בלתי  חלק

בקצרה  לתלמידו  מתמצת שהרב כשם

שהאותיות  מבואר  ועוד  עמוק. רעיון 

והתפשטות  לצמצום רומזות וה"א יו "ד 

להמשכת  רומזות וה"א וא"ו  והאותיות

וגם  למטה מלמעלה השפע וירידת

והמשכה  יו "ד  כמו  שראשה וא"ו  האות

יש  שתחילה כך  על  רומזת ארוך  בקו 

התפשטות  ישנה ֿ כך  ואחר  צמצום

כמו  האחרונה, הה"א וגם והמשכה.

להתפשטות רומזת »¿ÚÂ„הראשונה,
BÏ ÔÈ‡L „ÚÂ ,Let BÏ ÔÈ‡L ,Ì˙Ò 'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈¬»»¿»∆≈≈¿«∆≈

'eÎ ˙Bi˙B‡34˙eBÚ˙‰ È„ÈŒÏÚ BÊ ‰ÈÁÏ ÌÈÚÈbnL , ƒ∆«ƒƒƒ¿ƒ»«¿≈ƒ¿¿
.'eÎ ÌÈa ÌÈÓÁ«¬ƒ«ƒ

,"B˙‡ ÏÚ e‰‡OÈ 'B‚ Bp˜ ÈÚÈ Lk" e‰ÊÂ („e˙kL ¿∆¿∆∆»ƒƒƒ»≈«∆¿»∆»
,ÌÈ˜Ècˆ ˜ ‡Ï ,Ï‡NÈ ÏL Ô˙ÏÚÓ Ï„Bb ÏÚ ‰BÓ ‰Ê∆∆«∆«¬»»∆ƒ¿»≈…««ƒƒ

e˙kL BÓk ,Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ‡l‡35ÌÏek CnÚÂ ∆»»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈¿∆»¿«≈»
CLÓ‰k) 'B‚ È„È ‰NÚÓ ÈÚhÓ ˆ (Ì˙BÈ‰Ï) ,ÌÈ˜Èc«̂ƒƒƒ¿»≈∆«»««¬≈»«¿∆¿≈

,(e˙k‰ לכך הסיבה כלומר , «»
הכלל ) מן  יוצא (ללא כולם ש"ועמך 

כיוון  היא ‡Á„צדיקים" ÏkL∆»∆»
‰NÚÓ ‡e‰ Ï‡NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈«¬≈
ÔÙB‡a ÌÓeiwL ,‰"aw‰ È„È¿≈«»»∆ƒ»¿∆
ÈeÈL Ba CiL ‡lL ÈÁˆƒ¿ƒ∆…«»ƒ

ÏÏk36, שיכול אדם בני  כמעשי  לא ¿»
לנצח  קיימים ואינם שינוי  בהם להיות

‰Ê ÔÈÚL ‡l‡ הגדולה המעלה ∆»∆ƒ¿»∆
יהודי  בכל  קיימת שבאמת «ÏBÎÈהזו 

‰Ê ÏÚÂ ,ÌÏÚ‰a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆¿≈¿«∆
B˙B‡ ÌÈÚÈaLÓ" קודם נשמה כל  «¿ƒƒ

הזה לעולם ˆÈc˜"ירידתה È‰z37, ¿ƒ«ƒ
,ÈeÏÈ‚a Ìb ‡ÈÂ CLÓeiL∆¿«¿»…«¿ƒ

‡Ùeb ‰fÓe עצמוÔÈÚL ÁÎeÓ ƒ∆»»∆ƒ¿»
eÏÈ‡ È‰L ,ÌÏÚ‰a BLÈ ‰Ê∆∆¿¿∆¿≈∆¬≈ƒ
‡Ï eÏÈÙ‡ ,ÌÏÚ‰a ‰È‰ ‡Ï…»»¿∆¿≈¬ƒ…

,˙e‡ÈˆÓa BÈ‡L ÌÏÚ‰a, שכן ¿∆¿≈∆≈ƒ¿ƒ
אינו  ורק במציאות שישנו  העלם ישנו 

ב'צור  האש מציאות (כמו  מתגלה

ממנה  להפיק שאפשר  אבן  – החלמיש'

אינו  עתה שלעת העלם וישנו  אש),

מעלה  אם ובעניננו  במציאות, כלל  קיים

קיימת  היתה לא ישראל  בנשמות זו 

(שהוא  במציאות שאינו  בהעלם לפחות

ביותר ) גדול  ‡LÙהעלם ‰È‰ ‡Ï…»»∆¿»
ÔÂÈÎÂיתכן  ,ÈeÏÈb È„ÈÏ ‡iL∆»…ƒ≈ƒ¿≈»

È‰z B˙B‡ ÌÈÚÈaLn"L∆«¿ƒƒ¿ƒ
"˜Ècˆ אחד לכל  היא הזו  והדרישה «ƒ

מישראל , ˆCÈואחד  EÁkŒÏÚ«»¿¬»ƒ
BLÈ ‰Ê ÔÈÚL ,ÓBÏ«∆ƒ¿»∆∆¿
eaÈÚ ˙ÈÁa B‡ ,ÌÏÚ‰a¿∆¿≈ƒ¿ƒ«ƒ

'eÎ38, קיים דבר  שבו  אופן  זה שגם

שכאשר  'צדיק' מדריגת לעניין  התניא בספר  שמובא (וכפי  בהעלם הוא אבל 
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י   

ואחד  אחד  ּכל  מ ּגיע  זה  ּומ ּצד  ּגיל ּוי. לידי ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹלבא 

לבחינת  עד  הוי', מ ּׁשם  למעלה  ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָמ ּיׂשראל 

הנהגת  ולכן כ ּו'. וס ּבה  עלה  ל ֹו ׁשאין ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהעצמ ּות 

ׁשּנֹוׂשא  ה ּנׁשר  ּכמ ֹו היא  יׂשראל  ּבני עם  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָה ּקּב"ה 

החץ  ׁשּיּכנס  מ ּוטב  ּבאמר ֹו ּכנפיו על  ּבניו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָאת 

ּכן 39ּבי  ל ֹומר  ׁשּי אי ׁשּלכא ֹורה  ׁשאף  והינּו, , ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשל  ֿ ּדין ׁשּבית  ק ּוׁשיא  זֹו הרי ה ּקּב"ה , ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָלג ּבי

אמנם  וזה ּו להק ּב"ה , וט ֹוענים  ּתֹובעים  ְְְְְְֲִִֶַַָָָָָמעלה 

ֿ כן  ֿ ּפי ֿ על  אף  אבל  ה ּקּב"ה , אצל  ק ׁשה  ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָענין

ׁשּלמעלה  ּבא ֹופן יׂשראל  ּבני עם  ה ּקּב"ה  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמתנהג 

כ ּו' .40מח ׁשּבֹונֹות  ְֵֶ
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עה"פ .39) (המו"ל).40)פירש"י  הסיום חסר

    
של  בנשמתו  'מתעברת' שנשמת לפעמים יש נשמה של  'גלגול ' שיש שכשם

צדיק) אינו  שמצידו  ≈«¿ÔÎÏÂמישהו 
ÏBÎÈ ‰ÚÈ‚ÈÂ ‰„BÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬»ƒƒ»»

ÈeÏÈb È„ÈÏ ‡Ï מעלתו של  »…ƒ≈ƒ
בהעלם. הנמצאת Ê‰הגדולה „vÓeƒ«∆

Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÚÈbÓ«ƒ«»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
„Ú ,'ÈÂ‰ ÌMÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈¬»»«
BÏ ÔÈ‡L ˙eÓˆÚ‰ ˙ÈÁÏƒ¿ƒ«»«¿∆≈

'eÎ ‰aÒÂ ‰ÏÚ.קיים הוא בגללה ƒ»¿ƒ»
ÔÎÏÂ, ישראל של  מעלתם גודל  מצד  ¿»≈

לעיל , ÌÚכאמור  ‰"aw‰ ˙‚‰‰«¿»««»»ƒ
Lp‰ BÓk ‡È‰ Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«∆∆
ÂÈÙk ÏÚ ÂÈa ˙‡ ‡NBpL∆≈∆»»«¿»»

Èa ıÁ‰ ÒkiL ËeÓ BÓ‡a39 על רש"י  מפירוש לעיל  (כמובא ¿»¿»∆ƒ»≈«≈ƒ
B‡ÎlL‰הכתוב), Û‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆ƒ¿»

Ôk ÓBÏ CiL CÈ‡ החץ "יכנס ≈«»«≈
BÊבי " È‰ ,‰"aw‰ Èa‚Ï¿«≈«»»¬≈

‰ÏÚÓ ÏL ÔÈcŒ˙ÈaL ‡ÈLe˜¿»∆≈ƒ∆«¿»
,‰"a˜‰Ï ÌÈÚBËÂ ÌÈÚBz¿ƒ¿¬ƒ¿«»»
Ïˆ‡ ‰L˜ ÔÈÚ ÌÓ‡ e‰ÊÂ¿∆»¿»ƒ¿»»∆≈∆
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï‡ ,‰"aw‰«»»¬»««ƒ≈

הקושי  ‰aw"‰למרות ‚‰˙Óƒ¿«≈«»»
ÔÙB‡a Ï‡NÈ Èa ÌÚƒ¿≈ƒ¿»≈¿∆

'eÎ ˙BBaLÁÓ ‰ÏÚÓlL40 ∆¿«¿»≈∆¿
כאמור  אותם, ונושא עליהם ומרחם

לעיל .
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המשך ביאור למס' מנחות ליום ראשון עמ' ב



יי

    


(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
˙k מעלה המ ֹוני מלאכים  אלקינּו ה '  ל יּתנּו ∆∆ְְְְֱֲִִֵֵַַָָֹ

מ ּטה  קב ּוצי יׂשראל  ענין 1וע ּמ וה ּוא  , ְְְְְְִִֵֵַַַָָ

ׁשּברא ׁשֿ א ּלא  ֿ ה ּׁשנה , ּברא ׁש ׁשּנע ׂשית  ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹההכ ּתרה 

"ּבּכסה " זה  הרי ח ּגנּו",2ה ּׁשנה  "ליֹום  ּכ ֿ ואחר  , ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּבגיל ּוי  ּובא  נמ ׁש זה  הרי ה ּסּכֹות , וזה ּו3ּבחג  . ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֻ

ּׁשּכת ּוב  מה  הרא ׁשֹון 4ּגם  ּבּיֹום  לכם  ּולקח ּתם  ְְִֶֶֶַַַַָָָ

ּבספרים  ואיתא  הרא ׁשֹון"5וג ֹו', ׁש"ּבּיֹום  ְְְִִִִֶַָָָ

ההכ ּתרה  ענין נמ ׁש ׁשאז לפי  ּכתר , ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּבגימטר ּיא 

אר ּבעה  לקיחת  ֿ ידי על  נע ׂשה  זה  וענין ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָּבגיל ּוי.

ג ֹו' לכם  ּולקח ּתם  ּבּכת ּוב  ׁשּממ ׁשי ּכפי ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָמינים ,

וערבי  עב ֹות  עץ  וענף  ּתמרים  ּכּפת  הדר  עץ  ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹּפרי

מינים  אר ּבעה  נבחר ּו ל ּמה  להבין, וצרי ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָנחל .

ענין  וגיל ּוי המ ׁשכת  ּתהיה  ֿ ידם  ׁשעל  ּדוקא  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָא ּלּו

ּבזה  ּומבאר  ׁשּנבחר ּו6ההכ ּתרה . ׁשה ּטעם  , ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹ

מ ֹורים  ׁשהם  לפי ה ּוא  ּדוקא  א ּלּו מינים  ְְְִִִִֵֵֶַַָָָאר ּבעה 

ֿ ה ּׁשנה  ׁשּברא ׁש ּדכ ׁשם  והינּו, האחד ּות , ענין ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹעל 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו האחד ּות , ענין נּצבים 7יׁשנֹו א ּתם  ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָ

ּכאחד  לאחדים  ג ֹו', ּכלכם  צרי8ה ּיֹום  כן ּכמ ֹו , ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשּבא  ה ּסּכֹות  ּדחג  ּבעב ֹודה  האחד ּות  ענין ְְְְֲִִֶַַַַָָָָֻלהיֹות 

לקיחת  ענין ׁשּזה ּו ֿ ה ּׁשנה , לרא ׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹּבהמ ׁש

א  האחד ּות . ענין על  ׁשּמֹורים  ה ּמינים  אר ּבעת  ְְְִִִִֶַַַַַַַַָ

ּבאר ּבעת  ׁשהרי עדין, מס ּפיק  אינֹו זה  ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַּבא ּור 

ּגם  א ּלא ) האחד ּות , ענין רק  (לא  יׁשנֹו ְְְִִִֶֶַַַַַָָֹה ּמינים 

מ ּׁשנה  ּבאילנֹו ׁשּדר  ׁשם  על  הדר  עץ  ּפרי נקרא  האתר ֹוג  ּדה ּנה , הר ּבּוי. ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָענין

ׁשּזה 9ל ׁשנה  אף  ֿ ּכן ואם  ה ּׁשנה , ּתק ּופ ֹות  ּדאר ּבע  האוירים  ׁשנּוי ׁשּסֹובל  והינּו, , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

יׁש הרי האחד ּות , ענין על  מ ֹורה  ה ּׁשנה  ּתק ּופ ֹות  ּדאר ּבע  האוירים  ׁשנּוי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּסֹובל 
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מוסף .1) תפילת קדושת ואילך.2)נוסח  סע "א ח , ר"ה וראה ד. פא, ואילך.3)תהלים סע "ג נד, ר"ה דרושי  לקו"ת ראה

ב . רלה, דא"ח  עם מ .4)סידור כג, ד.5)אמור פה, שמע "צ  בלקו"ת הובא - עמוקות הזקן 6)מגלה אדמו"ר מאמרי  ראה

לכם  ולקחתם סד"ה פפ "ז. תרל"ז וככה המשך ואילך. ד רסד, שם ואילך. ג רסא, הלולב  שער סידור תמז. ע ' ח "א תקס "ח 

ועוד. תרעט ). ע ' ח "ב  תער"ב  (המשך ט .7)העת"ר כט , נצבים.8)נצבים ר"פ  א.9)לקו"ת לה, סוכה

    
אומרים: מוסף תפילת של  ה'קדושה' בנוסח

EnÚÂ ‰ÏÚÓ ÈBÓ‰ ÌÈÎ‡ÏÓ eÈ˜Ï‡ '‰ EÏ ezÈ ˙k∆∆ƒ¿¿¡…≈«¿»ƒ¬≈«¿»¿«¿
‰hÓ Èˆe˜ Ï‡NÈ1‡e‰Â , ֿ ֿ ברוך  לקדוש שנותנים זו  אמירה תוכן  ƒ¿»≈¿≈«»¿

הוא  'כתר ', ‰‰zÎ‰הוא ÔÈÚ למלך ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש ÈNÚpL˙של  ƒ¿«««¿»»∆«¬≈
‰M‰ŒL‡a בשנה שנה מידי  ¿…«»»

השנה  סיום שעם (לאחר  מחדש

על  למלוך  האלוקי  הרצון  החולפת,

מסתלק  חיות בהם ולהשפיע העולמות

כמבואר  מחדש, אותו  לעורר  וצריך 

וחסידות), בקבלה «∆‡l‡בהרחבה
‰Ê È‰ ‰M‰ŒL‡aL∆¿…«»»¬≈∆

"‰Òka"2,,והעלם בכיסוי  «∆∆
‚Áa ,"ebÁ ÌBÈÏ" CkŒÁ‡Â¿««»¿«≈¿«
‡e CLÓ ‰Ê È‰ ,˙Bkq‰«À¬≈∆ƒ¿»»

ÈeÏÈ‚a3 בחודש "תקעו  ככתוב ¿ƒ
מה  כלומר , חגנו ", ליום בכסה שופר ,

'בכסה', השנה בראש ונמשך  שנפעל 

הסוכות. בחג  מתגלה בהעלם,

e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ4 מצוות על  ¿∆««∆»
לולב, (אתרוג , המינים ארבעת נטילת

הסוכות  בחג  ערבות) הדסים,

ÔBL‡‰ ÌBia ÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe¿«¿∆»∆«»ƒ
בתשרי ) (בט"ו  החג  עץ B‚Â'של  "פרי  ¿

ÌÈÙÒa5מובא È‡Â˙‡הדר ...", ¿ƒ»ƒ¿»ƒ
‡iËÓÈ‚a "ÔBL‡‰ ÌBia"L∆«»ƒ¿ƒ«¿ƒ»

Ê‡L ÈÙÏ ,˙k הסוכות בחג  ∆∆¿ƒ∆»
‰zÎ‰‰ ÔÈÚ CLÓ שנפעל ƒ¿»ƒ¿«««¿»»

בהעלם  השנה ÔÈÚÂבראש .ÈeÏÈ‚a¿ƒ¿ƒ¿»
‰Ê ֿ ֿ ברוך  הקדוש הכתרת גילוי  של  ∆

העולם  על  למלך  ŒÏÚהוא ‰NÚ«¬∆«
,ÌÈÈÓ ‰Úa‡ ˙ÁÈ˜Ï È„È¿≈¿ƒ««¿»»ƒƒ
e˙ka CÈLÓnL ÈÙk¿ƒ∆«¿ƒ«»

'B‚ ÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe את ומפרט ¿«¿∆»∆
המינים  ‰„ארבעת ıÚ Èt אתרוג ¿ƒ≈»»

ÌÈÓz ˙tk לולבıÚ ÛÚÂ «…¿»ƒ«¬«≈
˙BÚ הדסÏÁ ÈÚÂ.ערבות »¿«¿≈»«

eÁ ‰nÏ ,ÔÈ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿»ƒ»»ƒ¿¬
‡˜Âc el‡ ÌÈÈÓ ‰Úa‡«¿»»ƒƒ≈«¿»
˙ÎLÓ‰ ‰È‰z Ì„ÈŒÏÚL∆«»»ƒ¿∆«¿»«

‰zÎ‰‰ ÔÈÚ ÈeÏÈ‚Â של ¿ƒƒ¿«««¿»»
העולם? על  למלך  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

‰Êa ‡Óe6,החסידות ÌÈÈÓבתורת ‰Úa‡ eÁpL ÌÚh‰L ¿…»»∆∆«««∆ƒ¿¬«¿»»ƒƒ
,˙e„Á‡‰ ÔÈÚ ÏÚ ÌÈBÓ Ì‰L ÈÙÏ ‡e‰ ‡˜Âc el‡ כפי ≈«¿»¿ƒ∆≈ƒ«ƒ¿«»«¿

להלן , ÔÈÚשיוסבר  BLÈ ‰M‰ŒL‡aL ÌLÎc ,eÈ‰Â¿«¿ƒ¿≈∆¿…«»»∆¿ƒ¿«
˙e„Á‡‰ מתבטלים כאחד  שכולם ישראל  בעם והדרגות הסוגים כל  של  »«¿

ומקבלים  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש לפני 

מלכותו , את e˙kLעליהם BÓk7 ¿∆»
,'B‚ ÌÎÏk ÌBi‰ ÌÈv Ìz‡«∆ƒ»ƒ«À¿∆

שבטיכם" עציך מ"ראשיכם "חוטב עד 

מימך ", Á‡k„ושואב ÌÈ„Á‡Ï8, «¬»ƒ¿∆»
ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ÔÎ BÓk¿≈»ƒƒ¿ƒ¿«

‰„BÚa ˙e„Á‡‰ של הרוחנית »«¿»¬»
aL‡האדם  ˙Bkq‰ ‚Ác¿««À∆»

e‰fL ,‰M‰ŒL‡Ï CLÓ‰a¿∆¿≈¿…«»»∆∆
ÌÈÈn‰ ˙Úa‡ ˙ÁÈ˜Ï ÔÈÚƒ¿«¿ƒ««¿«««ƒƒ
.˙e„Á‡‰ ÔÈÚ ÏÚ ÌÈBnL∆ƒ«ƒ¿«»«¿
˜ÈtÒÓ BÈ‡ ‰Ê e‡a C‡«≈∆≈«¿ƒ
ÌÈÈn‰ ˙Úa‡a È‰L ,ÔÈ„Ú¬«ƒ∆¬≈¿«¿«««ƒƒ
,˙e„Á‡‰ ÔÈÚ ˜ ‡Ï) BLÈ∆¿…«ƒ¿«»«¿

Èea‰ ÔÈÚ Ìb (‡l‡ ולכאורה ∆»«ƒ¿«»ƒ
האחדות. היפך  הוא ≈p‰c¿ƒ‰,הריבוי 

„‰ ıÚ Èt ‡˜ ‚B˙‡‰»∆¿ƒ¿»¿ƒ≈»»
הכתוב  שלשון  ז "ל  חכמינו  ודרשו 

הוא  cL(גם)"הדר " ÌL ÏÚ«≈∆»
‰LÏ ‰MÓ BÏÈ‡a9 לו ואין  ¿ƒ»ƒ»»¿»»

השנה  במהלך  מיוחדת ותקופה עונה

גדל , הוא ÏBqLשבה ,eÈ‰Â¿«¿∆≈
ÌÈÈÂ‡‰ ÈeL' מקבל' האתרוג  ƒ»¬ƒƒ

השונים  באקלימים »¿»¿Úa‡cוגודל 
,‰M‰ ˙BÙe˜z אביב חורף, סתיו , ¿«»»

ÏBqLקיץ  ‰fL Û‡ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈«∆∆∆≈
Úa‡cהאתרוג  ÌÈÈÂ‡‰ ÈeLƒ»¬ƒƒ¿«¿«

ÔÈÚ ÏÚ ‰BÓ ‰M‰ ˙BÙe˜z¿«»»∆«ƒ¿«
˙e„Á‡‰ על מלמד  הדבר  שהרי  »«¿

תקופות  וכל  העונות לכל  שייכותו 

מסוימת, ותקופה לעונה רק ולא השנה

‰Êa LÈ È‰ האתרוג בהתאמת ¬≈≈»∆
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יב    

ּתק ּופ ֹות  ּדאר ּבע  וה ּׁשנּויים  ההתח ּלק ּות  ּגם  ְְְְְְִִִֶַַַַַַָּבזה 

ּתמרים , ּכּפת  ה ּנקרא  ּבּלּולב  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹה ּׁשנה .

ז"ל  חכמינּו עליו 10ואמר ּו להיֹות  ׁשּצריכים  ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

זה  עם  זה  ּכפ ּותים  היֹותם  עם  ה ּנה  ְְֱִִִִִֵֶֶָּכפ ּותים ,

עלה  ולא  עלים  ר ּבּוי הם  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְְְִִִֵֶַָָָָֹּבאחד ּות ,

ּד'ּכפ ּות ', הענין ׁשּי לא  אחד  ּבעלה  ׁשהרי ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאחד ,

ּכפ ּותים , ׁשּיהיּו ׁשּי עלים  ר ּבּוי ּכׁשּיׁשנם  ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָורק 

ענין  על  מ ֹורה  ּכפ ּותים  ׁשהיֹותם  אף  ֿ ּכן ְְְֱִִִֵֶֶַַַָואם 

ר ּבּוי, ׁשל  ענין ּגם  ּכאן יׁש ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְְִִִֵֶַַָָָָָהאחד ּות ,

ׁשּצרי עב ֹות , עץ  ּבענף  וכן עלים . ריּבּוי ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָלהיֹותם 

קינא  ּבחד  ּתלתא  ׁשהיֹותם 11להיֹות  אף  הרי , ְְְֱֲִִֵֶַַָָָָ

מ ּכל ֿ אחד ּות , ׁשל  ענין ה ּוא  אחד  ּבקנה  ְְְִִִֶֶֶַָָָָע ֹולים 

ׁשּצריכים  ר ּבּוי, ׁשל  ענין ּגם  ּכאן יׁש ְְִִִִֵֶֶַָָָמק ֹום 

ּבערבי  כן ּוכמ ֹו אחד . ולא  ּדוקא  ׁשל ׁשה  ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹלהיֹות 

ּבאחוה  ׁשּגדלים  ׁשּי12נחל , האחוה  ענין הרי , ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּכא ׁשר  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ר ּבּוי, ׁשּיׁש ּבמק ֹום  רק  ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָל ֹומר 

אחוה , ׁשל  ענין ל ֹומר  ׁשּי לא  - אחד  רק  ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹיׁש

ׁשּכת ּוב  ל ֹו.13ּוכמ ֹו אין ואח  ּבן ּגם  ג ֹו' אחד  יׁש ְְֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשל  ענין ּגם  יׁשנֹו ה ּמינים  ׁשּבאר ּבעת  ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָונמצא ,

ּדרא ׁשֿ העב ֹודה  ּכמ ֹו זה  ואין והתח ּלק ּות , ְְְְְְֲִִֵֶַָָֹר ּבּוי

אחד ּות  ׁשל  ּבא ֹופן ׁשהיא  ֿ ה ּכּפּורים  ויֹום  ְְְִִִֶֶֶַַַָָה ּׁשנה 

ּכל  ֿ ה ּׁשנה  ׁשּברא ׁש ׁשּזה ּו והתח ּלק ּות , ר ּבּוי ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹללא 

ּבּׁשֹופר  ּכׁשרים  ֿ ה ּכּפּורים 14ה ּקֹול ֹות  ּוביֹום  , ְְִִִֵַַַָ

ּבבג היא  ּבד העב ֹודה  ּבבד 15די ּבד  ׁשּמֹורה 16, , ְְְֲִִֵֶֶַַַָָ

האחד ּות  הר ּבּוי 17על  ׁשלילת  ׁשּזה ּו , ְְִִֶֶַַַָָ

ְְְִַַוההתח ּלק ּות .

לעיל ÔÈ‰Ïeב ) ּׁשּנת ּבאר  מה  ּתחלה  להק ּדים  צרי "אר ֹוממ 18זה , ּבענין ¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

" ה ּמל הפכ ּיים ,19אלקי ּפיר ּוׁשים  ׁשני יׁש "אלקי" ׁשּבתבת  , ְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

לקח  הארץ  אילי את  (ּכמ ֹו ּכח  ל ׁשֹון ה ּוא  "אלקי" אלק ּות ,20ׁשהרי ל ׁשֹון וגם  ,( ְְְְֱֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
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ס "ג.10) סתרמ "ה או"ח  אדה"ז שו"ע  א. לב , סוכה שם 11)ראה אדה"ז שו"ע  ס "ג. סתרמ "ו שם טושו"ע  ב . שם, סוכה

שם.12)ס "ב . וסידור הזקן, אדמו"ר במאמרי  הובא - ח .13)פירש"י  ד, ב .14)קהלת כז, ד.15)ר"ה טז, ראה 16)אחרי 

ובפירש"י . ב  יח , סוכות 17)זבחים האמצעי  אדמו"ר מאמרי  ואילך). א (כח , ואילך פ "ב  יוהכ"פ  שער ראש עטרת ראה

ועוד. ואילך. א'רלב  ע ' ח "ד) היו 18)(דברים זה 5).ד"ה ע ' חמ "א התוועדויות - מנחם (תורת פ "ג מעשיך  תחלת ם

א.19) קמה, יג.20)תהלים יז, יחזקאל

    
השנה  עונות BÙe˜z˙לארבע Úa‡c ÌÈÈeM‰Â ˙e˜lÁ˙‰‰ Ìb««ƒ¿«¿¿«ƒƒ¿«¿«¿
‰M‰.האחדות היפך  הם ושינויים התחלקות והרי  «»»

eÈÓÎÁ eÓ‡Â ,ÌÈÓz ˙tk ‡˜p‰ Ïela ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆«»«ƒ¿»«…¿»ƒ¿»¿¬»≈
Ï"Ê10,ÌÈ˙eÙk ÂÈÏÚ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈvL,לזה זה ומחוברים קשורים «∆¿ƒƒƒ¿»»¿ƒ

‰Ê ÌÈ˙eÙk Ì˙BÈ‰ ÌÚ ‰p‰ƒ≈ƒ¡»¿ƒ∆
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙e„Á‡a ‰Ê ÌÚƒ∆¿«¿ƒ»»
‰ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÏÚ Èea Ì‰≈ƒ»ƒ¿…»∆
‡Ï „Á‡ ‰ÏÚa È‰L ,„Á‡∆»∆¬≈¿»∆∆»…

'˙eÙk'c ÔÈÚ‰ CiL קשור «»»ƒ¿»¿»
אחד , רק הוא שהרי  »¿Â˜באחרים

CiL ÌÈÏÚ Èea ÌLiLk¿∆∆¿»ƒ»ƒ«»
Û‡ ÔkŒÌ‡Â ,ÌÈ˙eÙk eÈ‰iL∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈«
ÏÚ ‰BÓ ÌÈ˙eÙk Ì˙BÈ‰L∆¡»¿ƒ∆«
LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙e„Á‡‰ ÔÈÚƒ¿«»«¿ƒ»»≈
,Èea ÏL ÔÈÚ Ìb Ô‡k»«ƒ¿»∆ƒ

ÌÈÏÚ ÈeaÈ Ì˙BÈ‰Ï גם כן  ואם ƒ¿»ƒ»ƒ
גם  אלא אחדות רק לא יש בלולב

האחדות. היפך  התחלקות

CÈvL ,˙BÚ ıÚ ÛÚa ÔÎÂ¿≈«¬«≈»∆»ƒ
˙Ïz ˙BÈ‰Ï‡È˜ „Áa ‡11, ƒ¿¿»»¿«ƒ»

אחד  ב'קן ' ההדס) של  (עלים שלושה

‰˜a ÌÈÏBÚ Ì˙BÈ‰L Û‡ È‰¬≈«∆¡»ƒ¿»∆
˙e„Á‡ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ „Á‡ של ∆»ƒ¿»∆«¿

יחד , המתאחדים שונים עלים שלושה

ÔÈÚ Ìb Ô‡k LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈»«ƒ¿»
˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈvL ,Èea ÏL∆ƒ∆¿ƒƒƒ¿

‰LÏL עלים‡ÏÂ ‡˜Âc עלה ¿…»«¿»¿…
.„Á‡∆»

ÌÈÏ„bL ,ÏÁ ÈÚa ÔÎ BÓÎe¿≈¿«¿≈««∆¿≈ƒ
‰ÂÁ‡a12,,בבודדים ולא בקבוצות ¿«¿»

ÓBÏ CiL ‰ÂÁ‡‰ ÔÈÚ È‰¬≈ƒ¿«»«¬»«»«
Œ‰Ó ,Èea LiL ÌB˜Óa ˜«¿»∆≈ƒ«
„Á‡ ˜ LÈ L‡k ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«¬∆≈«∆»
ÏL ÔÈÚ ÓBÏ CiL ‡Ï …«»«ƒ¿»∆

e˙kL BÓÎe ,‰ÂÁ‡13LÈ «¿»¿∆»≈
„Á‡ שני Á‡Âואין  Ôa Ìb 'B‚ ∆»«≈¿»

,BÏ ÔÈ‡ הוא אמיתי  ש'אחד ' כלומר  ≈
אח. לו  שאין  «¿ÓÂ¿ƒˆ‡,מי 
ÌÈÈn‰ ˙Úa‡aL כולםBLÈ ∆¿«¿«««ƒƒ∆¿

אלא  האחדות עניין  את רק e˜lÁ˙‰Â˙לא Èea ÏL ÔÈÚ Ìb,שהוא «ƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿«¿
האחדות, היפך  ‰BÚ„‰כאמור , BÓk ‰Ê ÔÈ‡Â הרוחניתŒL‡c ¿≈∆¿»¬»¿…

˙e„Á‡ ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L ÌÈetk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ מוחלטת‡ÏÏ «»»¿«ƒƒ∆ƒ¿∆∆«¿¿…
ÌÈLk ˙BÏBw‰ Ïk ‰M‰ŒL‡aL e‰fL ,˙e˜lÁ˙‰Â Èeaƒ¿ƒ¿«¿∆∆∆¿…«»»»«¿≈ƒ

ÙBMa14 ומבדילים מחלקים ולא «»
השונים, הקולות ¿ŒÌBÈeבין 

È„‚a ‡È‰ ‰„BÚ‰ ÌÈetk‰«ƒƒ»¬»ƒ¿ƒ¿≈
„a15, נאמר "בד " המושג  a„ועל  ««

„a16, בגמרא ז "ל  חכמינו  ופירשו  ¿«
מחוטים  העשויים לבגדים שהכוונה

הקרקע  מן  "העולה מצמח שעשויים

יחי  קנה " רש"י : ופירש בבד ", די בד 

מגזע  עולים קנים ב' ואין  גיזעי , מכל 

‰‡e„Á˙אחד " ÏÚ ‰BnL17, ∆∆«»«¿
Èea‰ ˙ÏÈÏL e‰fL∆∆¿ƒ«»ƒ

˙e˜lÁ˙‰‰Â צריך זה כל  ולפי  ¿«ƒ¿«¿
ויום  השנה ראש ענייני  מדוע להבין 

מתגלים  אחדות על  המורים הכיפורים

ריבוי  על  (גם) המורים המינים בארבעת

האחדות? היפך  והתחלקות

ÌÈc˜‰Ï CÈˆ ,‰Ê ÔÈ‰Ïe (¿»ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ
ÏÈÚÏ ‡a˙pM ‰Ó ‰ÏÁz18 ¿ƒ»«∆ƒ¿»≈¿≈

היום  "זה ֿ המתחיל  דיבור  במאמר 

השנה  בראש שנאמר  מעשיך " תחילת

תשכ "ה  זו , ביאור שנה עם לאור  (ויוצא

לראש  מלכות' ב'דבר  אפשר  בדרך 

תשע"ו ), "‡EÓÓBהשנה ÔÈÚa¿ƒ¿«¬ƒ¿
"CÏn‰ È˜Ï‡19˙˙aL , ¡…««∆∆∆¿≈«

ÈLבמילה  LÈ "È˜Ï‡"¡…«≈¿≈
ÌÈLeÈt שהם ‰ÌÈiÎÙ,שונים ≈ƒ»¿ƒƒ

Ák ÔBLÏ ‡e‰ "È˜Ï‡" È‰L∆¬≈¡…«¿…«
ÈÏÈ‡ ˙‡ BÓk) והחזקים הגיבורים ¿∆≈≈

Á˜Ïשל  ı‡‰20ÔBLÏ Ì‚Â ,( »»∆»»¿«¿
,B‡‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,˙e˜Ï‡¡…∆ƒ¿«»
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יג     

ׁשני  הם  ו'ּכח ' א ֹור  והרי הא ֹור , ענין ְְְֲִֵֵֵֶַַַָֹׁשה ּוא 

ּבמק ֹור ֹו, ׁשּדב ּוק  ה ּוא  ה 'א ֹור ' ׁשּגדר  ְֲִִֶֶֶֶָָָהפכים ,

מג ּלה  והא ֹור  נגלית , ּדבק ּות  היא  ּדבק ּות ֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָוא ֹופן

ּבּמא ֹור , ּכלל  ׁשנּוי ּפֹועל  ואינֹו מק ֹור ֹו, ְְְִֵֵֶַָָאת 

מ ּמק ֹור ֹו, ׁשּנפרד  ה ּוא  ה 'ּכח ' ּגדר  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹמה 

ּומ ּכל ֿ ׁשנּוי. ּבֹו ּופ ֹועל  מק ֹור ֹו, את  מג ּלה  ְְְִִֵֵֶֶַָואינֹו

ׁשה 'א ֹור ' א ֹור , לג ּבי ּב'ּכח ' מעלה  ּגם  יׁש ְְֲֵֵֶַַַַָָָֹמק ֹום 

'ּכח ' ודוקא  התח ּדׁשּות , ׁשל  ענין ּפֹועל  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָֹאינֹו

ענין  ּכלל ּות  ׁשּזה ּו התח ּדׁשּות , ׁשל  ענין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָּפֹועל 

ּובזה  מאין, יׁש התח ּדׁשּות  ׁשּנע ׂשה  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָההתה ּוּות 

ה 'א ֹור '. ּבענין מא ׁשר  יֹותר  מק ֹור ֹו ּתֹוקף  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָנראה 

ׁשּתי  יׁשנן ׁשּלמעלה  האלקי ּׁשּבּכח  ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכיון

ׁשל  ענין ׁשּפֹועל  ה 'ּכח ' מעלת  הן ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָֹה ּמעל ֹות ,

ׁשנּוי  ּפֹועל  ׁשאינֹו ה 'א ֹור ' מעלת  והן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָהתח ּדׁשּות ,

ה ּלׁשֹון  נאמר  לכן ּבמק ֹור ֹו, ּדב ּוק  וה ּוא  ְְְֱִִֵֶַַָָָּבמק ֹור ֹו

ו'א ֹור ', ּד'ּכח ' הענינים  ׁשני ׁשּכֹולל  ְְְְֱִִֵֵֶַַָָֹֹ"אלקי"

ה ּמעל ֹות  ׁשּתי ּבֹו ׁשּיׁש .21לה ֹור ֹות  ְְֲֵֵֶַַ

צריÌÓ‡ג ) ההכרח 22להבין עדין מה ּו , »¿»ְְֲִִִֵֶַַַַָָ

ּגם  ּבֹו יׁש ׁשּבּנפעל  ה ּפֹועל  ְִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּכח 

ּדב ׁשלמא  ּבמק ֹור ֹו. ּדב ּוק  ׁשה ּוא  ה 'א ֹור ' ְְְֲִִֶַַָָָָמעלת 

ׁשנּוי  ּפֹועל  ׁשאינֹו ה 'א ֹור ' למעלת  ְְֲִֵֵֵֶַַַָּבנֹוגע 

ׁשּלמעלה  לפי ה ּמּוכרח , ּדבר  זה  הרי ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָּבמק ֹור ֹו,

ּכמ ֹו ֿ וׁשל ֹום , חס  ׁשנּוי ׁשל  ענין ׁשּי ְְְִִֶַַַָָֹלא 

מ ּובן 23ׁשּכת ּוב  אינֹו אבל  ׁשניתי, לא  הוי' אני ֲֲֲִִִֵֶָָָָָָֹ

נפרד  אינֹו ׁשּבּנפעל  ה ּפֹועל  ׁשּכח  ההכרח  ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹמה ּו

ׁשּכח  ל ֹומר  מק ֹום  יׁש לכא ֹורה  ואדר ּבה , ְְְְִִֵֶַַַַָָָֹמ ּמק ֹור ֹו.

הענין  ּכלל ּות  ּדה ּנה , מ ּמק ֹור ֹו. נפרד  ה ּוא  ְְְְְִִִִֵֵַָָָָה ּפֹועל 

ׁשהרי  ה ּצמצ ּום , לאחרי רק  ׁשּי ה ּפֹועל  ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָֹּדכח 

את  ממ ּלא  ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  היה  ה ּצמצ ּום  ְְִֵֵֶֶַַָָק ֹודם 

התה ּוּות  ענין ּכלל  ׁשּי היה  ולא  החלל , ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹמק ֹום 

ה ּוא 24הע ֹולמ ֹות  ה ּפֹועל  ּכח  יֹותר , ּובפרט ּיּות  , ְִִֵֵַַָָָֹ

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

תרעח )).21) (ע ' פש"ל שם תער"ב  (המשך הנ"ל ולקחתם ד"ה גם דשחהמ "ס 22)ראה דעת למען ד"ה ראה - לקמן בהבא

ואילך). תרפ ) (ס "ע  פשל"א שם תער"ב  (המשך ו.23)העת"ר ג, ויושר)24)מלאכי  עגולים (דרוש א שער חיים עץ  ראה

ב . ענף 

    
˜ecL ‡e‰ 'B‡'‰ „bL ,ÌÈÎÙ‰ ÈL Ì‰ 'Ák'Â B‡ È‰Â«¬≈¿…«≈¿≈¬»ƒ∆∆∆»∆»

,BB˜Óa, האור מקור  B˙e˜cהמאור  ÔÙB‡Â במאור האור  ‰È‡של  ƒ¿¿∆¿≈ƒ
,˙ÈÏ‚ ˙e˜c בין הקשר  גלוי ,כי  והמאור  ‡˙האור  ‰l‚Ó B‡‰Â ¿≈ƒ¿≈¿»¿«∆∆

BB˜Ó האם מקורו , מה באור  ניכר  ולכן  המאור  של  והתגלות ביטוי  ומהווה ¿
וכד ', השמש אור  או  נר  של  אור  הוא

Ïk ÈeL ÏÚBt BÈ‡ÂB‡na Ï ¿≈≈ƒ¿»«»
מאיר  שאורו  מכך  משתנה שאינו 

„bומתפשט, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈∆∆
BB˜nÓ „ÙpL ‡e‰ 'Ák'‰«…«∆ƒ¿»ƒ¿

בגלוי , בו  דבוק l‚Ó‰ואינו  BÈ‡Â¿≈¿«∆
BB˜Ó רק ‡˙ בו  נמצא מקורו  אלא ∆¿

Baבהעלם, ÏÚBÙe במקורו.ÈeL ≈ƒ
ÌB˜ÓŒÏkÓe שני Ìbמצד  LÈ ƒ»»≈«

,B‡ Èa‚Ï 'Ák'a ‰ÏÚÓ«¬»¿…«¿«≈
ÏL ÔÈÚ ÏÚBt BÈ‡ 'B‡'‰L∆»≈≈ƒ¿»∆

˙eLcÁ˙‰ מהמקור מאיר  אלא ƒ¿«¿
ממילא, ÏÚBtבדרך  'Ák' ‡˜Â„Â¿«¿»…«≈

˙eLcÁ˙‰ ÏL ÔÈÚ, המקור לגבי  ƒ¿»∆ƒ¿«¿
˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk e‰fL∆∆¿»ƒ¿««ƒ¿«

והנבראים  העולמות «¬»∆NÚpL‰של 
ÔÈ‡Ó LÈ ˙eLcÁ˙‰ ֿ מלא דבר  ƒ¿«¿≈≈«ƒ

'יש'Êe‰דבר , של  ההתהוות בעניין  »∆
חדשה ומתגלה ‡‰ומציאות ƒ¿∆
BB˜Ó Û˜Bz המהווה הכוח של  ∆¿

'B‡'‰ ÔÈÚa L‡Ó ˙BÈ≈≈¬∆¿ƒ¿«»
ממילא. בדרך  שמאיר 

‰ÏÚÓlL È˜Ï‡‰ ÁkaM ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«…«»¡…ƒ∆¿«¿»
˙ÏÚÓ Ô‰ ,˙BÏÚn‰ ÈzL ÔLÈ∆¿»¿≈««¬≈«¬«
ÏL ÔÈÚ ÏÚBtL 'Ák'‰«…«∆≈ƒ¿»∆

˙eLcÁ˙‰ מתבטא שהדבר  כפי  ƒ¿«¿
מאין , יש ÏÚÓ˙בהתהוות Ô‰Â¿≈«¬«

ÈeL ÏÚBt BÈ‡L 'B‡'‰»∆≈≈ƒ
BB˜Óa ˜ec ‡e‰Â BB˜Óaƒ¿¿»ƒ¿

המאור , את מגלה הוא ≈«ÔÎÏולכן 
ÏÏBkL "È˜Ï‡" ÔBLl‰ Ó‡∆¡««»¡…«∆≈

את Ák'c'יחד  ÌÈÈÚ‰ ÈL¿≈»ƒ¿»ƒ¿…«
ÈzL Ba LiL ˙BB‰Ï ,'B‡'Â¿¿∆≈¿≈

˙BÏÚn‰21 ֿ דיבור  (ובמאמר  ««¬
גם  באריכות נתבאר  היום' 'זה המתחיל 

ב'אלקי ', אלו  עניינים שני  של  הקשר 

בעניין  שמעלתו  הכוח עניין 

המלכות). ספירת ל 'המלך ', - הגילוי  בעניין  שמעלתו  האור  ועניין  ההתחדשות

ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔÈ„Ú ÌÓ‡ (‚22ÏÚBt‰ ÁkL ÁÎ‰‰ e‰Ó , »¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ««∆¿≈«∆…««≈
הבורא  בנברא ÏÚÙpaLכוח ‰'‡B'הנמצא ˙ÏÚÓ Ìb Ba LÈ ∆«ƒ¿»≈««¬«»

BB˜Óa ˜ec ‡e‰L נתבאר שתי ולכן  את יש באלוקות שלמעלה ∆»ƒ¿
כאחד . Ú‚Baהמעלות ‡ÓÏLc¿ƒ¿»»¿≈«

ÏÚBt BÈ‡L 'B‡'‰ ˙ÏÚÓÏ¿«¬«»∆≈≈
BB˜Óa ÈeL שמתגלה זה ידי  על  ƒƒ¿

ממנו , cומאיר  ‰Ê È‰¬≈∆»»
‡Ï ‰ÏÚÓlL ÈÙÏ ,ÁÎen‰«¿»¿ƒ∆¿«¿»…
ŒÒÁ ÈeL ÏL ÔÈÚ CiL«»ƒ¿«∆ƒ«

e˙kL BÓk ,ÌBÏLÂ23È‡ ¿»¿∆»¬ƒ
BÈ‡ Ï‡ ,È˙ÈL ‡Ï 'ÈÂ‰¬»»…»ƒƒ¬»≈
ÁkL ÁÎ‰‰ e‰Ó ÔeÓ»««∆¿≈«∆…«
„Ù BÈ‡ ÏÚÙpaL ÏÚBt‰«≈∆«ƒ¿»≈ƒ¿»

BB˜nÓ שהכוח ייתכן  לא ולמה ƒ¿
נפרד  יהיה מאין  יש להוות היורד 

יש  בו  שגם מבארים אלא ממקורו 

באור . קיימת שהיא כמו  הדבקות מעלת

ÌB˜Ó LÈ ‰B‡ÎÏ ,‰a„‡Â¿«¿«»ƒ¿»≈»
ÏÚBt‰ ÁkL ÓBÏ הבורא כוח «∆…««≈

מאין  אותם להוות בנבראים המתלבש

BB˜nÓליש  „Ù ‡e‰ ואינו ƒ¿»ƒ¿
במאור .דבוק  דבוק שהאור  כמו  בו 

ÁÎc ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ,‰p‰c¿ƒ≈¿»»ƒ¿»¿…«
ÏÚBt‰ המציאות אלוקי כל  כוח של  «≈

ונבראים  עולמות לברוא ויורד  שבא

ÈÁ‡Ïמוגבלים  ˜ CiL«»«¿«¬≈
ÌeˆÓv‰ ֿ הבלי  ֿ סוף האין  האור  של  «ƒ¿

‰ÌeˆÓvגבול , Ì„B˜ È‰L∆¬≈∆«ƒ¿
‡ÛBÒŒÔÈ‡ŒBהראשון  ‰È‰»»≈

ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ˙‡ ‡lÓÓ,הריק ¿«≈∆¿∆»»
שלא  אחרת כלומר  מציאות כלל  הייתה

האלוקות  CiLמלבד  ‰È‰ ‡ÏÂ¿…»»«»
˙ee‰˙‰ ÔÈÚ ÏÏk¿»ƒ¿«ƒ¿«

˙BÓÏBÚ‰24 ֿ מאין  כי  המוגבלים »»
להתהוות  יכולים לא גבול  ובלי  סוף

ההתהוות  וכל  מוגבלים דברים

האור התאפשר  צמצום ֿ ידי  על  רק ה

מועטת  הארה שרק ֿ סוף האין 

תאיר , ממנו  eiËÙeƒ¿»ƒ˙ומצומצמת
ÏÚBt‰ Ák ,˙BÈ האלוקי הכוח ≈…««≈
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ּתק ּופ ֹות  ּדאר ּבע  וה ּׁשנּויים  ההתח ּלק ּות  ּגם  ְְְְְְִִִֶַַַַַַָּבזה 

ּתמרים , ּכּפת  ה ּנקרא  ּבּלּולב  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹה ּׁשנה .

ז"ל  חכמינּו עליו 10ואמר ּו להיֹות  ׁשּצריכים  ְְְְֲִִִֵֶַָָָָ

זה  עם  זה  ּכפ ּותים  היֹותם  עם  ה ּנה  ְְֱִִִִִֵֶֶָּכפ ּותים ,

עלה  ולא  עלים  ר ּבּוי הם  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְְְִִִֵֶַָָָָֹּבאחד ּות ,

ּד'ּכפ ּות ', הענין ׁשּי לא  אחד  ּבעלה  ׁשהרי ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאחד ,

ּכפ ּותים , ׁשּיהיּו ׁשּי עלים  ר ּבּוי ּכׁשּיׁשנם  ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָורק 

ענין  על  מ ֹורה  ּכפ ּותים  ׁשהיֹותם  אף  ֿ ּכן ְְְֱִִִֵֶֶַַַָואם 

ר ּבּוי, ׁשל  ענין ּגם  ּכאן יׁש ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְְִִִֵֶַַָָָָָהאחד ּות ,

ׁשּצרי עב ֹות , עץ  ּבענף  וכן עלים . ריּבּוי ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָלהיֹותם 

קינא  ּבחד  ּתלתא  ׁשהיֹותם 11להיֹות  אף  הרי , ְְְֱֲִִֵֶַַָָָָ

מ ּכל ֿ אחד ּות , ׁשל  ענין ה ּוא  אחד  ּבקנה  ְְְִִִֶֶֶַָָָָע ֹולים 

ׁשּצריכים  ר ּבּוי, ׁשל  ענין ּגם  ּכאן יׁש ְְִִִִֵֶֶַָָָמק ֹום 

ּבערבי  כן ּוכמ ֹו אחד . ולא  ּדוקא  ׁשל ׁשה  ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹלהיֹות 

ּבאחוה  ׁשּגדלים  ׁשּי12נחל , האחוה  ענין הרי , ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

ּכא ׁשר  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ר ּבּוי, ׁשּיׁש ּבמק ֹום  רק  ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָל ֹומר 

אחוה , ׁשל  ענין ל ֹומר  ׁשּי לא  - אחד  רק  ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹיׁש

ׁשּכת ּוב  ל ֹו.13ּוכמ ֹו אין ואח  ּבן ּגם  ג ֹו' אחד  יׁש ְְֵֵֵֶֶַָָָ

ׁשל  ענין ּגם  יׁשנֹו ה ּמינים  ׁשּבאר ּבעת  ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָונמצא ,

ּדרא ׁשֿ העב ֹודה  ּכמ ֹו זה  ואין והתח ּלק ּות , ְְְְְְֲִִֵֶַָָֹר ּבּוי

אחד ּות  ׁשל  ּבא ֹופן ׁשהיא  ֿ ה ּכּפּורים  ויֹום  ְְְִִִֶֶֶַַַָָה ּׁשנה 

ּכל  ֿ ה ּׁשנה  ׁשּברא ׁש ׁשּזה ּו והתח ּלק ּות , ר ּבּוי ְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֹללא 

ּבּׁשֹופר  ּכׁשרים  ֿ ה ּכּפּורים 14ה ּקֹול ֹות  ּוביֹום  , ְְִִִֵַַַָ

ּבבג היא  ּבד העב ֹודה  ּבבד 15די ּבד  ׁשּמֹורה 16, , ְְְֲִִֵֶֶַַַָָ

האחד ּות  הר ּבּוי 17על  ׁשלילת  ׁשּזה ּו , ְְִִֶֶַַַָָ

ְְְִַַוההתח ּלק ּות .

לעיל ÔÈ‰Ïeב ) ּׁשּנת ּבאר  מה  ּתחלה  להק ּדים  צרי "אר ֹוממ 18זה , ּבענין ¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

" ה ּמל הפכ ּיים ,19אלקי ּפיר ּוׁשים  ׁשני יׁש "אלקי" ׁשּבתבת  , ְְְֱֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

לקח  הארץ  אילי את  (ּכמ ֹו ּכח  ל ׁשֹון ה ּוא  "אלקי" אלק ּות ,20ׁשהרי ל ׁשֹון וגם  ,( ְְְְֱֱֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
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יד    

ּכלל ּות  ׁשּי ׁשּלא  ּדכ ׁשם  מאציל ּות , ּגם  ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹלמ ּטה 

ּבבחינת  ּדהינּו ה ּצמצ ּום , ק ֹודם  ההתה ּוּות  ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַענין

ה ּפרטית  ּבאציל ּות  ּגם  ֿ כן ּכמ ֹו ּדכלל ּות , ְְְֲֲִִִִֵַַָָָאציל ּות 

ספירת  מ ּצד  ׁשּגם  והינּו, ה ּיׁש, התה ּוּות  ׁשּי ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹלא 

ענין  ׁשּי לא  ּבאציל ּות  ּבהיֹות ּה ְְְֲִִִַַַַָָָֹה ּמלכ ּות 

התה ּוּות  ענין להיֹות  ׁשּיּוכל  ּוכדי ה ּיׁש. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַהתה ּוּות 

ּתחלה  להיֹות   ה ּוצר ה ּפֹועל , ּכח  ֿ ידי על  ְְְְִִֵֵֵַַַַַָֹה ּיׁש

ׁשּבבחינת  ה ּצמצ ּום  ׁשה ּוא  הרא ׁשֹון, ְְְִִִִִֶֶַַַָה ּצמצ ּום 

להיֹות   ה ּוצר ּכ ֿ ואחר  ּדכלל ּות , ְְְְֲִִִַַַָָאציל ּות 

ה ּפרטית  אציל ּות  ׁשּבין וההפסק  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָה ּצמצ ּום 

 ה ּמס ענין ׁשה ּוא  ֿ ע ׂשּיה , ֿ יצירה  ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָלבריאה 

לאחרי  ּבא  ה ּפֹועל  ׁשּכח  ּומאחר  ּכּיד ּוע . ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹוה ּפרסא 

ה ּוא  הרי ּדוקא , וה ּפרסא  ה ּצמצ ּום  ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָהפסק 

ּגם  לכא ֹורה  מ ּוכח  וכן מ ּמק ֹור ֹו. נפרד  ְְְְְִִִִֵַָָָָלכא ֹורה 

ה ּפֹועל , ּכח  ֿ ידי על  ה ּנבראים  התה ּוּות  ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמא ֹופן

הג ּבלה  ּגם  ויׁש מ ּוג ּבלים , הם  ׁשה ּנבראים  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּדכיון

עלמא  הוה  ׁשנין אלפי ּדׁשית  ק ּיּומם , ,25לזמן ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָ

ּומה ּוה  ה ּפֹועל  ה ּכח  ׁשּגם  לכא ֹורה  ּבהכרח  ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהרי

מ ּוג ּכח  ה ּוא  ה ּנבראים  מ ּוג ּבל את  ּבדבר  ּכי ּבל , ְְְְִִִֶַַָָָָָֹ

מ ּוג ּבל , ּבל ּתי ּכח  התל ּבׁשּות  להיֹות  יכ ֹול  ְְְְְִִִִַַָָֹֹלא 

מ ּמק ֹור ֹו ה ּפר ּוד  ֿ ידי על  היא  ה ּכח  הג ּבלת  ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָֹוהרי

ּבלי  ה ּוא  הרי ּבמק ֹור ֹו ּדב ּוק  ּבהיֹות ֹו ּכי ְְְְֲִִִִֵַָָּדוקא ,

מ ּוג ּבל . ּכח  נע ׂשה  מ ּמק ֹור ֹו ּכׁשּנפרד  ורק  ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָֹּגב ּול ,

ּדכיון  ׁשּבּנבראים , ה ּפר ּוד  מהר ּגׁש ּגם  מ ּוכח  ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָוכן

ּבהכרח  הרי ּבהר ּגׁשתם , נפרדים  הם  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשה ּנבראים 

כן  לא  ּדאם  ּפר ּוד ,  ּבדר ה ּוא  התה ּוּותם  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָֹׁשא ֹופן

ּפר ּוד , ׁשל  הר ּגׁש אצלם  להיֹות  יכ ֹול  היה  ְְְִֵֵֶֶֶָָָָֹלא 

יׁשנֹו א ֹותם  המה ּוה  ּבּכח  ׁשּגם  מ ּוכרח  ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹּומ ּזה 

צרי היה  זה , ּולפי ּפר ּוד . ׁשל  ענין מק ֹום  ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָּבאיזה 

הא ֹור  ּכמ ֹו אינֹו ה ּפֹועל  ׁשּכח  לכא ֹורה , ְְִֵֵֶַַַָָֹל ֹומר 

מ ּמק ֹור ֹו, נפרד  ה ּוא  א ּלא  ּבמק ֹור ֹו, ּדב ּוק  ְְְִִִֶֶָָָׁשה ּוא 
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א.25) צז, סנהדרין א. לא, ר"ה

    
נבראים  להוות lL‡היורד  ÌLÎc ,˙eÏÈˆ‡Ó Ìb ‰hÓÏ ‡e‰¿«»«≈¬ƒƒ¿≈∆…

˙ÈÁa eÈ‰c ,ÌeˆÓv‰ Ì„B˜ ˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk CiL«»¿»ƒ¿««ƒ¿«∆«ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒ«
,˙eÏÏÎc ˙eÏÈˆ‡ יש השתלשלות' ב'סדר  וחסידות, בקבלה (כמבואר  ¬ƒƒ¿»

עולמות  ארבעה שהם כפי  ֿ עשיה ֿ יצירה ֿ בריאה אצילות עולמות, ארבעה

 ֿ אצילות של  התחלקות וישנה פרטיים,

כללות  הכלליים: ֿ עשיה ֿ יצירה בריאה

נקרא  הצמצום שלפני  ֿ סוף האין  אור 

קדמון " "אדם דכללות"; "אצילות

– כתר  דכללות"; "בריאה נקרא

– האצילות ועולם דכללות" "יצירה

דכללות") Ìb"עשיה ÔÎŒBÓk¿≈«
CiL ‡Ï ˙ÈËt‰ ˙eÏÈˆ‡a»¬ƒ«¿»ƒ…«»

Li‰ ˙ee‰˙‰ בפני כמציאות ƒ¿««≈
מאלוקות, הנפרדת ¿»¿eÈ‰Â,עצמה

ÌbL אפילו˙ÈÙÒ „vÓ ∆«ƒ«¿ƒ«
,˙eÎÏn‰ מעשר האחרונה ««¿

אור  צמצום שעניינה הספירות,

והשפעת  ממנה שלמעלה הספירות

הרי  למטה, אלוקית «¿d˙BÈ‰aƒחיות
ÔÈÚ CiL ‡Ï ˙eÏÈˆ‡a»¬ƒ…«»ƒ¿«

Li‰ ˙ee‰˙‰ הביטול באצילות כי  ƒ¿««≈
מוחלט. ביטול  הוא ≈¿È„Îeלאלוקות

˙ee‰˙‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL∆«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«
Li‰ נפרדת מציאות שהם נבראים «≈

ÏÚBt‰ Ák È„ÈŒÏÚ הבורא כוח «¿≈…««≈
אותם  להוות בנבראים המתלבש

אותם, BÈ‰Ï˙ולהחיות Cˆe‰¿«ƒ¿
,ÔBL‡‰ ÌeˆÓv‰ ‰ÏÁz¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

ÌeˆÓv‰ ‡e‰L אור בכללות ∆«ƒ¿
ֿ סוף  ‡ˆeÏÈ˙האין  ˙ÈÁaL∆ƒ¿ƒ«¬ƒ

Cˆe‰ CkŒÁ‡Â ,˙eÏÏÎcƒ¿»¿««»¿«
˜ÒÙ‰‰Â ÌeˆÓv‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«ƒ¿¿«∆¿≈

˙ÈËt‰ ˙eÏÈˆ‡ ÔÈaL שגם ∆≈¬ƒ«¿»ƒ
מוגבלים, לנבראים מקום אין  מצידו 

«iNÚŒ‰ÈˆÈŒ‰‡ÈÏƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ‰כאמור 
'יש' שהם נבראים יש אלה שבעולמות

בין e‰L‡ומציאות, ה'הפסק' ∆
ֿ עשיה  ֿ יצירה לבריאה »¿ÔÈÚƒאצילות

‡Òt‰Â CÒn‰ ומיעוט צמצום «»»¿««¿»
ופרוכת  למסך  שנמשל  באור  נוסף

(כתרגום  ולהבדיל  להסתיר  שנועדו 

הפרוכת  "והבדילה הפסוק על  אונקלוס

"פרסא" – "פרוכת" שתרגם Úe„ikלכם" לא ) הזה הנוסף הצמצום ולולי  «»«
מוגבלים. גשמיים נבראים של  התהוות להיות יכולה ÁkLהייתה Á‡Óe≈««∆…«

‡e‰ È‰ ,‡˜Âc ‡Òt‰Â ÌeˆÓv‰ ˜ÒÙ‰ ÈÁ‡Ï ‡a ÏÚBt‰«≈»¿«¬≈∆¿≈«ƒ¿¿««¿»«¿»¬≈
BB˜nÓ „Ù ‰B‡ÎÏ שגם לומר  הכרח מה השאלה מתחזקת כן  ואם ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿

ה'אור ' מעלת את יש במקורו ?ב'כוח' הדבוק

ÔÎÂ ממקורו נפרד  ה'כוח' שלכאורה זה Ìbעניין  ‰B‡ÎÏ ÁÎeÓ ¿≈»ƒ¿»«
ÔÙB‡Ó של הדרך ‰˙‰ee˙והצורה ≈∆ƒ¿«

,ÏÚBt‰ Ák È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ«¿≈…««≈
Ì‰ ÌÈ‡p‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«ƒ¿»ƒ≈

Ìb LÈÂ ,ÌÈÏa‚eÓ לכך (בנוסף ¿»ƒ¿≈«
במהותם) מוגבלים שהנבראים

˙ÈLc ,ÌÓei˜ ÔÓÊÏ ‰Ïa‚‰«¿»»ƒ¿«ƒ»¿ƒ
‡ÓÏÚ ‰Â‰ ÔÈL ÈÙÏ‡25, «¿≈¿ƒ¬»»¿»

קיים  העולם יהיה שנים אלפי  ששת

יותר ) B‡ÎÏ‰(ולא ÁÎ‰a È‰¬≈¿∆¿≈«ƒ¿»
˙‡ ‰e‰Óe ÏÚBt‰ Ák‰ ÌbL∆««…««≈¿«∆∆
Èk ,Ïa‚eÓ Ák ‡e‰ ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ…«¿»ƒ
˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‡Ï Ïa‚eÓ „a¿»»¿»…»ƒ¿
,Ïa‚eÓ ÈzÏa Ák ˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿…«ƒ¿ƒ¿»
את  ולקלוט להכיל  מסוגל  לא הגבול  כי 

ֿ גבול , ‰Ákהבלי  ˙Ïa‚‰ È‰Â«¬≈«¿»««…«
בלתי  אכן  הוא ומקורו  שבשורשו 

‰et„מוגבל  È„ÈŒÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈«≈
B˙BÈ‰a Èk ,‡˜Âc BB˜nÓƒ¿«¿»ƒƒ¿
ÈÏa ‡e‰ È‰ BB˜Óa ˜ec»ƒ¿¬≈¿ƒ

Ïeb שהמקור בלי כשם הוא עצמו  ¿
BB˜nÓגבול , „ÙpLk ˜Â¿«¿∆ƒ¿»ƒ¿

.Ïa‚eÓ Ák ‰NÚ«¬∆…«¿»
ÁÎeÓ ÔÎÂ שהכוח נוספת הוכחה ¿≈»

לה  ובא בלי היורד  הוא נבראים חיות

היא  ‰et„גבול , Lb‰Ó Ìb«≈∆¿≈«≈
,ÌÈ‡paL תחושה יש לנבראים ∆«ƒ¿»ƒ

שהם  מוטעית) דבר , של  (לאמיתו 

בפני  ודבר  ממקורם נפרדת מציאות

‰Ìעצמו  ÌÈ‡p‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆«ƒ¿»ƒ≈
,Ì˙Lb‰a ÌÈ„Ù לפי לפחות ƒ¿»ƒ¿«¿»»»

שלהם, ÁÎ‰aהתחושה È‰¬≈¿∆¿≈«
Ì˙ee‰˙‰ ÔÙB‡L ממקורם ∆∆ƒ¿«»

et„ושרשם  C„a ‡e‰¿∆∆≈
‰È‰מהמקור , ‡Ï ÔÎ ‡Ï Ì‡c¿ƒ…≈…»»

ÏL Lb‰ ÌÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿∆¿»∆¿≈∆
ÌbL ÁÎeÓ ‰fÓe ,„et≈ƒ∆¿»∆«
BLÈ Ì˙B‡ ‰e‰Ó‰ Áka«…««¿«∆»∆¿

ÌB˜Ó ‰ÊÈ‡a מסוים במובן  לפחות ¿≈∆»
„et ÏL ÔÈÚ. מהמקור,‰B‡ÎÏ ÓBÏ CÈˆ ‰È‰ ,‰Ê ÈÙÏe ƒ¿»∆≈¿ƒ∆»»»ƒ«ƒ¿»

BB˜Óa ˜ec ‡e‰L B‡‰ BÓk BÈ‡ ÏÚBt‰ ÁkL אליו ובטל  ∆…««≈≈¿»∆»ƒ¿
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טו     

ּפֹועל  ׁשאינֹו ּבזה  רק  ה ּוא  הא ֹור  לענין ְְְִֵֵֶֶַַַָָָוׁשּיכ ּות ֹו

ּבמק ֹור ֹו. ְִִׁשנּוי

C‡ׁשּזה ּו העקרי הענין על  ּדנֹוסף  ה ּוא , הענין «ְְְִִִִֶֶַָָָָָָָ

ּכלל , ּומ ֹופת  לא ֹות  צרי ׁשאין ּפׁשּוט  ְְִֵֵֶָָָָָּדבר 

מינּה" ּפנּוי אתר  ׁש"ּלית  האמ ּונה  ואין 26מ ּצד  , ְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָ

מ ּמּנּו ׁשח ּוץ  ּדבר   ׁשּגם 27ל מ ּוכרח  ׁשּמּזה  , ְְִִֶֶֶֶֶַָָָ

חס ֿ מ ּמּנּו ׁשח ּוץ  ּדבר  אינם  עצמם  ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָה ּנבראים 

א ֹותם  ּומה ּוה  ה ּפֹועל  ׁשה ּכח  ֿ ׁשּכן וכל  ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוׁשל ֹום ,

ֿ וׁשל ֹום , חס  נפרד  ּבבחינת  להיֹות  מ ּמּנּו ח ּוץ  ְְְְִִִִִֵֶַַָָאינֹו

מ ּיׂשראל  ואחד  אחד  ּכל  אצל  מ ּונח  זה  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשענין

והס ּברים  ּבראיֹות   צ ֹור ללא  ּפׁשּוטה  ְְְְְֱִִֵֶֶֶָָָֹּבאמ ּונה 

ּבּתניא  ׁשּכת ּוב  (ּכמ ֹו ה ּׂשגת 28כ ּו' מ ּצד  ּגם  ה ּנה  ,( ְְִִֵֶַַַַַַָָָ

נפרד  אינֹו ה ּפֹועל  ׁשּכח  ההכרח  מ ּובן ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹה ּׂשכל 

נפרד  ׁשּנע ׂשה  ה ּזריקה  ּכח  ּכמ ֹו ולא  ֿ וׁשל ֹום , ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֹֹחס 

ּכדלק ּמן. ׁשּבּיד , ְְִֵֶַַַַָָֹמה ּכח 

ׁשני ÔeÈÂד ) חלק  ּבּתניא  המבאר  29ּבהק ּדם  ¿»ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּכמ ֹו אינֹו וארץ  ׁשמים  ְְִִֵֶֶַַָָָׁשּבריאת 

לידי  צרי ה ּכלי ׁשאין ּכלי ל ּצֹורף  יצא  ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּכא ׁשר 

ל ֹו  וה ֹול הימ ּנּו מס ּולק ֹות  ׁשּידיו אף  ּכי ְְִֵֵֵֶֶַַָָָה ּצֹורף ,

ּכא ׁשר  מ ּמׁש וצלמ ֹו ּבתבנית ֹו ק ּים  ה ּכלי ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָּבּׁשּוק ,

חד ׁש לא  ׁשהא ּומן מ ּפני והינּו ה ּצֹורף , מידי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹיצא 

ה ּצּורה  ּבׁשנּוי ּופע ּולת ֹו ה ּכלי, מציא ּות  ּבג ּוף  ְְְְְִִִַַָָָָּדבר 

ׁשמים  ּבמע ׂשה  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  מ ּיׁש, יׁש א ּלא  ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָאינּה

ה ּפֹועל  ּכח  להיֹות  צרי מאין, יׁש ׁשה ּוא  ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוארץ 

וכ ּיד ּוע  ּתמיד . מ ּזריקת 30ּבּנפעל  הה ֹוכחה  ּגם  ְְְִִִִַַַַַַָָָָָ

ׁשל  ענין ׁשּזה ּו ּדכיון למעלה , מ ּלמ ּטה  ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאבן

רק  יּומ ׁש זה  הרי האבן, טבע   היפ ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהתח ּדׁשּות 

ּוכ ׁשּיכלה  האבן, את  נֹוׂשא  ה ּזֹורק  ׁשּכח  זמן ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּכל 

למ ּטה . ויּפֹול  לטבע ֹו האבן יחזֹור  - ה ּזֹורק  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹּכח 
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סע "ב ).26) (צא, תנ"ז רפכ"א.27)תקו"ז ב ).28)תניא (ס , פ "ב .29)פמ "ב  והאמונה היחוד ע '30)שער תרמ "ג סה"מ  ראה

תקלו. ע ' תרצ "ג סה"מ  ואילך. צה ע ' ח "א תער"ב  המשך ואילך. ג ע ' תרס "ד ואילך. סה ע ' תר"ס  מ .

    
לעצמו , מציאות ‰e‡ואינו  ‡l‡' הפועל 'כוח המהווה, Ù„הכוח ∆»ƒ¿»

B˙eÎiLÂ ,BB˜nÓ שלו Êa‰והדימיון  ˜ ‡e‰ B‡‰ ÔÈÚÏ ƒ¿¿«»¿ƒ¿«»«»∆
BB˜Óa ÈeL ÏÚBt BÈ‡L ומדוע במקורו  שינוי  גורם אינו  שהאור  כמו  ∆≈≈ƒƒ¿

באור ? שקיימות המעלות את גם יש שבכוח החסידות בתורת מודגש כן  אם

ÏÚ ÛÒBc ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿»«
e‰fL È˜Ú‰ ÔÈÚ‰ הדבר עצם »ƒ¿»»ƒ»ƒ∆∆

במקורו  דבוק האור  רק ולא הכוח שגם

˙B‡Ï CÈˆ ÔÈ‡L ËeLt c»»»∆≈»ƒ¿
,ÏÏk ˙ÙBÓe בהוכחות צורך  ואין  ≈¿»

Èl"L˙לכך  ‰eÓ‡‰ „vÓƒ«»¡»∆≈
"dÈÓ Èet ˙‡26, מקום אין  ¬«»ƒ≈

בעצמו  הוא ברוך  מהקדוש ממנו , פנוי 

epnÓ ıeÁL c EÏ ÔÈ‡Â27, ¿≈¿»»∆ƒ∆
נפרדת  מציאות להיות יכולה לא

ÌbLמאלוקות ÁÎeÓ ‰fnL∆ƒ∆¿»∆«
p‰ÌÓˆÚ ÌÈ‡ לכאורה הנראים «ƒ¿»ƒ«¿»

נפרדת  ıeÁLכמציאות c ÌÈ‡≈»»»∆
ÔkLŒÏÎÂ ,ÌBÏLÂŒÒÁ epnÓƒ∆«¿»¿»∆≈

Ák‰L האלוקי‰e‰Óe ÏÚBt‰ ∆«…««≈¿«∆
Ì˙B‡'ל 'יש ıeÁמ'אין ' BÈ‡ »≈

„Ù ˙ÈÁa ˙BÈ‰Ï epnÓƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»
‰Ê ÔÈÚL ,ÌBÏLÂŒÒÁ שהכל «¿»∆ƒ¿»∆

נפרדת  מציאות שום ואין  ה' מאת הוא

‡Á„מאלוקות  Ïk Ïˆ‡ ÁeÓ»≈∆»∆»
‰eÓ‡a Ï‡NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈∆¡»
˙BÈ‡a CBˆ ‡ÏÏ ‰ËeLt¿»¿…∆ƒ¿»
e˙kL BÓk) 'eÎ ÌÈaÒ‰Â¿∆¿≈ƒ¿∆»

‡Èza28 ֿ ֿ ברוך  "הקדוש לשונו : וזה ««¿»
ממאורעי  ֿ ושלום חס מתפעל  אינו  הוא

עצמו  מהעולם ולא ושינוייו  העולם

שינוי  שום בו  פועלים אינן  שכולם

היטב  זה להשכיל  כדי  והנה ֿ ושלום חס

האמת  חכמי  האריכו  כבר  בשכלנו 

בני  מאמינים ישראל  כל  אך  בספריהם

אנושי  שכל  חקירת שום בלי  מאמינים

נברא  שלא עד  הוא אתה ואומרים

וכו '" ‰p‰העולם שכל ), לכך  בנוסף ƒ≈
הרי  בדבר , מאמין  vÓ„יהודי  Ìb«ƒ«

ÏÎO‰ ˙‚O‰ ההיגיוןÔeÓ «»««≈∆»
ÏÚBt‰ ÁkL ÁÎ‰‰ הבורא «∆¿≈«∆…««≈

הנבראים את ÌBÏLÂŒÒÁומהווה „Ù BÈ‡, ממקורוÁk BÓk ‡ÏÂ ≈ƒ¿»«¿»¿…¿…«

‰˜Èf‰זריקה של  פעולה עושה האדם Ák‰Óכאשר  „Ù ‰NÚpL «¿ƒ»∆«¬∆ƒ¿»≈«…«
.Ôn˜Ï„k ,„iaL∆«»¿ƒ¿«»

ÈL ˜ÏÁ ‡Èza ‡Ó‰ Ìc˜‰a ÔeÈÂ היחוד 29„) "שער  הנקרא ¿»¿∆¿≈«¿…»««¿»≈∆≈ƒ
ı‡Âוהאמונה" ÌÈÓL ˙‡ÈaL' מ'אין 'יש' של  בריאה ‡BÈשהיא ∆¿ƒ«»«ƒ»»∆≈

ÈÏk ÛBvÏ ‡ˆÈ L‡k BÓk¿«¬∆≈≈«≈¿ƒ
ÛBv‰ È„ÈÏ CÈˆ ÈÏk‰ ÔÈ‡L∆≈«¿ƒ»ƒƒ≈«≈

להתקיים, להמשיך  ‡Ûכדי  Èkƒ«
ÂÈ„iLהצורף B˜ÏeÒÓ˙של  ∆»»¿»
epÓÈ‰ מהכליBÏ CÏB‰Â הצורף ≈∆¿≈
˜eMa שבו מהמקום אחר  במקום «

אחרים, בדברים ועסוק הכלי  נמצא

BÓÏˆÂ B˙È˙a Ìi˜ ÈÏk‰«¿ƒ«»¿«¿ƒ¿«¿
ÛBv‰ È„ÈÓ ‡ˆÈ L‡k LnÓ«»«¬∆»»ƒ≈«≈
שהכלי  כדי  בצורף צורך  כל  ואין 

עשה, שהצורף בצורה להתקיים ימשיך 

L„Á ‡Ï ÔÓe‡‰L ÈtÓ eÈ‰Â¿«¿ƒ¿≈∆»»…ƒ≈
Ûe‚a c עצם,ÈÏk‰ ˙e‡ÈˆÓ »»¿¿ƒ«¿ƒ

dÈ‡ ‰ev‰ ÈeLa B˙ÏeÚÙe¿»¿ƒ«»≈»
,LiÓ LÈ ‡l‡ בסך הצורף שהרי  ∆»≈ƒ≈

לשנייה  אחת מצורה משנה ֿ הכול 

קיימת ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óבמציאות
ı‡Â ÌÈÓL ‰NÚÓa בריאת ¿«¬≈»«ƒ»»∆

ˆCÈהעולם  ,ÔÈ‡Ó LÈ ‡e‰L∆≈≈«ƒ»ƒ
ÏÚÙpa ÏÚBt‰ Ák ˙BÈ‰Ïƒ¿…««≈«ƒ¿»

„ÈÓz,בחידוש שמדובר  מאחר  כי  »ƒ
מחדשים  עוד  כל  רק קיים הוא הרי 

אותו .

Úe„iÎÂ30 החסידות Ìbבתורת ¿«»««
Ô‡‰ ˙˜ÈfÓ ‰ÁÎB‰‰«»»ƒ¿ƒ«»∆∆
e‰fL ÔÂÈÎc ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿≈»∆∆
למעלה  מלמטה עפה שהאבן  העובדה

˙eLcÁ˙‰ ÏL ÔÈÚ קיים שלא ƒ¿»∆ƒ¿«¿
עצמה, מצד  ÚËבאבן  CÙÈ‰≈∆∆«

Ô‡‰ מלמעלה נופלת שמטבעה »∆∆
CLÓeÈלמטה, ‰Ê È‰ וישפיע ¬≈∆¿«

באבן  ÁkLויפעל  ÔÓÊ Ïk ˜«»¿«∆…«
˜Bf‰האדם ‡˙שביד  ‡NB «≈≈∆

 ˜Bf‰ Ák ‰ÏÎiLÎe ,Ô‡‰»∆∆¿∆ƒ¿∆…««≈
ÏBtÈÂ BÚËÏ Ô‡‰ BÊÁÈ«¬»∆∆¿ƒ¿¿ƒ

‰hÓÏ של השפעתו  הסתיימה כי  ¿«»
מטבעה. הפוך  מצב באבן  שחידש הזורק כוח
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טז    

ׁשּבהתה ּוּות  ההתח ּדׁשּות  ּבענין ְְְְְְְְִִִֶַַַַָוד ּוגמת ֹו

ּכח  ּתמיד  ּבהם  להיֹות  ׁשּבהכרח  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹהע ֹולמ ֹות ,

כ ּו'. ְֵַַהמח ּדׁש

,ÈÚ‰Ïe ההנהגה לג ּבי ל ֹומר  ׁשּי לא  ׁשּבאמת  ¿»ƒְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הע ֹולמ ֹות  להתה ּוּות  (ּבנֹוגע  ְְְְְִֵֶַַַָָָׁשּלמעלה 

א ֹו ּכזה  ּבא ֹופן להי ֹות  ׁשּבהכרח  ּבזה ) ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָוכ ּיֹוצא 

מענין  ק ּוׁשיא  א ֹו ה ֹוכחה  ׁשּיׁש ּבגלל  ּכזה , ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבא ֹופן

ה ּוא   ית ּבר ה ּוא  ׁשהרי ה ּנבראים , אצל  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּדּוגמת ֹו

ה ּנמנע ֹות  א ֹוד ֹות 31נמנע  מד ּוּבר  ּכא ׁשר  ּובפרט  . ְְְְֲִִִֶַַָָָָ

ההתה ּוּות  ענין ׁשּכלל ּות  ּדכיון ה ּבריאה , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהתה ּוּות 

ּבחיק  א ּלא  ּכלל , ה ּנבראים  ּבחיק  אינֹו ליׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמאין

ּבלבד  להביא 32ה ּבֹורא  ׁשּי לא  ּבוּדאי הרי , ְְְֲִִֵֵַַַַַָָֹ

ּגּבי  ׁשּמצינּו מ ּדּוגמא ֹות  ק ּוׁשיֹות  א ֹו ְְִִֵֶַָָָה ֹוכח ֹות 

יד ּוע  הרי ֿ כן, ֿ ּפי ֿ על  ׁשאף  א ּלא  33ה ּנבראים . ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּגם  (ּכֹולל  הענינים  ׁשּכל   ית ּבר ּברצ ֹונֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשעלה 

ּבא ֹופן  יהיּו ליׁש) מאין ה ּבריאה  התה ּוּות  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָענין

(ׁשּיׁש ה ּׂשכל  ֿ ּפי על  להיֹות  ּׁשאפ ׁשר  מה  ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּכל 

ה ּׂשכל לז  ֿ ּפי על  זה  יהיה  ּבּׂשכל ) מק ֹום  איזה  ה  ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

מ ּכח  ה ֹוכחה  להביא  ׁשּי זה  ּבגלל  ורק  ְְְִִִֶַַַַָָָָֹכ ּו',

הליכת ֹו זמן מ ׁש ּכל  האבן את  ה ּנֹוׂשא  ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה ּזריקה 

ה ּנבראים , ּבהתה ּוּות  ּגם  ה ּוא  ׁשּכן ְְְְְִִִֵֶַַַַָָלמעלה ,

ּתמיד . ּבּנפעל  ה ּפֹועל  ּכח  להיֹות  ְְִִִִֵֶַַַָָָֹׁשּצרי

C‡ ׁשה ּכח ל ֹומר  מק ֹום  יׁש עדין לכא ֹורה  «ְֲִִֵֶַַַַָָֹ

ּבכח  ּכמ ֹו מ ּמק ֹור ֹו, נפרד  ה ּוא  ְְְְִִֵַַָֹה ּפֹועל 

ׁשּלא  והינ ּו, ׁשּבּיד . מה ּכח  נפרד  ׁשּנע ׂשה  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹה ּזריקה 

ׁשה ּנברא  רק  מ ֹוכיח  ה ּזריקה  ּכח  ׁשּמׁשל  ּבלבד  ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹזֹו

ׁשּכל  (ּכׁשם  ה ּפֹועל  ּכח  ּבֹו ׁשּיהיה  ּתמיד  ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹצרי

ּכח  ּבּה להיֹות  צרי האבן על ּית  זמן ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹמ ׁש

ּדב ּוק  ה ּוא  ה ּפֹועל  ׁשּכח  מ ֹוכיח  ואינֹו ְִֵֵֵֶַַַַָֹה ּזֹורק ),

א ּדר ּבה , א ּלא  מ ּמּנּו, נפרד  ואינֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָּבמק ֹור ֹו

 להיפ ראיה  להביא  יׁש ה ּזריקה  ּכח  מ ּלמ ּטה 34ׁשּמּמׁשל  האבן ּבזריקת  ּדה ּנה , . ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
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ואילך.31) ב  לד, להצ "צ  החקירה בספר הובא סתי "ח . ח "א הרשב "א שו"ת ובכ"מ .32)ראה .51 שבהערה תניא ראה

תכה.33) ע ' תרצ "ב  קכ. ע ' תרנ"ח  סה"מ  שם.34)ראה ותרס "ד תר"ס  סה"מ  גם ראה

    
B˙Ó‚e„Â בנמשל הזורק מכוח זה משל  ‰‰˙eLcÁ˙של  ÔÈÚa ¿¿»¿ƒ¿««ƒ¿«¿

,˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰aL עצום חידוש היא מאין  יש התהוות שהרי  ∆¿ƒ¿«»»
Ì‰a ˙BÈ‰Ï ÁÎ‰aL בעולמות'eÎ LcÁÓ‰ Ák „ÈÓz שמהווה ∆¿∆¿≈«ƒ¿»∆»ƒ…««¿«≈

ורגע. רגע כל  מחדש אותם ומחייה ובורא

CiL ‡Ï ˙Ó‡aL ,ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆∆¡∆…«»
‰‚‰‰‰ Èa‚Ï ÓBÏ«¿«≈««¿»»

‰ÏÚÓlL האלוקית ההנהגה ∆¿«¿»
˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰Ï Ú‚Ba)¿≈«¿ƒ¿«»»
˙BÈ‰Ï ÁÎ‰aL (‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆¿∆¿≈«ƒ¿
,‰Êk ÔÙB‡a B‡ ‰Êk ÔÙB‡a¿∆»∆¿∆»∆
‡ÈLe˜ B‡ ‰ÁÎB‰ LiL ÏÏ‚aƒ¿«∆≈»»¿»
Ïˆ‡ B˙Ó‚ec ÔÈÚÓ≈ƒ¿»¿»≈∆
Ca˙È ‡e‰ È‰L ,ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ∆¬≈ƒ¿»≈

˙BÚÓp‰ ÚÓ ‡e‰31, כלומר ƒ¿»«ƒ¿»
הקבלה  מצינו  אם גם דבר  של  לאמתו 

העולם  בענייני  באלוקות מסויים לעניין 

הנמשל , את הולם אכן  המשל  ולכאורה

שהמצב  מכך  להסיק אין  עדיין 

למעלה  ההנהגה ואופן  המסויים

אחר , או  כזה באופן  להיות 'מוכרח'

"נמנע  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש שהרי 

ולא  הימנעות מכל  מנוע הנמנעות",

מנוע  שה' דבר  שום על  לומר  שייך 

אחרת. או  כזו  סיבה בגלל  מלעשותו 

˙B„B‡ ae„Ó L‡k ËÙeƒ¿»«¬∆¿»
,‰‡Èa‰ ˙ee‰˙‰ עוד בזה הרי  ƒ¿««¿ƒ»

למעלה  'הכרח' שום שאין  מודגש יותר 

מסויים  באופן  דווקא תהיה שהבריאה

˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿»ƒ¿««ƒ¿«
˜ÈÁa BÈ‡ LÈÏ ÔÈ‡Ó≈«ƒ¿≈≈¿≈

ÏÏk ÌÈ‡p‰ את כלל  להם שאין  «ƒ¿»ƒ¿»
מאין , יש חדשה בריאה לברוא הכוח

„Ïa ‡Ba‰ ˜ÈÁa ‡l‡32, ∆»¿≈«≈ƒ¿«
להוות  ויכולתו  בכוחו  לבדו  הוא שרק

מאין , CiLיש ‡Ï È‡cÂa È‰¬≈¿««…«»
˙BÈLe˜ B‡ ˙BÁÎB‰ ‡È‰Ï¿»ƒ»¿
הבריאה  נעשית שבו  האופן  על 

Èab eÈˆnL ˙B‡Ó‚ecÓƒ¿»∆»ƒ«≈
.ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ

,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L ‡l‡ למרות ∆»∆««ƒ≈
ענין  על  משל  דבר , של  שלאמיתו 

גם  הוא שכן  מחייב לא למטה ה'הכרח'

Úe„Èלמעלה, È‰33החסידות ÏkLבתורת Ca˙È BBˆa ‰ÏÚL ¬≈»«∆»»ƒ¿ƒ¿»≈∆»
Ï ÔÈ‡Ó ‰‡Èa‰ ˙ee‰˙‰ ÔÈÚ Ìb ÏÏBk) ÌÈÈÚ‰LÈ שבעצם »ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿«ƒ¿««¿ƒ»≈«ƒ¿≈

בלבד  הבורא' 'בחיק והוא הנבראים מהשגת למעלה ÔÙB‡aהוא eÈ‰È (ƒ¿¿∆
LÙ‡M ‰Ó ÏkL יכול‰ÊÈ‡ ‰ÊÏ LiL) ÏÎO‰ ÈtŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ∆»«∆∆¿»ƒ¿«ƒ«≈∆∆≈¿∆≈∆

ÏÎOa ÌB˜Ó במידה ולפחות »«≈∆
אנושי  בשכל  להבנה ניתן  )מסויימת

,'eÎ ÏÎO‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê ‰È‰Èƒ¿∆∆«ƒ«≈∆
‰Ê ÏÏ‚a ˜Â ברצונו עלה כך  כי  ¿«ƒ¿«∆

יהיו  הדברים שאפשר  כמה שעד 

בשכל  È‰Ï‡מובנים CiL«»¿»ƒ
‡NBp‰ ‰˜Èf‰ ÁkÓ ‰ÁÎB‰»»ƒ…««¿ƒ»«≈
ÔÓÊ CLÓ Ïk Ô‡‰ ˙‡∆»∆∆»∆∆¿«

,‰ÏÚÓÏ B˙ÎÈÏ‰ חידוש שהוא ¬ƒ»¿«¿»
האדם  לטבע מנוגד  ‰e‡ודבר  ÔkL∆≈

ÌÈ‡p‰ ˙ee‰˙‰a Ìb שהיא «¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ
היא  שההתהוות כיוון  גדול , חידוש

מאין , יש Ákבדרך  ˙BÈ‰Ï CÈvL∆»ƒƒ¿…«
„ÈÓz ÏÚÙpa ÏÚBt‰ לחדשו כדי  «≈«ƒ¿»»ƒ

מחדש. הזמן  כל 

‰B‡ÎÏ C‡ המבואר כל  לאחר  גם «ƒ¿»
ÓBÏלעיל  ÌB˜Ó LÈ ÔÈ„Ú¬«ƒ≈»«

„Ù ‡e‰ ÏÚBt‰ Ák‰L∆«…««≈ƒ¿»
,BB˜nÓ הדבוק האור  כמו  לא ƒ¿

‰Èf˜‰במקורו , ÁÎa BÓk¿¿…««¿ƒ»
,„iaL Ák‰Ó „Ù ‰NÚpL∆«¬∆ƒ¿»≈«…«∆«»

ומבאר . שממשיך  lL‡כפי  ,eÈ‰Â¿«¿∆…
‰˜Èf‰ Ák ÏLnL „Ïa BÊƒ¿«∆¿«…««¿ƒ»
CÈˆ ‡p‰L ˜ ÁÈÎBÓƒ««∆«ƒ¿»»ƒ

„ÈÓzלהתקיים Baבשביל  ‰È‰iL »ƒ∆ƒ¿∆
CLÓ ÏkL ÌLk) ÏÚBt‰ Ák…««≈¿≈∆»∆∆
˙BÈ‰Ï CÈˆ Ô‡‰ ˙iÏÚ ÔÓÊ¿«¬ƒ«»∆∆»ƒƒ¿

˜Bf‰ Ák da שהכוח וברגע »…««≈
ונופלת  חוזרת האבן  נעלם הזורק

ÁkLלמטה  ÁÈÎBÓ BÈ‡Â ,(¿≈ƒ«∆…«
BB˜Óa ˜ec ‡e‰ ÏÚBt‰«≈»ƒ¿
‡l‡ ,epnÓ „Ù BÈ‡Â¿≈ƒ¿»ƒ∆∆»
‰˜Èf‰ Ák ÏLnnL ,‰ac‡«¿«»∆ƒ¿«…««¿ƒ»

CÙÈ‰Ï ‰È‡ ‡È‰Ï LÈ34 ≈¿»ƒ¿»»¿≈∆
הפועל  כוח שאדרבה, מזה וללמוד 
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יז     

ה ּזֹורק  ּכח  יכלה  ׁשּכא ׁשר  היֹות  עם  ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָֹלמעלה ,

ׁשּיׁשנֹו זמן ּכל  ֿ מק ֹום  מ ּכל  האבן, על ּית  ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָּתּופסק 

ׁשנּוי  ּבאבן ּפֹועל  ה ּוא  הרי ּבאבן, ה ּזֹורק  ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּכח 

ׁשּכבר  ֿ ּפי ֿ על  אף  למעלה , מ ּלמ ּטה  לעל ֹות  ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָה ּטבע 

ׁשעם  והינּו, ה ּיד . ׁשּבת ֹו ה ּכח  מן ונפרד  ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹיצא 

ּגם  ׁשהרי ּומ ּוג ּבל , מד ּוד  ה ּוא  ה ּזֹורק  ׁשּכח  ְֱֲֵֵֶֶַַַָָֹהיֹות 

ה ּוא  ה ּיד ) ּבת ֹו ּבהיֹות ֹו (ּגם  האדם  יד  ּכח  ְְְִַַַַָָָָָֹּכלל ּות 

ה ּכח  ֿ וכ ּמה  ֿ ּכּמה  ֿ אחת  ועל  ּומ ּוג ּבל , ְְְַַַַַַַָָָָֹמד ּוד 

הג ּבלה  ּבֹו ׁשּיׁש האבן, את  ונֹוׂשא  ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּזֹורק 

ה ּיד , ׁשּבת ֹו ה ּכח  מן נפרד  ּגם  להיֹות ֹו ְְְְִִִֶַַַַָָָֹּכפ ּולה ,

חיד ּוׁש ּבאבן לפעל  ּוביכל ּתֹו ּבכח ֹו ֿ מק ֹום  ְְְִִִִֶֶָָָָֹֹמ ּכל 

ּגם  ה ּוא  ׁשּכן ל ֹומר , אפ ׁשר  ולכא ֹורה  טבע ֹו.  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָהיפ

על  רק  ׁשּלהיֹות ֹו ליׁש, מאין ה ּבריאה  ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָּבהתה ּוּות 

עלמא , ּדהוי ׁשנין אלפי ּדׁשית  מ ּוג ּבל  זמן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָמ ׁש

מ ּמק ֹור ֹו נפרד  להיֹות  ה ּמה ּוה  ה ּפֹועל  ּכח  ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹיכ ֹול 

ֿ כן  ֿ ּפי ֿ על  ואף  מה ּיד ), ׁשּנפרד  ה ּזריקה  ּכח  ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ(ּכמ ֹו

ּדה  החד ּוׁש לפעל  ּוביכל ּתֹו ּבכח ֹו יׁשיהיה  תה ּוּות  ְְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹ

האבן  ּדעל ּית  החד ּוׁש ּפע ּולת   ּדר ֿ (על  ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָמאין

טבע ֹו).  היפ למעלה  ְְְְִִֵֶַַָָמ ּלמ ּטה 

ה ּפֹועל ‡Cה ) ׁשּכח  ׁשהה ֹוכחה  ה ּוא , הענין «ְִֵֶֶַַַָָָָֹ

מ ּפע ּולת  היא  ּבמק ֹור ֹו, ּדב ּוק  ְְִִִַָה ּוא 

ׁשּנתה ּוּו. לאחרי ה ּנבראים  ּבהנהגת  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָה ּבֹורא 

לאחרי  הרי האבן, ּדזריקת  ּבּמׁשל  ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּדה ּנה ,

ׁשליטה  ל ֹו אין האבן, את  זֹורק  ְִֵֵֶֶֶֶָָָָָׁשהאדם 

ּדכיון  האבן, הליכת  א ֹופן על  ּכלל  ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָּוממ ׁשלה 

לכן  מ ּיד ֹו, נפרד  האבן את  ה ּנֹוׂשא  ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשה ּכח 

ׁשמים  ּבבריאת  אבל  כ ּו'. ל ׁשּנֹות ֹו ל ֹו ֿ אפ ׁשר  ְְְֲִִִִֶַַַָָָאי

ר ֹואים  - הע ֹולם  ׁשּנברא  לאחרי ּגם  הרי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָוארץ ,

הה ׁשּפעה  ּבא ֹופן ׁשנּויים  וכ ּמה  ּכּמה  ׁשּיׁש ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאנּו

ּבנֹוגע  והן הע ֹולם , לכלל ּות  ּבנֹוגע  הן ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָמ ּלמעלה ,

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ה ּבריאה , ּתכלית  ׁשה ּוא  הע ֹובד , "ּברא ׁשית "35לאדם  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

אלק ּות  ּגיל ּוי ׁשּנמ ׁש ר ּוחנית  ּבה ׁשּפעה  ּוכמ ֹו רא ׁשית , ׁשּנקרא ּו יׂשראל  ְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבׁשביל 

ׁשּכא ׁשר  ה ּתֹורה , ּבעסק  הן ּדוקא , ּכדבעי היא  עב ֹודת ֹו ּכא ׁשר  ּובע ֹולם  ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּבנפ ׁשֹו
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נפרד . הוא בנברא hÓlÓ‰שמתלבש Ô‡‰ ˙˜ÈÊa ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿ƒ«»∆∆ƒ¿«»

˙BÈ‰ ÌÚ ,‰ÏÚÓÏ˙iÏÚ ˜ÒÙez ˜Bf‰ Ák ‰ÏÎÈ L‡kL ¿«¿»ƒ¡∆«¬∆ƒ¿∆…««≈¿«¬ƒ«
Ô‡‰,( כאמור תמיד , הכוח בפעולת צורך  יש חידוש שבדבר  מוכח (ומזה »∆∆

Ô‡a ˜Bf‰ Ák BLiL ÔÓÊ Ïk ÌB˜ÓŒÏkÓ לא עדיין  והשפעתו  ƒ»»»¿«∆∆¿…««≈»∆∆
Ô‡aהסתיימה, ÏÚBt ‡e‰ È‰¬≈≈»∆∆

‰hÓlÓ ˙BÏÚÏ Úh‰ ÈeLƒ«∆««¬ƒ¿«»
kL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»««ƒ∆¿»
CB˙aL Ák‰ ÔÓ „ÙÂ ‡ˆÈ»»¿ƒ¿«ƒ«…«∆¿

„i‰ ברורה הוכחה זו  ולכאורה «»
חידוש  ולפעול  להמשיך  יכול  שהכוח

ממקורו . נפרד  הוא אם גם בנפעל 

ÁkL ˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¡∆…«
˜Bf‰האדם e„Ó„שביד  ‡e‰ «≈»

Ák ˙eÏÏk Ìb È‰L ,Ïa‚eÓe¿»∆¬≈«¿»…«
CB˙a B˙BÈ‰a Ìb) Ì„‡‰ „È«»»»«ƒ¿¿
,Ïa‚eÓe „e„Ó ‡e‰ („i‰«»»¿»
Ák‰ ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»«…«
,Ô‡‰ ˙‡ ‡NBÂ ˜BfL∆≈¿≈∆»∆∆

,‰ÏeÙk ‰Ïa‚‰ Ba LiL∆≈«¿»»¿»
אדם  של  מידו  נובע שהוא אחת הגבלה

שנייה והגבלה Ìbמוגבל , B˙BÈ‰Ïƒ¿«
,„i‰ CB˙aL Ák‰ ÔÓ „Ùƒ¿»ƒ«…«∆¿«»
BzÏÎÈe BÁÎa ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¿…ƒ»¿
CÙÈ‰ Le„ÈÁ Ô‡a ÏÚÙÏƒ¿…»∆∆ƒ≈∆
LÙ‡ ‰B‡ÎÏÂ .BÚËƒ¿¿ƒ¿»∆¿»
˙ee‰˙‰a Ìb ‡e‰ ÔkL ,ÓBÏ«∆≈«¿ƒ¿«
B˙BÈ‰lL ,LÈÏ ÔÈ‡Ó ‰‡Èa‰«¿ƒ»≈«ƒ¿≈∆ƒ¿
Ïa‚eÓ ÔÓÊ CLÓ ÏÚ ˜««∆∆¿«¿»
ÈÂ‰c ÔÈL ÈÙÏ‡ ˙ÈLc¿ƒ«¿≈¿ƒ«¬≈

,‡ÓÏÚ הכוח שמלכתחילה כיוון  »¿»
מסויימת  לתקופה רק נמשך  הפועל 

שנקצבו  שנה אלפים ששת ומוגבלת,

העולם, ‰ÏÚBtלקיום Ák ÏBÎÈ»…««≈
BB˜nÓ „Ù ˙BÈ‰Ï ‰e‰n‰«¿«∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿
„ÙpL ‰˜Èf‰ Ák BÓk)¿…««¿ƒ»∆ƒ¿»
‰È‰È ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,(„i‰Ó≈«»¿««ƒ≈ƒ¿∆
Le„Á‰ ÏÚÙÏ BzÏÎÈe BÁÎa¿…ƒ»¿ƒ¿…«ƒ
CcŒÏÚ) ÔÈ‡Ó LÈ ˙ee‰˙‰c¿ƒ¿«≈≈«ƒ«∆∆
Ô‡‰ ˙iÏÚc Le„Á‰ ˙ÏeÚt¿««ƒ«¬ƒ«»∆∆
(BÚË CÙÈ‰ ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»≈∆ƒ¿
ההכרח  מה השאלה חוזרת ושוב

האלוקי  שהכוח לקבוע ֿ שכלי  ההגיוני 

כשם  ממקורו , נפרד  אינו  המהווה

ממקורו ? נפרד  אינו  האלוקי  שהאור 

˜ec ‡e‰ ÏÚBt‰ ÁkL ‰ÁÎB‰‰L ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡ (‰«»ƒ¿»∆«»»∆…««≈»
BB˜Óa, לעיל כאמור  הזריקה כוח כמו  פועל  ÏeÚtÓ˙ואינו  ‡È‰ ƒ¿ƒƒ¿«
‡Ba‰ באופ מקום (לא יש אכן  שבזה וההתהוות הבריאה נעשתה שבו  ן  «≈

אלא) נפרד , שהכוח לומר  אפשר  אולי  האמורות »«¿»¿‰a‰‚˙לשאלות
,ee‰˙pL ÈÁ‡Ï ÌÈ‡p‰ כפי «ƒ¿»ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«

ומבאר . שממשיך 

Ô‡‰ ˙˜ÈÊc ÏLna ,‰p‰c¿ƒ≈«»»ƒ¿ƒ«»∆∆
הזריקה  כוח ֿ ידי  על  למעלה מלמטה

Ì„‡‰Lשביד , ÈÁ‡Ï È‰¬≈¿«¬≈∆»»»
BÏ ÔÈ‡ ,Ô‡‰ ˙‡ ˜BÊ≈∆»∆∆≈
ÏÚ ÏÏk ‰ÏLÓÓe ‰ËÈÏL¿ƒ»∆¿»»¿»«

Ô‡‰ ˙ÎÈÏ‰ ÔÙB‡ לאחר וכעת, ∆¬ƒ«»∆∆
שליטה  שום לאדם אין  נזרקה, שהאבן 

או  המהירות או  הכיוון  על  להשפיע

תעוף, האבן  כיצד  «≈¿ÔÂÈÎcהצורה
Ô‡‰ ˙‡ ‡NBp‰ Ák‰L∆«…««≈∆»∆∆
BÏ LÙ‡ŒÈ‡ ÔÎÏ ,B„iÓ „Ùƒ¿»ƒ»»≈ƒ∆¿»

'eÎ B˙BpLÏ תעוף האבן  אלא  ¿«
אחרת. ולא הזריקה לאופן  בהתאם

,ı‡Â ÌÈÓL ˙‡Èa Ï‡¬»ƒ¿ƒ«»«ƒ»»∆
‡pL ÈÁ‡Ï Ìb È‰¬≈«¿«¬≈∆ƒ¿»

ÌÏBÚ‰ יש ֿ הוא ֿ ברוך  שלקדוש ברור  »»
על  והממשלה השליטה מלוא את

ולכן  העולמות, ‡eהנהגת ÌÈ‡Bƒ»
ÌÈÈeL ‰nÎÂ ‰nk LiL∆≈«»¿«»ƒƒ

לזמן ) (מזמן  ∆¿ÔÙB‡aוהבדלים
Ô‰ ,‰ÏÚÓlÓ ‰ÚtL‰‰««¿»»ƒ¿«¿»≈
Ô‰Â ,ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿»»»¿≈

„BÚ‰ Ì„‡Ï Ú‚Ba'ה את ¿≈«»»»»≈
‰Èa‡‰,בעולם, ˙ÈÏÎz ‡e‰L∆«¿ƒ«¿ƒ»

Ï"Ê eÈ˙Ba Ó‡Ók35 ¿«¬««≈«
"˙ÈL‡a" העולם את ברא ה' ¿≈ƒ

את  אלקים ברא "בראשית ככתוב

הארץ" ואת ÏÈLaƒ¿ƒהשמים
˙ÈL‡ e‡˜pL Ï‡NÈƒ¿»≈∆ƒ¿¿≈ƒ
ראשית  לה' ישראל  "קדש (ככתוב

למשל BÓÎeתבואתה"), ¿
CLÓpL ˙ÈÁe ‰ÚtL‰a¿«¿»»»ƒ∆ƒ¿»

BLÙa ˙e˜Ï‡ ÈeÏÈb האדם של  ƒ¡…¿«¿
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ׁשּבהתה ּוּות  ההתח ּדׁשּות  ּבענין ְְְְְְְְִִִֶַַַַָוד ּוגמת ֹו

ּכח  ּתמיד  ּבהם  להיֹות  ׁשּבהכרח  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹהע ֹולמ ֹות ,

כ ּו'. ְֵַַהמח ּדׁש

,ÈÚ‰Ïe ההנהגה לג ּבי ל ֹומר  ׁשּי לא  ׁשּבאמת  ¿»ƒְְֱֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הע ֹולמ ֹות  להתה ּוּות  (ּבנֹוגע  ְְְְְִֵֶַַַָָָׁשּלמעלה 

א ֹו ּכזה  ּבא ֹופן להי ֹות  ׁשּבהכרח  ּבזה ) ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָוכ ּיֹוצא 

מענין  ק ּוׁשיא  א ֹו ה ֹוכחה  ׁשּיׁש ּבגלל  ּכזה , ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבא ֹופן

ה ּוא   ית ּבר ה ּוא  ׁשהרי ה ּנבראים , אצל  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָּדּוגמת ֹו

ה ּנמנע ֹות  א ֹוד ֹות 31נמנע  מד ּוּבר  ּכא ׁשר  ּובפרט  . ְְְְֲִִִֶַַָָָָ

ההתה ּוּות  ענין ׁשּכלל ּות  ּדכיון ה ּבריאה , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהתה ּוּות 

ּבחיק  א ּלא  ּכלל , ה ּנבראים  ּבחיק  אינֹו ליׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמאין

ּבלבד  להביא 32ה ּבֹורא  ׁשּי לא  ּבוּדאי הרי , ְְְֲִִֵֵַַַַַָָֹ

ּגּבי  ׁשּמצינּו מ ּדּוגמא ֹות  ק ּוׁשיֹות  א ֹו ְְִִֵֶַָָָה ֹוכח ֹות 

יד ּוע  הרי ֿ כן, ֿ ּפי ֿ על  ׁשאף  א ּלא  33ה ּנבראים . ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּגם  (ּכֹולל  הענינים  ׁשּכל   ית ּבר ּברצ ֹונֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשעלה 

ּבא ֹופן  יהיּו ליׁש) מאין ה ּבריאה  התה ּוּות  ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָענין

(ׁשּיׁש ה ּׂשכל  ֿ ּפי על  להיֹות  ּׁשאפ ׁשר  מה  ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּכל 

ה ּׂשכל לז  ֿ ּפי על  זה  יהיה  ּבּׂשכל ) מק ֹום  איזה  ה  ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ

מ ּכח  ה ֹוכחה  להביא  ׁשּי זה  ּבגלל  ורק  ְְְִִִֶַַַַָָָָֹכ ּו',

הליכת ֹו זמן מ ׁש ּכל  האבן את  ה ּנֹוׂשא  ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה ּזריקה 

ה ּנבראים , ּבהתה ּוּות  ּגם  ה ּוא  ׁשּכן ְְְְְִִִֵֶַַַַָָלמעלה ,

ּתמיד . ּבּנפעל  ה ּפֹועל  ּכח  להיֹות  ְְִִִִֵֶַַַָָָֹׁשּצרי

C‡ ׁשה ּכח ל ֹומר  מק ֹום  יׁש עדין לכא ֹורה  «ְֲִִֵֶַַַַָָֹ

ּבכח  ּכמ ֹו מ ּמק ֹור ֹו, נפרד  ה ּוא  ְְְְִִֵַַָֹה ּפֹועל 

ׁשּלא  והינ ּו, ׁשּבּיד . מה ּכח  נפרד  ׁשּנע ׂשה  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹה ּזריקה 

ׁשה ּנברא  רק  מ ֹוכיח  ה ּזריקה  ּכח  ׁשּמׁשל  ּבלבד  ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָֹזֹו

ׁשּכל  (ּכׁשם  ה ּפֹועל  ּכח  ּבֹו ׁשּיהיה  ּתמיד  ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹצרי

ּכח  ּבּה להיֹות  צרי האבן על ּית  זמן ְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָֹמ ׁש

ּדב ּוק  ה ּוא  ה ּפֹועל  ׁשּכח  מ ֹוכיח  ואינֹו ְִֵֵֵֶַַַַָֹה ּזֹורק ),

א ּדר ּבה , א ּלא  מ ּמּנּו, נפרד  ואינֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָּבמק ֹור ֹו

 להיפ ראיה  להביא  יׁש ה ּזריקה  ּכח  מ ּלמ ּטה 34ׁשּמּמׁשל  האבן ּבזריקת  ּדה ּנה , . ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ואילך.31) ב  לד, להצ "צ  החקירה בספר הובא סתי "ח . ח "א הרשב "א שו"ת ובכ"מ .32)ראה .51 שבהערה תניא ראה

תכה.33) ע ' תרצ "ב  קכ. ע ' תרנ"ח  סה"מ  שם.34)ראה ותרס "ד תר"ס  סה"מ  גם ראה

    
B˙Ó‚e„Â בנמשל הזורק מכוח זה משל  ‰‰˙eLcÁ˙של  ÔÈÚa ¿¿»¿ƒ¿««ƒ¿«¿

,˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰aL עצום חידוש היא מאין  יש התהוות שהרי  ∆¿ƒ¿«»»
Ì‰a ˙BÈ‰Ï ÁÎ‰aL בעולמות'eÎ LcÁÓ‰ Ák „ÈÓz שמהווה ∆¿∆¿≈«ƒ¿»∆»ƒ…««¿«≈

ורגע. רגע כל  מחדש אותם ומחייה ובורא

CiL ‡Ï ˙Ó‡aL ,ÈÚ‰Ïe¿»ƒ∆∆¡∆…«»
‰‚‰‰‰ Èa‚Ï ÓBÏ«¿«≈««¿»»

‰ÏÚÓlL האלוקית ההנהגה ∆¿«¿»
˙BÓÏBÚ‰ ˙ee‰˙‰Ï Ú‚Ba)¿≈«¿ƒ¿«»»
˙BÈ‰Ï ÁÎ‰aL (‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆¿∆¿≈«ƒ¿
,‰Êk ÔÙB‡a B‡ ‰Êk ÔÙB‡a¿∆»∆¿∆»∆
‡ÈLe˜ B‡ ‰ÁÎB‰ LiL ÏÏ‚aƒ¿«∆≈»»¿»
Ïˆ‡ B˙Ó‚ec ÔÈÚÓ≈ƒ¿»¿»≈∆
Ca˙È ‡e‰ È‰L ,ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ∆¬≈ƒ¿»≈

˙BÚÓp‰ ÚÓ ‡e‰31, כלומר ƒ¿»«ƒ¿»
הקבלה  מצינו  אם גם דבר  של  לאמתו 

העולם  בענייני  באלוקות מסויים לעניין 

הנמשל , את הולם אכן  המשל  ולכאורה

שהמצב  מכך  להסיק אין  עדיין 

למעלה  ההנהגה ואופן  המסויים

אחר , או  כזה באופן  להיות 'מוכרח'

"נמנע  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש שהרי 

ולא  הימנעות מכל  מנוע הנמנעות",

מנוע  שה' דבר  שום על  לומר  שייך 

אחרת. או  כזו  סיבה בגלל  מלעשותו 

˙B„B‡ ae„Ó L‡k ËÙeƒ¿»«¬∆¿»
,‰‡Èa‰ ˙ee‰˙‰ עוד בזה הרי  ƒ¿««¿ƒ»

למעלה  'הכרח' שום שאין  מודגש יותר 

מסויים  באופן  דווקא תהיה שהבריאה

˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL ÔÂÈÎc¿≈»∆¿»ƒ¿««ƒ¿«
˜ÈÁa BÈ‡ LÈÏ ÔÈ‡Ó≈«ƒ¿≈≈¿≈

ÏÏk ÌÈ‡p‰ את כלל  להם שאין  «ƒ¿»ƒ¿»
מאין , יש חדשה בריאה לברוא הכוח

„Ïa ‡Ba‰ ˜ÈÁa ‡l‡32, ∆»¿≈«≈ƒ¿«
להוות  ויכולתו  בכוחו  לבדו  הוא שרק

מאין , CiLיש ‡Ï È‡cÂa È‰¬≈¿««…«»
˙BÈLe˜ B‡ ˙BÁÎB‰ ‡È‰Ï¿»ƒ»¿
הבריאה  נעשית שבו  האופן  על 

Èab eÈˆnL ˙B‡Ó‚ecÓƒ¿»∆»ƒ«≈
.ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ

,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L ‡l‡ למרות ∆»∆««ƒ≈
ענין  על  משל  דבר , של  שלאמיתו 

גם  הוא שכן  מחייב לא למטה ה'הכרח'

Úe„Èלמעלה, È‰33החסידות ÏkLבתורת Ca˙È BBˆa ‰ÏÚL ¬≈»«∆»»ƒ¿ƒ¿»≈∆»
Ï ÔÈ‡Ó ‰‡Èa‰ ˙ee‰˙‰ ÔÈÚ Ìb ÏÏBk) ÌÈÈÚ‰LÈ שבעצם »ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿«ƒ¿««¿ƒ»≈«ƒ¿≈

בלבד  הבורא' 'בחיק והוא הנבראים מהשגת למעלה ÔÙB‡aהוא eÈ‰È (ƒ¿¿∆
LÙ‡M ‰Ó ÏkL יכול‰ÊÈ‡ ‰ÊÏ LiL) ÏÎO‰ ÈtŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ∆»«∆∆¿»ƒ¿«ƒ«≈∆∆≈¿∆≈∆

ÏÎOa ÌB˜Ó במידה ולפחות »«≈∆
אנושי  בשכל  להבנה ניתן  )מסויימת

,'eÎ ÏÎO‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê ‰È‰Èƒ¿∆∆«ƒ«≈∆
‰Ê ÏÏ‚a ˜Â ברצונו עלה כך  כי  ¿«ƒ¿«∆

יהיו  הדברים שאפשר  כמה שעד 

בשכל  È‰Ï‡מובנים CiL«»¿»ƒ
‡NBp‰ ‰˜Èf‰ ÁkÓ ‰ÁÎB‰»»ƒ…««¿ƒ»«≈
ÔÓÊ CLÓ Ïk Ô‡‰ ˙‡∆»∆∆»∆∆¿«

,‰ÏÚÓÏ B˙ÎÈÏ‰ חידוש שהוא ¬ƒ»¿«¿»
האדם  לטבע מנוגד  ‰e‡ודבר  ÔkL∆≈

ÌÈ‡p‰ ˙ee‰˙‰a Ìb שהיא «¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ
היא  שההתהוות כיוון  גדול , חידוש

מאין , יש Ákבדרך  ˙BÈ‰Ï CÈvL∆»ƒƒ¿…«
„ÈÓz ÏÚÙpa ÏÚBt‰ לחדשו כדי  «≈«ƒ¿»»ƒ

מחדש. הזמן  כל 

‰B‡ÎÏ C‡ המבואר כל  לאחר  גם «ƒ¿»
ÓBÏלעיל  ÌB˜Ó LÈ ÔÈ„Ú¬«ƒ≈»«

„Ù ‡e‰ ÏÚBt‰ Ák‰L∆«…««≈ƒ¿»
,BB˜nÓ הדבוק האור  כמו  לא ƒ¿

‰Èf˜‰במקורו , ÁÎa BÓk¿¿…««¿ƒ»
,„iaL Ák‰Ó „Ù ‰NÚpL∆«¬∆ƒ¿»≈«…«∆«»

ומבאר . שממשיך  lL‡כפי  ,eÈ‰Â¿«¿∆…
‰˜Èf‰ Ák ÏLnL „Ïa BÊƒ¿«∆¿«…««¿ƒ»
CÈˆ ‡p‰L ˜ ÁÈÎBÓƒ««∆«ƒ¿»»ƒ

„ÈÓzלהתקיים Baבשביל  ‰È‰iL »ƒ∆ƒ¿∆
CLÓ ÏkL ÌLk) ÏÚBt‰ Ák…««≈¿≈∆»∆∆
˙BÈ‰Ï CÈˆ Ô‡‰ ˙iÏÚ ÔÓÊ¿«¬ƒ«»∆∆»ƒƒ¿

˜Bf‰ Ák da שהכוח וברגע »…««≈
ונופלת  חוזרת האבן  נעלם הזורק

ÁkLלמטה  ÁÈÎBÓ BÈ‡Â ,(¿≈ƒ«∆…«
BB˜Óa ˜ec ‡e‰ ÏÚBt‰«≈»ƒ¿
‡l‡ ,epnÓ „Ù BÈ‡Â¿≈ƒ¿»ƒ∆∆»
‰˜Èf‰ Ák ÏLnnL ,‰ac‡«¿«»∆ƒ¿«…««¿ƒ»

CÙÈ‰Ï ‰È‡ ‡È‰Ï LÈ34 ≈¿»ƒ¿»»¿≈∆
הפועל  כוח שאדרבה, מזה וללמוד 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81



יח    

הרי  זכה  לא  וכא ׁשר  ח ּיים , סם  ל ֹו נע ׂשית  ְֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹזכה 

ֿ וׁשל ֹום  חס   להיפ ּכּמה 36זה  יׁש ֿ כן ּוכמ ֹו , ְְְֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשּכלל ּות  לזה  ּדנֹוסף  ה ּתפלה , ּבעב ֹודת  ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָׁשנּויים 

ורא ׁשֹו ארצה  מ ּוצב  "ס ּולם  ה ּוא  ה ּתפלה  ְְְְִִַַַָָָָֹענין

ה ּׁשמימה " מדרג ֹות ,37מ ּגיע  ּכּמה  יׁשנן ּוב ּסּולם  , ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָ

ה ּׁשנּוי  ּגם  יׁשנֹו הרי ה ּׁשנּויים , ענין ְְֲִִִִֵֶֶַַַַׁשה ּוא 

ולפעמים  ּותפלת ֹו, ּבּקׁשת ֹו מתמ ּלאת  ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָׁשּלפעמים 

עצמ ּה, ה ּתפלה  ּבעב ֹודת  ׁשנּויים  יׁש ֿ כן ּוכמ ֹו ְְְֲִִִֵֵַַַַָָכ ּו'.

ּבׁשביל  רק  היא  ּבּתפלה  ההת ּבֹוננּות  ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָׁשּכא ׁשר 

ל ֹו ׁשּיׁש ֿ ּפי ֿ על  אף  אזי ׁשּבענין, הה ׂשּכלה  ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלידע 

זה  אין ֿ מק ֹום  מ ּכל  הה ׂשּכלה , ׁשל  הע ֹוׁשר  ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָאת 

ּכא ׁשר  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  כ ּו', מא ּומה  עליו ְֲֵֵֵֶֶַַָָָּפֹועל 

ּבאהבה  להתע ֹורר  ּכדי היא  ההת ּבֹוננּות  ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָּכונת 

ׁשּיפע  והעקר  ה ּתפלה , ּבעת  הנהגת ויראה  על  ל  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

ה ּוא  ׁשה ּמע ׂשה  ּבפ ֹועל , ּבמע ׂשה  ה ּיֹום  ְְֲֲֶֶֶַַַַַָּכל 

ׁשּבה ׂשּכלה 38העקר  הע ֹוׁשר  את  הן ל ֹו יׁש אזי , ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

כ ּו'. לאלק ּות  ּבקר ּוב  ׁשּנע ׂשה  ה ּפע ּולה  את  ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָֹוהן

ה ּבריאה  ּתכלית  ה ּוא  הע ֹובד  ׁשהאדם  ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָוכיון

- האדם  ׁשּבעב ֹודת  ה ּׁשנּויים  מ ּצד  הרי ֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָ(ּכּנ"ל ),

ּובכלל ּות  הע ֹולם , ּבהנהגת  ּגם  ׁשנּויים  ְְְֲִִִִַַַַָָָָנע ׂשים 

ׁשּבזמן  ה ּגל ּות , לזמן ה ּבית  זמן ּבין ההפר ׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָה ּוא 

ּגפנֹו ּתחת  איׁש מר ּוּבה , ה ׁשּפעה  היתה  ְְְְִִַַַַַַָָָָָה ּבית 

ּתאנת ֹו הה ׁשּפעה 39ותחת  ר ּבּוי על  ונֹוסף  , ְְְְִֵַַַַַָָָָ

מה ּטבע , ׁשּלמעלה  נּסים  ּגם  היּו ה ּטבע , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּבהנהגת 

ז"ל  ר ּבֹותינּו נע ׂשּו40ּכמאמר  נּסים  ע ׂשרה  ְֲֲֲִִֵַַַַַָָ

ּבזמן  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  כ ּו', ה ּמק ּדׁש ּבבית  ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָלאב ֹותינּו

מארצנּו" ּגלינּו חטאינּו "מ ּפני ּכא ׁשר  ,41ה ּגל ּות , ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשּגם  וכיון כ ּו'. הפכי ּבא ֹופן היא  ההנהגה  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָאזי

ּבא ֹופן  ׁשנּויים  ּכּמה  יׁשנם  הע ֹולם  ׁשּנברא  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָלאחרי

את  המהוה  ה ּפֹועל  ׁשּכח  מ ּוכרח  הרי , ית ּבר רצ ֹונֹו ּכפי הע ֹולם  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהנהגת 

ה ּזֹורק  ׁשּכח  האבן ּכבזריקת  ּדלא  ֿ וׁשל ֹום , חס  מ ּמק ֹור ֹו נפרד  אינֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹה ּנבראים 

כ ּו'. היל ּוכ ֹו א ֹופן ל ׁשּנֹות  יכ ֹול  אינֹו ולכן האדם , מ ּיד  ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָנפרד 
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ב .36) עב , יומא א).37)ראה (פג, תמ "ה תקו"ז ע "ב . ריש שו, ח "ג ע "ב . ריש רסו, זח "א יב . כח , פ "א 38)ויצא אבות ראה

ד.39)מי "ז. ד, מיכה ה. ה, מלכיםֿא מ "ה.40)ע "פ  פ "ה דיו"ט .41)אבות מוסף  תפילת

    
ÈÚ„k ‡È‰ B˙„BÚ L‡k ÌÏBÚe כנדרש˜ÒÚa Ô‰ ,‡˜Âc »»«¬∆¬»ƒƒ¿»≈«¿»≈¿≈∆

‰ÎÊ L‡kL ,‰Bz‰ כראוי הוא שלו  התורה BÏולימוד  ˙ÈNÚ «»∆«¬∆»»«¬≈
ÎÊ‰התורה  ‡Ï L‡ÎÂ ,ÌÈiÁ ÌÒ באופן לא תורה לומד  הוא אלא ««ƒ¿«¬∆…»»
ÌBÏLÂŒÒÁהראוי  CÙÈ‰Ï ‰Ê È‰36, הבריאה לאחר  שגם הרי  ¬≈∆¿≈∆«¿»

לקבוע  השליט הוא ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

על  מלמעלה ויומשך  יתגלה ואיך  מה

העולם ועל  LÈהאדם ÔÎŒBÓÎe¿≈≈
ÌÈÈeL ‰nk האלוקית בהשפעה «»ƒƒ

שתלויים  »¬»BÚa„˙מלמעלה
‰ÏÙz‰,האדם ÊÏ‰של  ÛÒBc «¿ƒ»¿»¿∆

‡e‰ ‰ÏÙz‰ ÔÈÚ ˙eÏÏkL∆¿»ƒ¿««¿ƒ»
BL‡Â ‰ˆ‡ ˆeÓ ÌÏeÒ"»»«¿»¿…

"‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ37, דרך היינו  «ƒ««»»¿»
הנמצא  האדם יכול  שדרכם ואמצעי 

להתחבר  ארצה") ("מוצב למטה

השמימה") ("מגיע לאלוקות ולהתקשר 

˙B‚„Ó ‰nk ÔLÈ ÌÏeqe«»∆¿»«»«¿≈
‰ÌÈÈeMשליבות, ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««ƒƒ

בה  שיש התפילה בעבודת שקיימים

רבות, ‰ÈeMדרגות Ìb BLÈ È‰¬≈∆¿««ƒ
התפילה ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒבפעולת

,B˙ÏÙ˙e B˙Lwa ˙‡lÓ˙Óƒ¿«≈«»»¿ƒ»
LÈ ÔÎŒBÓÎe .'eÎ ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿≈≈
‰ÏÙz‰ ˙„BÚa ÌÈÈeLƒƒ«¬««¿ƒ»
˙eBa˙‰‰ L‡kL ,dÓˆÚ«¿»∆«¬∆«ƒ¿¿
Ú„ÈÏ ÏÈLa ˜ ‡È‰ ‰ÏÙza«¿ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ≈«

‰ÏkN‰‰ ההשכלתי העיוני  הצד  ««¿»»
LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ÈÊ‡ ,ÔÈÚaL∆»ƒ¿»¬«««ƒ∆≈

BÏ המתבונן ‰LBÚלאדם ˙‡∆»∆
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰ÏkN‰‰ ÏL∆««¿»»ƒ»»
‰Óe‡Ó ÂÈÏÚ ÏÚBt ‰Ê ÔÈ‡≈∆≈»»¿»

'eÎ ההתבוננות שלמרות וייתכן 

יחול  לא אלוקות בענייני  והעיסוק

יזדכך  לא והוא שינוי  שום עצמו  באדם

L‡kויתעדן , ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«¬∆
È„k ‡È‰ ˙eBa˙‰‰ ˙Âk«»««ƒ¿¿ƒ¿≈
˙Úa ‰‡ÈÂ ‰‰‡a BÚ˙‰Ï¿ƒ¿≈¿«¬»¿ƒ¿»¿≈
ÏÚÙiL ˜Ú‰Â ,‰ÏÙz‰«¿ƒ»¿»ƒ»∆ƒ¿«
תהיה  ולהתעוררות שלהתבוננות

‰ÌBiהשפעה Ïk ˙‚‰‰ ÏÚ««¿»«»«
‰NÚn‰L ,ÏÚBÙa ‰NÚÓa¿«¬∆¿«∆««¬∆

˜Ú‰ ‡e‰38BÏ LÈ ÈÊ‡ לאדם , »ƒ»¬«≈
כפולה  תועלת ‡˙המתבונן  Ô‰≈∆

‰ÏeÚt‰ ˙‡ Ô‰Â ‰ÏkN‰aL LBÚ‰ ההתבוננות של  התוצאה »∆∆««¿»»¿≈∆«¿»
Ì„‡‰Lוההתעוררות ÔÂÈÎÂ .'eÎ ˙e˜Ï‡Ï e˜a ‰NÚpL∆«¬∆¿≈∆¡…¿≈»∆»»»

ÌÈÈeM‰ „vÓ È‰ ,(Ï"pk) ‰‡Èa‰ ˙ÈÏÎz ‡e‰ „BÚ‰»≈«¿ƒ«¿ƒ»««¬≈ƒ««ƒƒ
,ÌÏBÚ‰ ˙‚‰‰a Ìb ÌÈÈeL ÌÈNÚ  Ì„‡‰ ˙„BÚaL כי ∆«¬«»»»«¬ƒƒƒ«¿«¿»«»»

והתכלית, המטרה הוא שהאדם מאחר 

עמו  וההנהגה ועבודתו  מעשיו 

עם  האלוקית ההנהגה על  משפיעים

העולם  ההבדלים eÏÏÎe˙כללות ƒ¿»
האלוקית  ההנהגה של  השונים באופנים

כללי , באופן  ‰‰LÙבעולם, ‡e‰«∆¿≈
,˙eÏb‰ ÔÓÊÏ ˙Èa‰ ÔÓÊ ÔÈa≈¿«««ƒƒ¿««»
‰ÚtL‰ ‰˙È‰ ˙Èa‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿«««ƒ»¿»«¿»»

BÙbאלקית  ˙Áz LÈ‡ ,‰aeÓ¿»ƒ«««¿
B˙‡z ˙Á˙Â39ÏÚ ÛÒBÂ , ¿««¿≈»¿»«

˙‚‰‰a ‰ÚtL‰‰ Èeaƒ««¿»»¿«¿»«
ÌÈq Ìb eÈ‰ ,Úh‰«∆«»«ƒƒ
Ó‡Ók ,Úh‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«∆«¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba40ÌÈq ‰NÚ «≈«¬»»ƒƒ
˙Èa eÈ˙B‡Ï eNÚ«¬«¬≈¿≈
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,'eÎ Lc˜n‰«ƒ¿»«∆≈≈
ÈtÓ" L‡k ,˙eÏb‰ ÔÓÊaƒ¿««»«¬∆ƒ¿≈

"eˆ‡Ó eÈÏb eÈ‡ËÁ41, ¬»≈»ƒ≈«¿≈
ÔÙB‡a ‡È‰ ‰‚‰‰‰ ÈÊ‡¬«««¿»»ƒ¿∆

'eÎ ÈÎÙ‰ בריבוי אינה ההשפעה גם »¿ƒ
אינם  הניסים וגם ראשון  בית בימי  כמו 

כזו . במידה גלויים

‡pL ÈÁ‡Ï ÌbL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«¿«¬≈∆ƒ¿»
ÌÈÈeL ‰nk ÌLÈ ÌÏBÚ‰»»∆¿»«»ƒƒ
ÈÙk ÌÏBÚ‰ ˙‚‰‰ ÔÙB‡a¿∆«¿»«»»¿ƒ
ÁÎeÓ È‰ ,Ca˙È BBˆ¿ƒ¿»≈¬≈¿»
˙‡ ‰Â‰Ó‰ ÏÚBt‰ ÁkL∆…««≈«¿«∆∆
BB˜nÓ „Ù BÈ‡ ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ¿

,ÌBÏLÂŒÒÁ להיות ממשיך  אלא «¿»
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש של  אלוקי  כוח

הזריקה, קודם כמו  …¿Ïc‡בדיוק
˜Bf‰ ÁkL Ô‡‰ ˙˜ÈÊk¿ƒ¿ƒ«»∆∆∆…««≈
BÈ‡ ÔÎÏÂ ,Ì„‡‰ „iÓ „Ùƒ¿»ƒ«»»»¿»≈≈
'eÎ BÎeÏÈ‰ ÔÙB‡ ˙BpLÏ ÏBÎÈ»¿«∆ƒ
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יט     

עדין.‡ÌÓו) מס ּפיקה  אינּה - זֹו ראיה  ּגם  »¿»ְְֲִִֵַַַָָָָ

ה ּזריקה  מ ּכח  ּבּמׁשל  ּגם  ְְִִִֵַַַַָָָֹּדה ּנה ,

יכ ֹול  האדם  היה  איל ּו הרי האדם , מ ּיד  ְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָָׁשּנפרד 

יכ ֹול  היה  אזי ּולה ּׂשיג ּה, האבן אחרי ְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָלר ּוץ 

ׁשּכח  ֿ ּפי ֿ על  אף  האבן, הליכת  א ֹופן ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָֹל ׁשּנֹות 

מ ּמּנּו. נפרד  ּכבר  האבן את  ה ּנֹוׂשא  ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָה ּזֹורק 

ּבענין  ּגם  ּכן ל ֹומר  אפ ׁשר  לכא ֹורה  ֿ ּכן ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָואם 

ּומה  מ ּמק ֹור ֹו, נפרד  ה ּוא  ה ּפֹועל  ׁשּכח  ְְְִִִֵֶַַַַַָֹההתה ּוּות ,

ׁשנּויים  מ ּצד ּׁשּיׁש זה  הרי ה ּבריאה  ּבהנהגת  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּכח  על  ּבה ֹוספה  , ית ּבר מ ּמּנּו חד ׁשה  ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹהמ ׁשכה 

את  לה ּוֹות  מ ּמק ֹור ֹו נפרד  ׁשּכבר  ְְְְִִֵֶֶַַָָה ּפֹועל 

ה ּׁשנּויים  ּדה ּנה , יֹותר , ּובפרט ּיּות  ְְְִִִִִִִֵֵַַָָה ּנבראים .

הם  הע ֹולם  ׁשּנברא  לאחרי ה ּבריאה  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּבהנהגת 

ּבהנהגת  וגם  מה ּטבע , ׁשּלמעלה  נּסים  ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבעניני

ׁשּבנֹוגע  מ ּבעי לא  ֿ ּכן, ואם  ּגּופא . ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹה ּטבע 

אפ ׁשר  מה ּטבע , ׁשּלמעלה  נּסים  ּבעניני ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָל ּׁשנּויים 

מ ּמּנּו חד ׁשה  המ ׁשכה  ֿ ידי על  ׁשּנע ׂשים  ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָל ֹומר 

ׁשיד ּוד  ה ּוא  ה ּנּסים  ענין ׁשּכלל ּות  ּכיון , ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָית ּבר

ּבנֹוגע  ׁשּגם  זאת , ע ֹוד  א ּלא  ה ּטבע , ְְֵֶֶֶַַַַַַָֹמערכ ֹות 

ל ֹומר  אפ ׁשר  - ּגּופא  ה ּטבע  ׁשּבהנהגת  ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָל ּׁשנּויים 

, ית ּבר מ ּמּנּו חד ׁשה  המ ׁשכה  ׁשל  ענין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָׁשּזה ּו

ּדב ּוק  ה ּוא  ה ּפֹועל  ׁשּכח  מ ּזה  לה ֹוכיח  אין ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹולכן

מ ּמּנּו. נפרד  ואינֹו ְְְִִִֵֶָּבמק ֹור ֹו

C‡ ה ּוא ה ּפֹועל 34הענין ׁשּכח  לזה  ׁשהה ֹוכחה  , «ְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

היא , - מ ּמּנּו נפרד  ואינֹו ּבמק ֹור ֹו ּדב ּוק  ְְְִִִִֵֶָָה ּוא 

לצבא  ּבנֹוגע  הן ׁשּבע ֹולם , ה ּקּיּום  ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמהתמדת 

ֿ וכ ּמה  ֿ ּכּמה  ֿ אחת  ועל  ּבמין, ק ּימים  ׁשהם  ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהארץ 

ּבאיׁש ק ּימים  ׁשהם  ה ּׁשמים  לצבא  ועל 42ּבנֹוגע  . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

אל  ּכב ֹוד  מס ּפרים  ה ּׁשמים  נאמר  ׂשא ּו43זה  , ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָ

וא ּמיץ  א ֹונים  מרב  ג ֹו' צבאם  ּבמס ּפר  ה ּמֹוציא  א ּלה , ּברא  מי ּורא ּו עיניכם  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹמר ֹום 

נעדר  לא  איׁש ֿ עצמם 44ּכח  ׁשּמּצד  לפי ֿ עצמם , מ ּצד  זה  ׁשאין ּבהכרח  והרי , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

צריכים  עצמ ֹו) את  ע ֹוׂשה  ּדבר  אין (ׁשהרי ׁשּנתה ּוּו ּדכיון נפסדים , הם  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהרי
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(42.(142 ע ' תשי "א (סה"מ  פ "ל תרצ "ד הב ' ערוך אין ד"ה גם ב .43)ראה יט , כו.44)תהלים מ , ישעי '

    
BÊ ‰È‡ Ìb ÌÓ‡ (Â לאחר גם בעולם שליט ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש מזה »¿»«¿»»

- ÔÈ„Úשנברא ‰˜ÈtÒÓ dÈ‡ האלוקי שהכוח לכך  הוכחה לשמש ≈»«¿ƒ»¬«ƒ
ממקורו . נפרד  אינו  אכן  ב'נפעל ', המתלבש הפועל ' 'כוח ומהווה, הבורא

È‰ ,Ì„‡‰ „iÓ „ÙpL ‰˜Èf‰ ÁkÓ ÏLna Ìb ,‰p‰c¿ƒ≈««»»ƒ…««¿ƒ»∆ƒ¿»ƒ«»»»¬≈
ıeÏ ÏBÎÈ Ì„‡‰ ‰È‰ eÏÈ‡ƒ»»»»»»»
ÈÊ‡ ,d‚ÈO‰Ïe Ô‡‰ ÈÁ‡«¬≈»∆∆¿«ƒ»¬«
˙ÎÈÏ‰ ÔÙB‡ ˙BpLÏ ÏBÎÈ ‰È‰»»»¿«∆¬ƒ«
ÁkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‡‰»∆∆««ƒ∆…«
k Ô‡‰ ˙‡ ‡NBp‰ ˜Bf‰«≈«≈∆»∆∆¿»

epnÓ „Ù לאחר אמנם כלומר , ƒ¿«ƒ∆
על  שליטה לאדם אין  נזרקה שהאבן 

הפירוד  שם גם אבל  תעוף, שבו  האופן 

לאדם  היתה ואילו  ומוחלט, סופי  אינו 

הוא  האבן , את ולתפוס לחזור  אפשרות

תעוף. שבו  האופן  על  שולט היה כן 

ÓBÏ LÙ‡ ‰B‡ÎÏ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈ƒ¿»∆¿»«
ÁkL ,˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚa Ìb Ôk≈«¿ƒ¿««ƒ¿«∆…«

‡e‰ ÏÚBt‰ אכן„Ù «≈ƒ¿»
ÌÈÈeL LiM ‰Óe ,BB˜nÓƒ¿«∆≈ƒƒ

האלוקות ‰Èa‡‰מצד  ˙‚‰‰a¿«¿»««¿ƒ»
‰L„Á ‰ÎLÓ‰ „vÓ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ««¿»»¬»»

,Ca˙È epnÓ אחרת המשכה ƒ∆ƒ¿»≈
ÏÚBt‰ Ák ÏÚ ‰ÙÒB‰a¿»»«…««≈
˙Be‰Ï BB˜nÓ „Ù kL∆¿»ƒ¿»ƒ¿¿«

.ÌÈ‡p‰ ˙‡∆«ƒ¿»ƒ
,‰p‰c ,˙BÈ ˙eiËÙeƒ¿»ƒ≈¿ƒ≈
‰‡Èa‰ ˙‚‰‰aL ÌÈÈeM‰«ƒƒ∆¿«¿»««¿ƒ»
Ì‰ ÌÏBÚ‰ ‡pL ÈÁ‡Ï¿«¬≈∆ƒ¿»»»≈

לעיל  ÌÈqכנזכר  ÈÈÚa¿ƒ¿¿≈ƒƒ
Ì‚Â ,Úh‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«∆«¿«

‡Ùeb Úh‰ ˙‚‰‰a,עצמה ¿«¿»««∆«»
לעתים  חלים הללו  התחומים שבשני 

הרגילים. ההנהגה סדרי  לעומת שינויים

ÈÚaÓ ‡Ï ,ÔkŒÌ‡Â צריך אין  ¿ƒ≈…ƒ»≈
ÈÈÚaלומר  ÌÈÈeMÏ Ú‚BaL∆¿≈««ƒƒ¿ƒ¿¿≈

,Úh‰Ó ‰ÏÚÓlL ÌÈqƒƒ∆¿«¿»≈«∆«
È„ÈŒÏÚ ÌÈNÚpL ÓBÏ LÙ‡∆¿»«∆«¬ƒ«¿≈
,Ca˙È epnÓ ‰L„Á ‰ÎLÓ‰«¿»»¬»»ƒ∆ƒ¿»≈

המהווה ו  הפועל  בכוח שינוי  ידי  על  לא

תמיד , חיות eÏÏkL˙ונותן  ÔÂÈk≈»∆¿»
„e„ÈL ‡e‰ ÌÈqp‰ ÔÈÚƒ¿««ƒƒƒ

Úh‰ ˙BÎÚÓ מקום יש ולכן  ««¿«∆«
הוא  הניסים את הפועל  שהכוח לומר 

הטבע, את ומחייה המהווה מהכוח שונה ÌbLכוח ,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…∆«
e‰fL ÓBÏ LÙ‡  ‡Ùeb Úh‰ ˙‚‰‰aL ÌÈÈeMÏ Ú‚Ba¿≈««ƒƒ∆¿«¿»««∆«»∆¿»«∆∆

Ca˙È epnÓ ‰L„Á ‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÈÚ בדרך שפועל  כוח אותו  ולא ƒ¿»∆«¿»»¬»»ƒ∆ƒ¿»≈
BB˜Óaכלל , ˜ec ‡e‰ ÏÚBt‰ ÁkL ‰fÓ ÁÈÎB‰Ï ÔÈ‡ ÔÎÏÂ¿»≈≈¿ƒ«ƒ∆∆…««≈»ƒ¿

.epnÓ „Ù BÈ‡Â¿≈ƒ¿»ƒ∆
‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡34‰ÁÎB‰‰L , «»ƒ¿»∆«»»

˜ec ‡e‰ ÏÚBt‰ ÁkL ‰ÊÏ¿∆∆…««≈»
epnÓ „Ù BÈ‡Â BB˜Óaƒ¿¿≈ƒ¿»ƒ∆
הוכחה  והיא האור , כמו  בדיוק

בהיגיון  ומתיישבת שמתקבלת
Ìeiw‰ ˙„Ó˙‰Ó ,‡È‰ƒ≈«¿»««ƒ

,ÌÏBÚaL קיים שהעולם מהעובדה ∆»»
ומתמשכת מתמדת Ú‚Baבצורה Ô‰≈¿≈«

ı‡‰ ‡ˆÏ בעלי האדם, בני  כמו  ƒ¿»»»∆
והצמחים  ˜ÌÈÓiהחיים Ì‰L∆≈«»ƒ

ÔÈÓa,לעולם חי  לא הפרטי  הנברא ¿ƒ
להתקיים  ממשיך  והסוג  המין  אבל 

הפסק, ללא מתמדת »¿ŒÏÚÂבצורה
Ú‚Ba ‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡«««»¿«»¿≈«

ÌÈÓM‰ ‡ˆÏ והירח השמש כמו  ƒ¿»«»«ƒ
LÈ‡aוהכוכבים  ÌÈÓi˜ Ì‰L42 ∆≈«»ƒ¿ƒ

הם  בראשית ימי  בששת שנבראו  אותם

תמיד . מאז  קיימים Ê‰עצמם ÏÚÂ על ¿«∆
ומתמיד  קבוע באופן  השמים צבא קיום

קיימים עצמם שהם »¡∆Ó‡כך 
Ï‡ „Bk ÌÈtÒÓ ÌÈÓM‰43, «»«ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÈÓ e‡e ÌÎÈÈÚ ÌBÓ e‡N¿»≈≈∆¿ƒ
tÒÓa ‡ÈˆBn‰ ,‰l‡ ‡a»»≈∆«ƒ¿ƒ¿»
ıÈn‡Â ÌÈB‡ Ó 'B‚ Ì‡¿̂»»≈…ƒ¿«ƒ

„Ú ‡Ï LÈ‡ Ák44, כל אלא …«ƒ…∆¿»
שנבראו  וכו ' והכוכבים המאורות

להתקיים  ממשיכים הבריאה בתחילת

Œ„vÓ ‰Ê ÔÈ‡L ÁÎ‰a È‰Â«¬≈¿∆¿≈«∆≈∆ƒ«
ÌÓˆÚŒ„vnL ÈÙÏ ,ÌÓˆÚ«¿»¿ƒ∆ƒ««¿»

ÌÈ„ÒÙ Ì‰ È‰ ואמורים ¬≈≈ƒ¿»ƒ
לכיליון , עד  הזמן  כל  «≈¿ÔÂÈÎcלהיחלש

c ÔÈ‡ È‰L) ee‰˙pL∆ƒ¿«∆¬≈≈»»
ÌÈÎÈˆ (BÓˆÚ ˙‡ ‰NBÚ∆∆«¿¿ƒƒ
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כ    

זֹו ׁשּלא  והינּו, נפסד , הוה  ּדכל  נפסדים , ְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹֹלהיֹות 

ׁשּצריכים  א ּלא  ההפסד ּות , אפ ׁשרי ׁשהם  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבלבד 

ה ּכלל  ּכּיד ּוע  ּבפ ֹועל , ּגם  נפסדים  ׁשּכל 45להיֹות  ְְְְִִִֶַַַַַָָָָ

וכיון  כ ּו'. יבא  ׁשּלא  ֿ אפ ׁשר  אי ּבמין ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֹֹהאפ ׁשרי

צבא  ּבק ּיּומם , נׁשארים  א ּלא  נפסדים  ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָׁשאינם 

ּבמ  וכדאיתא הארץ  ּבאיׁש, ּגם  ה ּׁשמים  ּוצבא  ין, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ

ּפס ּוק 46ּב'יר ּוׁשלמי' ה ּׁשמים 47על  ת ֹולד ֹות  א ּלה  ְְְִִִֵֶַַַַָָ

הרי  ה ּבראם , ּכיֹום  חזקים  ׁשהם  ּבה ּבראם , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָוהארץ 

נפרד  אינֹו ה ּפֹועל  ׁשּכח  ּגמ ּורה  ה ֹוכחה  ְְִֵֵֶַַָָָָֹזֹו

והינּו, ּבמק ֹור ֹו. ּדב ּוק  ה ּוא  א ּלא  ֿ וׁשל ֹום  ְְְְִֶַַָָָחס 

נצחי, ה ּוא  הרי ּבמק ֹור ֹו, ּדב ּוק  ה ּכח  היֹות  ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָֹׁשּמּפני

ׁשאין  ּבא ֹופן ה ּנבראים  ק ּיּום  ֿ יד ֹו על  נע ׂשה  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָולכן

ה ּכח  היה  אי ּלּו ֿ ּׁשאיןּֿכן מה  הפסד ּות , ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבהם 

ׁשנּויים , ּבֹו להיֹות  צרי היה  אזי - מ ּמק ֹור ֹו ְְְֲִִִִִִַָָָָנפרד 

המ ׁשכת ֹו ּברא ׁשית  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו ּדֹומה  ְְְִֵֵֶֶֶַָָׁשאינֹו

ּבס ּיּום  ׁשה ּוא  לכמ ֹו למק ֹור ֹו, ּבקר ּוב  ְְְְְִִִִֵֶּבהיֹות ֹו

היה  זה  ּומ ּצד  מ ּמק ֹור ֹו, ּברח ּוק  ּבהיֹות ֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָהמ ׁשכת ֹו

למ ׁש ה ּבריאה  ּתחלת  ּבין הפר ׁש להיֹות  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָצרי

חליׁשּות  ׁשּתהיה  הינּו, ֿ זה , ׁשּלאחרי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַה ּזמן

ונפסד   ׁשה ֹול ההפסד ּות  ענין ׁשּזה ּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבּבריאה ,

ּבחיי' 'ר ּבנּו ּׁשּכתב  מה   ּדר ֿ על  48ּתמיד , ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ועל  להתיּבׁש. מתחיל  ׁשּנֹולד  מ ּׁשעה  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשה ּתינֹוק 

ּדב ּוק  ה ּפֹועל  ׁשּכח  מ ּפני ׁשרק  ל ֹומר , צרי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכן

ּבא ֹופן  והארץ  ה ּׁשמים  ק ּיּום  נע ׂשה  ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָּבמק ֹור ֹו,

הפסד ּות  ללא  ה ּבראם , ּכיֹום  חזקים  ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָֹׁשהם 

ז"ל  חכמינּו ּׁשאמר ּו ּומה  ּכלל . ׁשית 25וחליׁשּות  ְְֲֲִִֵֶַַַָָָ

ענין  זה  אין חר ּוב , וחד  עלמא  הוה  ׁשנין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאלפי

כ ּו', ה ּכח ֹות  חליׁשּות  מ ּצד  ׁשּנע ׂשה  הפסד ּות  ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַֹׁשל 

הם  ׁשנין אלפי ּדׁשית  ה ּזמן מ ׁש ּכל  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהרי

ּברצ ֹונֹו עלה  ׁשּכ א ּלא  ה ּבראם , ּכיֹום  ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָחזקים 

יחרב  - ה ּברא ֹו ּכיֹום  חזק  ׁשה ּוא  ׁשהע ֹולם   ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָית ּבר
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ג.45) עיון פ "א ח "ב  נבוכים מורה א 46)ראה קג, א. סב , א. ד, להצ "צ  החקירה ספר ה"א. פ "א ברכות ירושלמי  ראה

פל"ג. תרל"ו רבים מים המשך ד.47)ואילך. ב , כח 48)בראשית א, בראשית עה"ת בפי ' [הבחיי ] למש"כ הכוונה אולי 

שם). תשי "א סה"מ  - הנ"ל ערוך אין בד"ה שליט "א אדמו"ר כ"ק  (הערת

    
,„ÒÙ ‰Â‰ ÏÎc ,ÌÈ„ÒÙ ˙BÈ‰Ï תחילה לו  שיש דבר  שכל  כלל  ישנו  ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»…∆ƒ¿»

הוא  וקיומו  המציאות מחוייב הוא בעצמו  הוא ברוך  הקדוש ורק סוף, לו  יש

והעתיד  ההוה העבר , מגדרי  Ì‰Lלמעלה „Ïa BÊ ‡lL ,eÈ‰Â צבא" ¿«¿∆…ƒ¿«∆≈
‰‰e„ÒÙ˙השמים" ÈLÙ‡,שלא ויתכן  שיתכלו  ‡l‡וייתכן  ∆¿»≈«∆¿≈∆»

Ìb ÌÈ„ÒÙ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈvL∆¿ƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ«
ÏÏk‰ Úe„ik ,ÏÚBÙa45 שכתב ¿««»««¿»

נבוכים' 'מורה בספר  «∆ÏkLהרמב"ם
ÔÈÓa ÈLÙ‡‰ הנבראים כל  »∆¿»ƒ¿ƒ

הארץ) צבא (כמו  'במין ' ŒÈ‡ƒהקיימים
'eÎ ‡È ‡lL LÙ‡ של בסופו  ∆¿»∆…»…
הפסד . לידי  דבר 

ÌÈ„ÒÙ ÌÈ‡L ÔÂÈÎÂ לגמרי ¿≈»∆≈»ƒ¿»ƒ
‡ˆ ,ÌÓei˜a ÌÈ‡L ‡l‡∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»
ÌÈÓM‰ ‡ˆe ,ÔÈÓa ı‡‰»»∆¿ƒ¿»«»«ƒ

,LÈ‡a Ìb שלמעשה לעיל  כאמור  «¿ƒ
תמידי  בקיום קיימים והנבראים העולם

‡˙È‡„ÎÂ שמובא כפי  ¿ƒ¿ƒ»
'ÈÓÏLeÈ'a46˜eÒt ÏÚ47 ƒ¿«¿ƒ«»

ı‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ‰l‡≈∆¿«»«ƒ¿»»∆
Ì‰L ,Ì‡a‰a והארץ השמים ¿ƒ»¿»∆≈

BÊ È‰ ,Ì‡a‰ ÌBÈk ÌÈ˜ÊÁ¬»ƒ¿ƒ»¿»¬≈
‰eÓb ‰ÁÎB‰ מוחלטתÁkL »»¿»∆…«

ÏÚBt‰ הבוראŒÒÁ „Ù BÈ‡ «≈≈ƒ¿»«
˜ec ‡e‰ ‡l‡ ÌBÏLÂ¿»∆»»
˙BÈ‰ ÈtnL ,eÈ‰Â .BB˜Óaƒ¿¿«¿∆ƒ¿≈¡
‡e‰ È‰ ,BB˜Óa ˜ec Ák‰«…«»ƒ¿¬≈

נצחי ,ÈÁˆהכוח שמקורו  כשם ƒ¿ƒ
Ìei˜ B„ÈŒÏÚ ‰NÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆«»ƒ
Ì‰a ÔÈ‡L ÔÙB‡a ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ¿∆∆≈»∆

˙e„ÒÙ‰ מתמידים הם אלא ∆¿≈
‡elÈלהתקיים, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ

 BB˜nÓ „Ù Ák‰ ‰È‰»»«…«ƒ¿»ƒ¿
Ba ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰ ÈÊ‡ בכוח ¬«»»»ƒƒ¿

ÓBc‰הבורא  BÈ‡L ,ÌÈÈeLƒƒ∆≈∆
B˙ÎLÓ‰ ˙ÈL‡a ‡e‰L BÓk¿∆¿≈ƒ«¿»»

שלו  ההתגלות ¿B˙BÈ‰aƒבתחילת
‡e‰L BÓÎÏ ,BB˜ÓÏ e˜a¿≈ƒ¿ƒ¿∆

B˙ÎLÓ‰ ÌeiÒa בשלבים ¿ƒ«¿»»
שלו  ההתגלות של  ¿B˙BÈ‰aƒהאחרונים

‰Ê „vÓe ,BB˜nÓ ˜eÁa¿ƒƒ¿ƒ«∆
לסופו  תחילתו  בין  ההבדלים בגלל 

ממקורו ) נפרד  היה אילו  קיימים ‰LÙ(שהיו  ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰ בצורת »»»ƒƒ¿∆¿≈
הארץ צבא והן  השמים צבא הן  הנבראים, כל  של  ÏÁz˙הקיום ÔÈa≈¿ƒ«

˙eLÈÏÁ ‰È‰zL ,eÈ‰ ,‰ÊŒÈÁ‡lL ÔÓf‰ CLÓÏ ‰‡Èa‰«¿ƒ»¿∆∆«¿«∆¿«¬≈∆«¿∆ƒ¿∆¬ƒ
,„ÈÓz „ÒÙÂ CÏB‰L ˙e„ÒÙ‰‰ ÔÈÚ e‰fL ,‰‡Èaa«¿ƒ»∆∆ƒ¿««∆¿≈∆≈¿ƒ¿»»ƒ
ea' ˙kM ‰Ó CcŒÏÚ«∆∆«∆»««≈

'ÈÈÁa48‰ÚMÓ ˜BÈz‰L ¿«≈∆«ƒƒ»»
LaÈ˙‰Ï ÏÈÁ˙Ó „ÏBpL ומרגע ∆««¿ƒ¿ƒ¿«≈

ורעננות, חיוניות פחות בו  יש לרגע

שסופו  בדבר  להיות חייב וכך 

שקיום  וכיוון  ולהיאבד , להתכלות

אלא  כזאת בצורה לא הוא העולם

ונחלש, הולך  שלא וקבוע תמיד  בקיום

שבורא  הפועל  שהכוח הוכחה זו  הרי 

במקורו . דבוק אותו  Ôkומחייה ÏÚÂ¿«≈
ÁkL ÈtÓ ˜L ,ÓBÏ CÈ»̂ƒ«∆«ƒ¿≈∆…«
‰NÚ ,BB˜Óa ˜ec ÏÚBt‰«≈»ƒ¿«¬∆
ÔÙB‡a ı‡‰Â ÌÈÓM‰ Ìeiƒ̃«»«ƒ¿»»∆¿∆
,Ì‡a‰ ÌBÈk ÌÈ˜ÊÁ Ì‰L∆≈¬»ƒ¿ƒ»¿»
.ÏÏk ˙eLÈÏÁÂ ˙e„ÒÙ‰ ‡ÏÏ¿…∆¿≈«¬ƒ¿»

Ï"Ê eÈÓÎÁ eÓ‡M ‰Óe25 «∆»¿¬»≈«
‡ÓÏÚ ‰Â‰ ÔÈL ÈÙÏ‡ ˙ÈLƒ«¿≈¿ƒ¬≈»¿»

,eÁ „ÁÂ ששת מתקיים העולם ¿«»
יהיה  שנים אלף ובמשך  שנים אלפי 

הרי  להתכלות, עתיד  העולם ואם חרב,

הולך  הוא קיומו  בעת שגם בהכרח

עם  מתיישבים הדברים ואיך  ונחלש,

באופן  העולם קיום על  לעיל  המבואר 

המענה  בא כך  על  ובחוזק, מתמיד 

שנות  אלפים ששת אחרי  חרוב" ש"חד 

העולם  של  ÏLקיום ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆
˙e„ÒÙ‰ וכיליון NÚpL‰אבדן  ∆¿≈∆«¬∆

˙BÁk‰ ˙eLÈÏÁ „vÓ המהווים ƒ«¬ƒ«…
העולם  את È‰Lומקיימים ,'eÎ∆¬≈

ÈÙÏ‡ ˙ÈLc ÔÓf‰ CLÓ Ïk»∆∆«¿«¿ƒ«¿≈
Ì‡a‰ ÌBÈk ÌÈ˜ÊÁ Ì‰ ÔÈL¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ»¿»

השנים, לאורך  נחלשים «∆‡l‡ולא
Ca˙È BBˆa ‰ÏÚ CkL∆»»»ƒ¿ƒ¿»≈
ÌBÈk ˜ÊÁ ‡e‰L ÌÏBÚ‰L∆»»∆»»¿
˙ÈL ÈÁ‡Ï ÁÈ  B‡a‰ƒ»¿≈»≈¿«¬≈ƒ

ÔÈL ÈÙÏ‡ דבר מכך  להוכיח ואין  «¿≈¿ƒ
הקיום. ותוקף חוזק לעניין 
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כי     

המבאר  ֿ ּפי על  ּובפרט  ׁשנין. אלפי ׁשית  ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָֹלאחרי

אחר  ה ּכּונה 49ּבמק ֹום  ׁשאין חר ּוב ", "חד  ּבענין ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשּיהיה   ּדר ֿ על  א ּלא  הה ׁשּפעה , הפסק  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהיה 

ׁשּיה  ה ּתח ּיה  א ּלא ּבזמן ּבג ּופים  נׁשמ ֹות  יּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָ

ה ּגּופים  ּכמ ֹו ּגׁשמ ּיים  יהיּו לא  ְְְִִִִִֶַַַֹׁשה ּגּופים 

וגם  חמר ּיים , יהיּו ׁשּלא  הינּו, ּדעכ ׁשו, ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹה ּגׁשמ ּיים 

ל "חד  ּבנֹוגע  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ,ּכ ֿ ּכל  ּגׁשמ ּיים  ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹלא 

והארץ , ה ּׁשמים  מציא ּות  ּתהיה  אז ׁשּגם  ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָחר ּוב ",

יהיּו ׁשּלא  ּביֹותר  ּגד ֹולה  ּבמעלה  ׁשּיתע ּלּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹא ּלא 

ׁשּלג ּבי  עד  העיל ּוי, יג ּדל  ּכ ֿ וכל  כ ּו', ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָחמר ּיים 

זה  הרי - עכ ׁשו  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו הע ֹולם  ְְְֲִֵֶֶַָָָמציא ּות 

ֿ אפ ׁשר  ׁשאי ל ּדבר  ּוראיה  "חר ּוב ". ּבׁשם  ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָנקרא 

ּבבחינת  להיֹות  - הה ׁשּפעה  הפסק  ׁשּיהיה  ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָל ֹומר 

עלמא , הוה  ׁשנין אלפי ׁשית  אמר ּו ׁשהרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָהע ּדר ,

הפסק  אז יהיה  ואם  חר ּוב , אחד ) (אלף  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָוחד 

זה  על  ל ֹומר  ׁשּי לא  הע ּדר , ּבבחינת  ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהה ׁשּפעה 

ה ּקּיּום  התמדת  ענין מ ּובן זה  ּומ ּכל  כ ּו'. ְְְִִִֶַַַַַָָָוחד 

ּכלל , וחליׁשּות  הפסד ּות  ללא  ׁשה ּוא  ְְְֲִֵֶֶֶַָָָֹׁשּבע ֹולם 

נפרד  אינֹו ׁשּבּנפעל  ה ּפֹועל  ׁשּכח  מ ּוכח  ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּמּזה 

ּבמק ֹור ֹו. ּדב ּוק  ה ּוא  א ּלא  ֿ וׁשל ֹום  ְְִֶַָָָחס 

ּדב ּוק ‡ÌÓז) ה ּוא  ה ּפֹועל  ׁשּכח  ה ּנ"ל  ֿ ּפי על  »¿»ִֵֶַַַַַָֹ

ּבֹו יׁש אי להבין צרי ְְִִִֵֵָָּבמק ֹור ֹו,

ההתח ּדׁשּות . ּבענין ה 'א ֹור ' לג ּבי ה 'ּכח ' ְְְְְֲִִֵַַַַַַַַָֹמעלת 

לעיל  נת ּבאר  'ּכח '50ּדה ּנה , ׁשּבין ההפר ׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ

ׁשּמג ּלה  והינּו ה ּגיל ּוי, ענין ה ּוא  ׁש'א ֹור ' ְְְְְִִֶֶֶַַַַל 'א ֹור ',

ּוכ ׁשם  ּבמק ֹור ֹו, ּדב ּוק  להיֹות ֹו מק ֹור ֹו ְְְְִִֵֶָאת 

ּגם  לכן התח ּדׁשּות , ׁשל  ענין אינֹו עצמ ֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשה 'א ֹור '

זה  ּובענין התח ּדׁשּות . ׁשל  ּבא ֹופן אינּה ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָּפע ּולת ֹו

ׁשה 'ּכח ' ּדכיון ה 'א ֹור ', לג ּבי ה 'ּכח ' מעלת  ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹהיא 

ּכמ ֹו א ּלא  ּבדבק ּות , ׁשאינֹו העלם , ּבבחינת  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָה ּוא 

ּדבר  ּכמ ֹו ׁשה ּוא  והינּו, מ ּמק ֹור ֹו, ה ּנב ּדל  ְְְְְִִֶַַָָָָָּדבר 
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ועוד.49) ואילך. רסד ע ' תרכ"ז סה"מ  ואילך. ט  ע ' ח "א שה"ש אוה"ת ואילך. תשכ ע ' אור) (יהל לתהלים אוה"ת ראה

ואילך).50) 8 ע ' חמ "א התוועדויות - מנחם (תורת פ "ה היום זה ד"ה

    
Á‡ ÌB˜Óa ‡Ó‰ ÈtŒÏÚ ËÙe49 החסידות ÔÈÚaבתורת ƒ¿»«ƒ«¿…»¿»«≈¿ƒ¿«
‰È‰iL ‰ek‰ ÔÈ‡L ,"eÁ „Á" השביעי באלף ‰ÒÙ˜אז , «¬∆≈««»»∆ƒ¿∆∆¿≈

‰ÚtL‰‰,בעולם ‰iÁz‰האלוקית ÔÓÊa ‰È‰iL CcŒÏÚ ‡l‡ ««¿»»∆»«∆∆∆ƒ¿∆ƒ¿««¿ƒ»
המתים בתחיית יקומו  ישראל  בני  ‡l‡כאשר  ÌÈÙe‚a ˙BÓL eÈ‰iL∆ƒ¿¿»¿ƒ∆»
ÌÈiÓLb eÈ‰È ‡Ï ÌÈÙeb‰L∆«ƒ…ƒ¿«¿ƒƒ

‰ÌÈiÓLbבדיוק ÌÈÙeb‰ BÓk¿«ƒ««¿ƒƒ
,ÂLÎÚc שונה במובן  'גשמיים' אלא ¿«¿»

ÌÈiÓÁ eÈ‰È ‡lL ,eÈ‰«¿∆…ƒ¿»¿ƒƒ
בימינו , הגשמיות כמו  מאד  ומגושמים

Ì‚Â ואפילוCkŒÏk ÌÈiÓLb ‡Ï ¿«…«¿ƒƒ»»
ומעודנים, מזוככים יותר  »¿ŒÏÚÂאלא

,"eÁ „Á"Ï Ú‚Ba ‰ÊŒCc∆∆∆¿≈«¿«¬
העולם  שבו  (השביעי ) האחד  האלף

לחורבן  הכוונה שאין  'חרב' יהיה

כיון  כפשוטו , ‡Êהעולם ÌbL∆«»
ÌÈÓM‰ ˙e‡ÈˆÓ ‰È‰zƒ¿∆¿ƒ«»«ƒ

elÚ˙iL ‡l‡ ,ı‡‰Â השמים ¿»»∆∆»∆ƒ¿«
והבריאה  העולם וכללות והארץ

‡lL ˙BÈa ‰ÏB„b ‰ÏÚÓa¿«¬»¿»¿≈∆…
'eÎ ÌÈiÓÁ eÈ‰È יותר אלא ƒ¿»¿ƒƒ

ומעודנים,מזו  Ïc‚Èככים CkŒÏÎÂ¿»»ƒ¿«
ÈeÏÈÚ‰, השביעי באלף העולם של  »ƒ

ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ Èa‚lL „Ú«∆¿«≈¿ƒ»»
ÂLÎÚ ‡e‰L BÓk עולם שהוא ¿∆«¿»

- וחומרי  ˜‡גשמי  ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿»
"eÁ" ÌLa העדר של  במובן  ¿≈¬

החומרית. המציאות

LÙ‡ŒÈ‡L cÏ ‰È‡e¿»»«»»∆ƒ∆¿»
‰È‰iL ÓBÏ השביעי באלף «∆ƒ¿∆

‰ÚtL‰‰ ˜ÒÙ‰ החיות של  ∆¿≈««¿»»
- ÈÁa˙לעולמות ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ«

cÚ‰ להתקיים יחדל  והעולם ∆¿≈
ÈL˙כפשוטו , eÓ‡ È‰L∆¬≈»¿ƒ

„ÁÂ ,‡ÓÏÚ ‰Â‰ ÔÈL ÈÙÏ‡«¿≈¿ƒ¬≈»¿»¿«
‰È‰È Ì‡Â ,eÁ („Á‡ ÛÏ‡)∆∆∆»¬¿ƒƒ¿∆
˙ÈÁa ‰ÚtL‰‰ ˜ÒÙ‰ Ê‡»∆¿≈««¿»»ƒ¿ƒ«
‰Ê ÏÚ ÓBÏ CiL ‡Ï ,cÚ‰∆¿≈…«»««∆

'eÎ „ÁÂ ז "ל חכמינו  מלשון  כי  ¿«
בהמשך  הוא חרוב" ש"וחד  משמע

אלפי  ששת במשך  העולם לקיום

שהעולם  הדברים את לפרש ויש השנים

– קיום של  תקופות שתי  במשך  יתקיים

אחרת  תקופה שזו  (אלא השביעי  באלף והקיום השנים אלפי  בששת הקיום

"חרוב"). הנקראת

ÌÏBÚaL Ìeiw‰ ˙„Ó˙‰ ÔÈÚ ÔeÓ ‰Ê ÏkÓe שהעולם העובדה ƒ»∆»ƒ¿««¿»««ƒ∆»»
"באיש" או  "במין " עניינו  לפי  בבריאה סוג  (וכל  תמיד  להתקיים ממשיך 

לעיל ) ÏÏ‡כמבואר  ‡e‰L∆¿…
,ÏÏk ˙eLÈÏÁÂ ˙e„ÒÙ‰ ולא ∆¿≈«¬ƒ¿»

ונחלש  הולך  שהעולם לומר  נכון 

ÏÚBt‰ ÁkL ÁÎeÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆…««≈
ŒÒÁ „Ù BÈ‡ ÏÚÙpaL∆«ƒ¿»≈ƒ¿»«
˜ec ‡e‰ ‡l‡ ÌBÏLÂ¿»∆»»

BB˜Óa דווקא כיצד  לעיל  וכמבואר  ƒ¿
מתמיד  באופן  העולם קיום של  זה עניין 

ההוכחה  הוא חלישות ללא ומתמשך 

האלוקי  הכוח הפועל , שכוח לכך 

במקורו . דבוק הבורא,

ÁkL Ï"p‰ ÈtŒÏÚ ÌÓ‡ (Ê»¿»«ƒ««∆…«
,BB˜Óa ˜ec ‡e‰ ÏÚBt‰«≈»ƒ¿

ÔÈ‰Ï CÈˆ גיסא LÈלאידך  CÈ‡ »ƒ¿»ƒ≈≈
Ba הבורא הפועל  »¬»ÏÚÓ˙בכוח

ÔÈÚa 'B‡'‰ Èa‚Ï 'Ák'‰«…«¿«≈»¿ƒ¿«
‡a˙ ,‰p‰c .˙eLcÁ˙‰‰«ƒ¿«¿¿ƒ≈ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ50 זה" ֿ המתחיל  דיבור  במאמר  ¿≈
הנזכר  מעשיך " תחילת ≈¿∆»‰‰LÙהיום

'B‡'L ,'B‡'Ï 'Ák' ÔÈaL∆≈…«¿∆
eÈ‰Â ,ÈeÏÈb‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««ƒ¿«¿

BB˜Ó ˙‡ ‰l‚nL האור ומתוך  ∆¿«∆∆¿
בא  (האם האור  מקור  מהו  להכיר  ניתן 

וכד ') מהשמש או  ¿B˙BÈ‰Ïƒמנר 
ÌLÎe ,BB˜Óa ˜ec»ƒ¿¿≈
ÏL ÔÈÚ BÈ‡ BÓˆÚ 'B‡'‰L∆»«¿≈ƒ¿»∆

˙eLcÁ˙‰ הארה אלא מקורו  לגבי  ƒ¿«¿
המאור , של  והתפשטות ≈«ÔÎÏוהתגלות

ÏL ÔÙB‡a dÈ‡ B˙ÏeÚt Ìb«¿»≈»¿∆∆
˙eLcÁ˙‰ היא מאין  יש והבריאה ƒ¿«¿

האור . ֿ ידי  על  ולא הכוח ֿ ידי  על 

'Ák'‰ ˙ÏÚÓ ‡È‰ ‰Ê ÔÈÚe¿ƒ¿»∆ƒ«¬««…«
'Ák'‰L ÔÂÈÎc ,'B‡'‰ Èa‚Ï¿«≈»¿≈»∆«…«

ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ‡e‰ במקורו ƒ¿ƒ«∆¿≈
ניכרת, לא מקורו  עם שלו  והשייכות

BÓk ‡l‡ ,˙e˜„a BÈ‡L∆≈ƒ¿≈∆»¿
c עצמו BB˜nÓ,בפני  Ïcp‰ »»«ƒ¿»ƒ¿

c BÓk ‡e‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆¿»»
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זֹו ׁשּלא  והינּו, נפסד , הוה  ּדכל  נפסדים , ְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹֹלהיֹות 

ׁשּצריכים  א ּלא  ההפסד ּות , אפ ׁשרי ׁשהם  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבלבד 

ה ּכלל  ּכּיד ּוע  ּבפ ֹועל , ּגם  נפסדים  ׁשּכל 45להיֹות  ְְְְִִִֶַַַַַָָָָ

וכיון  כ ּו'. יבא  ׁשּלא  ֿ אפ ׁשר  אי ּבמין ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָֹֹהאפ ׁשרי

צבא  ּבק ּיּומם , נׁשארים  א ּלא  נפסדים  ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָׁשאינם 

ּבמ  וכדאיתא הארץ  ּבאיׁש, ּגם  ה ּׁשמים  ּוצבא  ין, ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָ

ּפס ּוק 46ּב'יר ּוׁשלמי' ה ּׁשמים 47על  ת ֹולד ֹות  א ּלה  ְְְִִִֵֶַַַַָָ

הרי  ה ּבראם , ּכיֹום  חזקים  ׁשהם  ּבה ּבראם , ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָוהארץ 

נפרד  אינֹו ה ּפֹועל  ׁשּכח  ּגמ ּורה  ה ֹוכחה  ְְִֵֵֶַַָָָָֹזֹו

והינּו, ּבמק ֹור ֹו. ּדב ּוק  ה ּוא  א ּלא  ֿ וׁשל ֹום  ְְְְִֶַַָָָחס 

נצחי, ה ּוא  הרי ּבמק ֹור ֹו, ּדב ּוק  ה ּכח  היֹות  ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָֹׁשּמּפני

ׁשאין  ּבא ֹופן ה ּנבראים  ק ּיּום  ֿ יד ֹו על  נע ׂשה  ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָולכן

ה ּכח  היה  אי ּלּו ֿ ּׁשאיןּֿכן מה  הפסד ּות , ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבהם 

ׁשנּויים , ּבֹו להיֹות  צרי היה  אזי - מ ּמק ֹור ֹו ְְְֲִִִִִִַָָָָנפרד 

המ ׁשכת ֹו ּברא ׁשית  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו ּדֹומה  ְְְִֵֵֶֶֶַָָׁשאינֹו

ּבס ּיּום  ׁשה ּוא  לכמ ֹו למק ֹור ֹו, ּבקר ּוב  ְְְְְִִִִֵֶּבהיֹות ֹו

היה  זה  ּומ ּצד  מ ּמק ֹור ֹו, ּברח ּוק  ּבהיֹות ֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָהמ ׁשכת ֹו

למ ׁש ה ּבריאה  ּתחלת  ּבין הפר ׁש להיֹות  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָצרי

חליׁשּות  ׁשּתהיה  הינּו, ֿ זה , ׁשּלאחרי ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַה ּזמן

ונפסד   ׁשה ֹול ההפסד ּות  ענין ׁשּזה ּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבּבריאה ,

ּבחיי' 'ר ּבנּו ּׁשּכתב  מה   ּדר ֿ על  48ּתמיד , ְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ועל  להתיּבׁש. מתחיל  ׁשּנֹולד  מ ּׁשעה  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשה ּתינֹוק 

ּדב ּוק  ה ּפֹועל  ׁשּכח  מ ּפני ׁשרק  ל ֹומר , צרי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכן

ּבא ֹופן  והארץ  ה ּׁשמים  ק ּיּום  נע ׂשה  ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָּבמק ֹור ֹו,

הפסד ּות  ללא  ה ּבראם , ּכיֹום  חזקים  ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָֹׁשהם 

ז"ל  חכמינּו ּׁשאמר ּו ּומה  ּכלל . ׁשית 25וחליׁשּות  ְְֲֲִִֵֶַַַָָָ

ענין  זה  אין חר ּוב , וחד  עלמא  הוה  ׁשנין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָאלפי

כ ּו', ה ּכח ֹות  חליׁשּות  מ ּצד  ׁשּנע ׂשה  הפסד ּות  ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַֹׁשל 

הם  ׁשנין אלפי ּדׁשית  ה ּזמן מ ׁש ּכל  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהרי

ּברצ ֹונֹו עלה  ׁשּכ א ּלא  ה ּבראם , ּכיֹום  ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָחזקים 

יחרב  - ה ּברא ֹו ּכיֹום  חזק  ׁשה ּוא  ׁשהע ֹולם   ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָָָית ּבר
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,„ÒÙ ‰Â‰ ÏÎc ,ÌÈ„ÒÙ ˙BÈ‰Ï תחילה לו  שיש דבר  שכל  כלל  ישנו  ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»…∆ƒ¿»

הוא  וקיומו  המציאות מחוייב הוא בעצמו  הוא ברוך  הקדוש ורק סוף, לו  יש

והעתיד  ההוה העבר , מגדרי  Ì‰Lלמעלה „Ïa BÊ ‡lL ,eÈ‰Â צבא" ¿«¿∆…ƒ¿«∆≈
‰‰e„ÒÙ˙השמים" ÈLÙ‡,שלא ויתכן  שיתכלו  ‡l‡וייתכן  ∆¿»≈«∆¿≈∆»

Ìb ÌÈ„ÒÙ ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈvL∆¿ƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ«
ÏÏk‰ Úe„ik ,ÏÚBÙa45 שכתב ¿««»««¿»

נבוכים' 'מורה בספר  «∆ÏkLהרמב"ם
ÔÈÓa ÈLÙ‡‰ הנבראים כל  »∆¿»ƒ¿ƒ

הארץ) צבא (כמו  'במין ' ŒÈ‡ƒהקיימים
'eÎ ‡È ‡lL LÙ‡ של בסופו  ∆¿»∆…»…
הפסד . לידי  דבר 

ÌÈ„ÒÙ ÌÈ‡L ÔÂÈÎÂ לגמרי ¿≈»∆≈»ƒ¿»ƒ
‡ˆ ,ÌÓei˜a ÌÈ‡L ‡l‡∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»
ÌÈÓM‰ ‡ˆe ,ÔÈÓa ı‡‰»»∆¿ƒ¿»«»«ƒ

,LÈ‡a Ìb שלמעשה לעיל  כאמור  «¿ƒ
תמידי  בקיום קיימים והנבראים העולם

‡˙È‡„ÎÂ שמובא כפי  ¿ƒ¿ƒ»
'ÈÓÏLeÈ'a46˜eÒt ÏÚ47 ƒ¿«¿ƒ«»

ı‡‰Â ÌÈÓM‰ ˙B„ÏB˙ ‰l‡≈∆¿«»«ƒ¿»»∆
Ì‰L ,Ì‡a‰a והארץ השמים ¿ƒ»¿»∆≈

BÊ È‰ ,Ì‡a‰ ÌBÈk ÌÈ˜ÊÁ¬»ƒ¿ƒ»¿»¬≈
‰eÓb ‰ÁÎB‰ מוחלטתÁkL »»¿»∆…«

ÏÚBt‰ הבוראŒÒÁ „Ù BÈ‡ «≈≈ƒ¿»«
˜ec ‡e‰ ‡l‡ ÌBÏLÂ¿»∆»»
˙BÈ‰ ÈtnL ,eÈ‰Â .BB˜Óaƒ¿¿«¿∆ƒ¿≈¡
‡e‰ È‰ ,BB˜Óa ˜ec Ák‰«…«»ƒ¿¬≈

נצחי ,ÈÁˆהכוח שמקורו  כשם ƒ¿ƒ
Ìei˜ B„ÈŒÏÚ ‰NÚ ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆«»ƒ
Ì‰a ÔÈ‡L ÔÙB‡a ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ¿∆∆≈»∆

˙e„ÒÙ‰ מתמידים הם אלא ∆¿≈
‡elÈלהתקיים, ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ

 BB˜nÓ „Ù Ák‰ ‰È‰»»«…«ƒ¿»ƒ¿
Ba ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰ ÈÊ‡ בכוח ¬«»»»ƒƒ¿

ÓBc‰הבורא  BÈ‡L ,ÌÈÈeLƒƒ∆≈∆
B˙ÎLÓ‰ ˙ÈL‡a ‡e‰L BÓk¿∆¿≈ƒ«¿»»

שלו  ההתגלות ¿B˙BÈ‰aƒבתחילת
‡e‰L BÓÎÏ ,BB˜ÓÏ e˜a¿≈ƒ¿ƒ¿∆

B˙ÎLÓ‰ ÌeiÒa בשלבים ¿ƒ«¿»»
שלו  ההתגלות של  ¿B˙BÈ‰aƒהאחרונים

‰Ê „vÓe ,BB˜nÓ ˜eÁa¿ƒƒ¿ƒ«∆
לסופו  תחילתו  בין  ההבדלים בגלל 

ממקורו ) נפרד  היה אילו  קיימים ‰LÙ(שהיו  ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰ בצורת »»»ƒƒ¿∆¿≈
הארץ צבא והן  השמים צבא הן  הנבראים, כל  של  ÏÁz˙הקיום ÔÈa≈¿ƒ«

˙eLÈÏÁ ‰È‰zL ,eÈ‰ ,‰ÊŒÈÁ‡lL ÔÓf‰ CLÓÏ ‰‡Èa‰«¿ƒ»¿∆∆«¿«∆¿«¬≈∆«¿∆ƒ¿∆¬ƒ
,„ÈÓz „ÒÙÂ CÏB‰L ˙e„ÒÙ‰‰ ÔÈÚ e‰fL ,‰‡Èaa«¿ƒ»∆∆ƒ¿««∆¿≈∆≈¿ƒ¿»»ƒ
ea' ˙kM ‰Ó CcŒÏÚ«∆∆«∆»««≈

'ÈÈÁa48‰ÚMÓ ˜BÈz‰L ¿«≈∆«ƒƒ»»
LaÈ˙‰Ï ÏÈÁ˙Ó „ÏBpL ומרגע ∆««¿ƒ¿ƒ¿«≈

ורעננות, חיוניות פחות בו  יש לרגע

שסופו  בדבר  להיות חייב וכך 

שקיום  וכיוון  ולהיאבד , להתכלות

אלא  כזאת בצורה לא הוא העולם

ונחלש, הולך  שלא וקבוע תמיד  בקיום

שבורא  הפועל  שהכוח הוכחה זו  הרי 

במקורו . דבוק אותו  Ôkומחייה ÏÚÂ¿«≈
ÁkL ÈtÓ ˜L ,ÓBÏ CÈ»̂ƒ«∆«ƒ¿≈∆…«
‰NÚ ,BB˜Óa ˜ec ÏÚBt‰«≈»ƒ¿«¬∆
ÔÙB‡a ı‡‰Â ÌÈÓM‰ Ìeiƒ̃«»«ƒ¿»»∆¿∆
,Ì‡a‰ ÌBÈk ÌÈ˜ÊÁ Ì‰L∆≈¬»ƒ¿ƒ»¿»
.ÏÏk ˙eLÈÏÁÂ ˙e„ÒÙ‰ ‡ÏÏ¿…∆¿≈«¬ƒ¿»

Ï"Ê eÈÓÎÁ eÓ‡M ‰Óe25 «∆»¿¬»≈«
‡ÓÏÚ ‰Â‰ ÔÈL ÈÙÏ‡ ˙ÈLƒ«¿≈¿ƒ¬≈»¿»

,eÁ „ÁÂ ששת מתקיים העולם ¿«»
יהיה  שנים אלף ובמשך  שנים אלפי 

הרי  להתכלות, עתיד  העולם ואם חרב,

הולך  הוא קיומו  בעת שגם בהכרח

עם  מתיישבים הדברים ואיך  ונחלש,

באופן  העולם קיום על  לעיל  המבואר 

המענה  בא כך  על  ובחוזק, מתמיד 

שנות  אלפים ששת אחרי  חרוב" ש"חד 

העולם  של  ÏLקיום ÔÈÚ ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆
˙e„ÒÙ‰ וכיליון NÚpL‰אבדן  ∆¿≈∆«¬∆

˙BÁk‰ ˙eLÈÏÁ „vÓ המהווים ƒ«¬ƒ«…
העולם  את È‰Lומקיימים ,'eÎ∆¬≈

ÈÙÏ‡ ˙ÈLc ÔÓf‰ CLÓ Ïk»∆∆«¿«¿ƒ«¿≈
Ì‡a‰ ÌBÈk ÌÈ˜ÊÁ Ì‰ ÔÈL¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ»¿»

השנים, לאורך  נחלשים «∆‡l‡ולא
Ca˙È BBˆa ‰ÏÚ CkL∆»»»ƒ¿ƒ¿»≈
ÌBÈk ˜ÊÁ ‡e‰L ÌÏBÚ‰L∆»»∆»»¿
˙ÈL ÈÁ‡Ï ÁÈ  B‡a‰ƒ»¿≈»≈¿«¬≈ƒ

ÔÈL ÈÙÏ‡ דבר מכך  להוכיח ואין  «¿≈¿ƒ
הקיום. ותוקף חוזק לעניין 
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כב    

ׁשל  ּבא ֹופן היא  ּפע ּולת ֹו ּגם  לכן ְְְִֵֶֶַָָָמח ּוד ׁש,

ענין  ה ּוא  למעלה  וד ּוגמת ֹו ְְְְְְְִִַַַָָהתח ּדׁשּות .

ׁשּבזה  ליׁש, מאין ׁשּבהתה ּוּות  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָההתח ּדׁשּות 

מאין  יׁש התה ּוּות  ׁשהרי  העצמ ּות , ּכח  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹמת ּגּלה 

ה ּוא  ׁשּמציא ּות ֹו ּדכיון ּדוקא , העצמ ּות  ּבכח  ְְְְְִֵֶַַַָָָֹה ּוא 

ל ֹו ׁשּקדמה  עילה  מאיזה  על ּול  ואינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָמעצמ ּות ֹו

ּבכ  לב ּדֹו ה ּוא  לכן ֿ וׁשל ֹום , לברא חס  ויכל ּתֹו ח ֹו ְְְְְִִֵַַָָָֹֹ

ממ ׁש ה ּמּוחלט  ואפס  מאין ּבא 51יׁש זה  וענין , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

דוקא  ׁש'ּכח '52ּב'ּכח ' לפי והינּו ּב'א ֹור ', ולא  ְְְְְְְִֶַַַַָֹֹֹ

ה ּנב ּדל  ּדבר  ּכמ ֹו וה ּוא  העלם , ּבבחינת  ְְְְְִִִֵֶַַָָָה ּוא 

 א ּכּנ"ל . מח ּוד ׁש, ּדבר  ּכמ ֹו ׁשּזה ּו ְְְִֶֶַַַָָָמ ּמק ֹור ֹו,

ּדב ּוק  ה ּפֹועל  ּכח  ׁשּגם  לעיל  ׁשּנת ּבאר  מה  ֿ ּפי ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹעל 

ּכח  ּבֹו יׁש  אי להבין צרי ְְִִִֵֵַָָֹּבמק ֹור ֹו,

כ ּו', העלם  ּבבחינת  להיֹות ֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַההתח ּדׁשּות ,

הענינים , ׁשני ּבֹו ׁשּיהיּו ׁשּי אי ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּדלכא ֹורה 

העלם  ּבבחינת  יהיה  וגם  ּבמק ֹור ֹו, ּדב ּוק  ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּיהיה 

ְְְִַוהתח ּדׁשּות .

C‡ ּדֹומה אינּה ּד'ּכח ' ׁשה ּדבק ּות  ה ּוא , הענין «ְְְִֵֵֶַַָָָָֹ

ּבבחינת  ה ּוא  ׁשה 'א ֹור ' ּד'א ֹור ', ְְְִִֵֶַַָל ּדבק ּות 

מן  וגיל ּוי הת ּפּׁשט ּות  ּבבחינת  מ ּמׁש ְְְְְִִִִִֵַַַָּדבק ּות 

אבל  ּכלל , הפסק  ּבלי ּתמידי ּבא ֹופן ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָהעצם 

א ּלא  הת ּפּׁשט ּות  ּבבחינת  אינּה ּד'ּכח ' ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹה ּדבק ּות 

מ ּמק ֹור ֹו, ׁשּמתח ּדׁש התח ּדׁשּות , ְְְְְִִִִִֵֶַַַּבבחינת 

מע ׂשה 53ּוכמאמר  ּתמיד  יֹום  ּבכל  ּבט ּוב ֹו המח ּדׁש ְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָ

לאו  ה ּוא  יֹום " "ּבכל  ׁשּכת ּוב  ּומה  ְְִֵֶַָָָּברא ׁשית ,

החד ּוׁש נע ׂשה  רגע  ּובכל  עת  ּבכל  א ּלא  ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָּדוקא ,

ּברא ׁשית  מ ּמק ֹור ֹו.54ּדמע ׂשה  ׁשּמתח ּדׁש ה ּפֹועל  ּכח  התח ּדׁשּות  ענין וה ּוא  , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹ

ה ּׁשנה , ּבעת  ׁשּבאדם  ה ּכח ֹות  ּוׁשאר  ה ּׂשכל  ּכח  מחד ּוׁש לזה  ה ּדּוגמא  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹוכ ּיד ּוע 

ה ּׂשכל  מס ּתּלק  ׁשאז ה ּמח , מ ּכלי ה ּׂשכל  ּכח  מתע ּלם  ה ּׁשנה  ׁשּבעת  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹוהינּו,

ׁשני  ּומח ּבר  ׁשּמר ּכיב  ּבא ֹופן החל ֹום  ענין להיֹות  יכ ֹול  (ׁשּלכן ּבמק ֹור ֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּומתע ּלם 

ער ,55הפכים  ׁשה ּוא  ּבׁשעה  ּכמ ֹו ּבמ ֹוח ֹו מאיר  אינֹו ה ּׂשכל  ׁשא ֹור  לפי  ׁשּזה ּו , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
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כג     

ֿ זה  ֿ ידי ועל  ּבמק ֹור ֹו), ּומתע ּלם  מס ּתּלק  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַּכי

ח  ּבח ּיּות  ה ּׁשנה מתח ּדׁש לאחרי ׁשּלכן ד ׁשה , ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבכח  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  יֹותר . ּבט ֹוב  לה ׂשּכיל  ְְְְְִֵֶֶֶַַַָֹיכ ֹול 

ׁשּבכל  ליׁש, מאין ה ּנבראים  את  ׁשּמה ּוה  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָה ּפֹועל 

ּבמק ֹור ֹו, ונכלל  מתע ּלם  ה ּוא  הרי ורגע  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָרגע 

מ ּובן  ּגּופא  ּומ ּזה  חד ׁשה . ּבח ּיּות  ּומתח ּדׁש ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָוח ֹוזר 

ה 'א ֹור ' ׁשּגדר  זה  ּכי ה 'א ֹור ', על  ה 'ּכח ' ֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹמעלת 

ּבֹו יהיה  ואם  ּבדבק ּות , ּתמיד  להיֹות  ׁשּצרי ְְְְִִִִִִֵֶֶָָה ּוא 

ֿ ּׁשאיןֿ מה  מ ּמציא ּות ֹו, ית ּבּטל  אזי לרגע  ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַהפסק 

ּומתח ּדׁש ׁשּנפסק  ּבא ֹופן היא  ה 'ּכח ' ּדבק ּות  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹּכן

ׁשה 'ּכח ' לפי זה  הרי חד ׁשה , ּבח ּיּות  ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָֹמ ּמק ֹור ֹו

הא ֹור ֹות  מ ּכל  ׁשּלמעלה  העצמ ּות  ּבבחינת  ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָ'מ ּגיע '

'ּכח '56וה ּגיּלּויים  ּבחינת  ּדה ּנה , ּבזה , והענין . ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ

ה ּכלים  ענין ּכמ ֹו ּב'תק ּוני 57ה ּוא  נאמר  זה  ׁשעל  , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַ

ׁשני 58זהר ' ּבזה  ׁשּיׁש חד ", וגרמ ֹוהי "איה ּו ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ

יח ּוד 59ּפר ּוׁשים  על  ׁשּקאי הרא ׁשֹון, ּפר ּוׁש . ִִִֵֵֵֶַָָ

הא ֹור ֹות  עם  על 60ה ּכלים  ׁשּקאי ה ּׁשני, ּופר ּוׁש . ִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

ׁשּיח ּוד  ּביניהם , והחל ּוק  ּבמק ֹורם . ה ּכלים  ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָיח ּוד 

ׁשני  ׁשל  יח ּוד  ּכמ ֹו ה ּוא  הא ֹור ֹות  עם  ְְִִִֵֵֶַָה ּכלים 

ׁשּנע ׂשים  היֹות  ּדעם  והינּו, ׁשֹונים , ְְְְֱֲִִִִֶַַָּדברים 

והא ֹור  הא ֹור  על  ּפֹועל  ׁשה ּכלי ּבזה , זה  ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָמא ּוחדים 

יח ּוד  ּכמ ֹו זה  הרי  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ה ּכלי, על  ְְֲִִִֵֵֶַַָָּפֹועל 

א ֹור . נע ׂשה  ׁשה ּכלי ּבא ֹופן ולא  ּדברים , ׁשני ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָֹׁשל 

ּבא ֹופן  ה ּוא  ּבמק ֹורם  ה ּכלים  יח ּוד  ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶַַָמה 

ענין  מ ּצד  וה ּוא  העצם , ּכח  נע ׂשה  עצמ ֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹׁשה ּכלי

ענין  ּכמ ֹו ה ּוא  ׁש'ּכח ' (ּכּנ"ל  ׁשּב'ּכח ' ְְְְִִֶֶַַַַַַַַֹֹההתח ּדׁשּות 

חד ׁשה  ּבח ּיּות  מ ּמק ֹור ֹו ׁשּמתח ּדׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָה ּכלים ),

היא  ׁשּמציא ּות ֹו עד  - ּבמק ֹור ֹו ׁשּמתע ּלם  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַלאחרי

העצם . ֶֶַָֹּכח 

e‰ÊÂ," ה ּמל אלקי  אר ֹוממ" ּׁשּכת ּוב  מה  ¿∆ְֱֲִֶֶֶַַַָֹ

אלק ּות , מ ּלׁשֹון היא  "אלקי" ְֱֱִִֵֶַַֹֹׁשּתיבת 

ּכ 'ּכח ', מ ּלׁשֹון וגם  ה 'א ֹור ', ענין עם ׁשה ּוא  י ְְְִִִִֶַַַָֹ
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תרפז).56) (ע ' ספשל"ד שם תער"ב  המשך ח .57)ראה ע ' ב . ע ' תרס "ד סה"מ  גם ב ).58)ראה (ג, גם 59)בהקדמה ראה

ואילך. שא ע ' ח "א תער"ב  ב ).60)המשך (קל, ס "כ אגה"ק  תניא ראה

    
‰Êהוא כך  אחר  מתעלם, השכל  השינה L„Á‰,שבעת ˙eiÁa LcÁ˙Ó ∆ƒ¿«≈¿«¬»»

‰M‰ ÈÁ‡Ï ÔÎlLוהוא ורעננים חדשים כוחות מקבל  ÏBÎÈהאדם ∆»≈¿«¬≈«≈»»
.˙BÈ BËa ÏÈkN‰Ï¿«¿ƒ¿≈

,LÈÏ ÔÈ‡Ó ÌÈ‡p‰ ˙‡ ‰e‰nL ÏÚBt‰ ÁÎa ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿…««≈∆¿«∆∆«ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿≈
‡e‰ È‰ Ú‚Â Ú‚ ÏÎaL∆¿»∆«¿∆«¬≈

ÌlÚ˙Ó מהנבראיםÏÏÎÂ ƒ¿«≈¿ƒ¿»
,BB˜Óa,ויתחדש יחזור  לא ואם ƒ¿

להתקיים יחדל  ≈¿ÊBÁÂהנברא
LcÁ˙Óe מיד.‰L„Á ˙eiÁa ƒ¿«≈¿«¬»»

‡Ùeb ‰fÓe מענין עצמו , ƒ∆»
הכוח, ידי  שעל  «ÔeÓההתחדשות

Èk ,'B‡'‰ ÏÚ 'Ák'‰ ˙ÏÚÓ«¬««…««»ƒ
CÈvL ‡e‰ 'B‡'‰ „bL ‰Ê∆∆∆∆»∆»ƒ
Ì‡Â ,˙e˜„a „ÈÓz ˙BÈ‰Ïƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

Ú‚Ï ˜ÒÙ‰ Ba ‰È‰È מהדביקות ƒ¿∆∆¿≈¿∆«
,B˙e‡ÈˆnÓ Ïha˙È ÈÊ‡ אין כי  ¬«ƒ¿«≈ƒ¿ƒ

מלבד  עצמו  בפני  מציאות שום לו 

המקור  של  והתגלות הארה היותו 

'Ák'‰ ˙e˜c ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿≈«…«
LcÁ˙Óe ˜ÒÙpL ÔÙB‡a ‡È‰ƒ¿∆∆ƒ¿»ƒ¿«≈
È‰ ,‰L„Á ˙eiÁa BB˜nÓƒ¿¿«¬»»¬≈

'ÚÈbÓ' 'Ák'‰L ÈÙÏ ‰Ê כלומר ∆¿ƒ∆«…««ƒ«
‰eÓˆÚ˙'נוגע' ˙ÈÁa עצמיותו ƒ¿ƒ«»«¿

בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של 

˙BB‡‰ ÏkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»»
ÌÈÈelÈb‰Â התפשטות הארה, שהם ¿«ƒƒ

המקור  של  .56והתגלות

˙ÈÁa ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ«
ÌÈÏk‰ ÔÈÚ BÓk ‡e‰ 'Ák'57, …«¿ƒ¿««≈ƒ

ונמשכים  מאירים ובאמצעותם שדרכם

(בעולם  הספירות עשר  של  האורות

Ó‡האצילות  ‰Ê ÏÚL (∆«∆∆¡«
'‰Ê Èe˜˙'a58e‰È‡" ¿ƒ≈…«ƒ
,"„Á È‰BÓ‚Â שבעולם כלומר  ¿«¿ƒ«

האורות, רק ולא הכלים, גם האצילות

עם  לגמרי  ומאוחדים לאלוקות בטלים

בעצמו  ֿ הוא ֿ ברוך  Êa‰הקדוש LiL∆≈»∆
ÌÈLet ÈL59Let . ¿≈≈ƒ≈

È‡wL ,ÔBL‡‰הכוונהÏÚ »ƒ∆»≈«
˙BB‡‰ ÌÚ ÌÈÏk‰ „eÁÈ60 ƒ«≈ƒƒ»

מאוחדים  והאורות שהכלים כלומר 

האורות  אל  בטלים הכלים (כי  לגמרי 

האורות). על  מסתירים È‡wLולא ,ÈM‰ LeÙe הכוונה„eÁÈ ÏÚ ≈«≈ƒ∆»≈«ƒ
ÌB˜Óa ÌÈÏk‰ מיוחד ומקור  שורש יש שלאורות בחסידות כמבואר  «≈ƒƒ¿»

מיוחד  ומקור  שורש יש האורות) את ולהגביל  להגדיר  (שעניינם ולכלים להם,

Ì‰ÈÈa,להם . ˜eÏÁ‰Â הו הללו  הפירושים שני  בין  eÁiL„אההבדל  ¿«ƒ≈≈∆∆ƒ
‡e‰ ˙BB‡‰ ÌÚ ÌÈÏk‰ אמנם «≈ƒƒ»

זהו  אבל  ÏLהתאחדות „eÁÈ BÓk¿ƒ∆
ÌÈBL ÌÈc ÈL,שמתאחדים ¿≈¿»ƒƒ

ÌÈNÚpL ˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â¿«¿¿ƒ¡∆«¬ƒ
והכלים  Ê‰האורות ÌÈ„Áe‡Ó¿»ƒ∆

B‡‰ ÏÚ ÏÚBt ÈÏk‰L ,‰Êa»∆∆«¿ƒ≈«»
ÈÏk‰ ÏÚ ÏÚBt B‡‰Â כמבואר) ¿»≈««¿ƒ

ומגביל  מגדיר  שהכלי  החסידות בתורת

את  ומעדן  מזכך  והאור  האור , את

BÓkהכלי ), ‰Ê È‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆¿
ÌÈc ÈL ÏL „eÁÈ שגם שונים ƒ∆¿≈¿»ƒ

מהם  אחד  לכל  יש שמתאחדים לאחר 

לו , המיוחדים הגדרים …¿ÏÂ‡את
B‡ ‰NÚ ÈÏk‰L ÔÙB‡a אלא ¿∆∆«¿ƒ«¬∆

כלי , של  ההגדרות עם כלי  נשאר  הכלי 

האור . של  מההגדרות »Œ‰Óהשונות
ÌÈÏk‰ „eÁÈ ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈ƒ«≈ƒ

ÌB˜Óa דאצילות הכלים מקור  ƒ¿»
יותר  נעלות ÔÙB‡aבמדריגות ‡e‰¿∆

Ák ‰NÚ BÓˆÚ ÈÏk‰L∆«¿ƒ«¿«¬∆…«
ÌˆÚ‰ עצמה בפני  מציאות ולא »∆∆

ומגבילה, vÓ„שמגדירה ‡e‰Â¿ƒ«
'Ák'aL ˙eLcÁ˙‰‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ¿«¿∆«…«
ÔÈÚ BÓk ‡e‰ 'Ák'L Ï"pk)««∆…«¿ƒ¿«

ÌÈÏk‰ לעומת חידוש שהם «≈ƒ
BB˜nÓהאורות  LcÁ˙nL ,(∆ƒ¿«≈ƒ¿

ÈÁ‡Ï ‰L„Á ˙eiÁa¿«¬»»¿«¬≈
„Ú  BB˜Óa ÌlÚ˙nL∆ƒ¿«≈ƒ¿«
ÌˆÚ‰ Ák ‡È‰ B˙e‡ÈˆnL∆¿ƒƒ…«»∆∆
אותו  מביאה ההתעלמות ודוקא

(כהתחדשות  נעלית יותר  למדריגה

לאחר  האדם שבנפש הכוחות

מהשינה). שמתעורר 

EÓÓB‡" e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»¬ƒ¿
˙ÈzL ,"CÏn‰ È˜Ï‡¡…««∆∆∆≈«

"È˜Ï‡" הפירושים שני  את בה יש ¡…«
‡e‰L ,˙e˜Ï‡ ÔBLlÓ ‡È‰ƒƒ¿¡…∆
ÔBLlÓ Ì‚Â ,'B‡'‰ ÔÈÚƒ¿«»¿«ƒ¿
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כד    

ה 'א ֹור ' ּבענין היא  ה ּמעלה  עיקר  ׁשּבכלל ּות  ְְְֱֲִִִִֶַַַַָָָהיֹות 

נקרא  ֿ מק ֹום  מ ּכל  כ ּו', נגלית  ּבדבק ּות  ְְְִִִִֵֵֶָָָׁשה ּוא 

מ ּצד  ה 'ּכח ', ענין על  ּגם  ׁשּמֹורה  "אלקי" ְְֱִִֵֶֶַַַַַַַֹֹּבׁשם 

ה 'א ֹור ', ענין על  ה 'ּכח ' ּבענין ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָֹה ּמעלה 

ה ּוא  ׁשּמציא ּות ֹו ּבא ֹופן ה ּוא  ה 'ּכח ' ְְְִֶֶֶַַַָֹׁשּדוקא 

ּכּנ"ל . ֶֶַַָהעצם ,

לעיל p‰Â‰ח ) היא 61נת ּבאר  ֿ ה ּׁשנה  ׁשּברא ׁש ¿ƒ≈ְְְִִֵֵֶַָָָֹ

העצמית , ר ֹוממ ּות  ּבחינת  ְְְְִִַַַַָָהמ ׁשכת 

עצם  מ ּצד  היא  ֿ ה ּׁשנה  ּדרא ׁש העב ֹודה  ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלכן

ּדרא ׁשֿ העב ֹודה  ּפרטי ׁשּכל  והינּו, ְְְְְֲֵֶַַָָָָָָֹה ּנׁשמה ,

עצמית  ּתׁשּובה  העצם , ּבבחינת  הם  ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָה ּׁשנה 

ּב'סיד ּור ' וכ ּמבאר  וכ ּו'. עצמית  ֿ ע ֹול  62וק ּבלת  ְְְְְִִַַַַַָָֹ

ענין  ה ּוא  ׁשרא ׁשֿה ּׁשנה  ה ּתקיע ֹות ' ְְְִִֶַַַַַָָָֹּב'ּכּונת 

עצמ ּיֹות , מ ּדֹות  העצמי, ה ּׂשכל  העצמי, ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָה ּתענּוג 

ה ּכח ֹות  ׁשּגם  הינּו, עצמי, ה ּוא  ה ּמע ׂשה  ּכח  ְְְֲִֶֶַַַַַַַַֹֹוגם 

ּגם  וזה ּו העצם . ּבבחינת  ׁשהם  ּכמ ֹו הם  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָה ּפרט ּיים 

ּׁשּכת ּוב  ג ֹו'63מה  ּכלכם  ה ּיֹום  נּצבים  א ּתם  ְִִֶֶֶַַַָָֻ

ע ׂשר  ׁשּיׁשנן ּדאף  וג ֹו', ׁשבטיכם  ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָרא ׁשיכם 

מ ּכל ֿ ,מימי ׁשֹואב  עד  ג ֹו' ֿ רא ׁשיכם  ּד ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָמדרג ֹות 

ּכאחד " לאחדים  ּכלכם , "נּצבים  ֿ ּדר 8מק ֹום  על  , ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּכיון  אמנם , העצם . מ ּצד  ׁשהם  ּכמ ֹו ה ּכח ֹות  ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּפרטי

ּבכח ֹות  להיֹות  צריכה  ה ּׁשנה  ּדכל  ְְְְֲִִֶַָָָָָָֹׁשהעב ֹודה 

ּובכל  נפ ׁש ּובכל   לבב ּבכל  ּדוקא , ְְְְְְְְְִִַַָָָָָָּפרט ּיים 

 כ ּו'64מאד ּומ ּדה  מ ּדה  ּבכל  ענין 65, ׁשּגם  ועד  , ְְְְִִִֶֶַַַָָָֹ

ּבענינים  להיֹות  צרי ה ּׁשנה  ּדכל  ֿ ע ֹול  ְְְְִִִִַַַָָָָָָק ּבלת 

על  ֿ ה ּׁשנה  ּדרא ׁש מהעב ֹודה  ּכח ' 'נתינת  ׁשּתּומ ׁש ּכדי ה ּנה  ּדוקא , ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹּפרט ּיים 

וה ּוא  ּביניהם , ממ ּוצע  להיֹות  צרי ה ּׁשנה , ּדכל  ּדחגהעב ֹודה  העב ֹודה  ענין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

הענין  ּכי נחל ", וערבי ג ֹו' הדר  עץ  ּפרי הרא ׁשֹון ּבּיֹום  לכם  "ּולקח ּתם  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻה ּסּכֹות ,

ׁשענינֹו ֿ ה ּׁשנה  רא ׁש ּכמ ֹו ה ּוא  (ּכּנ"ל ) ּכתר  ּבגימטר ּיא  ׁשה ּוא  הרא ׁשֹון" ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּד"ּבּיֹום 

אר ּבעה  ּבֹו ל ֹוקחים  זה , עם  ּוביחד  מהתח ּלק ּות , ׁשּלמעלה  העצם  ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהמ ׁשכת 

והינּו, (ּכּנ"ל ), הר ּבּוי ענין ּגם  א ּלא ) האחד ּות , ענין רק  (לא  ּבהם  ׁשּיׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹמינים 
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(61.(28 ע ' (שם פ "ז המעלות שיר ד"ה ואילך). 11 ע ' חמ "א התוועדויות - מנחם (תורת פ "ח ֿט  היום זה  עם 62)ד"ה

ואילך. א רמו, התקיעות שער - ט ֿי .63)דא"ח  כט , ה.64)נצבים ו, עה"פ .65)ואתחנן פירש"י  א. נד, ברכות משנה

    
ÔÈÚa ‡È‰ ‰ÏÚn‰ ˜ÈÚ ˙eÏÏÎaL ˙BÈ‰ ÌÚ Èk ,'Ák'…«ƒƒ¡∆ƒ¿»ƒ«««¬»ƒ¿ƒ¿«
ÌLa ‡˜ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,'eÎ ˙ÈÏ‚ ˙e˜„a ‡e‰L 'B‡'‰»∆ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ»»ƒ¿»¿≈

'Ák'‰ ÔÈÚ ÏÚ Ìb ‰BnL "È˜Ï‡"LiL ‰ÏÚn‰ „vÓ , ¡…«∆∆««ƒ¿««…«ƒ«««¬»∆≈
ÔÙB‡a ‡e‰ 'Ák'‰ ‡˜ÂcL ,'B‡'‰ ÔÈÚ ÏÚ 'Ák'‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««…««ƒ¿«»∆«¿»«…«¿∆

,ÌˆÚ‰ ‡e‰ B˙e‡ÈˆnL∆¿ƒ»∆∆
.Ï"pk««

ÏÈÚÏ ‡a˙ ‰p‰Â (Á61 ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈
ֿ תשובה  ושבת ֿ השנה ראש במאמרי 

תשכ "ה זו , ««»…¿∆M‰ŒL‡aL‰שנה
˙eÓÓB ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ‡È‰ƒ«¿»«¿ƒ«¿

˙ÈÓˆÚ‰ הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  »«¿ƒ
ŒL‡cבעצמו , ‰„BÚ‰ ÔÎlL∆»≈»¬»¿…

ÌˆÚ „vÓ ‡È‰ ‰M‰«»»ƒƒ«∆∆
ÈËt ÏkL ,eÈ‰Â ,‰ÓLp‰«¿»»¿«¿∆»¿»≈
Ì‰ ‰M‰ŒL‡c ‰„BÚ‰»¬»¿…«»»≈
‰eLz ,ÌˆÚ‰ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»∆∆¿»
˙ÈÓˆÚ ÏBÚŒ˙Ïa˜Â ˙ÈÓˆÚ«¿ƒ¿«»««¿ƒ

'e„ÈÒ'a ‡nÎÂ .'eÎÂ62 ¿¿«¿…»«ƒ
אלוקים  (דברי  דא"ח" עם "סידור 

חסידות  מאמרי  »«»¿ek'a˙חיים),
‡e‰ ‰M‰ŒL‡L '˙BÚÈ˜z‰«¿ƒ∆…«»»
ÏÎO‰ ,ÈÓˆÚ‰ ‚eÚz‰ ÔÈÚƒ¿«««¬»«¿ƒ«≈∆
,˙BiÓˆÚ ˙BcÓ ,ÈÓˆÚ‰»«¿ƒƒ«¿ƒ
של  המהות עצם והמשכת התעוררות

מסוים  פרט רק ולא אלו , מדריגות כל 

מהם, ‰NÚn‰וחלק Ák Ì‚Â¿«…«««¬∆
ÌbL ,eÈ‰ ,ÈÓˆÚ ‡e‰«¿ƒ«¿∆«

ÌÈiËt‰ ˙BÁk‰ להם שיש «…«¿»ƒƒ
פרטיות Ì‰Lהגדרות BÓk Ì‰≈¿∆≈

ÌˆÚ‰ ˙ÈÁa למעלה הם שם ƒ¿ƒ«»∆∆
הגדרה. מכל 

e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ63 לגבי ¿∆««∆»
השנה  ‰ÌBiראש ÌÈv Ìz‡«∆ƒ»ƒ«

ÌÎÈËL ÌÎÈL‡ 'B‚ ÌÎÏkÀ¿∆»≈∆ƒ¿≈∆
NÚ ÔLiL Û‡c ,'B‚Â¿¿«∆∆¿»∆∆

˙B‚„Ó מזו זו  ושונות חלוקות «¿≈
‡BL „Ú 'B‚ ÌÎÈL‡c¿»≈∆«≈
ÌÈv" ÌB˜ÓŒÏkÓ ,EÈÓÈÓ≈∆ƒ»»ƒ»ƒ

"„Á‡k ÌÈ„Á‡Ï ,ÌÎÏk8, À¿∆«¬»ƒ¿∆»
BÓk ˙BÁk‰ ÈËt CcŒÏÚ«∆∆¿»≈«…¿

ÌˆÚ‰ „vÓ Ì‰L ניכרת לא שם ∆≈ƒ«»∆∆
אחד  ענין  הם וכולם ביניהם חלוקה כל 

לה). מיוחדים גדרים בחינה לכל  יש יותר  נמוכות במדריגות «¿«‡ÌÓ,(ורק
‰M‰ ÏÎc ‰„BÚ‰L ÔÂÈk כמו ה'עצם' עבודת להיות יכולה לא ≈»∆»¬»¿»«»»

אלא  עצמו  השנה Âc˜‡,בראש ÌÈiËt ˙BÁÎa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿¿…¿»ƒƒ«¿»
E„‡Ó ÏÎe ELÙ ÏÎe EÏ ÏÎa64, ז "ל חכמינו  שדרשו  וכפי  ¿»¿»¿¿»«¿¿¿»¿…∆

מאודך " "בכל  cÓ‰על  ÏÎa¿»ƒ»
'eÎ ‰cÓe65, חסידות פי  ועל  ƒ»

את  לעבוד  צריך  שהאדם היא הכוונה

פרטי  ובכל  המידות פרטי  בכל  ה'

העבודה ÚÂ„הכוחות חשובה כך  כדי  ¿«
הפרטים כל  ˜Œ˙Ïaעם ÔÈÚ ÌbL∆«ƒ¿««»«

˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰M‰ ÏÎc ÏBÚ¿»«»»»ƒƒ¿
,‡˜Âc ÌÈiËt ÌÈÈÚa די ולא ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ«¿»

כללית, עול  È„kבקבלת ‰p‰ƒ≈¿≈
'Ák ˙È˙' CLÓezL∆¿«¿ƒ«…«

‰M‰ŒL‡c ‰„BÚ‰Ó שהיא ≈»¬»¿…«»»
ה'עצם' ÏÎcעבודת ‰„BÚ‰ ÏÚ«»¬»¿»

‰M‰,הפרטים עבודת ˆCÈשהיא «»»»ƒ
ÚˆeÓÓ ˙BÈ‰Ï ומתווך המחבר  ƒ¿¿»

,Ì‰ÈÈa השנה לכל  השנה ראש בין  ≈≈∆
‚Ác ‰„BÚ‰ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«»¬»¿«
ÌBia ÌÎÏ ÌzÁ˜Ïe" ,˙Bkq‰«À¿«¿∆»∆«
'B‚ „‰ ıÚ Èt ÔBL‡‰»ƒ¿ƒ≈»»

,"ÏÁ ÈÚÂ ארבעת נטילת ¿«¿≈»«
ÌBia"cהמינים, ÔÈÚ‰ Èkƒ»ƒ¿»¿«

‡iËÓÈ‚a ‡e‰L "ÔBL‡‰»ƒ∆¿ƒ«¿ƒ»
ŒL‡ BÓk ‡e‰ (Ï"pk) ˙k∆∆««¿…
ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ BÈÚL ‰M‰«»»∆ƒ¿»«¿»«»∆∆

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL יש ובו  ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
ומוחלטת, מלאה »»¿ÁÈe„אחדות

‰Úa‡ Ba ÌÈÁ˜BÏ ,‰Ê ÌÚƒ∆¿ƒ«¿»»
ÔÈÚ ˜ ‡Ï) Ì‰a LiL ÌÈÈÓƒƒ∆≈»∆…«ƒ¿«
ÔÈÚ Ìb (‡l‡ ,˙e„Á‡‰»«¿∆»«ƒ¿«

Ï"pk) Èea‰ לעיל שנתבאר  כפי  »ƒ««
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כה     

זה  הרי ולכן אחד ּות , ׁשל  ּבא ֹופן ה ּוא  ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהר ּבּוי

העצמית  מההזזה  יּומ ׁש ֿ יד ֹו ׁשעל  ממ ּוצע  ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָּכעין

על  ֿ ה ּׁשנה  ׁשּברא ׁש מהתח ּלק ּות  ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּלמעלה 

לדר ּכֹו"  הל ּד"ויעקב  ּכל 66העב ֹודה  ּבמ ׁש ְְְְְֲֲֶֶַַַָָָָֹ

ה ּסּכֹות  ּדחג  העב ֹודה  ׁשּמעלת  ל ֹומר , ויׁש ְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָֻה ּׁשנה .

העב ֹודה  על  הר ּבּוי, התאחד ּות  ׁשל  ּבא ֹופן ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָׁשהיא 

ׁשּלמעלה  אחד ּות  ׁשל  ּבא ֹופן ׁשהיא  ֿ ה ּׁשנה  ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹּדרא ׁש

מעלת  ּובד ּוגמת   ּדר ֿ על  היא  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַמהתח ּלק ּות ,

ּבבחינת  ה 'ּכח ' היֹות  ּדעם  ה 'א ֹור ', על  ְְֱִִִַַַַַַָֹֹה 'ּכח '

ּתמידית ), ּבדבק ּות  ׁשה ּוא  'א ֹור ' ּכמ ֹו (ּדלא  ְְְְְִִִִֵֶָֹנב ּדל 

ּוגד ֹולי  ר ּבּוי לה ּוֹות  התח ּלק ּות  ּבבחינת  ְְְְְִִִִֵַַַָּובא 

"מע ׂשי ּגדל ּו "מה  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו 67ה ּנבראים , ְְְֲִִֶֶַַַָָָ

"מע ׂשי ר ּבּו ּבֹו68ּו"מה  נּכרת  ֿ מק ֹום  מ ּכל  , ֲִִֶֶֶַַָָָ

ק ּיּום  התמדת  ֿ ידי  (על  ּבמק ֹור ֹו ְְְְִִֵֵַַַַָה ּדבק ּות 

יֹותר  נעלה  ּבא ֹופן ו) סעיף  ּכּנ"ל  נע ּדר , לא  איׁש ג ֹו' א ֹונים  מר ֹוב  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹה ּנבראים ,

ז). סעיף  (ּכּנ"ל  ה 'א ֹור ' ְְִִֵַַָמ ּדבק ּות 

קב ּוצי e‰ÊÂט ) יׂשראל  וע ּמ מעלה  המ ֹוני מלאכים  אלקינּו ה '  ל יּתנּו ּכתר  ¿∆ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ֿ כן  ּוכמ ֹו ר ּבּוי, ּבבחינת  הם  ׁשה ּמלאכים  היֹות  ׁשעם  והינּו, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמ ּטה ,

ענין  ׁשה ּוא  הר ּבּוי, התאחד ּות  נע ׂשה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ר ּבּוי, ּבבחינת  הם  ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָיׂשראל 

נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  אחד . וענין למק ֹום  מתק ּבץ  ׁשהריּבּוי הינּו, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ"קב ּוצי",

ּבא ֹופן  מב ֹורכת , ׁשנה  ׁשּתהיה  ה ּׁשנה , ּכל  על  האחד ּות ) (ענין ה ּכתר  ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהמ ׁשכת 

ּבבחי  אחד ׁשּגם  הוי' א ׁשר  נּכר  יהיה  ה ּנבראים  ר ּבּוי יֹותר ,69נת  ּולמעלה  , ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

יחיד  מ ּלב ּדֹו"70ּבחינת  ע ֹוד  "אין א ׁשר  עד  ,71. ְְֲִִִֵֶַַַָ
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המינים  מארבעת אחד  כל  לגבי  ובפרטיות Èea‰Lבאריכות ,eÈ‰Â ,(¿«¿∆»ƒ

Ê‰עצמו  È‰ ÔÎÏÂ ,˙e„Á‡ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ בחג מינים ד ' נטילת ¿∆∆«¿¿»≈¬≈∆
‰ÈÓˆÚ˙הסוכות, ‰ÊÊ‰‰Ó CLÓeÈ B„ÈŒÏÚL ÚˆeÓÓ ÔÈÚk של ¿≈¿»∆«»¿«≈«¬»»»«¿ƒ

האדם מציאות ÏÚÓlLÏÚכל  ‰M‰ŒL‡aL ˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿∆¿…«»»«
CÏ‰ ˜ÚÈÂ"c ‰„BÚ‰»¬»¿¿«¬…»«

"Bk„Ï66‰M‰ Ïk CLÓa ¿«¿¿∆∆»«»»
פרטי  כל  עם עבודה כאמור , שהיא,

ומשלב  מחבר  הזה וה'ממוצע' הכוחות

והעצם  האחדות – העניינים שני  בין 

מצד  וההתחלקות והריבוי  אחד  מצד 

שני .

‰„BÚ‰ ˙ÏÚnL ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«¬«»¬»
ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L ˙Bkq‰ ‚Ác¿««À∆ƒ¿∆∆
ÏÚ ,Èea‰ ˙e„Á‡˙‰ƒ¿«¬»ƒ«
‡È‰L ‰M‰ŒL‡c ‰„BÚ‰»¬»¿…«»»∆ƒ
‰ÏÚÓlL ˙e„Á‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿∆¿«¿»
CcŒÏÚ ‡È‰ ,˙e˜lÁ˙‰Ó≈ƒ¿«¿ƒ«∆∆
ÏÚ 'Ák'‰ ˙ÏÚÓ ˙Ó‚e„e¿¿««¬««…««
'Ák'‰ ˙BÈ‰ ÌÚc ,'B‡'‰»¿ƒ¡«…«
BÓk ‡Ïc) Ïc ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ¿»¿…¿
˙e˜„a ‡e‰L 'B‡'∆ƒ¿≈

,(˙È„ÈÓz לעיל שנתבאר  כפי  ¿ƒƒ
ÈÁa˙באריכות, ‡e»ƒ¿ƒ«

ÈÏB„‚e Èea ˙Be‰Ï ˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿¿«ƒ¿≈
‰Ó" e˙kL BÓk ,ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ¿∆»«

"EÈNÚÓ eÏ„b67ea ‰Ó"e »¿«¬∆»«
"EÈNÚÓ68˙k ÌB˜ÓŒÏkÓ , «¬∆ƒ»»ƒ∆∆

Ba דבוק שבוודאי  באור  רק (ולא בכוח

(ŒÏÚבמקורו ) BB˜Óa ˙e˜c‰«¿≈ƒ¿«
,ÌÈ‡p‰ Ìei˜ ˙„Ó˙‰ È„È¿≈«¿»«ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Ï LÈ‡ 'B‚ ÌÈB‡ BÓ≈ƒƒ…

,cÚ קיימים כולם הנבראים וכל  ∆¿»

‰'‡B'בתמידות  ˙e˜cÓ ˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a (Â ÛÈÚÒ Ï"pk««¿ƒ¿∆«¬∆≈ƒ¿≈»
.(Ê ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ

‰ÏÚÓ ÈBÓ‰ ÌÈÎ‡ÏÓ eÈ˜Ï‡ '‰ EÏ ezÈ ˙k e‰ÊÂ (Ë¿∆∆∆ƒ¿¿¡…≈«¿»ƒ¬≈«¿»
ÌÈÎ‡Ïn‰L ˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈ‰Â ,‰hÓ Èˆe˜ Ï‡NÈ EnÚÂ¿«¿ƒ¿»≈¿≈«»¿«¿∆ƒ¡∆««¿»ƒ
ÔÎŒBÓÎe ,Èea ˙ÈÁa Ì‰≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈
,Èea ˙ÈÁa Ì‰ Ï‡NÈƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ«ƒ
˙e„Á‡˙‰ ‰NÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¬∆ƒ¿«¬
,"Èˆe˜" ÔÈÚ ‡e‰L ,Èea‰»ƒ∆ƒ¿«¿≈
מטה" "קבוצי  ישראל  בני  על  כנאמר 

ıa˜˙Ó ÈeaÈ‰L ,eÈ‰«¿∆»ƒƒ¿«≈
ŒÈ„ÈŒÏÚÂ .„Á‡ ÔÈÚÂ ÌB˜ÓÏ¿»¿ƒ¿»∆»¿«¿≈
˙k‰ ˙ÎLÓ‰ ‰NÚ ‰Ê∆«¬∆«¿»««∆∆
Ïk ÏÚ (˙e„Á‡‰ ÔÈÚ)ƒ¿«»«¿«»
,˙ÎBÓ ‰L ‰È‰zL ,‰M‰«»»∆ƒ¿∆»»¿∆∆
Èea ˙ÈÁa ÌbL ÔÙB‡a¿∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ

ÌÈ‡p‰ ההתחלקות בהם שניכר  «ƒ¿»ƒ
„Á‡ 'ÈÂ‰ L‡ k ‰È‰È69, ƒ¿∆ƒ»¬∆¬»»∆»

˙ÈÁa ,˙BÈ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈¿ƒ«
È„ÈÁ70," מ"אחד Ú„שלמעלה »ƒ«

"BclÓ „BÚ ÔÈ‡" L‡71 אין ¬∆≈ƒ¿«
עצמו . האלוקות מלבד  מציאות כלל 
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זה  הרי ולכן אחד ּות , ׁשל  ּבא ֹופן ה ּוא  ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָׁשהר ּבּוי

העצמית  מההזזה  יּומ ׁש ֿ יד ֹו ׁשעל  ממ ּוצע  ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָּכעין

על  ֿ ה ּׁשנה  ׁשּברא ׁש מהתח ּלק ּות  ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּלמעלה 

לדר ּכֹו"  הל ּד"ויעקב  ּכל 66העב ֹודה  ּבמ ׁש ְְְְְֲֲֶֶַַַָָָָֹ

ה ּסּכֹות  ּדחג  העב ֹודה  ׁשּמעלת  ל ֹומר , ויׁש ְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָֻה ּׁשנה .

העב ֹודה  על  הר ּבּוי, התאחד ּות  ׁשל  ּבא ֹופן ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָׁשהיא 

ׁשּלמעלה  אחד ּות  ׁשל  ּבא ֹופן ׁשהיא  ֿ ה ּׁשנה  ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹּדרא ׁש

מעלת  ּובד ּוגמת   ּדר ֿ על  היא  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַמהתח ּלק ּות ,

ּבבחינת  ה 'ּכח ' היֹות  ּדעם  ה 'א ֹור ', על  ְְֱִִִַַַַַַָֹֹה 'ּכח '

ּתמידית ), ּבדבק ּות  ׁשה ּוא  'א ֹור ' ּכמ ֹו (ּדלא  ְְְְְִִִִֵֶָֹנב ּדל 

ּוגד ֹולי  ר ּבּוי לה ּוֹות  התח ּלק ּות  ּבבחינת  ְְְְְִִִִֵַַַָּובא 

"מע ׂשי ּגדל ּו "מה  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו 67ה ּנבראים , ְְְֲִִֶֶַַַָָָ

"מע ׂשי ר ּבּו ּבֹו68ּו"מה  נּכרת  ֿ מק ֹום  מ ּכל  , ֲִִֶֶֶַַָָָ

ק ּיּום  התמדת  ֿ ידי  (על  ּבמק ֹור ֹו ְְְְִִֵֵַַַַָה ּדבק ּות 

יֹותר  נעלה  ּבא ֹופן ו) סעיף  ּכּנ"ל  נע ּדר , לא  איׁש ג ֹו' א ֹונים  מר ֹוב  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹה ּנבראים ,

ז). סעיף  (ּכּנ"ל  ה 'א ֹור ' ְְִִֵַַָמ ּדבק ּות 

קב ּוצי e‰ÊÂט ) יׂשראל  וע ּמ מעלה  המ ֹוני מלאכים  אלקינּו ה '  ל יּתנּו ּכתר  ¿∆ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ֿ כן  ּוכמ ֹו ר ּבּוי, ּבבחינת  הם  ׁשה ּמלאכים  היֹות  ׁשעם  והינּו, ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמ ּטה ,

ענין  ׁשה ּוא  הר ּבּוי, התאחד ּות  נע ׂשה  ֿ מק ֹום  מ ּכל  ר ּבּוי, ּבבחינת  הם  ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָיׂשראל 

נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  אחד . וענין למק ֹום  מתק ּבץ  ׁשהריּבּוי הינּו, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ"קב ּוצי",

ּבא ֹופן  מב ֹורכת , ׁשנה  ׁשּתהיה  ה ּׁשנה , ּכל  על  האחד ּות ) (ענין ה ּכתר  ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָהמ ׁשכת 

ּבבחי  אחד ׁשּגם  הוי' א ׁשר  נּכר  יהיה  ה ּנבראים  ר ּבּוי יֹותר ,69נת  ּולמעלה  , ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

יחיד  מ ּלב ּדֹו"70ּבחינת  ע ֹוד  "אין א ׁשר  עד  ,71. ְְֲִִִֵֶַַַָ
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וש"נ.66) .43 ע ' תרצ "ו השיחות ספר וראה ב . לב , ויצא - הכתוב  ו.67)לשון צב , תו"א 68)תהלים וראה כד. קד, שם

א. נו, ד.69)וארא ו, ואילך.70)ואתחנן ב  נה, שם תו"א תרפז.71)ראה ע ' שם תער"ב  המשך גם וראה לה. ד, ואתחנן

    
המינים  מארבעת אחד  כל  לגבי  ובפרטיות Èea‰Lבאריכות ,eÈ‰Â ,(¿«¿∆»ƒ

Ê‰עצמו  È‰ ÔÎÏÂ ,˙e„Á‡ ÏL ÔÙB‡a ‡e‰ בחג מינים ד ' נטילת ¿∆∆«¿¿»≈¬≈∆
‰ÈÓˆÚ˙הסוכות, ‰ÊÊ‰‰Ó CLÓeÈ B„ÈŒÏÚL ÚˆeÓÓ ÔÈÚk של ¿≈¿»∆«»¿«≈«¬»»»«¿ƒ

האדם מציאות ÏÚÓlLÏÚכל  ‰M‰ŒL‡aL ˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿∆¿…«»»«
CÏ‰ ˜ÚÈÂ"c ‰„BÚ‰»¬»¿¿«¬…»«

"Bk„Ï66‰M‰ Ïk CLÓa ¿«¿¿∆∆»«»»
פרטי  כל  עם עבודה כאמור , שהיא,

ומשלב  מחבר  הזה וה'ממוצע' הכוחות

והעצם  האחדות – העניינים שני  בין 

מצד  וההתחלקות והריבוי  אחד  מצד 

שני .

‰„BÚ‰ ˙ÏÚnL ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«¬«»¬»
ÏL ÔÙB‡a ‡È‰L ˙Bkq‰ ‚Ác¿««À∆ƒ¿∆∆
ÏÚ ,Èea‰ ˙e„Á‡˙‰ƒ¿«¬»ƒ«
‡È‰L ‰M‰ŒL‡c ‰„BÚ‰»¬»¿…«»»∆ƒ
‰ÏÚÓlL ˙e„Á‡ ÏL ÔÙB‡a¿∆∆«¿∆¿«¿»
CcŒÏÚ ‡È‰ ,˙e˜lÁ˙‰Ó≈ƒ¿«¿ƒ«∆∆
ÏÚ 'Ák'‰ ˙ÏÚÓ ˙Ó‚e„e¿¿««¬««…««
'Ák'‰ ˙BÈ‰ ÌÚc ,'B‡'‰»¿ƒ¡«…«
BÓk ‡Ïc) Ïc ˙ÈÁaƒ¿ƒ«ƒ¿»¿…¿
˙e˜„a ‡e‰L 'B‡'∆ƒ¿≈

,(˙È„ÈÓz לעיל שנתבאר  כפי  ¿ƒƒ
ÈÁa˙באריכות, ‡e»ƒ¿ƒ«

ÈÏB„‚e Èea ˙Be‰Ï ˙e˜lÁ˙‰ƒ¿«¿¿«ƒ¿≈
‰Ó" e˙kL BÓk ,ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ¿∆»«

"EÈNÚÓ eÏ„b67ea ‰Ó"e »¿«¬∆»«
"EÈNÚÓ68˙k ÌB˜ÓŒÏkÓ , «¬∆ƒ»»ƒ∆∆

Ba דבוק שבוודאי  באור  רק (ולא בכוח

(ŒÏÚבמקורו ) BB˜Óa ˙e˜c‰«¿≈ƒ¿«
,ÌÈ‡p‰ Ìei˜ ˙„Ó˙‰ È„È¿≈«¿»«ƒ«ƒ¿»ƒ
‡Ï LÈ‡ 'B‚ ÌÈB‡ BÓ≈ƒƒ…

,cÚ קיימים כולם הנבראים וכל  ∆¿»

‰'‡B'בתמידות  ˙e˜cÓ ˙BÈ ‰ÏÚ ÔÙB‡a (Â ÛÈÚÒ Ï"pk««¿ƒ¿∆«¬∆≈ƒ¿≈»
.(Ê ÛÈÚÒ Ï"pk)««¿ƒ

‰ÏÚÓ ÈBÓ‰ ÌÈÎ‡ÏÓ eÈ˜Ï‡ '‰ EÏ ezÈ ˙k e‰ÊÂ (Ë¿∆∆∆ƒ¿¿¡…≈«¿»ƒ¬≈«¿»
ÌÈÎ‡Ïn‰L ˙BÈ‰ ÌÚL ,eÈ‰Â ,‰hÓ Èˆe˜ Ï‡NÈ EnÚÂ¿«¿ƒ¿»≈¿≈«»¿«¿∆ƒ¡∆««¿»ƒ
ÔÎŒBÓÎe ,Èea ˙ÈÁa Ì‰≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈
,Èea ˙ÈÁa Ì‰ Ï‡NÈƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ«ƒ
˙e„Á‡˙‰ ‰NÚ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¬∆ƒ¿«¬
,"Èˆe˜" ÔÈÚ ‡e‰L ,Èea‰»ƒ∆ƒ¿«¿≈
מטה" "קבוצי  ישראל  בני  על  כנאמר 

ıa˜˙Ó ÈeaÈ‰L ,eÈ‰«¿∆»ƒƒ¿«≈
ŒÈ„ÈŒÏÚÂ .„Á‡ ÔÈÚÂ ÌB˜ÓÏ¿»¿ƒ¿»∆»¿«¿≈
˙k‰ ˙ÎLÓ‰ ‰NÚ ‰Ê∆«¬∆«¿»««∆∆
Ïk ÏÚ (˙e„Á‡‰ ÔÈÚ)ƒ¿«»«¿«»
,˙ÎBÓ ‰L ‰È‰zL ,‰M‰«»»∆ƒ¿∆»»¿∆∆
Èea ˙ÈÁa ÌbL ÔÙB‡a¿∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ

ÌÈ‡p‰ ההתחלקות בהם שניכר  «ƒ¿»ƒ
„Á‡ 'ÈÂ‰ L‡ k ‰È‰È69, ƒ¿∆ƒ»¬∆¬»»∆»

˙ÈÁa ,˙BÈ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈¿ƒ«
È„ÈÁ70," מ"אחד Ú„שלמעלה »ƒ«

"BclÓ „BÚ ÔÈ‡" L‡71 אין ¬∆≈ƒ¿«
עצמו . האלוקות מלבד  מציאות כלל 
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תכלית ומטרת התייסדות ישיבת תומכי תמימים היא, להעמיד "חיילי בית דוד".
משיחת הושענא רבה תשמ"ג



כו

  
     

         
מוגה  בלתי

 וטריא ֿ שקלא  נתעוררה  תשרי) ז' א ' (ביום  ערבית  תפלת  עבור [לאחרי ֿ תורה  ספר  להבאת  בנוגע 
שמדייקים  כיון שני, דיום  התורה  פעמים 1קריאת  ג ' בה  יקראו ֿ כן ֿ אם  אלא  ֿ תורה  הספר  לטלטל  ,2שלא 

אדמו"ר  כ "ק  ואמר  מהשבעה . קמים  הכיפורים  יום  שבערב  משום  אחת , פעם  אלא  יקראו לא  ובנידוןֿדידן
שליט "א ]:

ֿ מה  שזמן שיסדרו - טוב  ומה  הכנסת , לבית  ֿ תורה  הספר  יחזירו כאן הקריאה  לאחרי שתיכף  כדאי
כאן, התורה  קריאת  שיסיימו ובשעה  הכנסת , בבית  גם  מנין להתפלל  יתחיל  כאן, התפלה  התחלת  לאחרי
ויביאו  כאן, שנמצא  ֿ תורה  להספר  זקוקים  שיהיו כך , התורה , קריאת  קודם  הכנסת  שבבית  בהמנין יאחזו

התורה . לקריאת  ֿ תורה  הספר  אליהם 

שליט "א :] אדמו"ר  כ "ק  סיפר  לזה  [בהמשך 

תש "ב  בשנת  אמו, הסתלקות  אחר  שבעה  ישב  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שכאשר  אצלי ביום 3רשום  הנה  ,
שיקראוהו) (בלי מעצמו לתורה  עלה  חמישי, וביום  לתורה , לעלות  קראוהו לא  .4שני

בקול  סיים  לא  ישמעאל ", ו"רבי מקומן" "איזהו שבאמירת  - אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  מהנהגות  ועוד 
הקדיש . אמר  ֿ זה  ולאחרי יסיים , אחר  שמישהו הורה  אלא  בעצמו,

תתקבל  גם  אמר  - בריתי"5בקדיש  זאת  "ואני הפסוק  את  אמר  לא  - לציון" וב "ובא  ,5.

תהלים  שיעור  אחר  שחרית ) תפלת  (בסיום  לאמרו שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  הורה  - בתהלים  מ "ט  [מזמור 
היומי.

אדמו"ר  כ "ק  הורה  - התפלה  בסיום  דמקוואות ) ז ופרק  דכלים  כ "ד  (פרק  המשניות  לאמירת  בנוגע 
לחלק  שיכולים  (ואמר  השם  באותיות  המתחילים  המשניות  פרקי גם  שיאמרו אחת , פעם  שליט "א ,

קדיש ]. ואמר  שיסיימו עד  והמתין הנוכחים ), בין - שלם  מפרק  פחות  גם  - המשניות 
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מרשימת )* בלבד  חלק אלא לידינו הגיע לא - לע"ע
הדברים.
המנחה,)** בעלות תשרי  ו' הש"ק ביום היתה ההסתלקות

מנחה, לאחר יוהכ "פ בערב תשרי . ז' א' ביום התקיימה והלוי '
) מה"שבעה" שליט "א אדמו"ר כ "ק קם היום, לסוף סמוך 

מפאפא,)*** האדמו"ר מסאטמאר, האדמו"ר ומהם:
מנובומינסק, האדמו"ר מסקולען, האדמו"ר מקופישניץ, האדמו"ר
ממעליץ, האדמו"ר מסטריזוב, האדמו"ר מבאבוב, האדמו"ר
ראש  ּפיקארסקי  הגרי "י  בוסטון, גאב"ד  סולובייצ'יק הלוי  ַהגרי "ד 
"פחד  בעל  הוטנר הגר"י  המרכזית, ליובאוויטש תו"ת ישיבת
ראש  גוסטמן הגר"י  שמחה", "שלמי  בעל  עלבערג  הגר"ש יצחק",
ודעת", "תורה ישיבת ראש שארר הגר"י  ישראל ", "נצח  ישיבת
הגר"מ  ממונקאטש, האדמו"ר בריסל , ראב"ד  קרוגר ַהגרח "צ

הלכות", "משנה בעל  .קליין
(מהדברים  זו רשימה ונערכה נלקטה - טכניות מסיבות

של  ביקורם במהלך  סדרשנאמרו לפי  הנ "ל) ור"י מאדמורי "ם 

נאמרו הנושאים , שאליהם האישים שמות פירוט  ללא כלל , ובדרך 
) ).הדברים

קלה.1) סו"ס או"ח  השולחן ערוך  בספרים ראה גם  וראה 
אבלות  - ברוך ' ב 'פני  סכ "ד .שהובאו  ס"י  תשמ "ו) (ירושלים בהלכה

ס"ב. פצ"ז תשנ"ג ) (ברוקלין אבילות הל ' - גבריאל  נטעי 
אדמו"ר2) כ "ק  להוראת שבהתאם  העיר  שגם א' שליט "א

אמו, בבית מנין יתפלל  בשחרית ביוהכ "פ גם בהס"ת יקראו
שיש  שליט "א, אדמו"ר כ "ק ואמר (ג "פ), דיוהכ "פ ומנחה

הקריאה. ימי  ג ' ימים, בג ' יהיו פעמים שהג ' מדייקים
נסתלקה 3) - זי "ע נ"ע שרה שטערנא מרת הצדקנית הרבנית

רשימת  - מנחם תורת (ראה תש"ב שבט  י "ג  בשלח , פ' בש"ק
ואילך ). תיג  ע' היומן

למחרת4) שליט"א  אדמו"ר כ"ק  גם נהג  לתורה כך שעלה -
) שיקראוהו בלי  ).מעצמו,

אבלות5) על  בו' 'כל  ראה - בזה 280.השקו"ט  ע' ח "א



כז      

 בלבד הקבורה  עד  או המיתה , יום  כל  אונן נקרא  אם  אנינות , בענין אדמו"ר 6כשדובר  כ "ק  אמר  ,
בתמיהה  הגיב  שליט "א  סולובייצ 'יק  וכשהרי"ד  הקבורה , עד  היא  שאנינות  ברמב "ם  שמצינו שליט "א 

המשניות  בפירוש  הרמב "ם  לדברי שכוונתו שליט "א , אדמו"ר  כ "ק  אמר  כזה , רמב "ם  זוכר  .7שאינו
אמר : ֿ כך  ואחר 

לאבילות : אנינות  שבין החילוק  להדגיש  כדי היא , הקבורה , עד  רק  היא  שאנינות  לומר  הסברא 

אוננין, אבל  להן), כפרה  בזיונן שתהא  כדי (עליהן, מתאבלין היו ש "לא  ֿ דין בית  להרוגי בנוגע  מצינו
בלב " אלא  אנינות  נפרדים .8שאין ענינים  ב ' הם  ואבילות  שאנינות  מוכח  שמזה  ,

לאחר  מתחילים  אבילות  שדיני וכיון יחד , נפגשים  שאינם  היינו, בזמן, גם  שחלוקים  לומר  ומסתבר 
בהקבורה 9הקבורה  מסתיימת  שאנינות  לומר , צריך  כרחך  על  ,10.

אנינות  ולא  אבילות  רק  מפסיק  שהרגל  לרגל , בנוגע  לאבילות  אנינות  שבין החילוק  אודות  גם  .11דובר 

החיוב  עם  במועד , אנינות  חיוב  לתווך  אפשר  איך  שליט "א : אדמו"ר  כ "ק  שאל  זה  "ושמחת 12בענין
הפכים , ב ' ממנו לדרוש  יכולים  כיצד  - הזהר בחגך "? מאמר  ֿ פי על  זה  וביאר  יחד ?! ושמחה  13אנינות 

דא ". מסטרא  בלבאי תקיעא  וחדוה  דא  מסטרא  בלבאי תקיעא  "בכי'

***

: הפכים ב ' מצינו - אבל  של  לדיבורו בנוגע 

" של  באופן היא  ההנהגה  - גיסא  הדיבור ),"14מחד  אבלים (שלילת  לניחום  בנוגע  - גיסא  ולאידך 
יונה  רבינו מדאורייתא ]15[שלדעת  עד הוי לפתוח  רשאים  המנחמים  "אין -  "16,היינו ,

בדיבור . לפתוח  דוקא  האבל  צריך  לנחמו באים  אחרים  כאשר  שגם 

פטירת - על  האבלות  (בימי אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  בהנהגת  ראיתי תחילה , לפתוח  צריך  שהאבל  זה  בענין
תחילה  לפתוח  הקפיד  שלא  אמו) 17.

, המנחמים על  ולא  האבל , על  רק  הוא  תורה  בתלמוד  האיסור  - האבילות  בימי תורה  לדברי בנוגע 
האבל  בפני תורה  בדברי לדבר  רשאים  .18שהם 

כעונה " "שומע  בענין לפלפל  התחיל  ֿ ישיבה  מהראשי ורצה 19[אחד  רשאים , המנחמים  שאין  להסיק 
ששומע  משום  האבל, בפני  תורה  בדברי  (בדרך לדבר  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  הפטיר  דבריו ובסיום  כעונה .

צחות ):

משום  הוא  תורה  בתלמוד  אסור  שאבל  לב "20(דכתיב הטעם  משמחי ישרים  ה ' -21"פיקודי .(
פארשטעלן") זיך  קענט  ("איר  לשער  הנכם  יכולים   ורוצה ֿ וטריא  השקלא  את  ששומע  האבל  של  ָ

לשתוק !... ומוכרח  הדברים ), את  (להפריך  דעתו את  להביע 
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וש"נ.6) סו). (ע' אנינות ערך  ב) (כרך  תלמודית אנציק' ראה
כל 7) התורה מן אונן יהי ' קבורתו "ביום מ "ב: פ"א דמאי 

נקבר". שלא זמן
(ובפרש"י ).8) ע"ב ריש מו, סנהדרין
שעה.9) ר"ס יו"ד  שו"ע

להרי "ד 10) שליט "א אדמו"ר כ "ק מכתב גם ראה
ס"ע  חכ "ג  (אג "ק זו שנה המנחה בעלות חה"ס מערב סולובייצ'יק
זוין  להרש"י  שליט "א אדמו"ר כ "ק מכתבי  גם וראה ואילך ). רעג 
ערה; ע' שם (אג "ק זו שנה מ "ח  י "ד  המנחה; בעלות חה"ס מערב

רפה). ע'
וש"נ.11) סז. ע' שם תלמודית אנציק' ראה
אדה"ז 12) שו"ע הי "ז. פ"ו יו"ט  הל ' רמב"ם יד . טז, ראה פ'

ס"ו. סתקכ "ט  או"ח 

ועוד .13) ספל "ד . בתניא הובא א. עה , ח "ג 
ג .14) יו"ד , שמיני 
פ"ג .15) ברכות
שעו.16) ר"ס יו"ד  שו"ע
ממענה 17) ולהעיר שם. היומן רשימת - מנחם תורת ראה

ציון  מנחם - מנחם בתורת שנדפס זה בענין שליט "א אדמו"ר כ "ק
.313 ע' ח "א

'כל 18) ראה - תורה בדברי  להרהור בנוגע מהשקו"ט  להעיר
.293 ע' ח "א אבלות על  בו'

ב.19) לח , סוכה
ט .20) יט , תהלים
שפד .21) ר"ס יו"ד  ש"ך 



כח     

אמר :] ֿ כך  ואחר 

מורתי, אמי שהנפטרת , - ועוד ) הכולל " "שער  של  (המחבר  לאוואוט  דוד  אברהם  ר ' וכו' החסיד  ַהרב 
נכדתו  מחיבוריו 22היא  באחד  כותב  הצדיק 23- מהרב  "שמעתי תורה : בתלמוד  אסור  שאבל  להדין בנוגע 

שאין  בט "ב , הקבלה  חכמת  ללמוד  שמותר  ּפאריטשער , הלל  ר ' בשמו אלא 24המפורסם  תורה  רזי מוסרין ַ
בקרבו" דואג  שלבו .25למי

בחסידות  המבואר  עם  זה  לקשר  רז"ל 26ויש  מאמר  גדר 27בפירוש  הוא  ש "סייג  שתיקה ", לחכמה  "סייג 
קשורה  החכמה  בחינת  ֿ כן ֿ שאין [מה  שתיקה " לשון שהוא  כתר  ענין ש "זהו מהחכמה ", שלמעלה  ומקיף 

דיבור  ברתא "עם  יסד  "אבא  בענין כידוע  באים 28(מלכות ), ידו שעל  הביטול , ענין שהוא  הכתר ], לבחינת 
ידו  שעל  וביטול ) (שתיקה  בקרבו" דואג  ד "לבו הענין ֿ דרך  על  - לחכמה ") ("סייג  מהחכמה  שלמעלה 

מהחכמה ) (שלמעלה  תורה  לרזי .29זוכים 

בירושלמי  שאיתא  להוסיף , בת 30ויש  ודביקה  חשקה  (נפשו התורה  אחר  להוט  היה  לשנות ש "אם  ורה 
".תמיד )

יוסף ' ה 'בית  שמביא  כפי - ֿ ערוך )!31ולפלא  בשולחן הובא  (ולא  הפוסקים " כתבוהו ש "לא  -

בגמרא  מהמסופר  גם  שמעון32ולהעיר  ברבי אלעזר  רבי טהור אודות  שאינו  במקום  דבר ֿתורה  שאמר 
" - שמועתו "שהיתה  בה שאני", ומהרהר  בפיו שגורה  "33 ש "לאפרושי מצינו ֿ זה  ֿ דרך  ועל  ,

שאני" טעמא .34מאיסורא  בתר  דזיל  באבל , גם  שייך  זה  כל  ולכאורה , ,

***

 אבל ויחזור 35בהלכות  במעשיו ויפשפש  וידאג  "יפחד  - האבילות  ענין תוכן הרמב "ם  מבאר 
בתשובה ".

מצוה  היותה  מפני - ֿ לראש  לכל  דוקא , בשמחה  להיות  צריכה  שתשובה  ידוע  - התשובה  לענין ובנוגע 
שכתוב  כמו בשמחה , לקיימן צריך  שבתורה  המצוות  וכל  מזה ,36בתורה , ויתירה  בשמחה ", ה ' את  "עבדו

שהיה  החסרון ושלימות  תיקון נעשה  ידה  שעל  משום  המצוות  כל  לגבי יתרון יש  התשובה  שבמצות  כיון
שאר  שבקיום  מהשמחה  יותר  גדולה  היא  התשובה  מצות  בקיום  שהשמחה  מובן, המצוות , כל  בקיום 

התורה  מתוך 37מצוות  לא  שורה  השכינה  ו"אין השכינה , להשראת  מביאה  שתשובה  בגלל  - לזה  ונוסף  .
שמחה " דבר  מתוך  אלא  כו' .38עצבות 

הזקן - אדמו"ר  של  מאמר  לאחרונה  השייכות 39ראיתי מבאר  לשמחה .שבו דתשובה 

אבילות ? של  במצב  בשמחה  תשובה  שייך  איך  ולכאורה :

התשובה ' ב 'אגרת  הזקן אדמו"ר  שכתב  מה  ֿ פי על  זה  לבאר  .40ויש  ההכנעה  בלבו ש "להיות  וגם - .
. .השמחה  אמורה  מילתא  כבר  גם . שישנו לבאר  ומוסיף  וכו'". דא  מסטרא  בלבאי תקיעא  חדוה  .

. והבטחון לסלוח "האמונה  ורב  ורחום  וחנון הוא  חסד  חפץ  כי .  מאתו וסליחה  מחילה  שמבקש 
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של 22) בנם ינובסקי , הלוי  שלמה מאיר ר' הגאון של  בתו
רבי הגאון בת רבקה, בילא והרבנית ינובסקי  ליב ישראל  ר' הגאון
שלמה  מאיר ר' נכדו  ונתחנך  גדל  (שאצלו לאוואוט  דוד  ַאברהם

- .ינובסקי ).
סרנ"ח .23) החיים) (לדרך  החיים נתיב
א.24) יג , חגיגה
לסופו).25) (קרוב ויחי  פ' להאריז"ל  המצוות משער להעיר
א.26) סט , בלק א. מג , בהר לקו"ת
מי "ג .27) פ"ג  אבות
א.28) רנח , סע"ב. רנו, זח "ג 
ואילך ).29) (פכ "ח  בתחלתו התפלה שער חיים דרך  גם ראה

עב. ע' תש"ט  סה"מ  נ. ע' תרע"ח  סה"מ 

שם).30) משה (ובפני  ה"ה פ"ג  מו"ק
סשפ"ד .31) לטויו"ד 
א.32) לג , קידושין גם וראה סע"ב. קב, זבחים
שם.33) זבחים פרש"י 
ב.34) מ , שבת
ספי "ג .35)
בסופן.36) לולב הל ' רמב"ם וראה ב. ק, תהלים
וש"נ.37) .184 ע' חל "ח  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.38) ב. ל , שבת
שנת 39) בשלהי  (שי "ל  תקס"ב אדה"ז במאמרי  נדפס

ואילך . כג  ע' ח "א תשכ "ד )
יא.40) פרק



כט      

. היא יתברך  והמחילה  הסליחה  . להיות וצריך  יכול  הקודם , ומצבו מעמדו על  הבט  מבלי שלכן, ,"
שכתוב  כמו בשמחה , ומיד  גו'".41תיכף  ושמחה  ששון "תשמיעני

בשמחה  התשובה  ענין להיות  וצריך  יכול  אבילות  של  במצב  שגם  - ֿ דידן בנידון לומר  יש  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
מסטרא  בלבאי תקיעא  "חדוה  וכו'".- דא 

סוכה  במסכת  תמוה  רש "י פירוש  על  להעיר  יש  לכך , המצוות 42בהקשר  בכל  אבל  של  לחיובו [בנוגע 
וסיכה  רחיצה  נעילה  של  אבילות  לנהוג  חייב  שהוא  ֿ פי ֿ על  "אף  - התפילין] מן חוץ  בתורה  האמורות 

מתו, כבוד  להראות   !"

שאירע , מה  אירע  לא  אילו היה  מוטב  שליט "א :) אדמו"ר  כ "ק  מען (וסיים  ("וואלט  חוסכים  היינו ָואז
הנ"ל ... ֿ וטריא  השקלא  כל  את  ַָפארש ּפארט ")

 היא שהאבילות  כיון - ֿ דידן בנידון ביותר  מודגשת  לתשובה  דאבילות  שהשייכות  להוסיף , ויש 
ביותר " "יפה  כשהתשובה  תשובה , ימי עשרת  הכיפורים , ליום  השנה  ראש  שבין ימים  העשרה  .43בתוך 

בעשרת  התשובה  עבודת  כי, - תשובה  ימי בעשרת  יתירה  בהדגשה  הוא  שבתשובה  השמחה  ענין וגם 
הכיפורים  ביום  ובפרט  אלול ), בחודש  התשובה  הקדמת  (לאחרי תשובה  עילאה ,44ימי תשובה  היא  ,

רבה " "בשמחה  היא  עילאה  .45ותשובה 

האריז"ל  בכתבי שכתוב  ממה  גם  נשמתו 46ולהעיר  אין תשובה  ימי בעשרת  בוכה  שאינו מי ש "כל 
בחסידות  ומבואר  מחמת 47שלימה ", היא  הלזו "הבכיה  אלא  שחורה ", מרה  מצד  באה  זו בכיה  ש "אין

. שאת  נפשו תוכל  אשר  מכדי למעלה  בשרשה  הנפש  כו'".דביקות  הנשמה  שלימות  היא  .

בהתשובה  הכיפורים  יום  במנחת  מפטירין הכיפורים , דיום  התשובה  מעלת  גודל  שלמרות  - ולפלא 
כידוע  תחתונה ), הכי בדרגא  (גם  ֿ ישראל  דבני מהתשובה  למטה  שהיא  נינוה , מועילה 48דאנשי שבישראל 

לא  כאילו הבורא  לפני הוא  ונחמד  ש "אהוב  [ועד  העבר  לתיקון גם  אלא ) ולהבא , מכאן רק  (לא  התשובה 
. הרבה  ששכרו אלא  עוד  ולא  מעולם , מעולם "חטא  חטאו שלא  אלו ממעלת  גדולה  מעלתן .49,[

ֿ זה  ֿ ידי על  נעשה  העבר  שתיקון כיון בלבד , ולהבא  מכאן התשובה  מועילה  העולם  באומות  ֿ כן ֿ שאין מה 
ש  לבחינה  מתחדש שמתעלים  ֿ ידה  שעל  דישראל , בהתשובה  רק  שייך  זה  וענין (ומקום ), מזמן למעלה 

כאחד  ויהיה  הוה  (היה  מהזמן שלמעלה  הוי' שם  עם  שלהם  העולם .50הקשר  באומות  ֿ כן ֿ שאין מה  ,(

***

 כשקמים הכיפורים , יום  בערב  ההנהגה  אודות  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  עורר  השבעה  בהתחלת  [כבר 
מנחה  תפלת  קודם  במקוה  לטבול  לו מותר  האם  והרבנים 51מהשבעה , מהאדמורי"ם  כמה  של  ובביקורם  ,

זה . בענין ֿ וטריא  שקלא  היתה 

ֿ אברהם  שהמגן אמר  הרבנים  גדול ,52אחד  היום  בעוד  ולטבול  לרחוץ  שמותר  ֿ חדש ' ה 'בית  דעת  מביא 
שליט "א :] אדמו"ר  כ "ק  ואמר  הלילה . קודם  שתים  או אחת  שעה  מנחה , תפלת  קודם  אפילו
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שם.41) אגה"ת וראה יו"ד . נא, תהלים
להצ"צ )42 החקירה ספר גם וראה טירדא. ד "ה - סע"א כה,
א. צב,
ה"ו.43) פ"ב תשובה הל ' רמב"ם
השמחה44) ענין בו שמודגש לכך  "רגל"נוסף שנקרא  משום

וביטול הפסק  לענין ס"ו).(יו"ט ) סשצ"ט  יו"ד  (שו"ע אבילות
שם.45) אגה"ת
הכוונות46) שער פ"ה. השופר שער (קודם פע"ח  ר"ה דרושי 

הנסירה. סדר סוף האריז"ל  סידור א). דרוש
בארוכה47) וראה ד . לז, ג . לו, תצא ע'לקו"ת ח "ט  לקו"ש

ואילך . 206
סק"ט 48) סי "ז אוה"ע ערך  ב) (כרך  חב"ד  הערכים ספר ראה

ח "ל  התוועדויות - מנחם תורת גם וראה וש"נ. ואילך ). שמט  (ע'
וש"נ. .114 ע'

ה"ד .49) פ"ז שם רמב"ם
פ"ז 50) שעהיוה"א תניא פ"ט . ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח "ג 

א). (פב,
קודם 51) לטבול  "יש סי "ג : סתר"ו או"ח  אדה"ז שו"ע ראה

בטהרה". (במנחה) להתוודות כדי  מנחה תפלת
סק"י .52) שם או"ח 

     

אמר :] ֿ כך  ואחר 

מורתי, אמי שהנפטרת , - ועוד ) הכולל " "שער  של  (המחבר  לאוואוט  דוד  אברהם  ר ' וכו' החסיד  ַהרב 
נכדתו  מחיבוריו 22היא  באחד  כותב  הצדיק 23- מהרב  "שמעתי תורה : בתלמוד  אסור  שאבל  להדין בנוגע 

שאין  בט "ב , הקבלה  חכמת  ללמוד  שמותר  ּפאריטשער , הלל  ר ' בשמו אלא 24המפורסם  תורה  רזי מוסרין ַ
בקרבו" דואג  שלבו .25למי

בחסידות  המבואר  עם  זה  לקשר  רז"ל 26ויש  מאמר  גדר 27בפירוש  הוא  ש "סייג  שתיקה ", לחכמה  "סייג 
קשורה  החכמה  בחינת  ֿ כן ֿ שאין [מה  שתיקה " לשון שהוא  כתר  ענין ש "זהו מהחכמה ", שלמעלה  ומקיף 

דיבור  ברתא "עם  יסד  "אבא  בענין כידוע  באים 28(מלכות ), ידו שעל  הביטול , ענין שהוא  הכתר ], לבחינת 
ידו  שעל  וביטול ) (שתיקה  בקרבו" דואג  ד "לבו הענין ֿ דרך  על  - לחכמה ") ("סייג  מהחכמה  שלמעלה 

מהחכמה ) (שלמעלה  תורה  לרזי .29זוכים 

בירושלמי  שאיתא  להוסיף , בת 30ויש  ודביקה  חשקה  (נפשו התורה  אחר  להוט  היה  לשנות ש "אם  ורה 
".תמיד )

יוסף ' ה 'בית  שמביא  כפי - ֿ ערוך )!31ולפלא  בשולחן הובא  (ולא  הפוסקים " כתבוהו ש "לא  -

בגמרא  מהמסופר  גם  שמעון32ולהעיר  ברבי אלעזר  רבי טהור אודות  שאינו  במקום  דבר ֿתורה  שאמר 
" - שמועתו "שהיתה  בה שאני", ומהרהר  בפיו שגורה  "33 ש "לאפרושי מצינו ֿ זה  ֿ דרך  ועל  ,

שאני" טעמא .34מאיסורא  בתר  דזיל  באבל , גם  שייך  זה  כל  ולכאורה , ,

***

 אבל ויחזור 35בהלכות  במעשיו ויפשפש  וידאג  "יפחד  - האבילות  ענין תוכן הרמב "ם  מבאר 
בתשובה ".

מצוה  היותה  מפני - ֿ לראש  לכל  דוקא , בשמחה  להיות  צריכה  שתשובה  ידוע  - התשובה  לענין ובנוגע 
שכתוב  כמו בשמחה , לקיימן צריך  שבתורה  המצוות  וכל  מזה ,36בתורה , ויתירה  בשמחה ", ה ' את  "עבדו

שהיה  החסרון ושלימות  תיקון נעשה  ידה  שעל  משום  המצוות  כל  לגבי יתרון יש  התשובה  שבמצות  כיון
שאר  שבקיום  מהשמחה  יותר  גדולה  היא  התשובה  מצות  בקיום  שהשמחה  מובן, המצוות , כל  בקיום 

התורה  מתוך 37מצוות  לא  שורה  השכינה  ו"אין השכינה , להשראת  מביאה  שתשובה  בגלל  - לזה  ונוסף  .
שמחה " דבר  מתוך  אלא  כו' .38עצבות 

הזקן - אדמו"ר  של  מאמר  לאחרונה  השייכות 39ראיתי מבאר  לשמחה .שבו דתשובה 

אבילות ? של  במצב  בשמחה  תשובה  שייך  איך  ולכאורה :

התשובה ' ב 'אגרת  הזקן אדמו"ר  שכתב  מה  ֿ פי על  זה  לבאר  .40ויש  ההכנעה  בלבו ש "להיות  וגם - .
. .השמחה  אמורה  מילתא  כבר  גם . שישנו לבאר  ומוסיף  וכו'". דא  מסטרא  בלבאי תקיעא  חדוה  .

. והבטחון לסלוח "האמונה  ורב  ורחום  וחנון הוא  חסד  חפץ  כי .  מאתו וסליחה  מחילה  שמבקש 
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של 22) בנם ינובסקי , הלוי  שלמה מאיר ר' הגאון של  בתו
רבי הגאון בת רבקה, בילא והרבנית ינובסקי  ליב ישראל  ר' הגאון
שלמה  מאיר ר' נכדו  ונתחנך  גדל  (שאצלו לאוואוט  דוד  ַאברהם

- .ינובסקי ).
סרנ"ח .23) החיים) (לדרך  החיים נתיב
א.24) יג , חגיגה
לסופו).25) (קרוב ויחי  פ' להאריז"ל  המצוות משער להעיר
א.26) סט , בלק א. מג , בהר לקו"ת
מי "ג .27) פ"ג  אבות
א.28) רנח , סע"ב. רנו, זח "ג 
ואילך ).29) (פכ "ח  בתחלתו התפלה שער חיים דרך  גם ראה

עב. ע' תש"ט  סה"מ  נ. ע' תרע"ח  סה"מ 

שם).30) משה (ובפני  ה"ה פ"ג  מו"ק
סשפ"ד .31) לטויו"ד 
א.32) לג , קידושין גם וראה סע"ב. קב, זבחים
שם.33) זבחים פרש"י 
ב.34) מ , שבת
ספי "ג .35)
בסופן.36) לולב הל ' רמב"ם וראה ב. ק, תהלים
וש"נ.37) .184 ע' חל "ח  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.38) ב. ל , שבת
שנת 39) בשלהי  (שי "ל  תקס"ב אדה"ז במאמרי  נדפס

ואילך . כג  ע' ח "א תשכ "ד )
יא.40) פרק



ל     

לחשיכה  סמוך  מנחה ) תפלת  (אחר  אלא  להתיר  שאין היא  המסקנא  - ֿ טוב  יום  לערב  אבל 53בנוגע  ,
הדין  שמן ֿ פי ֿ על  ("אף  ֿ טוב " יום  לעשותו ש "נוהגין שכיון לומר  מקום  יש  הכיפורים , יום  לערב  בנוגע 

כלל "). ֿ טוב  יום  אינו של 54. בכחו יש  , בערב ֿ כן ֿ שאין (מה  האבילות  לדחות  גופא  ֿ כיפורים  יום 
וגם  זה , לפני לטבול  להתיר  יש  ובמילא , האבילות ), דוחה  ֿ טוב ) יום  ערב  (ולא  עצמו הרגל  שרק  ֿ טוב , יום 

מנחה . תפלת  קודם 

מנחה  ולאחר  מנחה  קודם  שבין החילוק  גם  באמירת 55[נזכר  גם  כמודגש  הכיפורים , ליום  בהשייכות  -
במנחה ]. הוידוי

יש  דהא  ֿ כך  כל  להקל  ש "אין מסיק  הנ"ל , ֿ חדש ' ה 'בית  דברי שמביא  לאחרי עצמו, ֿ אברהם  המגן אבל 
. הלילה  עד  כיפורים אוסרים  יום  שערב  ומסיים  לאיסורא ", עצמו יכניס  למה  ֿ כך  אחר  לקיימה  דיכול  וכיון .

שבעה . גזירת  מבטל  ואינו שמחה  יום  הוי לא 

פוסק  הזקן אדמו"ר  - סמוך 56והעיקר  שיהיו שאפשר  מה  כל  והטבילה  הרחיצה  לאחר  לו ש "יש 
.57לחשיכה "

מה 'מנחת  תשובה  זה  בענין יש  אם  שליט "א  ממונקאטש  האדמו"ר  את  שאל  שליט "א  אדמו"ר  ַ[כ "ק 
בנוגע  אלעזר ' ה 'מנחת  של  בשבחו בהפליגו ספריו, הדפסת  דבר  על  ועורר  עדיין, נדפסה  שלא  אלעזר '
בראש  כותב  מהוריי"צ  אדמו"ר  את  ראה  שפעם  וסיפר  ֿ וטריא ). השקלא  על  (נוסף  הדברים  מסקנת  להכרעת 
לה 'מנחת  השיבו, זה , מכתב  מופנה  למי לשאלתו ובמענה  שורות !), שש  או (חמש  תוארים  ריבוי מכתב 

אלעזר '!

מה  בעתו "דבר  בבחינת  הצריכים , בענינים  בספריו בעצמו שמשתמש  גם  אמר  הדברים  בהמשך 
].58טוב "

***

 הרבנית אמו נשמת  לעילוי המשניות  לימוד  דחלוקת  הרשימה  שליט "א  אדמו"ר  לכ "ק  מסרו כאשר 
הכיפורים  יום  עד  לסיים  מנת  על  נ"ע , שיש הצדקנית  ואמר , מאד , מרוצה  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  היה  -

עוד  בהרשימה  הביט  ֿ כך  ואחר  ֿ רוח , קורת  גרויסע  א  והוסיף : בהרשימה , מעט  והביט  מזה , ֿ רוח  קורת  ַלו
זאת . יקיימו שבודאי וסיים , ֿ רוח !... קורת  גרויסע  א  גאר  והוסיף : ַָהפעם ,

פתח  על  שיחיו התמימים  את  שברך  [לאחרי נדרי" ל "כל  ֿ הכנסת  לבית  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  כשנכנס 
אדמו"ר  כ "ק  אמר  ה "סיום ", שערכו ולאחרי המשניות , לימוד  על  ה "סיום " שיערכו הורה  הקדוש ], חדרו

דרבנן. קדיש  שליט "א 
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סקי "ד 53ֿ) שם ובמג "א ס"י , סתקמ "ח  גם וראה שם. מג "א
טו.

ס"ד .54) סתר"ד  אדה"ז שו"ע
"חל 55) מנחה שלאחר יו"ט ) ערב (לענין שם מג "א ראה

הרגל ". קדושת עליו

תרו.56) סו"ס
ובשעה 57) ,4:00 בשעה מנחה התפלל  שליט "א אדמו"ר כ "ק

) במקוה לטבול  הלך  לערך  6:00.(
כג .58) טו, משלי 



לי

      
      

מוגה  בלתי

יברכך  להם . אמור  ישראל  בני את  תברכו כה  לאמר  בניו ואל  אהרן אל  דבר  לאמר . משה  אל  ה ' "וידבר 
ישראל  בני על  שמי את  ושמו שלום . לך  וישם  אליך  פניו ה ' ישא  ויחונך . אליך  פניו ה ' יאר  וישמרך . ה '

אברכם " .1ואני

החסידות , ולימוד  הנגלה  בלימוד  הצלחה  בשנת  אתכם  יברך  יתברך  השם ,ה ' ואהבת  שמים  יראת  מתוך 
מעשה  לידי מביא  יהיה  קיום 2והלימוד  התפלה - עבודת  - ובנקודתו בהידור , .3המצוות 

שמחה  מתוך  עילאה , תשובה  - אמיתית  תשובה  התעוררות  .4שתהיה 

מעשרה  למטה  והנגלה , הנראה  בטוב  כולה , השנה  כל  על  טובה , חתימה  וגמר  בחתימה  ויומשך 
טפחים .

    
      

מוגה  בלתי

ומתוקה , טובה  לשנה  טובה  חתימה  גמר  - וטף  נשים  אנשים  וזקנים , נערים  - אחד  לכל  יתן יתברך  ה '
והנגלה . הנראה  בטוב 

גמורה  בחרטה  עילאה , תשובה  - אמיתית  תשובה  התעוררות  להבא ,שתהיה  על  טובה  וקבלה  העבר  על 
המצוות . וקיום  וחסידות , נגלה  התורה , בלימוד  ויומשך 

אמיתית . ושמחה  הרחבה  מתוך  - זה  וכל 

***

 
מוגה  בלתי

חתימה  וגמר  חתימה  ישראל , כלל  בתוך  ואחת , אחד  לכל  יתן יתברך  ומתוקה ,ה ' טובה  לשנה  טובה 
בשר . בעיני זאת  שיראו ובאופן והנגלה , הנראה  בטוב 

שמחה  מתוך  שהיא  עילאה , תשובה  - אמיתית  תשובה  התעוררות  וקבלה 1שתהיה  העבר  על  בחרטה  ,
בהידור . המצוות  וקיום  התורה  בלימוד  להבא , על  טובה 

ומזוני חיי בבני בשר , ועד  מנפש  המצטרך  בכל  אחד  לכל  יתן יתברך  בהרחבה .וה ' רויחי

ואילך .1) כב ו, נשא
וש"נ.2) ב. מ , קידושין ראה

ד .3) ע, בלק לקו"ת ראה
פי "א.4) אגה"ת תניא ראה

כבכל )* ולא נדרי , כל  לפני  נאמרה לאחריהברכה שנה,
שליט "א  אדמו"ר כ "ק קם ֿ עתה שזה כיון מנחה, תפלת

) ).מה"שבעה"
פי "א.1) אגה"ת תניא ראה

     

לחשיכה  סמוך  מנחה ) תפלת  (אחר  אלא  להתיר  שאין היא  המסקנא  - ֿ טוב  יום  לערב  אבל 53בנוגע  ,
הדין  שמן ֿ פי ֿ על  ("אף  ֿ טוב " יום  לעשותו ש "נוהגין שכיון לומר  מקום  יש  הכיפורים , יום  לערב  בנוגע 

כלל "). ֿ טוב  יום  אינו של 54. בכחו יש  , בערב ֿ כן ֿ שאין (מה  האבילות  לדחות  גופא  ֿ כיפורים  יום 
וגם  זה , לפני לטבול  להתיר  יש  ובמילא , האבילות ), דוחה  ֿ טוב ) יום  ערב  (ולא  עצמו הרגל  שרק  ֿ טוב , יום 

מנחה . תפלת  קודם 

מנחה  ולאחר  מנחה  קודם  שבין החילוק  גם  באמירת 55[נזכר  גם  כמודגש  הכיפורים , ליום  בהשייכות  -
במנחה ]. הוידוי

יש  דהא  ֿ כך  כל  להקל  ש "אין מסיק  הנ"ל , ֿ חדש ' ה 'בית  דברי שמביא  לאחרי עצמו, ֿ אברהם  המגן אבל 
. הלילה  עד  כיפורים אוסרים  יום  שערב  ומסיים  לאיסורא ", עצמו יכניס  למה  ֿ כך  אחר  לקיימה  דיכול  וכיון .

שבעה . גזירת  מבטל  ואינו שמחה  יום  הוי לא 

פוסק  הזקן אדמו"ר  - סמוך 56והעיקר  שיהיו שאפשר  מה  כל  והטבילה  הרחיצה  לאחר  לו ש "יש 
.57לחשיכה "

מה 'מנחת  תשובה  זה  בענין יש  אם  שליט "א  ממונקאטש  האדמו"ר  את  שאל  שליט "א  אדמו"ר  ַ[כ "ק 
בנוגע  אלעזר ' ה 'מנחת  של  בשבחו בהפליגו ספריו, הדפסת  דבר  על  ועורר  עדיין, נדפסה  שלא  אלעזר '
בראש  כותב  מהוריי"צ  אדמו"ר  את  ראה  שפעם  וסיפר  ֿ וטריא ). השקלא  על  (נוסף  הדברים  מסקנת  להכרעת 
לה 'מנחת  השיבו, זה , מכתב  מופנה  למי לשאלתו ובמענה  שורות !), שש  או (חמש  תוארים  ריבוי מכתב 

אלעזר '!

מה  בעתו "דבר  בבחינת  הצריכים , בענינים  בספריו בעצמו שמשתמש  גם  אמר  הדברים  בהמשך 
].58טוב "

***

 הרבנית אמו נשמת  לעילוי המשניות  לימוד  דחלוקת  הרשימה  שליט "א  אדמו"ר  לכ "ק  מסרו כאשר 
הכיפורים  יום  עד  לסיים  מנת  על  נ"ע , שיש הצדקנית  ואמר , מאד , מרוצה  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  היה  -

עוד  בהרשימה  הביט  ֿ כך  ואחר  ֿ רוח , קורת  גרויסע  א  והוסיף : בהרשימה , מעט  והביט  מזה , ֿ רוח  קורת  ַלו
זאת . יקיימו שבודאי וסיים , ֿ רוח !... קורת  גרויסע  א  גאר  והוסיף : ַָהפעם ,

פתח  על  שיחיו התמימים  את  שברך  [לאחרי נדרי" ל "כל  ֿ הכנסת  לבית  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  כשנכנס 
אדמו"ר  כ "ק  אמר  ה "סיום ", שערכו ולאחרי המשניות , לימוד  על  ה "סיום " שיערכו הורה  הקדוש ], חדרו

דרבנן. קדיש  שליט "א 
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סקי "ד 53ֿ) שם ובמג "א ס"י , סתקמ "ח  גם וראה שם. מג "א
טו.

ס"ד .54) סתר"ד  אדה"ז שו"ע
"חל 55) מנחה שלאחר יו"ט ) ערב (לענין שם מג "א ראה

הרגל ". קדושת עליו

תרו.56) סו"ס
ובשעה 57) ,4:00 בשעה מנחה התפלל  שליט "א אדמו"ר כ "ק

) במקוה לטבול  הלך  לערך  6:00.(
כג .58) טו, משלי 



לב

      
      

      
מוגה  בלתי

כח . יישר 

ֿ יום . היום  בחיי כולה , השנה  כל  על  המינים  ד ' ֿ ידי שעל  ההמשכות  כל  את  שימשיכו רצון יהי

שנאמר  מה  ֿ פי ש "שבעת 1ועל  ימים ", שבעת  אלקיכם  ה ' לפני ימות "ושמחתם  כל  את  כוללים  ימים "
כולה . השנה  כל  על  השמחה  תומשך  - השנה 

•

מ .1) כג , אמור

      
      

      
מוגה  בלתי

כח . יישר 

ֿ יום . היום  בחיי כולה , השנה  כל  על  המינים  ד ' ֿ ידי שעל  ההמשכות  כל  את  שימשיכו רצון יהי

שנאמר  מה  ֿ פי ש "שבעת 1ועל  ימים ", שבעת  אלקיכם  ה ' לפני ימות "ושמחתם  כל  את  כוללים  ימים "
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המשך ביאור למס' מנחות ליום חמישי עמ' א
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מוגה  בלתי

 תש "ה שנת  תשרי י"ג  האזינו פרשת  ֿ קודש  שבת  ליל  למרות 1בסעודת  הנה  ההילולא , יום  זה  שהיה 
שיתחיל  (המסובים ) חשבו ולכן מהר "ש , אדמו"ר  ההילולא ,של  בעל  אודות  לדבר 

לתפלת - בהמשך היא  שבת  שסעודת  בחסידות  המבואר  ֿ פי על כמו 2שבת ובפרט  היא  שהתפילה  ועד  ,
הסעודה  לפני כו'3ברכה  ההילולא  יום  עם  קשורה  שהיתה  ,-

לאופן  (בנוגע  נ"ע  (מהורש "ב ) אדמו"ר  כ "ק  אביו, אודות  לדבר  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  התחיל  בפועל , הנה 
ההילולא . בעל  מהר "ש , אדמו"ר  אודות  דיבר  ֿ כך  אחר  ורק  ס "ד ), כדלקמן הכיפורים , ביום  הנהגתו

:אביו אודות  לדבר  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  התחיל  ֿ לראש  שלכל  הדבר  טעם  לבאר  ויש 

אדמו"ר  (כ "ק  ההילולא  לבעל  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  שהשייכות  לפי שזהו לומר , אפשר  לכאורה 
אביו. אודות  לדבר  התחיל  ולכן אביו, באמצעות  היתה  מהר "ש )

צורך  ללא  ֿ ישראל , בני כל  אליו שייכים  דאתפטר ", "צדיקא  כי כן, לומר  אפשר  אי באמת  אבל 
ר  מדברי כמובן הקודש 'ב "ממוצעים ", ב 'אגרת  הזקן רז"ל 4בינו מאמר  חיים 5בפירוש  חי","דשבק 

נמשכים  ואהבה ", ויראה  אמונה  שהם  רוחניים , חיים  ֿ אם  כי בשריים  חיים  ש "אינם  הצדיק " ש "חיי
כו'. באורחותיו וההולכים  לתלמידיו

זה  שענין לומר  שרוצים  כאלו יש  חי": לכל  חיים  ד "שבק  הענין לכללות  בנוגע  ולהעיר  להוסיף  [ויש 
ששייך  ענין שזהו היא  האמת  אבל  (כנ"ל ). רוחניים " "חיים  הם  שחייו צדיק , במדריגת  שהוא  למי רק  שייך 

הוא  (תורה  ישראל  מנהג  ֿ פי שעל  מזה  כדמוכח  - מישראל  ואחד  אחד  חיים 6לכל  "שבק  הלשון נאמר  (
הדבר  וטעם  מישראל . ואחת  אחד  לכל  בנוגע  חי" צדיקים "לכל  כולם  ש "עמך  לפי המשנה 7- כדברי ,8

חלק  להם  יש  ישראל  גו'","כל  מטעי נצר  ארץ  ירשו לעולם  צדיקים  כולם  ועמך  שנאמר  הבא , כך לעולם 
כו']. רוחניים " ד "חיים  הענין גם  אצלו יש  שבו הצדיק  בחינת  שמצד 

ענין  איזה  בעולם  להמשיך  שרצה  לפי הוא  אביו אודות  לדבר  שהתחיל  שהטעם  לומר  אין כן וכמו
וההשפעות  ההמשכות  שכל  וידוע  הדור כללי, נשיא  על ֿידי לעבור  צריכות  שמצינו9בעולם  במשה 10[וכפי 

שאפילו בשר "רבינו, לי "מאין שטען ואף  ידו, על  להיות  הוצרכה  הבשר  אליו 11השפעת  שייך  זה  שאין ,
ֿ תורה  בלקוטי בשר 12(כמבואר  כמו גשמיים  ענינים  גם  להשפיע  הוצרך  ֿ מקום , מכל  היה 13), ולגביו ,[

אביו  ולא הנשיא  אביו, של  פרטית  הנהגה  אודות  אז סיפר  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שהרי - נ"ע  אדמו"ר  כ "ק 
לנשיאותו. ששייך  כללי ענין אודות 

: הוא הענין אך 

בגמרא  "השוה 14איתא  זה  שבגלל  כך , כדי ועד  ואמו", ואביו הקב "ה  באדם , הן שותפין "שלשה 
. המקום  לכבוד  ואם  אב  כבוד  .הכתוב  המקום  למוראת  ואם  אב  מוראת  לכיבוד . (שיוקשו בדין וכן .

בו). למקום  שותפין הן (אף  בו" שותפין ששלשתן הבן) על  ומורא 
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מרת )* הצדקנית הרבנית להסתלקות ה"שבעה" תקופת סיום
(ראה  שליט "א אדמו"ר כ "ק - יבדלח "ט  - של  אמו ע"ה, חנה
ואילך )). 63 ע' חמ "א התוועדויות - מנחם (תורת ואילך  ס"י  לקמן

ואילך .1) 21 ע' תש"ה סה"ש
וש"נ.2) א 'שכד. ע ' ח"ג  תער "ב  המשך ראה 
צג ,3) (דרמ "צ בסופה ק"ק אכילת מצות להצ"צ סהמ "צ ראה

שם סד . ע' ריש ח "א תרס"ג  סה"מ  לח .ב). ע' ח "ב
וביאורו.4) ז"ך  סי '
וש"נ.5) ערה. ע' תרצ"ב סה"מ  ראה
ברמ "א 6) הובא - מהרי "ל  ב. כ , מנחות - נפסל  תוד "ה ראה

אדה"ז  שו"ע .153 ע' מדורא ישנים מנהגים ס"ד . סשע"ו יו"ד 

ועוד . סט "ז. סתצ"ד  ס"ד . סתנ"ב סי "א. סתל "ב סוסק"פ. או"ח 
כא.7) ס, ישעי '
חלק.8) ר"פ סנהדרין
תורתו.9) ע"י  אותם שממשיך  נוספת: ברשימה

סי "ג10) דאשתקד  תשובה שבת האזינו, ש"פ שיחת ראה
וש"נ. .(32 ע' חל "ח  התוועדויות - מנחם (תורת

יג .11) יא, בהעלותך 
ד .12) לא, שם
מבכי13) חנוק בקול  זה ענין על  דיבר שליט "א אדמו"ר כ "ק

).(
(ובפרש"י ).14) ב ל , קידושין

      
      

      
מוגה  בלתי

כח . יישר 

ֿ יום . היום  בחיי כולה , השנה  כל  על  המינים  ד ' ֿ ידי שעל  ההמשכות  כל  את  שימשיכו רצון יהי

שנאמר  מה  ֿ פי ש "שבעת 1ועל  ימים ", שבעת  אלקיכם  ה ' לפני ימות "ושמחתם  כל  את  כוללים  ימים "
כולה . השנה  כל  על  השמחה  תומשך  - השנה 

•

מ .1) כג , אמור



לד     

. הלובן מזריע  ש "אביו לפי היא  שהשותפות  ֿ פי ֿ על  שאף  .ולהעיר , אודם  מזרעת  אמו נותן . והקב "ה  .
כו'" ונשמה  רוח  ענין15בו אמיתית  הרי מהשותפים - אחד  שכל  שלאחרי  באופן הוא  תורה  על ֿפי  השותפות 

חלקו, את  כולו נותן הדבר  על  הישיבות ) (בלשון "בעלות " לו יש  מהם  אחד  כל  .16אזי

החיוב  מצד  שזהו - אביו אודות  לדבר  התחיל  אדמו"ר  מו"ח  שכ "ק  לכך  הסיבה  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי ועל 
 17.

***

 אדמו"ר מו"ח  כ "ק  אמר  הנ"ל  ֿ קודש  שבת  ליל  :18בסעודת 

אחר  [ובמקום  הטעם  כידוע  שעות , כ "ו במשך  הוא  הכיפורים  יום  אדמו 19צום  מו"ח  כ "ק  "ר ,ביאר 
להוסיף  נוהג  היה  נ"ע  (מהורש "ב ) אדמו"ר  וכ "ק  הוי']. שם  של  הגימטריא  כנגד  הוא  שעות  דכ "ו שהמספר 

שעות . ל "ט  ֿ הכל : סך  הכיפורים , ליום  הכנות  בתור  שעות  י"ג  עוד 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  הנה  - ד "טל " הענין זהו אם  שאלו זאת ;וכאשר  אישר  לא  וגם  זאת , שלל  לא 
פעם  דיבר  אדנ"ע  שכ "ק  לספר , המלקה והמשיך  שאומרים  רחום " "והוא  פעמים  ג ' מלקות , ל "ט  בענין

בגופו,20והנלקה  הם  שהמלקות  אלא  הכיפורים , דיום  השעות  ל "ט  של  פנימית  הכוונה  שזוהי וסיים , ,
ֿ נשמה . ֿ רוח  לנפש  ומנשקים  מגפפים  ויחידה ' ש 'חיה  - הוא  השעות  ל "ט  ענין ואילו

: בזה הביאור  לומר  ויש 

ֿ כן  ֿ שאין מה  נר "ן, בבחינת  רק  שייך  - עון") ("יכפר  ֿ רצויים  בלתי ענינים  לבטל  כדי - המלקות  ענין
יתברך " אתו באמנה  היתה  החטא  בשעת  ש "גם  ויחידה , חיה  ויחידה '21בבחינת  ש 'חיה  הענין גם  ישנו אך  ;

לנר "ן. ומנשקים  מגפפים 

נשיאי ובפרט  צדיקים  דברי (שהרי נ"ע  אדמו"ר  כ "ק  בדברי הדיוק  ביותר )ובהקדם  מדוייקים  הם  ישראל 
ויחידה  שחי' שזהו - רז"ל לנר "ן מאמר  תפלותיהם 22על ֿדרך  ומנשקים  מגפפים  שהמלאכים 

ומבואר  ישראל , למעלת 23בזה של  בערך  "גשמיות " כמו הם  בגופים , נשמות  ישראל , של  שתפלותיהם  ,
(ועד  למעלה  להעלותם  כדי ישראל  של  לתפלותיהם  ומנשקים  מגפפים  המלאכים  ולכן המלאכים ,
המלאכים ). משרש  למעלה  הוא  הנשמות  שרש  שהרי המלאכים , מעבודת  גם  למעלה  יתעלו ֿ זה  ֿ ידי  שעל 

מגפפים  ויחידה  שחי' וזהו ויחידה ', 'חיה  לגבי "גשמיות " כמו הם  שנר "ן ֿ דידן, בנידון ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
שייך  יהיה  לא  בהם  גם  הנה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ויחידה ', 'חיה  לדרגת  שיתעלו בהם  לפעול  כדי - לנר "ן ומנשקים 

כו'. רצוי בלתי ענין

נעלה  באופן הכיפורים  דיום  התשובה  עבודת  כללות  נעשית  ֿ זה  ֿ ידי לענינים ועל  בשייכות  לא  - יותר 
ד "הרוח  באופן אלא  ועון, חטא  של  ֿ רצויים  נתנה "24בלתי אשר  האלקים  אל  .25תשוב 

 ההכנות של  השעות  י"ג  אודות  לספר  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ההכנה והמשיך  שתחילת  - הכיפורים  ליום 
חיים ': ו'עץ  חיים ' עץ  'פרי בלימוד  היתה 

דחיי" "אילנא  שנקראת  התורה , פנימיות  על  קאי חיים " כולה 26"עץ  שהתורה  ֿ פי ֿ על  שאף  והיינו, ,
חיים " "תורת  "אילנא 27היא  בשם  נקראת  (ולכן ורע  טוב  של  בענינים  מתלבשת  דתורה  נגלה  ֿ מקום , מכל  ,

ורע " ֿ כן 26דטוב  ֿ שאין מה  כו', שקר  של  לטענות  ועד  ורע ), בטוב  ההתלבשות  מצד  אלא  עצמה , מצד  לא  -
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א.15) לא, נדה
וש"נ.16) .278 ע' חל "ה התוועדויות - מנחם תורת ראה
(17) הסיום ).חסר
שם).18) תש"ה (סה"ש בתחלתה
וש"נ.19) קסט . ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
יוהכ "פ.20) ערב יום" "היום ראה
ספכ "ד .21) תניא

א.22) רא, ח "ב ב. כג , ח "א זהר ראה
מנחם ראה23) וש"נ.תורת רלו. ס"ע טבת סה"מ 
פרשתנו.24) ריש  לקו "ת וראה ז. יב, קהלת
נ"ע 25) (מהורש"ב) אדמו"ר כ "ק אצל  והרי  נוספת: ברשימה

כולה. השנה כל  במשך  גם זו עבודה היתה
(ברע"מ ).26) ב קכד , זח "ג 
העמידה.27) בתפלת שלום" "שים ברכת נוסח 



לה      

וכו'" דרע  מסטרא  קשיא  לא  תמן ד "לית  התורה , אור "26פנימיות  "תורה  - בגילוי הם  הענינים  כל  אלא  ,28,
הקודש ' ב 'אגרת  (כמבואר  דחיי" "אילנא  נקראת  ).29ולכן

יומא  במסכת  בגמרא  כדאיתא  - דתורה  בנגלה  גם  הענין 30ומרומז והרי חיים ", סם  לו נעשית  "זכה 
התורה  פנימיות  ֿ ידי על  נעשה  גם 31ד "זכה " בגלוי שנמשך  ובאופן חיים ", "סם  נעשה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ,

כו'"). זכה  "לא  - ההפכי לענין בנוגע  הגמרא  דברי מהמשך  (כמובן בגשמיות 

בקודש " ד "מעלין באופן הכיפורים  ליום  ההכנות  המשך  היה  ֿ זה  עריכת 32ולאחרי - עילוי אחר  בעילוי
וכו'. במקוה  הטבילה  השוחט , ביאת  הכפרות ,

יום  למוצאי ועד  שעות , כ "ו במשך  הכיפורים  דיום  העבודה  באה  השעות , י"ג  במשך  ההכנות  ולאחרי
נאמר  זה  שעל  הקשור 33הכיפורים , גשמי ענין אלא  זה  אין שלכאורה  דאף  - לחמך " בשמחה  אכול  "לך 

מן  ניזונית  תהיה  שהנשמה  ֿ לבוא , לעתיד  וכמו העילוי, תכלית  מתבטא  דוקא  בזה  הנה  הגוף , הנאת  עם 
.34הגוף 

 אדמו"ר מו"ח  כ "ק  שסיפר  מה  גם  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי ה 'תורה '35על  במוצאי אודות  הזקן רבינו שאמר 
הכיפורים : יום 

למדותיו"36כתיב  ולא  "אליו אליו ", קראנו בכל  אלקינו כה ' גו' קאי 38הפרדס .37"מי  ש "אליו" מפרש 
הוא  ש "אליו" מפרש  ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  הרבי דאצילות . ספירות  דעשר  בכלים  המתלבשים  האורות  על 

דאצילות  ספירות  דעשר  שבכלים  שישנו 39האלקות  ֿ סוף  אין עצמות  - "אליו" הוא : הפשוט  הפירוש  ואילו .
בפי  שגור  שמים  "שם  בענין גם  (וכידוע  כו' פשוטה  אמונה  ֿ ידי על  עצמית  בידיעה  פשוט  יהודי כל  אצל 

).40כל "

שלכן אמירתם , לזמן שייכים  והמאמרים  שהתורות  ידוע  השבוע ולכאורה : פרשת  על  הם  המאמרים 
- כו' ֿ סוף  אין עצמות  על  קאי ש "אליו" הזקן רבינו מפרש  שבה  זו 'תורה ' ֿ כן, ואם  כו'. המועדים  ועניני

הכיפורים ? יום  במוצאי ולא  עצמו, הכיפורים  ביום  יהיה  אמירתה  שזמן יותר  מתאים 

דוקא  בגשמיות  הוא  ֿ סוף  אין דעצמות  שהגילוי - הוא  הענין הכיפורים ,41אך  יום  במוצאי דוקא  ולכן, ,
לחמך ", בשמחה  אכול  "לך  אומרים  למדותיו",שאז ולא  "אליו בענין התורה  לאמירת  המתאים  הזמן זה  הרי

רק שהכוונה  ולא  ה 'פרדס '), (כפירוש  דאצילות  ספירות  דעשר  בכלים  המתלבשים  לאורות  רק  לא  היא 
נמשך  (ומזה  ֿ סוף  אין לעצמות  אלא  ֿ טוב ), ֿ שם  הבעל  (כפירוש  דאצילות  ספירות  דעשר  שבכלים  לאלקות 

ֿ טוב ). ֿ שם  והבעל  ה 'פרדס ' בפירוש  מדובר  שאודותם  המדריגות  בשאר  גם 

 גם דובר  השיחה  מחייהו"42בהמשך  תורה  "טל  ענין שזהו - ד ) סעיף  (כנ"ל  ה "טל " ענין ,43אודות 
המתים " את  בו להחיות  הקב "ה  ש "עתיד  תחי'" ביותר ,44"טל  נעלה  ענין הוא  המתים  שתחיית  וידוע  ,

הגמרא  מדברי גם  אלא 45וכמובן שליח ", ביד  נמסרו "שלא  מהענינים  הוא  המתים " תחיית  של  ש "מפתח 
חז"ל  ובלשון הקב "ה ", של  "בידו היותר 46הם  בדרגא  השליחות  ענין לא  (אפילו השליח " ולא  "אני :

).47נעלית 
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כג .28) ו, משלי 
סכ "ו.29)
ב.30) עב,
פי "ד .31) עה"ח  קונטרס
וש"נ.32) א. כח , ברכות
ס"ט .33) סתרכ "ד  או"ח  אדה"ז שו"ע וראה ז. ט , קהלת

וש"נ.
מנחם ראה34) אבתורת קסח . ע' ריש ניסן וש"נ.סה"מ  קנ. ע'
(נעתק35) ואילך  קמד  ס"ע ח "ג  שלו יא אג "ק יום" ב"היום
תשרי ).
ז.36) ד , ואתחנן
פ"ב.37) של "ב בפרדס הובא - ספרי 
שם.38) של "ב ואילך . פ"א ש"ד 

תה.39) ע' ח "ב לגני  באתי  סה"מ  מנחם תורת גם ראה
וש"נ.40) .20 ע' ריש תרפ"ט  סה"מ  ראה
סי "א 41) דאשתקד  תשובה שבת האזינו, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(31 ע' חל "ח  התוועדויות - מנחם (תורת
"כנשר 42) ֿ יב) יא (לב, השבוע בפרשת מ "ש אודות דובר וכן

נכר". ֿ ל  א עמו ואין ינחנו בדד  ה' אברתו על  ישאהו גו' קנו יעיר
ב.43) קיא, כתובות וראה תלא. רמז ישעי ' יל "ש
חגיגה44) ב. פח , שבת וראה ספל "ו. ב.תניא יב,
תענית.45) ריש
הגש"פ.46) נוסח 
(47.33 הערה 105 ע' חל "ז התוועדויות - מנחם תורת ראה

וש"נ.

     

. הלובן מזריע  ש "אביו לפי היא  שהשותפות  ֿ פי ֿ על  שאף  .ולהעיר , אודם  מזרעת  אמו נותן . והקב "ה  .
כו'" ונשמה  רוח  ענין15בו אמיתית  הרי מהשותפים - אחד  שכל  שלאחרי  באופן הוא  תורה  על ֿפי  השותפות 

חלקו, את  כולו נותן הדבר  על  הישיבות ) (בלשון "בעלות " לו יש  מהם  אחד  כל  .16אזי

החיוב  מצד  שזהו - אביו אודות  לדבר  התחיל  אדמו"ר  מו"ח  שכ "ק  לכך  הסיבה  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי ועל 
 17.

***

 אדמו"ר מו"ח  כ "ק  אמר  הנ"ל  ֿ קודש  שבת  ליל  :18בסעודת 

אחר  [ובמקום  הטעם  כידוע  שעות , כ "ו במשך  הוא  הכיפורים  יום  אדמו 19צום  מו"ח  כ "ק  "ר ,ביאר 
להוסיף  נוהג  היה  נ"ע  (מהורש "ב ) אדמו"ר  וכ "ק  הוי']. שם  של  הגימטריא  כנגד  הוא  שעות  דכ "ו שהמספר 

שעות . ל "ט  ֿ הכל : סך  הכיפורים , ליום  הכנות  בתור  שעות  י"ג  עוד 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  הנה  - ד "טל " הענין זהו אם  שאלו זאת ;וכאשר  אישר  לא  וגם  זאת , שלל  לא 
פעם  דיבר  אדנ"ע  שכ "ק  לספר , המלקה והמשיך  שאומרים  רחום " "והוא  פעמים  ג ' מלקות , ל "ט  בענין

בגופו,20והנלקה  הם  שהמלקות  אלא  הכיפורים , דיום  השעות  ל "ט  של  פנימית  הכוונה  שזוהי וסיים , ,
ֿ נשמה . ֿ רוח  לנפש  ומנשקים  מגפפים  ויחידה ' ש 'חיה  - הוא  השעות  ל "ט  ענין ואילו

: בזה הביאור  לומר  ויש 

ֿ כן  ֿ שאין מה  נר "ן, בבחינת  רק  שייך  - עון") ("יכפר  ֿ רצויים  בלתי ענינים  לבטל  כדי - המלקות  ענין
יתברך " אתו באמנה  היתה  החטא  בשעת  ש "גם  ויחידה , חיה  ויחידה '21בבחינת  ש 'חיה  הענין גם  ישנו אך  ;

לנר "ן. ומנשקים  מגפפים 

נשיאי ובפרט  צדיקים  דברי (שהרי נ"ע  אדמו"ר  כ "ק  בדברי הדיוק  ביותר )ובהקדם  מדוייקים  הם  ישראל 
ויחידה  שחי' שזהו - רז"ל לנר "ן מאמר  תפלותיהם 22על ֿדרך  ומנשקים  מגפפים  שהמלאכים 

ומבואר  ישראל , למעלת 23בזה של  בערך  "גשמיות " כמו הם  בגופים , נשמות  ישראל , של  שתפלותיהם  ,
(ועד  למעלה  להעלותם  כדי ישראל  של  לתפלותיהם  ומנשקים  מגפפים  המלאכים  ולכן המלאכים ,
המלאכים ). משרש  למעלה  הוא  הנשמות  שרש  שהרי המלאכים , מעבודת  גם  למעלה  יתעלו ֿ זה  ֿ ידי  שעל 

מגפפים  ויחידה  שחי' וזהו ויחידה ', 'חיה  לגבי "גשמיות " כמו הם  שנר "ן ֿ דידן, בנידון ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
שייך  יהיה  לא  בהם  גם  הנה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ויחידה ', 'חיה  לדרגת  שיתעלו בהם  לפעול  כדי - לנר "ן ומנשקים 

כו'. רצוי בלתי ענין

נעלה  באופן הכיפורים  דיום  התשובה  עבודת  כללות  נעשית  ֿ זה  ֿ ידי לענינים ועל  בשייכות  לא  - יותר 
ד "הרוח  באופן אלא  ועון, חטא  של  ֿ רצויים  נתנה "24בלתי אשר  האלקים  אל  .25תשוב 

 ההכנות של  השעות  י"ג  אודות  לספר  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ההכנה והמשיך  שתחילת  - הכיפורים  ליום 
חיים ': ו'עץ  חיים ' עץ  'פרי בלימוד  היתה 

דחיי" "אילנא  שנקראת  התורה , פנימיות  על  קאי חיים " כולה 26"עץ  שהתורה  ֿ פי ֿ על  שאף  והיינו, ,
חיים " "תורת  "אילנא 27היא  בשם  נקראת  (ולכן ורע  טוב  של  בענינים  מתלבשת  דתורה  נגלה  ֿ מקום , מכל  ,

ורע " ֿ כן 26דטוב  ֿ שאין מה  כו', שקר  של  לטענות  ועד  ורע ), בטוב  ההתלבשות  מצד  אלא  עצמה , מצד  לא  -
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א.15) לא, נדה
וש"נ.16) .278 ע' חל "ה התוועדויות - מנחם תורת ראה
(17) הסיום ).חסר
שם).18) תש"ה (סה"ש בתחלתה
וש"נ.19) קסט . ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
יוהכ "פ.20) ערב יום" "היום ראה
ספכ "ד .21) תניא

א.22) רא, ח "ב ב. כג , ח "א זהר ראה
מנחם ראה23) וש"נ.תורת רלו. ס"ע טבת סה"מ 
פרשתנו.24) ריש  לקו "ת וראה ז. יב, קהלת
נ"ע 25) (מהורש"ב) אדמו"ר כ "ק אצל  והרי  נוספת: ברשימה

כולה. השנה כל  במשך  גם זו עבודה היתה
(ברע"מ ).26) ב קכד , זח "ג 
העמידה.27) בתפלת שלום" "שים ברכת נוסח 



לו     

תכלי  יהיה  אז ודוקא  בגופים , נשמות  - דוקא  בגשמיות  הוא  המתים  דתחיית  הענין כללות  ת והרי
כידוע  ֿ לבוא , דלעתיד  בתחיית 48העילוי או עדן בגן הוא  העילוי עיקר  אם  והרמב "ן הרמב "ם  בין הפלוגתא 

בגופים  לנשמות  המתים , בתחיית  הוא  העילוי  שעיקר  הרמב "ן, כדעת  היא  החסידות  תורת  והכרעת  המתים ,
השליח ". ולא  "אני - שליח  ֿ ידי על  ולא  בעצמו, מהקב "ה  נמשך  זה  שענין וכאמור , דוקא ,

מהר "ש  אדמו"ר  בשם  מהידוע  גם  שכתוב 49ולהעיר  מה  ואינו 50בביאור  וחייתם ", בכם  רוחי "ונתתי
כו'. העצמות  בחינת  על  דקאי מי, של  רוחו מפרש 

בידים , למששו שיוכלו ובאופן דוקא , בגוף  נשמה  יהיה  הוא  שגם  צדקנו, משיח  בביאת  יהיה  זה  וכל 
היעוד  יקויים  דידן.51ואז בעגלא  עפר ", שוכני ורננו "הקיצו

***

 זה ֿ שלפני ֿ קודש  השבת  דיום  בהתוועדות  הכתוב 52דובר  בפירוש  כל 53, אל  גו' וידבר  משה  "וילך 
מה  ֿ פי על  - הלך  ולהיכן בניֿישראל , כל  במעמד  היה  זה  לפני גם  הרי מובן: אינו דלכאורה  - ישראל "
להביט  צריכים  ענין לכל  שבנוגע  אולפנא ", בית  למשכן משה  "ואזל  עוזיאל  בן יונתן בתרגום  שכתוב 

בתורה .

שלו, השלימות  לתכלית  בהגיעו ובפרט  תורה , ענינו שכל  רבינו, משה  שאפילו לעיל  שנתבאר  וכמו
אולפנא ". ל "בית  הלך  חדש , ומצב  מעמד  נעשה  כאשר  הנה  - ושנותי" ימי "מלאו כאשר 

צריכים  חדש , ומצב  מעמד  ישנו שכאשר  בודאי הרי כערכנו, לאנשים  בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
זה . ומצב  למעמד  בנוגע  התורה  בהוראות  לעיין

 הקד אמירת  חיוב  של  ומצב  במעמד  יש 54יש ובנידוןֿדידן, הזה  השבת ֿקודש  שביום  כיון  הנה  -
מהר "ש ) (אדמו"ר  בישראל  נשיא  של  ההילולא  יום  עם  הקשורה  הקדיש  אמירת  שאלה 55גם  מתעוררת  ,

קודם : מי

אילו  גיסא , לאידך  אבל  בישראל . נשיא  עם  הקשורה  הקדיש  אמירת  להקדים  יש  - הכבוד  ענין מצד 
מצד  קדיש  שאמירת  בודאי הרי קדיש , לומר  יכול  היה  אחד  היתה רק  ושלושים  אמירת דשבעה 

יש  קדיש , אומרים  שנים  כאשר  גם  ֿ כן, ואם  שנים , וכמה  כמה  לפני שאירע  הסתלקות  ליום  בקשר  קדיש 
. החיוב שמצד  הקדיש  אמירת  את 

ֿ פי  על  להיות  צריכה  גופא  הלב  שהרגש  לכך  נוסף  כי, - הלב  בהרגש  התלוי דבר  שזהו לומר  ואין
אין  ֿ כן, ואם  מישראל , עשרה  במעמד  להיות  צריכה  הקדיש  אמירת  הרי אולפנא "), ("בית  התורה  הוראת 

באחרים . שתלוי דבר  אלא  הקדיש , אומר  של  בלב  ברגש  התלוי דבר  זה 

אפשר  (שהרי הנשיא  של  ההילולא  יום  עבור  גם  יכוין קדיש  שאומר  שהראשון עצה  יש  שלכאורה  ואף 
ענינים  כמה  עבור  הקדיש  באמירת  הן 56לכוין אחת , בבת  אומרים  שכמה  בשעה  קדיש  בשמיעת  וכמו ,

- בלבד ) הרצון מצד  או מנהג  מצד  היא  אצלם  הקדיש  שאמירת  אלו והן קדיש , באמירת  שחייבים  אלו
שלו. הכוונות  יודעים  שאינם  להשומעים , בנוגע  לא  אבל  להאומר , בנוגע  רק  היא  זו עצה  הרי
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וש"נ.48) רכא. ע' ריז. ע' ניסן סה"מ  מנחם תורת ראה
יעיר 49) כנשר בד "ה הובא תקנז. ע' ח "ב תר"ם סה"מ  ראה

- מנחם (תורת פ"ו תשי "ט  תשרי  י "ג  האזינו, דש"פ קנו
.(43 ע' חכ "ד  התוועדויות

יד .50) לז, יחזקאל 
יט .51) כו, ישעי '
(52) ס "ז  שובה  שבת  וילך , ש"פ  -שיחת  מנחם תורת

חמ "א  ואילך ).התוועדויות 35 ס"ע
וילך .53) ר"פ
הצדקנית 54) הרבנית אמו, אחר שליט "א, אדמו"ר כ "ק ע"י 

) ע"ה חנה ).מרת
קדיש 55) אומר החסידים  מזקני שא' של כנהוג  ההילולא בימי 

) נשיאינו ).רבותינו
קצו.56) ס"ע חי "ב באג "ק שהובאו אחרונים ראה



לז      

 נדפס שכבר  נ"ע , (מהורש "ב ) אדמו"ר  כ "ק  פתגם  ידוע  מו"ח 57אמנם , כ "ק  שמביא  (וכפי
הנפטר ,58אדמו"ר  בשביל  שהוא  קדישים  ש "יש  דורות ), לדורי הוא  שבדפוס  שדבר  צדק ' ה 'צמח  פתגם 

התועלת  הנה  נשיאינו, רבותינו על  קדיש  לאמירת  שבנוגע  והיינו, להאומרם ", תועלת  שהם  קדישים  ויש 
להאומרו. אלא ) להנשיא , (לא  היא  בזה 

שמצד  מובן, הרי המפורסם , דבר  שזהו התועלת וכיון בשביל  אינה  הקדיש  שאמירת  (שיודעים 
ומצד  הנשיא ; עם  הקשור  הקדיש  אמירת  את  להקדים  חיוב  אין שוב  - מכוין להנשיא ) הוא  הרי -

סיום  שזהו ובפרט  כו', החיוב  מצד  - ֿ לראש  ולכל  הענינים , כל  את  כולל  זה  שקדיש  כך  הענינים , לכל 
כו'. ביותר  נעלה  באופן היא  הקדיש  אמירת  ֿ ידי שעל  העליה  שאז ה 'שבעה ',

ה 'שבעה ' הפסיק  הכיפורים  שיום  שאף  מגדים '59ולהעיר , ה 'פרי הרי רבא 60- האלי' שכתב  מה  61מביא 

שבעה ' 'נחלת  .62בשם  שבעה  כל  נר  מדליק  הרגל , קודם  לו ש "מת  והיינו,, זה ", מבטל  הרגל  ואין .
לעניני  בנוגע  לא  אבל  כו'), האבילות  (ענין ֿ רצויים  הבלתי לענינים  בנוגע  רק  הוא  הכיפורים  דיום  שההפסק 
ֿ הפחות  לכל  הכיפורים  ביום  שיתפללו רציתי [ולכן בזה  וכיוצא  הנר  הדלקת  ֿ ידי על  שנעשים  העליות 

אחת  בנוגע 63תפלה  והן ל 'שבעה ', בנוגע  הן כדאיתא ], המציבה , הקמת  כמו ה 'שבעה ', שלאחרי לענינים 
האריז"ל  נשמה 64בכתבי רוח  נפש  בחינת  על  גם  שפועלים  הנשמה , של  המקיפים  עם  הקשור  ענין שזהו

ֿ נשמה ). ֿ רוח  לנפש  ומנשקים  מגפפים  יחידה ' ש 'חיה  ד ) (סעיף  לעיל  האמור  ֿ דרך  (על  כו'

השיחה  בה "[בסיום  עצב  "אין ששבת  שליט "א , אדמו"ר  כ "ק  ענין 65הזכיר  לא  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ,
כו' החיים  היפך  ].66של 

***

 הקיץ במשך  שגם 67דובר  כך , תר "ם , דשנת  הקביעות  כמו שהיא  (תשכ "ד ), השנה  קביעות  אודות 
זו. כבשנה  האזינו, פ ' ֿ קודש  השבת  ביום  (תרמ "א ) תשרי י"ג  חל  אז

(בעל  מהר "ש  אדמו"ר  - בשעתו הנשיא  ֿ ידי על  שנאמר  הנ"ל  ֿ קודש  השבת  מיום  דא "ח  מאמר  וישנו
תורה . אמירת  ֿ ידי על  ההמשכות  כל  שהמשיכו חב "ד , נשיאי כל  כמו ההילולא ),

תר "ם  יונתי בהמשך  שנדפס  "רושם ", רק  ישנו הנ"ל  .68ממאמר 

.'וגו קנו יעיר  כנשר  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

 השבוע שבפרשת  ארפא " ואני מחצתי ואחיה  אמית  "אני הפסוק  במסכת 69על  בגמרא  איתא  -
:70פסחים 

אחויי השתא  ארפא , ואני מחצתי וכתיב  ואחיה , אמית  אני אמר "כתיב  אלא  ֿ שכן, כל  לא  מרפא  מחיי,
כמו מחיה , אני ממית  שאני מה  ואניהקב "ה , רפואה שמחצתי דאין ארפא , אני שמחצתי שמה  (כשם  ארפא 
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ריש 57) דרבי " "אשכבתא גם וראה ע"ב. ריש מ , ח "א לקו"ד 
.55 ע'
שפב.58) ע' ח "ב שלו אג "ק
טושו"ע 59) ה"ג . פ"י  אבל  הל ' רמב"ם (במשנה). א יט , מו"ק

ס"י . סשצ"ט  יו"ד 
סוסקל "ב.60) או"ח  במשב"ז
ז'.61) אות קדיש בדיני  שם
הובא 62) זה שספר אמר שליט "א אדמו"ר כ "ק - סע"ג .

או"ח  (שו"ת הצ "צ ח "ב בפסקי  ס"ז. ח "א אה"ע ס"ג . סל "ד 
חו"מ  מביאו סער"ב. הזקן רבינו שגם וכמדומה ס"א), סל "ב

ס"מ ). שלו שו"ת  ד. בקו"א  סתמ"א  או"ח (שו "ע 

שליט "א63) אדמו"ר כ "ק הוראת לתפלת ע"פ מנין התקיים
בבית הכיפורים יום (מנחת ע"ה הרבנית ).אמו

ויחי .64) פ' להאריז"ל  המצוות שער ראה
מו"ק 65) - מ "ד  בתוד "ה הובא סה"ז. פ"ב ברכות ירושלמי 
ב. כג ,

(66.337 ע' ריש ח "מ  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
(67.335 ע' .268 ע' .249 ע' שם מנחם תורת
וש"נ.68) ואילך. תקנד ע ' ח "ב  תר "ם  סה "מ
לט .69) לב,
(ובפרש"י ).70) סע"א סח ,

     

תכלי  יהיה  אז ודוקא  בגופים , נשמות  - דוקא  בגשמיות  הוא  המתים  דתחיית  הענין כללות  ת והרי
כידוע  ֿ לבוא , דלעתיד  בתחיית 48העילוי או עדן בגן הוא  העילוי עיקר  אם  והרמב "ן הרמב "ם  בין הפלוגתא 

בגופים  לנשמות  המתים , בתחיית  הוא  העילוי  שעיקר  הרמב "ן, כדעת  היא  החסידות  תורת  והכרעת  המתים ,
השליח ". ולא  "אני - שליח  ֿ ידי על  ולא  בעצמו, מהקב "ה  נמשך  זה  שענין וכאמור , דוקא ,

מהר "ש  אדמו"ר  בשם  מהידוע  גם  שכתוב 49ולהעיר  מה  ואינו 50בביאור  וחייתם ", בכם  רוחי "ונתתי
כו'. העצמות  בחינת  על  דקאי מי, של  רוחו מפרש 

בידים , למששו שיוכלו ובאופן דוקא , בגוף  נשמה  יהיה  הוא  שגם  צדקנו, משיח  בביאת  יהיה  זה  וכל 
היעוד  יקויים  דידן.51ואז בעגלא  עפר ", שוכני ורננו "הקיצו

***

 זה ֿ שלפני ֿ קודש  השבת  דיום  בהתוועדות  הכתוב 52דובר  בפירוש  כל 53, אל  גו' וידבר  משה  "וילך 
מה  ֿ פי על  - הלך  ולהיכן בניֿישראל , כל  במעמד  היה  זה  לפני גם  הרי מובן: אינו דלכאורה  - ישראל "
להביט  צריכים  ענין לכל  שבנוגע  אולפנא ", בית  למשכן משה  "ואזל  עוזיאל  בן יונתן בתרגום  שכתוב 

בתורה .

שלו, השלימות  לתכלית  בהגיעו ובפרט  תורה , ענינו שכל  רבינו, משה  שאפילו לעיל  שנתבאר  וכמו
אולפנא ". ל "בית  הלך  חדש , ומצב  מעמד  נעשה  כאשר  הנה  - ושנותי" ימי "מלאו כאשר 

צריכים  חדש , ומצב  מעמד  ישנו שכאשר  בודאי הרי כערכנו, לאנשים  בנוגע  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל 
זה . ומצב  למעמד  בנוגע  התורה  בהוראות  לעיין

 הקד אמירת  חיוב  של  ומצב  במעמד  יש 54יש ובנידוןֿדידן, הזה  השבת ֿקודש  שביום  כיון  הנה  -
מהר "ש ) (אדמו"ר  בישראל  נשיא  של  ההילולא  יום  עם  הקשורה  הקדיש  אמירת  שאלה 55גם  מתעוררת  ,

קודם : מי

אילו  גיסא , לאידך  אבל  בישראל . נשיא  עם  הקשורה  הקדיש  אמירת  להקדים  יש  - הכבוד  ענין מצד 
מצד  קדיש  שאמירת  בודאי הרי קדיש , לומר  יכול  היה  אחד  היתה רק  ושלושים  אמירת דשבעה 

יש  קדיש , אומרים  שנים  כאשר  גם  ֿ כן, ואם  שנים , וכמה  כמה  לפני שאירע  הסתלקות  ליום  בקשר  קדיש 
. החיוב שמצד  הקדיש  אמירת  את 

ֿ פי  על  להיות  צריכה  גופא  הלב  שהרגש  לכך  נוסף  כי, - הלב  בהרגש  התלוי דבר  שזהו לומר  ואין
אין  ֿ כן, ואם  מישראל , עשרה  במעמד  להיות  צריכה  הקדיש  אמירת  הרי אולפנא "), ("בית  התורה  הוראת 

באחרים . שתלוי דבר  אלא  הקדיש , אומר  של  בלב  ברגש  התלוי דבר  זה 

אפשר  (שהרי הנשיא  של  ההילולא  יום  עבור  גם  יכוין קדיש  שאומר  שהראשון עצה  יש  שלכאורה  ואף 
ענינים  כמה  עבור  הקדיש  באמירת  הן 56לכוין אחת , בבת  אומרים  שכמה  בשעה  קדיש  בשמיעת  וכמו ,

- בלבד ) הרצון מצד  או מנהג  מצד  היא  אצלם  הקדיש  שאמירת  אלו והן קדיש , באמירת  שחייבים  אלו
שלו. הכוונות  יודעים  שאינם  להשומעים , בנוגע  לא  אבל  להאומר , בנוגע  רק  היא  זו עצה  הרי
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וש"נ.48) רכא. ע' ריז. ע' ניסן סה"מ  מנחם תורת ראה
יעיר 49) כנשר בד "ה הובא תקנז. ע' ח "ב תר"ם סה"מ  ראה

- מנחם (תורת פ"ו תשי "ט  תשרי  י "ג  האזינו, דש"פ קנו
.(43 ע' חכ "ד  התוועדויות

יד .50) לז, יחזקאל 
יט .51) כו, ישעי '
(52) ס "ז  שובה  שבת  וילך , ש"פ  -שיחת  מנחם תורת

חמ "א  ואילך ).התוועדויות 35 ס"ע
וילך .53) ר"פ
הצדקנית 54) הרבנית אמו, אחר שליט "א, אדמו"ר כ "ק ע"י 

) ע"ה חנה ).מרת
קדיש 55) אומר החסידים  מזקני שא' של כנהוג  ההילולא בימי 

) נשיאינו ).רבותינו
קצו.56) ס"ע חי "ב באג "ק שהובאו אחרונים ראה



לח     

וחיים  באחד  מיתה  יכול  ואחיה , אמית  אני רבנן תנו מחיה ). אני ממית  שאני עצמו אותו כך  במוכה , אלא 
ואני  מחצתי לומר  תלמוד  נוהג , שהעולם  כדרך  החיים ) את  וזן מחיה  ואני המתים  את  ממית  (אני באחד 
מן  המתים  תחיית  אין לאומרים  תשובה  מכאן באחד , וחיים  מיתה  אף  באחד , ורפואה  מכה  מה  ארפא ,

התורה ".

מובן: אינו ולכאורה 

כלל א ) מאמינים  שאין הצדוקים  (כמו המתים  בתחיית  מאמינים  שאין אלו אודות  מדובר  כאשר 
המתים  אני 71בתחיית  ממית  שאני ("מה  ארפא " ואני ש "מחצתי מזה  הקב "ה  להם  שמביא  הראיה  מהי - (

שלא  גם  יכולים  כן כמו המתים , בתחיית  מאמינים  שאין כשם  הרי ארפא "), ואני שמחצתי כמו מחיה ,
חולים ? מרפא  שהקב "ה  בכך  ולהודות  להאמין

להיפך ב ) בנוגע  בתנ"ך  הרגיל  הלשון הרי - ארפא )" (ואני "מחצתי הלשון דיוק  מהו להבין צריך  גם 
כלל ? רגיל  בלתי לשון שזהו "מחצתי ", לא  אבל  מכה , או מחלה  הוא  הרפואה 

: בזה הביאור  לומר  ויש 

המתים , דתחיית  הענין עצם  על  והוכחה  ראיה  בתור  הובא  לא  ארפא " ואני ד "מחצתי הענין

הגמרא - כדברי שכל , ֿ פי על  גם  מובן המתים  דתחיית  הענין עצם  שלא 72שהרי (אותן הוו "דלא  :
וחיין)?! (שחוזרין ֿ שכן" כל  לא  כבר ), שהיו (אותן חיי דהוי וחיין), ונולדין (נוצרין חיי מעולם ), -היו

של  ענין זה  הרי שלכאורה  המתים , דתחיית  בענין שמתעוררת  לקושיא  בנוגע  - היא  בזה  הכוונה  אלא 
למעלה . רצון שינוי

 שאר לכל  בנוגע  ולא  - דוקא  המתים  לתחיית  בנוגע  למעלה  רצון דשינוי הקושיא  ביאור  ובהקדם 
למעלה : רצון שינוי הם  גם  הרי שלכאורה  בזה , וכיוצא  ועניות , לעשירות  בנוגע  כמו שבעולם , השינויים 

בקונטרס  שנדפס  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  במאמר  גם  (והובא  האמצעי לאדמו"ר  הבחירה ' ב 'שער  מבואר 
(ה "כיס ",73קיג הכלי אופן שלפי והיינו, המקבל , כלי מצד  אלא  אינם  שבעולם  השינויים  שכל  ,(

בקו  אם  מלמעלה , ההשפעה  נמשכת  כזה  באופן הנה  למטה , הנהגתו ֿ ידי על  המקבל  שמכין "קעשענע ")
כו'. הגבורה  בקו או החסד 

ֿ כן ֿ שאין מה  ההשתלשלות , לסדר  השייכים  בענינים  רק  שייך  זה  כל  המתים :אמנם , לתחיית  בנוגע 

ח ) (סעיף  לעיל  שנתבאר  מה  על  (נוסף  השתלשלות  מסדר  שלמעלה  ענין הוא  המתים  בענין תחיית 
יתברך  עצמותו מצד  רק  שזהו לשליח ), נמסרו שלא  המפתחות  מג ' אחד  שהוא  המתים , תחיית  של  מפתח 

המטה ). עבודת  מצד  (ולא 

כתיב  דהנה  - יתברך  עצמותו מצד  הוא  המיתה  ענין הוא 74וגם  נתן" ש "ה ' והיינו, לקח ", וה ' נתן "ה '
ביותר , נעלית  ממדריגה  הוא  ד "נתן" שהענין וכיון שנתן; מה  שלוקח  לקח ", ש "ה ' זה  על  טעם  נתינת 

שכתוב  למעלה 75כמו הוא  בי" ד "נתת  שהענין והיינו, וכו'", היא  טהורה  בי שנתת  רק "נשמה  לא 
לבחינת  ועד  האצילות , עולם  על  דקאי היא ", מ "טהורה  למעלה  גם  אלא  ו"נפחתה ", "יצרתה " מ "בראתה "

בחינת  על  אפילו או תתאה  בחסידות טהירו (כמבואר  עילאה  לקח "76טהירו ד "ה ' שהענין מובן, הרי ,(
יתברך .(שלקח  עצמותו מבחינת  - יותר  עוד  נעלית  ממדריגה  הוא  שנתן) מה 

שינוי  זה  הרי - עצמותו מצד  הוא  המתים  דתחיית  הענין וגם  עצמותו, מצד  הוא  המיתה  שענין וכיון
למעלה ?! רצון
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ספ"ה.71) דר"נ אבות ב. צ, סנהדרין ראה
(ובפרש"י ).72) א צא, סנהדרין
27.נדפס73) ע' תש"ד  בסה"מ  לאח "ז

כא.74) א, איוב
ב).75) ס, (ברכות נשמה" "אלקי  ברכת
וש"נ.76) נג . ע' תמוז סה"מ  מנחם תורת ראה



לט      

:" ארפא ואני "מחצתי שכתוב  ממה  ההוכחה  באה  זה  ועל 

מ "ם , באות  שמתחילה  "מחצתי", בתיבת  הדיוק  ביאור  - התיבה 77כידוע ובהקדם  שבראש  מ ' שאות 
"מא  ולדוגמא : מפעיל , מלשון בזה .כיל ",היא  וכיוצא  "מכתיב ",

ששניהם  "מחלה ", או "מכה " של  ענין שישנו לאחרי - ארפא ") ("ואני הרפואה  לענין בנוגע  הוא  וכן
ענין  שהוא  ה "כה ", את  מפעיל  מ ' שהאות  פירושו, כה , מ ' - "מכה " מפעיל : מלשון מ ', באות  מתחילים 

כהה " "יד  כמו בענין 78החלישות , צורך  יש  (ואז החולי ענין את  מפעיל  מ ' שהאות  חלה , מ ' - ו"מחלה " ;
המושאל ). בשם  רפואה  - חלישות  מלשון - ובמכה  ממש , רפואה  - במחלה  הרפואה :

מתיקות  מלשון גם  להתפרש  יכולה  "חולי" תיבת  ,79והנה ,

פירושים - להם  שיש  הקודש  בלשון תיבות  כמה  שמצינו שורש וכפי שורש , תיבת  ולדוגמא : הפכיים ,
משרשו האילן את  לעקור  או האבן",80האילן , ל "לב  בנוגע  בעבודה  גם  (שישנה  סקילה  תיבת  לסקול 81וכן ,(

האבן באבנים , את  ולפנות ) (להסיר  לסקל  -82או

באופן  או  מתיקות , של  באופן אם  - החולי ענין את  מפעיל  מ ' מהחוליוהאות  החל כפשוטו, חולי של 
המתיקות , את  מרגישים  שלא  בכך  האריז "ל שמתבטא  בכתבי  שכתוב  למה  מ "ט ,83ועד  בגימטריא  ש "חולה "

כאשר  שאפילו אדמו"ר היינו , כ "ק  שמבאר  (כפי "חולה " בשם  כבר  נקרא  אזי הנו"ן, שער  רק  אצלו חסר 
חולי" כל  ממך  הוי' "והסיר  ֿ המתחיל  דיבור  במאמר  נ"ע  ).84מהורש "ב 

שלמעלה , הפשיטות  ענין מצד  הנה  המחלה , ענין את  שמפעיל  מ ' האות  שלולי לומר , אפשר  ולכאורה 
סדר  של  הגדרים  מצד  אלא  אינו שבזה  והשינוי כו', הגבורה  בקו או החסד  בקו להיות  אלו ענינים  יכולים 
כי  ממש , חולי של  ענין זה  שאין ה "מכה ", לענין בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  כו'; המקבל  כלי לפי ההשתלשלות ,

ימ  יד  לגבי שמאל  יד  של  החלישות  (כמו וחלישות  כהות  של  ענין ויגיעה אם  עבודה  ֿ ידי שעל  - בלבד  ין)
הקשור  ענין שזהו כיון רצון, שינוי של  ענין כאן אין הרי שכן, וכיון והחלישות . הכהות  שתתבטל  אפשר 

כו'. המקבל  כלי עם 

" מהפסוק  ראיה  הגמרא  מביאה  זה  על  ענין אך  את  המפעיל  המ ' שפעולת  - ארפא )" (ואני חצתי
ההשתלשלות , סדר  של  הגדרים  מצד  (לא  היא  הרפואה ) בענין צורך  יש  שבגללה  מחלה , או (מכה  ה "חץ "

ֿ ידי על  אלא )  מחצת" -שינוי בזה  נעשה  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  דייקא ; בעצמי) (אני "ואני " -
ארפא ".

 שמחצתי כמו מחיה , אני ממית  שאני "מה  - המתים  דתחיית  הענין לכללות  בנוגע  גם  מובן ומזה 
ארפא ": ואני

במדרש  כדאיתא  מחיצה , מלשון גם  הוא  בדרושי85"מחצתי" "86חסידות (והובא  :(  בין
שהיא  לגוף , הנשמה  שבין המחיצה  שזוהי - מתים " והתחתונים  קיימין שהעליונים  לתחתונים , העליונים 

רק  באופן(לא   הקב "ה של  פעולתו בגלל  גם ) אלא  לזה , זה  שייכים  .87אינם 

החידוש  גודל  יותר  עוד  מודגש  לעשות 'ובזה  ה 'מפליא  בכח  אלא  שאינו הגוף , עם  הנשמה 
הרמ "א  שכתב  כו',88(כמו והכתר  החכמה  מבחינת  שלמעלה  ענין שזהו פלא , מלשון דייקא , מפליא  - (

"פלא " בשם  נקרא  שהוא 89שלכן פירושו "מפליא " שהרי מזה , ויתירה  , . הפלא ענין את 
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תו"ח 77) ב. נה, לעשי "ת דרוש עט "ר ב.ראה נח , נח 
א.78) לז, מנחות
וש"נ.79) תקלט . ע' שלח  אוה"ת ראה
יב.80) לא, איוב - לדוגמא ראה
מקץ 81) תו"ח  וראה  כו. לו, יט . יא , ד .יחזקאל [ריג ], עב
ובכ "מ .
יו"ד .82) סב, ישעי ' - לדוגמא ראה
לה.83) ח , מאו"א וירא. פ' להאריז"ל  המצוות טעמי 

ואילך ).84) רסא ע' תרנ"ג  (סה"מ  תרנ"ג 
(ג ).85) ד  פ"א, קה"ר
תער"ב86) המשך  קנב. ס"ע תרל "ח  ע'סה"מ  תתנא. ע' ח "ב

א'רב.
רצז.87) ע' אייר סה"מ  מנחם תורת עד "ז ראה
סוס"א.88) ס"ו או"ח 
וש"נ.89) מד . ע' אדר סה"מ  מנחם תורת ראה

     

וחיים  באחד  מיתה  יכול  ואחיה , אמית  אני רבנן תנו מחיה ). אני ממית  שאני עצמו אותו כך  במוכה , אלא 
ואני  מחצתי לומר  תלמוד  נוהג , שהעולם  כדרך  החיים ) את  וזן מחיה  ואני המתים  את  ממית  (אני באחד 
מן  המתים  תחיית  אין לאומרים  תשובה  מכאן באחד , וחיים  מיתה  אף  באחד , ורפואה  מכה  מה  ארפא ,

התורה ".

מובן: אינו ולכאורה 

כלל א ) מאמינים  שאין הצדוקים  (כמו המתים  בתחיית  מאמינים  שאין אלו אודות  מדובר  כאשר 
המתים  אני 71בתחיית  ממית  שאני ("מה  ארפא " ואני ש "מחצתי מזה  הקב "ה  להם  שמביא  הראיה  מהי - (

שלא  גם  יכולים  כן כמו המתים , בתחיית  מאמינים  שאין כשם  הרי ארפא "), ואני שמחצתי כמו מחיה ,
חולים ? מרפא  שהקב "ה  בכך  ולהודות  להאמין

להיפך ב ) בנוגע  בתנ"ך  הרגיל  הלשון הרי - ארפא )" (ואני "מחצתי הלשון דיוק  מהו להבין צריך  גם 
כלל ? רגיל  בלתי לשון שזהו "מחצתי ", לא  אבל  מכה , או מחלה  הוא  הרפואה 

: בזה הביאור  לומר  ויש 

המתים , דתחיית  הענין עצם  על  והוכחה  ראיה  בתור  הובא  לא  ארפא " ואני ד "מחצתי הענין

הגמרא - כדברי שכל , ֿ פי על  גם  מובן המתים  דתחיית  הענין עצם  שלא 72שהרי (אותן הוו "דלא  :
וחיין)?! (שחוזרין ֿ שכן" כל  לא  כבר ), שהיו (אותן חיי דהוי וחיין), ונולדין (נוצרין חיי מעולם ), -היו

של  ענין זה  הרי שלכאורה  המתים , דתחיית  בענין שמתעוררת  לקושיא  בנוגע  - היא  בזה  הכוונה  אלא 
למעלה . רצון שינוי

 שאר לכל  בנוגע  ולא  - דוקא  המתים  לתחיית  בנוגע  למעלה  רצון דשינוי הקושיא  ביאור  ובהקדם 
למעלה : רצון שינוי הם  גם  הרי שלכאורה  בזה , וכיוצא  ועניות , לעשירות  בנוגע  כמו שבעולם , השינויים 

בקונטרס  שנדפס  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  במאמר  גם  (והובא  האמצעי לאדמו"ר  הבחירה ' ב 'שער  מבואר 
(ה "כיס ",73קיג הכלי אופן שלפי והיינו, המקבל , כלי מצד  אלא  אינם  שבעולם  השינויים  שכל  ,(

בקו  אם  מלמעלה , ההשפעה  נמשכת  כזה  באופן הנה  למטה , הנהגתו ֿ ידי על  המקבל  שמכין "קעשענע ")
כו'. הגבורה  בקו או החסד 

ֿ כן ֿ שאין מה  ההשתלשלות , לסדר  השייכים  בענינים  רק  שייך  זה  כל  המתים :אמנם , לתחיית  בנוגע 

ח ) (סעיף  לעיל  שנתבאר  מה  על  (נוסף  השתלשלות  מסדר  שלמעלה  ענין הוא  המתים  בענין תחיית 
יתברך  עצמותו מצד  רק  שזהו לשליח ), נמסרו שלא  המפתחות  מג ' אחד  שהוא  המתים , תחיית  של  מפתח 

המטה ). עבודת  מצד  (ולא 

כתיב  דהנה  - יתברך  עצמותו מצד  הוא  המיתה  ענין הוא 74וגם  נתן" ש "ה ' והיינו, לקח ", וה ' נתן "ה '
ביותר , נעלית  ממדריגה  הוא  ד "נתן" שהענין וכיון שנתן; מה  שלוקח  לקח ", ש "ה ' זה  על  טעם  נתינת 

שכתוב  למעלה 75כמו הוא  בי" ד "נתת  שהענין והיינו, וכו'", היא  טהורה  בי שנתת  רק "נשמה  לא 
לבחינת  ועד  האצילות , עולם  על  דקאי היא ", מ "טהורה  למעלה  גם  אלא  ו"נפחתה ", "יצרתה " מ "בראתה "

בחינת  על  אפילו או תתאה  בחסידות טהירו (כמבואר  עילאה  לקח "76טהירו ד "ה ' שהענין מובן, הרי ,(
יתברך .(שלקח  עצמותו מבחינת  - יותר  עוד  נעלית  ממדריגה  הוא  שנתן) מה 

שינוי  זה  הרי - עצמותו מצד  הוא  המתים  דתחיית  הענין וגם  עצמותו, מצד  הוא  המיתה  שענין וכיון
למעלה ?! רצון
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ספ"ה.71) דר"נ אבות ב. צ, סנהדרין ראה
(ובפרש"י ).72) א צא, סנהדרין
27.נדפס73) ע' תש"ד  בסה"מ  לאח "ז

כא.74) א, איוב
ב).75) ס, (ברכות נשמה" "אלקי  ברכת
וש"נ.76) נג . ע' תמוז סה"מ  מנחם תורת ראה



מ     

בודאי הרי שכן, שלמעלה וכיון נעלית  היותר  מבחינה  להיות  צריכה  לגוף  הנשמה  שבין
בחסידות  וכמבואר  כו', השתלשלות  (שמזה 90מסדר  כו' המבדיל  רקיע  מבחינת  היא  המחיצה  ששרש 

כו'). והגיהנם  המחלוקת  ענין נשתלשל 

על  הנה  - כו' רצון שינוי של  ענין הוא  המתים  שתחיית  הקושיא  יותר  מתחזקת  ֿ זה  ֿ פי על  מאי, אלא 
ארפא  ואני שמחצתי כמו מחיה , אני ממית  שאני "מה  ארפא ", ואני מחצתי ואחיה  אמית  "אני נאמר  זה 

רצון:. דשינוי הענין להם  שקשה  בגלל  התורה ", מן המתים  תחיית  אין לאומרים  תשובה  מכאן .

ישנו  שאכן המציאות  את  משנה  זה  אין אבל  ("געזונטערהייט "), לבריאות  לך  שיהיה  - קושיא  לך  יש 
ֿ ידי  על  שנעשית  והמחלה  המכה  לאחרי בא  הוא  שגם  הרפואה , מענין לדבר , וראיה  המתים , דתחיית  הענין

 91." ואחיה אמית  "אני כן וכמו ארפא ", "אני ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  "מחצתי", -

***

 הגמרא לדברי  המתים 70בנוגע  תחיית  אין  לאומרים  תשובה  להבין:"מכאן צריך  עדיין - התורה " מן

מהסברא  בהוכחה  די לא  ולמה  דוקא , התורה " "מן ברמז הצורך  ל 72"דלא מהו חיי דהוי חיי, א הוו
ֿ שכן"? כל 

הקודמת  בהתוועדות  שנתבאר  מה  ֿ פי על  מקרא .92ובפרט  עדיפא  סברא  פוסקים , כמה  שלדעת  ,

: בזה הביאור  לומר  ויש 

ענינים : בב ' ֿ פה  שבעל  מתורה  חלוקה  שבכתב  תורה 

כתיבה א ) - בדיבור ) אלא  שאינה  ֿ פה  שבעל  תורה  כמו (ולא  בפועל  גשמי במעשה  באה  שבכתב  תורה 
ֿ כן  ֿ שאין (מה  העולם  לאומות  גם  להגיע  שיכולה  ועד  בידים , למשש  יכול  גוי שגם  כך , הקלף , על  בדיו

גיטין  במסכת  בגמרא  כדאיתא  העולם ), לאומות  שתגיע  שייך  שלא  ֿ פה  שבעל  בפירוש 94ובמדרש 93תורה 
נחשבו".95הכתוב  זר  כמו תורתי רובי לו "אכתוב 

אותם ב ) קוראים  שכולם  ֿ ישראל , בני בין חילוקים  שייך  לא  שבכתב  כו',בתורה  והאותיות  התיבות 
בכמה  לבוא  יכולה  סברא  אותה  שגם  ועד  פירושים , וכמה  כמה  בה  שיש  ֿ פה , שבעל  בתורה  ֿ כן ֿ שאין מה 

חסידות  בדרושי כמובא  באותיות 96אופנים , הענין אומר  מהם  אחד  שכל  והר "ן הרא "ש  לתוספות  בנוגע 
שלו.

, שבכתב לתורה  יותר  שייך  המתים  דתחיית  שהענין מובן ֿ זה  ֿ פי כי:ועל 

ֿ עדן א ) גן כמו (ולא  בגופים  נשמות  - דוקא  הגשמיות  ענין עם  קשור  המתים  דתחיית  הענין כללות 
כו'). רוחני ענין שהוא 

התוספות ב ) (ולדוגמא : כו' חלוקות  מדריגות  בו שיש  ֿ עדן דגן הענין כמו אינו המתים  דתחיית  הענין
אח  לכל  יש  - והר "ן ֿ עדן והרא "ש  בגן עצמו בפני מחיצה  ֿ ישראל ,97ד  בני כל  אצל  שוה  באופן אלא  ,(

רז"ל  כמאמר  שבפשוטים , לפשוט  עד  רבינו על 8ממשה  (דקאי הבא " לעולם  חלק  להם  יש  ישראל  "כל 
חייבות  הן שגם  נשים , (כולל  מישראל  ואחת  אחד  כל  אצל  בשוה  שהוא  ענין שזהו והיינו, התחיה ), עולם 

הזקן  לרבינו תורה  תלמוד  בהלכות  שנתפרטו כפי להן, הצריכות  בהלכות  התורה , וכמדובר 98בלימוד  ,

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

ובכ "מ .90) א'רב. ע' שם תער"ב המשך 
רצון 91) שינוי  של  הקושיא סרה שעפ"ז גם הכוונה אולי 

בשום  מוגדר שאינו העצמות בחי ' אודות שמדובר כיון - למעלה
) כו' ).גדר

(9275 הערה תשרי  וא"ו שובה, שבת וילך , ש"פ שיחת
וש"נ. .(40 ע' חמ "א התוועדויות - מנחם (תורת בשוה"ג 

שם.93) אתמוהי  ובתוד "ה ב, ס,

רפמ "ז.94) שמו"ר
יב.95) ח , הושע
שליט "א 96) אדמו"ר כ "ק הערת וראה ד . כד , ראה לקו"ת

.36 ע' תש"י  בסה"מ 
א.97) עה, ב"ב, א. טו, חגיגה וש"נ. א. קנב, שבת ראה

ועוד . ד . פ"ג , רבה רות לד . מזמור סוף תהלים מדרש
ספ"א.98)



מי      

פעמים  ויראת 99כמה  ה ' אהבת  מצות  לקיום  באים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  החסידות , תורת  לימוד  גם  נכלל  שבזה 
ה ').

 הפסוק התחלת  אודות  דובר  השיחה  זה 69בסיום  על  שהקשה  גו'", הוא  אני אני כי עתה  "ראו
"ראו100בזהר  נאמר  מדוע  , אני" ענין שהוא  הוא " אני ד "אני הענין הרי אחרון"101", ואני ,102ראשון

רק  ?יתגלה 

ואחי'" אמית  ("אני המתים  דתחיית  הענין שייך  עתה  שגם  - הוא  הענין כידוע 69אך  האדם , בעבודת  (
הזקן  רבינו רז"ל 103פתגם  מאמר  דבר 104על  לך  ואין קר , דבר  הוא  ש "מת " מתים ", מחיה  דבכו "זוטרא 

כמו במדות ,קר  המשכתו ֿ ידי על  והתלהבות , חיות  של  ענין בו פועלים  וכאשר  תחיית השכל , לך  אין
מזה . גדול  המתים 

רז"ל  ממאמר  גם  עמו 105ולהעיר  וההתעסקות  שהפעולה  מובן, ומזה  מית ", איקרי מדרגי' דנפיל  "מאן
המתים . תחיית  בבחינת  היא  בעולם ) חלקו (ובכללות 

כפשוטו. המתים  לתחיית  זוכים  ֿ זה  ֿ ידי ועל 

***

'הוי שם  אותיות  ד ' כנגד  שהם  לסוכות , הכיפורים  יום  שבין הימים  בד ' עתה  הרי 106בעמדנו ,
בקודש " ד "מעלין הענין שישנו והנגלה ,32מובן הנראה  וטוב  קדושה  עניני לכל  בנוגע 

הכיפורים , ביום  שישנו השמחה  לענין בנוגע  גם  כולל 

נצחון - של  ב "מארש " הכיפורים  יום  את  שמסיימים  בכך  נצח "107כמודגש  "דידן הענינים 108, וככל  .
במשנה  הדבר  מפורש  - דתורה  בנגלה  בגלוי אפילו או ברמז לישראל 109שישנם  טובים  ימים  היו "לא  :

.. הכיפורים  כיום  ילבינו". ד "כשלג  הענין ֿ דרך  על  (שזהו לבן בכלי יוצאות  ירושלים  בנות  היפך 110. -
. החטא ) אומר ענין הוא  וכן וכו', בכרמים  וחולות  שישנו 111. והיינו, לבו", שמחת  ביום  וגו' וראינה  צאינה 

(שהטועה  משנה " חוזר בדבר "דבר  טעות )112משנה  בו שייך  ולא  לכל , הידוע  דבר  שזהו כיון שיום ,
"לבן הוא  הקב "ה  והרי הקב "ה , של  לבו" שמחת  "יום  הוא  על הכיפורים  רז"ל  שדרשו (כפי ישראל " של 

שייפין"113הפסוק  לכל  פליג  ש "לבא  וכיון ער "), ולבי ישנה  ואחת 114"אני אחד  כל  שמחת  נעשית  ,
כולה  השנה  כל  על  הכיפורים  מיום  שנמשכת  ומכופלת , כפולה  שמחה  -מישראל ,

גדר  פורצת  שמחה  .115והרי מצרים  בלי "נחלה  בו - שכתוב  כיעקב  וצפונה 116. וקדמה  ימה  ופרצת 
השבת 117ונגבה " ביום  דרעוין רעוא  של  הזמן עם  הקשור  ענין שזהו ,118.
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וש"נ.99) .52 ע' חל "ו התוועדויות - מנחם תורת ראה
ב.100) קח , ח "ב
ו.101) מד , ישעי '
ריש 102) א , ויקרא  לקו "ת  ב. פז , זח"א  המשך ראה  ע"ד .

א'תעד ). ע' (ח "ג  בסופו תער"ב
ע 103) תרצ"ז סה"ש מוהריי "צ ראה אדמו"ר אג "ק .195 '

סיון). יא יום" ב"היום (נעתק שעא ס"ע ח "ה שטו. ס"ע ח "ד 
(104.99 ע' תש"ג  סה"ש וראה ב. יו"ד , ע"ז
ח"ב 105) באג "ק  הנסמן  ב. קלה , זח"ג  ד .ראה  ס"ע
וש"נ.106) .346 ע' ה'שי "ת סה"ש ראה
מנחם ראה107) וש"נ.תורת קס. ס"ע היומן רשימת -
ב.108) פ"ל , ויק"ר - חז"ל  לשון

בסופה.109) תענית
יח .110) א, ישעי '
יא.111) ג , שה"ש
וש"נ.112) ב. פד , כתובות
שם.113) ובשהש"ר ב, ה, שה"ש
ריש114) קסא, ח "ג  א. קנג , ח "ב זהר רלב,ראה ב. רכא, ע"ב.

א.
ועוד .115) ואילך . רכג  ס"ע תרנ"ז סה"מ  ראה
יד .116) כח , ויצא
ואילך .117) סע"א קיח , שבת
סע"ב.118) פח , זח "ב

     

בודאי הרי שכן, שלמעלה וכיון נעלית  היותר  מבחינה  להיות  צריכה  לגוף  הנשמה  שבין
בחסידות  וכמבואר  כו', השתלשלות  (שמזה 90מסדר  כו' המבדיל  רקיע  מבחינת  היא  המחיצה  ששרש 

כו'). והגיהנם  המחלוקת  ענין נשתלשל 

על  הנה  - כו' רצון שינוי של  ענין הוא  המתים  שתחיית  הקושיא  יותר  מתחזקת  ֿ זה  ֿ פי על  מאי, אלא 
ארפא  ואני שמחצתי כמו מחיה , אני ממית  שאני "מה  ארפא ", ואני מחצתי ואחיה  אמית  "אני נאמר  זה 

רצון:. דשינוי הענין להם  שקשה  בגלל  התורה ", מן המתים  תחיית  אין לאומרים  תשובה  מכאן .

ישנו  שאכן המציאות  את  משנה  זה  אין אבל  ("געזונטערהייט "), לבריאות  לך  שיהיה  - קושיא  לך  יש 
ֿ ידי  על  שנעשית  והמחלה  המכה  לאחרי בא  הוא  שגם  הרפואה , מענין לדבר , וראיה  המתים , דתחיית  הענין

 91." ואחיה אמית  "אני כן וכמו ארפא ", "אני ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  "מחצתי", -

***

 הגמרא לדברי  המתים 70בנוגע  תחיית  אין  לאומרים  תשובה  להבין:"מכאן צריך  עדיין - התורה " מן

מהסברא  בהוכחה  די לא  ולמה  דוקא , התורה " "מן ברמז הצורך  ל 72"דלא מהו חיי דהוי חיי, א הוו
ֿ שכן"? כל 

הקודמת  בהתוועדות  שנתבאר  מה  ֿ פי על  מקרא .92ובפרט  עדיפא  סברא  פוסקים , כמה  שלדעת  ,

: בזה הביאור  לומר  ויש 

ענינים : בב ' ֿ פה  שבעל  מתורה  חלוקה  שבכתב  תורה 

כתיבה א ) - בדיבור ) אלא  שאינה  ֿ פה  שבעל  תורה  כמו (ולא  בפועל  גשמי במעשה  באה  שבכתב  תורה 
ֿ כן  ֿ שאין (מה  העולם  לאומות  גם  להגיע  שיכולה  ועד  בידים , למשש  יכול  גוי שגם  כך , הקלף , על  בדיו

גיטין  במסכת  בגמרא  כדאיתא  העולם ), לאומות  שתגיע  שייך  שלא  ֿ פה  שבעל  בפירוש 94ובמדרש 93תורה 
נחשבו".95הכתוב  זר  כמו תורתי רובי לו "אכתוב 

אותם ב ) קוראים  שכולם  ֿ ישראל , בני בין חילוקים  שייך  לא  שבכתב  כו',בתורה  והאותיות  התיבות 
בכמה  לבוא  יכולה  סברא  אותה  שגם  ועד  פירושים , וכמה  כמה  בה  שיש  ֿ פה , שבעל  בתורה  ֿ כן ֿ שאין מה 

חסידות  בדרושי כמובא  באותיות 96אופנים , הענין אומר  מהם  אחד  שכל  והר "ן הרא "ש  לתוספות  בנוגע 
שלו.

, שבכתב לתורה  יותר  שייך  המתים  דתחיית  שהענין מובן ֿ זה  ֿ פי כי:ועל 

ֿ עדן א ) גן כמו (ולא  בגופים  נשמות  - דוקא  הגשמיות  ענין עם  קשור  המתים  דתחיית  הענין כללות 
כו'). רוחני ענין שהוא 

התוספות ב ) (ולדוגמא : כו' חלוקות  מדריגות  בו שיש  ֿ עדן דגן הענין כמו אינו המתים  דתחיית  הענין
אח  לכל  יש  - והר "ן ֿ עדן והרא "ש  בגן עצמו בפני מחיצה  ֿ ישראל ,97ד  בני כל  אצל  שוה  באופן אלא  ,(

רז"ל  כמאמר  שבפשוטים , לפשוט  עד  רבינו על 8ממשה  (דקאי הבא " לעולם  חלק  להם  יש  ישראל  "כל 
חייבות  הן שגם  נשים , (כולל  מישראל  ואחת  אחד  כל  אצל  בשוה  שהוא  ענין שזהו והיינו, התחיה ), עולם 

הזקן  לרבינו תורה  תלמוד  בהלכות  שנתפרטו כפי להן, הצריכות  בהלכות  התורה , וכמדובר 98בלימוד  ,
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ובכ "מ .90) א'רב. ע' שם תער"ב המשך 
רצון 91) שינוי  של  הקושיא סרה שעפ"ז גם הכוונה אולי 

בשום  מוגדר שאינו העצמות בחי ' אודות שמדובר כיון - למעלה
) כו' ).גדר

(9275 הערה תשרי  וא"ו שובה, שבת וילך , ש"פ שיחת
וש"נ. .(40 ע' חמ "א התוועדויות - מנחם (תורת בשוה"ג 

שם.93) אתמוהי  ובתוד "ה ב, ס,

רפמ "ז.94) שמו"ר
יב.95) ח , הושע
שליט "א 96) אדמו"ר כ "ק הערת וראה ד . כד , ראה לקו"ת

.36 ע' תש"י  בסה"מ 
א.97) עה, ב"ב, א. טו, חגיגה וש"נ. א. קנב, שבת ראה

ועוד . ד . פ"ג , רבה רות לד . מזמור סוף תהלים מדרש
ספ"א.98)



מב

       
    



מוגה  בלתי

 לתוכן קשורה  היא  הרי שתהי', הזדמנות  ובאיזו שתהי' היכן זה , בזמן הנערכת  בנ"י של  פגישה  כל 
ר  שבין ימים  "עשרה  – הכיפורים "הזמן ליום  השנה  "שובה 1אש  שבת  לאחר  עתה  נמצאים  גופא , ובזה  ,

אלקיך " הוי' עד  .2ישראל 
הפירושים  א ' (לפי בזה  נעשה 3והענין ש "הוי'" עד  היא  בבנ"י שהתשובה  ש "אלקיך "), "אלקיך ",

בנ"י 4פירושו  כל  שהם  אליו, הפונים  לאלו רבה  והצלחה  והאנרגיא  והחיות  הכח  והיינו וחיותך ", "כחך 
צדיקים " כולם  כולה .5"ועמך  השנה  בכל  אליו הפונים  ,

לי" ודודי לדודי "אני ר "ת  שהוא  עתה , באים  שממנו אלול  חודש  לאחר  קשור 6ובמיוחד  יהודי שכל  ,
טוב  ידיד  שהוא  טוב , לידיד  רק  שנותנים  תואר  ה "ז ש "דודי" "דודי", בשם  לו שקורא  עד  כ "כ , להקב "ה 

– מזו ויתירה  האדם "בגלוי, מציאות  בכל  שחודרת  באופן היא  לי" "ודודי של  שהאהבה  לדודי",
אמיתית . אהבה  של  באפן הוא  זה  בזמן אליו הקב "ה  של  שהקשר  בגלוי שמכיר  ("אני"),

 עמו הקב "ה  של  חסדיו את  שרואה  יהודי, של  הגשמיים  בעניניו בגלוי ונראית  נמשכת  זו ואהבה 
המעשה  כח  ע "י ובעיקר  והמעשה , הדיבור  המחשבה , כחות  ע "י המתנהלים  ועסקיו עניניו ובכל  "במזומן"

יהודי). אינו אצל  (גם 
שפרנסה  איך  במוחש  שרואה  אלא  שעה  לפי פרנסה  ולא  טובה , פרנסה  מהקב "ה  שמקבל  ובפשטות :
שתימשך  התקוה  את  מחזק  רק  לא  וזה  "פירות ", המביא  עסק  – אמיתי עסק  ככל  – היא  קיבל , שכבר  זו
על  להסתמך  צורך  שאין כך  שקדמו, אלול  בימי בפועל  הי' כבר  ההצלחה  המשך  שגם  כיון זו, הצלחה 

השערות !

לעסקיו. בנוגע  הקב "ה  של  והחסדים  המופתים  ההצלחה , את  כבר  קיבלו כולכם ) (ואולי שרובכם  וכפי
ההכנסה  וכמו"כ  יותר , ומוצלח  יותר  גדול  יהי' שהעסק  לכך  נוצלה  זו שהצלחה  – חשוב  פחות  שלא  ומה 
האישית  בריאותו – האדם  של  האמיתי ל "עסקו" וכמו"כ  בפשטות , לעסק  שתסייע  כזה  באופן נוצלה 
העסק  להצלחת  בנוגע  לכשרונותיו – עסקים  לאנשי בקשר  – גם  כולל  וחושיו, כחותיו בכל  והשליטה 

גלוי. באופן פירות  שיביא  ובאופן

 הסוחרים בטבע  שישנו הרצון את  גם  כולל  הכשרונות , שניצול  להוסיף  הזולת ויש  את  "להשיג "
אופן"), אידישן אן ("אין יהודי באופן דוקא  להיעשות  צריך  זה  שרצון אלא  צווייטן"), א  ַַ("איבערשטייגן
בנוגע  הוא  כשהמדובר  (ובפרט  ח "ו לזולת  להזיק  רצון מתוך  נעשה  לא  הזולת  את  להשיג  שרצונו דהיינו,
בכך  אלא  הזולת , עם  שמתחרה  בכך  לא  מתבטא  זה  רצון ואזי עסקים ), בקשרי אתו נמצא  שהוא  לאדם 

הצדדים . לשני ריוח  שמביא  כזה  ובאופן שותפות ... בקשרי עמו שבא 
לי), ודודי לדודי (אני יהודי לכל  הקב "ה  של  האהבה  על  לעיל  מהאמור  נלמדת  זה  באופן וההנהגה 
שענין  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שהסביר  וכפי לזולתו, יהודי כל  של  היחס  להיות  צריך  שכמו"כ  מובן שמזה 

אוהב " (הקב "ה ) שהאהוב  מה  ש "אוהב  מצד  הוא  ישראל  .7אהבת 

אלוקיך " הוי' את  "ואהבת  הקב "ה  את  שאוהב  בחבירו שכשרואה  – לאידך  שאומרים 8[ועד "ז (כפי
ציוויי  כל  את  מקיים  הוא  הרי ובמילא  אוהב ", (חבירו) שהאהוב  מה  "אוהב  הוא  הרי בתפילה ), יום  בכל 
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וש"נ.1) א. יח , ר"ה
ב.2) יד , הושע
ובכ "מ .3) א. סה, ש"ש דרושי  לקו"ת ראה
סוס"ה.4) או"ח  אדה"ז שו"ע ראה

חלק.5) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי '
ועוד .6) עה"פ. ובשעה"פ ג  ו, שה"ש
ובכ "מ .7) ניסן. כ "ח  יום" "היום
ה.8) ו, ואתחנן



מג      

מה  החל  גרויסן הקב "ה , א  גאר  ("אין ביותר  רבה  במדה  לצדקה  לתת  הצדקה ; מצות  – העיקרי ַָציווי
הפתוחה  המלאה  "מידו הקב "ה  שבירכו יהודי ע "י הניתנת  צדקה  שזוהי בה  ניכר  שיהי' ַפארנעם "),

והרחבה " ].9הקדושה 

לרעך  "ואהבת  של  באופן ישראל  אהבת  ע "י בתורה ""10ובמיוחד  גדול  "כלל  שאוהב 11(שהוא  (
גם  מוסיף  שזה  גם  (ומה  עצמו! את  שאוהב  כפי בדיוק  שלו) (בחלקו בהצלחתו וחפץ  השני השותף  את 

שלו...). בהצלחתו

זאת  מנצל  ה "ה  ולכן אנושיות , ובתכונות  בשכל  הקב "ה  ע "י שניחן אדם  היותו שמצד  לכך  בנוסף  וכ "ז
ח "ו, תחרות  של  באופן ולא  שותפות  של  באופן דוקא  דהיינו, העסק , ולתועלת  ביתו בני ולתועלת  לתועלתו
גופא  ועי"ז וכנ"ל , כמוך ", לרעך  "ואהבת  המצוה  ישנה  שלהם  ביהודים , מדובר  לכ "ז כשבנוסף  ובמיוחד 
הצלחה  שיראה  כיון השותפות , את  שעשו בכך  שהיתה  הגדולה  המעלה  ואת  השותף , של  מעלותיו את  יראה 

בפשטות . בהכנסה 

 שלא באופן היא  השותפים  בין האחדות  – ממש  "כמוך " ישראל  דאהבת  הענין שמצד  ולהוסיף ,
הם  אלא  וכו', חלקים  ושני שותפים  שני כאן שישנם  כלל  אחד "ניכר  בלב  אחד  שהלב 12"כאיש  שכשם  ,

אחד , הוא  הדם ) (ע "י החיות  מקור  המשכה שהוא  היא  האנשים  לכל  החיות  המשכת  גם  כך  אחד ", "בלב 
אחד ". "כאיש  לשני, אחד  בין בה  לחלק  שייך  שלא  אחת 

השותפות  – ואדרבא  לחלוקה , כלל  זמן אין שאז מתמיד , בגידול  הנמצא  בעסק  כשמדובר  ובמיוחד 
לא  – הזמן את  שמנצלים  ממש , "כמוך " בבחינת  שנעשית  עד  מעורבת , יותר  ונעשית  ומתהדקת  מתחזקת 

אחד  לכל  השייך  הרכוש  חלק  אם 13לחישוב  כי עצמו, בפני אינו אחד  כל  כיצד  לחשוב  – אדרבא  אלא  ,
השני השותף  עם  אחד  הזמן דבר  את  ומנצלים  שותפים ); כמה  של  בעסק  כשהמדובר  השותפים  שאר  (או

העסק . בהצלחת  להוסיף  כדי הענינים ) (ושאר 

(כפי  משלה  – והאשה  משלו צדקה  נותן שהבעל  רק  שלא  הצדקה , לנתינת  בנוגע  גם  היא  זו ואחדות 
שהרי  בשלימות , שותפים  ה "ה  אחת , במשפחה  שמדובר  שכיון מזו יתירה  אלא  יהודית ), במשפחה  שנהוג 
נוטל  אחד  וכל  ויחידה , אחת  קופה  יש  אלא  לחלקים , לחלק  זמן ולא  תועלת  ואין שייך  לא  אחת  במשפחה 
באשתו, האיש  ועד "ז בשני, אחד  מלא  אימון שנותנין כיון השני, על  אחד  של  פיקוח  מבלי מהקופה ,

הו  בין וכן בבעלה , וכמה האשה  לקחו כמה  לבדוק  כדי חשבון" ב "רואה  צורך  שאין כך  לבניהם ; רים 
וכו'. לקחת  רוצים 

מורכבת  שהיא  אלא  ויחידה , אחת  משפחה  שזוהי סתם ), כשותפות  (דלא  אמיתית  שותפות  וזוהי
בנוגע  ועד "ז ויחיד , אחד  ולב  ויחיד  אחד  איש  – אחד " בלב  אחד  "כאיש  הם  כולם  אך  כו', רבים  מאנשים 
אך  בגשמיות , רק  ה "ז לבבות  ב ' שישנם  ומה  אחד ", ב "לב  ה "ה  "כמוך " ישראל  אהבת  שמצד  לשותפים 

אחד . מה ' שבאה  שוה  והצלחה  שוה  ועסק  אחד  לב  ה "ז ברוחניות 

, בלב היא  שהאהבה  כיון לעיל ), (שהוזכר  לי" ודודי לדודי ד "אני הענין מצד  יותר  מודגש  זה  וענין
דהיינו  אוהב " שהאהוב  מה  "אוהב  ה "ה  זה  ומצד  אלוקיך ", הוי' את  "ואהבת  ה ', באהבת  חי שהלב  באופן
ה "ה  ועי"ז בקשר , עמם  שנמצא  אלו וכל  ושותפים , משפחתו, – ובמיוחד  לעיל ), (כמוזכר  יהודי כל  –
אהבה  מתוך  הקב "ה  את  המשרתת  אחד ") ("כאיש  אחת  ומציאות  אחד  לגוף  ועד  אחד " "בלב  עמהם  נעשה 

לי". ודודי לדודי "אני אמיתית ,
נתינת  וכן וברוחניות ) בגשמיות  בהרחבה  פרנסה  שישנה  (כיון הבית  לעניני שמוציא  ההוצאה  ואזי
אלא  הילדים , של  וכן אשתו של  הפרטית  וההוצאה  שלו הפרטית  ההוצאה  שישנה  באופן אינה  הצדקה ,
ללב , לראש , הקשורה  ושתי' האכילה  בין לעצמו, בנוגע  מחלק  שאינו כמי בדיוק  וזהו אחת , מציאות  זוהי
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המזון.9) דברכת הג ' ברכה נוסח 
יח .10) יט , קדושים
עה"פ.11) ופרש"י  תו"כ 

שם.12) מכילתא וראה ב. יט , יתרו פרש"י 
כו'.13) ומוצלח  טוב באופן לחלוקה לא ואפילו
יו"ד .14) ח , נחמי '

       
    



מוגה  בלתי

 לתוכן קשורה  היא  הרי שתהי', הזדמנות  ובאיזו שתהי' היכן זה , בזמן הנערכת  בנ"י של  פגישה  כל 
ר  שבין ימים  "עשרה  – הכיפורים "הזמן ליום  השנה  "שובה 1אש  שבת  לאחר  עתה  נמצאים  גופא , ובזה  ,

אלקיך " הוי' עד  .2ישראל 
הפירושים  א ' (לפי בזה  נעשה 3והענין ש "הוי'" עד  היא  בבנ"י שהתשובה  ש "אלקיך "), "אלקיך ",

בנ"י 4פירושו  כל  שהם  אליו, הפונים  לאלו רבה  והצלחה  והאנרגיא  והחיות  הכח  והיינו וחיותך ", "כחך 
צדיקים " כולם  כולה .5"ועמך  השנה  בכל  אליו הפונים  ,

לי" ודודי לדודי "אני ר "ת  שהוא  עתה , באים  שממנו אלול  חודש  לאחר  קשור 6ובמיוחד  יהודי שכל  ,
טוב  ידיד  שהוא  טוב , לידיד  רק  שנותנים  תואר  ה "ז ש "דודי" "דודי", בשם  לו שקורא  עד  כ "כ , להקב "ה 

– מזו ויתירה  האדם "בגלוי, מציאות  בכל  שחודרת  באופן היא  לי" "ודודי של  שהאהבה  לדודי",
אמיתית . אהבה  של  באפן הוא  זה  בזמן אליו הקב "ה  של  שהקשר  בגלוי שמכיר  ("אני"),

 עמו הקב "ה  של  חסדיו את  שרואה  יהודי, של  הגשמיים  בעניניו בגלוי ונראית  נמשכת  זו ואהבה 
המעשה  כח  ע "י ובעיקר  והמעשה , הדיבור  המחשבה , כחות  ע "י המתנהלים  ועסקיו עניניו ובכל  "במזומן"

יהודי). אינו אצל  (גם 
שפרנסה  איך  במוחש  שרואה  אלא  שעה  לפי פרנסה  ולא  טובה , פרנסה  מהקב "ה  שמקבל  ובפשטות :
שתימשך  התקוה  את  מחזק  רק  לא  וזה  "פירות ", המביא  עסק  – אמיתי עסק  ככל  – היא  קיבל , שכבר  זו
על  להסתמך  צורך  שאין כך  שקדמו, אלול  בימי בפועל  הי' כבר  ההצלחה  המשך  שגם  כיון זו, הצלחה 

השערות !

לעסקיו. בנוגע  הקב "ה  של  והחסדים  המופתים  ההצלחה , את  כבר  קיבלו כולכם ) (ואולי שרובכם  וכפי
ההכנסה  וכמו"כ  יותר , ומוצלח  יותר  גדול  יהי' שהעסק  לכך  נוצלה  זו שהצלחה  – חשוב  פחות  שלא  ומה 
האישית  בריאותו – האדם  של  האמיתי ל "עסקו" וכמו"כ  בפשטות , לעסק  שתסייע  כזה  באופן נוצלה 
העסק  להצלחת  בנוגע  לכשרונותיו – עסקים  לאנשי בקשר  – גם  כולל  וחושיו, כחותיו בכל  והשליטה 

גלוי. באופן פירות  שיביא  ובאופן

 הסוחרים בטבע  שישנו הרצון את  גם  כולל  הכשרונות , שניצול  להוסיף  הזולת ויש  את  "להשיג "
אופן"), אידישן אן ("אין יהודי באופן דוקא  להיעשות  צריך  זה  שרצון אלא  צווייטן"), א  ַַ("איבערשטייגן
בנוגע  הוא  כשהמדובר  (ובפרט  ח "ו לזולת  להזיק  רצון מתוך  נעשה  לא  הזולת  את  להשיג  שרצונו דהיינו,
בכך  אלא  הזולת , עם  שמתחרה  בכך  לא  מתבטא  זה  רצון ואזי עסקים ), בקשרי אתו נמצא  שהוא  לאדם 

הצדדים . לשני ריוח  שמביא  כזה  ובאופן שותפות ... בקשרי עמו שבא 
לי), ודודי לדודי (אני יהודי לכל  הקב "ה  של  האהבה  על  לעיל  מהאמור  נלמדת  זה  באופן וההנהגה 
שענין  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שהסביר  וכפי לזולתו, יהודי כל  של  היחס  להיות  צריך  שכמו"כ  מובן שמזה 

אוהב " (הקב "ה ) שהאהוב  מה  ש "אוהב  מצד  הוא  ישראל  .7אהבת 

אלוקיך " הוי' את  "ואהבת  הקב "ה  את  שאוהב  בחבירו שכשרואה  – לאידך  שאומרים 8[ועד "ז (כפי
ציוויי  כל  את  מקיים  הוא  הרי ובמילא  אוהב ", (חבירו) שהאהוב  מה  "אוהב  הוא  הרי בתפילה ), יום  בכל 
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וש"נ.1) א. יח , ר"ה
ב.2) יד , הושע
ובכ "מ .3) א. סה, ש"ש דרושי  לקו"ת ראה
סוס"ה.4) או"ח  אדה"ז שו"ע ראה

חלק.5) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי '
ועוד .6) עה"פ. ובשעה"פ ג  ו, שה"ש
ובכ "מ .7) ניסן. כ "ח  יום" "היום
ה.8) ו, ואתחנן



מד     

שמשתמש  גם  (כולל  שכל  לעניני ומנוצל  קשור  שהראש  אף  אחד , מאדם  חלק  כולם  שהרי לרגלים , או
והרגלים  יהודי) ולכל  לשותפיו למשפחתו, הרגש  גם  (כולל  רגש  לעניני והלב  העסק ) להצלחת  בשכלו

לצדקה ). צ 'ק  לחתום  – ולדוגמא  ולחתום , לכתוב  בידים  (ועד "ז המעשה  לכח 

אף  ויחיד , אחד  הוא  שהקב "ה  לכך  בסתירה  אינו שבעולם  הנבראים  שריבוי למעלה , שהוא  כפי וע "ד 
ההתחלקות  כי – ומדבר  חי צומח , דומם , כלליים : סוגים  בד ' הקצה  אל  הקצה  מן חלוקים  שהנבראים 

מהקב "ה . באה  עצמה 

 מתוך נעשית  הצדקה  שנתינת  להוסיף  שאנו ויש  מהזמן שישנה  ההוראה  עפ "י ובפרט  דוקא ,
לאחר  – בו נמצאים  " ממתקים ושתו משמנים  "אכלו החיוב  ישנו שבו לאכול 14, נוהגין וכמו"כ  ,

תפוח  בוחרים  גופא  ובזה  מתוק , פרי הוא  מצ "ע  תפוח  שהרי יתירה , מתיקות  שזוהי בדבש , מתוק  תפוח 
המירבי  באופן ומתוקה  טובה  שנה  זו שתהי ' רוצה  שהקב "ה  כיון מסתפקים , אין בזה  וגם  במיוחד , מתוק 

בדבש . המתוק  התפוח  את  טובלים  ולכן מקסימלית ) הכי (ובמדה 
ובפרט  שלאח "ז, לימים  גם  נמשך  ה "ז דר "ה  א ' בליל  הראשונה  שמצד ומהסעודה  שלאח "ז,

ישן" ויין שמן "בשר  לאכול  מיוחדת  מצוה  בה  יש  שבת , ביותר 15היותה  המובחרים  ויין ודגים  בשר  היינו
כדי  הוא  בשבת  יהודי של  התענוג  כי שלו, הגשמי התענוג  על  כ "כ  ההדגשה  אין שבזה  אלא  בפשטות ,

השבת "להיות  את  בדיבורו 16"מענג  רק  לא  ניכר  זה  וענין מהיהודי ... ותתענג  שמחה  תהי' שהשבת  ,
חילוק  כל  רואה  אינו יהודי שאינו מהצד  העומד  שאז (כאמור ) אוכל  שהוא  בשעה  גם  אם  כי ומחשבתו,
את  שמענג  עי"ז להקב "ה  תענוג  גורם  ה "ה  שבאכילתו יודע  היהודי אך  אחרת , לאכילה  זו אכילה  בין

השבת .

לאחר  אנו שנמצאים  וכיון  בספרים הכתוב  וע "פ  לכל 17, ההשפעה  נמשכת  שובה  משבת  ,
לכל  נמשך  מזה  הרי ברוחניות , והן בגשמיות  הן שבת  עונג  הי' שובה  שבשבת  כיון וא "כ  השנה , שבתות 
אוכלת  המשפחה  שכל  עי"ז במיוחד  נעשה  שזה  וברוחניות , בגשמיות  שבת  עונג  בהם  שיהי' השנה  שבתות 
וכן  לרעהו, איש  הברכות , על  אמן ועונים  שולחן אותו ליד  ח "ו) חילוקים  כל  (מבלי ביחד  שבת  סעודת 
ומתוקה  יותר  נעימה  תהי' שהנגינה  כדי בניגון, לזה  זה  ומסייעים  המותר ) (באופן שבת  ניגוני יחד  מנגנים 

יותר .

המצוה  את  מקיים  שאינו דהיינו תענוג , מתוך  להיות  צריכה  עתה  הצדקה  נתינת  שגם  מובן ועפ "ז
להיות , שיכול  גדול  הכי עונג  מתוך  זאת  עושה  הוא  אלא  לא , או להקב "ה  לציית  עליו אם  שחושב  באופן
כיון  שנית , עצמו את  מעריך  ה "ה  לצדקה , צ 'ק  על  כבר  שחתם  שלאחר  בכך  בפועל  מתבטא  זה  ועונג 

ב  נוסף , ביום  התבגר  השעה שבינתיים  היום , מאשר  יותר  ו"חי" יותר  חכם  נהי' וממילא  ברגע , או שעה 
הצדקה . במצות  ובפרט  יהדות  עניני בכל  מוסיף  שהוא  היא , לפועל  והתוצאה  שלפנ"ז, הרגע  או

" אלוקיך הוי' עד  ישראל  "שובה  שובה " ד "שבת  הענין תוכן עם  קשור  הפירוש וזה  לעיל  כמובא  –
הקב "ה ! ע "י נעשה  שלו העסקים  שניהול  ובפשטות  וחיותך ", "כחך  נעשה  שהוי' עד  היא  שהתשובה  בזה ,
וכו' שבת  בערב  שעשה  העסקים  שכל  בכך  בטוח  הוא  הרי שובה " "שבת  שכשמגיע  מובן וממילא 
מתווסף  (ועי"ז ואילך  מכאן יהי' וכן הקב "ה , של  בכחו שהצליחו בהם  שניכר  באופן רבה , בהצלחה  נעשו

שבת ). בעונג  אצלו

שתתעשר " בשביל  ש "עשר  הקב "ה  הבטחת  מצד  ובפרט  הצדקה . בנתינת  להוסיף  עליו משפיע  ,18וזה 
וגם  עלי', שקיבלו אלו אצל  בר "ה , לתורה  העלי' בעת  שנדב  בצדקה  החדשה , בשנה  כבר  זאת  שראו וכפי
שיוסיפו  אצלם  פועל  ה "ז לתורה , ועלי' התורה  קריאת  בו שיש  יום  שזהו כיון הרי עלי', קיבלו שלא  אלו
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רמב.15) ר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
סע"א.16) קיח , שבת
וש"פ 17) דר"ה ב' יום נצבים, ש"פ משיחות קונטרס ראה

.(17 עמ ' לעיל  (נדפס ס"ז וילך 
וש"נ.18) א. קיט , שבת



מה      

שביום  מהעלי' יותר  למעלה  "עלי'" להיות  צריכה  אז דר "ה  ב ' יום  וכשמגיע  הצדקה , בנתינת  יותר  ו"יעלו"
שבג ' הג ' בפעם  גדלי', בצום  ועד "ז דר "ה , חזקה 19א ' הוי לצדקה 20פעמים  בנתינה  מוסיף  ה "ה  ולכן ,

שתכונתו  עסקים , באיש  כשהמדובר  ובפרט  בעצמו), עלה  לא  אם  (אף  שבירך " "מי לו עשו כאילו בדיוק 
שרוצה  – ואדרבא  מהשני, פחות  לא  עסק  לעשות  הוא  שיודע  להראות  מוצלח ) עסקים  איש  הוא  (באם  היא 
מצד  גדלי ' בצום  השלישית ) (בפעם  נתן שהשני ממה  יותר  לתת  ("איבערשטייגן"), אותו "לעבור " הוא 

הקודמים ! הימים  על  זה  שביום  ההוספה 

 וכן – קבעו שבנ"י (כפי הרמז בזה  שיש  תשנ"ב , שנת  – בכלל  השנה  מעלת  מצד  מיתוסף  ובכ "ז
הר "ת : ע "פ  בפועל ) הן פלאות נת 21הא י'מתקיים  נפלאות , זו בשנה  מראה  שהקב "ה  היינו ו,

ועאכו"כ  השבוע  ימות  בכל  בבריאות  שחיים  כיון ח "ו לרופאים  להזדקק  שאי"צ  בבריאות , והן בעסקים 
ימי  במשך  בהצלחה  התנהלו שהעסקים  כיון דאגות , כלל  שאין או דאגות , פחות  ישנם  שאז השבת , ביום 
ולא  מחשבות ") ("שבת 'דיקע  שבת  של  ובמחשבות  שבת  בעניני עסוק  יהודי השבת , שביום  ובפרט  החול ,

עסקיו... אודות  במחשבות 
אלא  "הסתבכו", לא  שהעסקים  רק  שלא  וגדלה , נמשכת  אלא  נפסקת  אינה  (בעסקים ) זו והצלחה 

רבות . (מלוכות ) ומדינות  רבות  בערים  נוספים  ובסניפים  ויותר  יותר  שמתפתחים 

שהוא  כיון יותר , מעניינים  לחיים  חייו את  הופכים  אדרבה  אלא  אותו, מבלבלים  אינם  העסקים  [ואזי
מצליח ]. הוא  ובכולם  שונות  למדינות  קשור 

 שכן מובן נפלאות , של  באופן בעסקיהם  הצלחה  מהקב "ה  מקבלים  העסקים  שבעלי האמור  ע "פ 
והגבלה . ממדידה  שלמעלה  נתינה  שהיא  הצדקה , בנתינת  בהנהגתם  גם  נעשה 

ובפשטות :

מישהו  שכשמגיע  כך  הצדקה , נתינת  בשביל  מיוחד  "חשבון" שישנו אצלכם ) גם  הוא  כך  (ובטח  נהוג 
מיד . לתת  אפשר  אלא  הצ 'ק , את  למשוך  יש  חשבון מאיזה  לחשוב  צורך  אין תרומה , לבקש 

ע "י  הנתינה  נעשית  ֿ כלל  שבדרך  כיון והגבלה , מדידה  מכל  למעלה  היא  עצמה  זו נתינה  מזו: ויתירה 
ויתירה  רחבה , ביד  הצדקה  בנתינת  היא  חיותו שכל  יהודי הוא  שלו שהבעה "ב  יודע  שהמזכיר  המזכיר ,
שכך , וכיון והגבלה , מדידה  כל  מבלי זיך ") איבערגיסן איין אין האלט  וואס  האנט  ("א  גדושה  ביד  – ַַַָמזו
הוא  אלא  לכתוב , שעליו הסכום  לגודל  ביחס  ספיקות  כל  לו אין הצ 'ק  את  לכתוב  הוא  שצריך  בשעה  הרי

מכך ! ֿ רצון שבע  יהי' שלו שהבעה "ב  בוודאות  יודע  והוא  המקסימלי! הסכום  כותב 

 ובפרט) – גרמא  שהזמן והענין המיוחדות , והצטרכויותיו המיוחדת  עבודתו את  יש  זמן לכל  והנה 
החדשים . לעולים  בקשר  בצדקה  להוסיף  – ציבור ) לעסקני

שהרי  לעיל ), (כמוזכר  בכל " ו"נפלאות  בו" "נפלאות  של  הענין קיום  את  רואים  שבעלייתם  ולהעיר ,
ל  וכעת  כו', מיוחד  ברשיון אם  כי בעבר , לצאת  יכלו לא  עתה  יצאו שממנה  זו שיוצאים מדינה  רק  א 

לאלו  חפצו: למחוז להגיע  אחד  לכל  מסייעת  מדינה  ואותה  מכובד , באופן גם  היא  היציאה  אלא  משם ,
למדינות  להגיע  הרוצים  אלו ועד "ז מכובד , ובאופן קשיים  מבלי להגיע  שיוכלו – לארה "ב  להגיע  הרוצים 
באופן  בפרנסה  שיסתדרו בידם  סייע  כבר  והקב "ה  הקדושה , לארצנו להגיע  שרוצים  באלו ועאכו"כ  אחרות .
הקדושה  הפתוחה  המלאה  "מידו וכשרונותיו, מקצועו לפי אחד  כל  ובגשמיות  ברוחניות  ומוצלח  טוב 
לאחר  ובמיוחד  צדקה , לעניני – לראש  ולכל  בריאים , לדברים  הצדקה  את  לנצל  ועיקר  ועוד  והרחבה ",

עשירות . של  באופן טובה  בהסתדרות  בירכם  שהקב "ה 

זכותנו  זוהי הרי – אחרות  למדינות  או לארה "ב  לאה "ק , הן חדשים , מהגרים  מגיעים  יום  שבכל  וכיון
ברוחניות . עשירות  גם  וכן בגשמיות  עשירות , של  באופן במקומם  לחיות  שיוכלו בידם , לסייע  הגדולה 
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וש"נ.19) רע"ב. קו, ב"מ 
רצון20) אצלו בצדקה.שנעשה להוסיף חזקה ונטי '

יהי '.21) שכך  שבטוחים

     

שמשתמש  גם  (כולל  שכל  לעניני ומנוצל  קשור  שהראש  אף  אחד , מאדם  חלק  כולם  שהרי לרגלים , או
והרגלים  יהודי) ולכל  לשותפיו למשפחתו, הרגש  גם  (כולל  רגש  לעניני והלב  העסק ) להצלחת  בשכלו

לצדקה ). צ 'ק  לחתום  – ולדוגמא  ולחתום , לכתוב  בידים  (ועד "ז המעשה  לכח 

אף  ויחיד , אחד  הוא  שהקב "ה  לכך  בסתירה  אינו שבעולם  הנבראים  שריבוי למעלה , שהוא  כפי וע "ד 
ההתחלקות  כי – ומדבר  חי צומח , דומם , כלליים : סוגים  בד ' הקצה  אל  הקצה  מן חלוקים  שהנבראים 

מהקב "ה . באה  עצמה 

 מתוך נעשית  הצדקה  שנתינת  להוסיף  שאנו ויש  מהזמן שישנה  ההוראה  עפ "י ובפרט  דוקא ,
לאחר  – בו נמצאים  " ממתקים ושתו משמנים  "אכלו החיוב  ישנו שבו לאכול 14, נוהגין וכמו"כ  ,

תפוח  בוחרים  גופא  ובזה  מתוק , פרי הוא  מצ "ע  תפוח  שהרי יתירה , מתיקות  שזוהי בדבש , מתוק  תפוח 
המירבי  באופן ומתוקה  טובה  שנה  זו שתהי ' רוצה  שהקב "ה  כיון מסתפקים , אין בזה  וגם  במיוחד , מתוק 

בדבש . המתוק  התפוח  את  טובלים  ולכן מקסימלית ) הכי (ובמדה 
ובפרט  שלאח "ז, לימים  גם  נמשך  ה "ז דר "ה  א ' בליל  הראשונה  שמצד ומהסעודה  שלאח "ז,

ישן" ויין שמן "בשר  לאכול  מיוחדת  מצוה  בה  יש  שבת , ביותר 15היותה  המובחרים  ויין ודגים  בשר  היינו
כדי  הוא  בשבת  יהודי של  התענוג  כי שלו, הגשמי התענוג  על  כ "כ  ההדגשה  אין שבזה  אלא  בפשטות ,

השבת "להיות  את  בדיבורו 16"מענג  רק  לא  ניכר  זה  וענין מהיהודי ... ותתענג  שמחה  תהי' שהשבת  ,
חילוק  כל  רואה  אינו יהודי שאינו מהצד  העומד  שאז (כאמור ) אוכל  שהוא  בשעה  גם  אם  כי ומחשבתו,
את  שמענג  עי"ז להקב "ה  תענוג  גורם  ה "ה  שבאכילתו יודע  היהודי אך  אחרת , לאכילה  זו אכילה  בין

השבת .

לאחר  אנו שנמצאים  וכיון  בספרים הכתוב  וע "פ  לכל 17, ההשפעה  נמשכת  שובה  משבת  ,
לכל  נמשך  מזה  הרי ברוחניות , והן בגשמיות  הן שבת  עונג  הי' שובה  שבשבת  כיון וא "כ  השנה , שבתות 
אוכלת  המשפחה  שכל  עי"ז במיוחד  נעשה  שזה  וברוחניות , בגשמיות  שבת  עונג  בהם  שיהי' השנה  שבתות 
וכן  לרעהו, איש  הברכות , על  אמן ועונים  שולחן אותו ליד  ח "ו) חילוקים  כל  (מבלי ביחד  שבת  סעודת 
ומתוקה  יותר  נעימה  תהי' שהנגינה  כדי בניגון, לזה  זה  ומסייעים  המותר ) (באופן שבת  ניגוני יחד  מנגנים 

יותר .

המצוה  את  מקיים  שאינו דהיינו תענוג , מתוך  להיות  צריכה  עתה  הצדקה  נתינת  שגם  מובן ועפ "ז
להיות , שיכול  גדול  הכי עונג  מתוך  זאת  עושה  הוא  אלא  לא , או להקב "ה  לציית  עליו אם  שחושב  באופן
כיון  שנית , עצמו את  מעריך  ה "ה  לצדקה , צ 'ק  על  כבר  שחתם  שלאחר  בכך  בפועל  מתבטא  זה  ועונג 

ב  נוסף , ביום  התבגר  השעה שבינתיים  היום , מאשר  יותר  ו"חי" יותר  חכם  נהי' וממילא  ברגע , או שעה 
הצדקה . במצות  ובפרט  יהדות  עניני בכל  מוסיף  שהוא  היא , לפועל  והתוצאה  שלפנ"ז, הרגע  או

" אלוקיך הוי' עד  ישראל  "שובה  שובה " ד "שבת  הענין תוכן עם  קשור  הפירוש וזה  לעיל  כמובא  –
הקב "ה ! ע "י נעשה  שלו העסקים  שניהול  ובפשטות  וחיותך ", "כחך  נעשה  שהוי' עד  היא  שהתשובה  בזה ,
וכו' שבת  בערב  שעשה  העסקים  שכל  בכך  בטוח  הוא  הרי שובה " "שבת  שכשמגיע  מובן וממילא 
מתווסף  (ועי"ז ואילך  מכאן יהי' וכן הקב "ה , של  בכחו שהצליחו בהם  שניכר  באופן רבה , בהצלחה  נעשו

שבת ). בעונג  אצלו

שתתעשר " בשביל  ש "עשר  הקב "ה  הבטחת  מצד  ובפרט  הצדקה . בנתינת  להוסיף  עליו משפיע  ,18וזה 
וגם  עלי', שקיבלו אלו אצל  בר "ה , לתורה  העלי' בעת  שנדב  בצדקה  החדשה , בשנה  כבר  זאת  שראו וכפי
שיוסיפו  אצלם  פועל  ה "ז לתורה , ועלי' התורה  קריאת  בו שיש  יום  שזהו כיון הרי עלי', קיבלו שלא  אלו
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רמב.15) ר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע ראה
סע"א.16) קיח , שבת
וש"פ 17) דר"ה ב' יום נצבים, ש"פ משיחות קונטרס ראה

.(17 עמ ' לעיל  (נדפס ס"ז וילך 
וש"נ.18) א. קיט , שבת



מו     

כיון  – קודם  בשעה  או הקודם , ביום  החליטו מאשר  יותר  בצדקה  להוסיף  העולים ) (גם  יכולים  ואזי
העשירות  וכן נוסף , ביום  שלהם  ֿ שמים  וביראת  בחכמתם  ניתוסף  וכמו"כ  נוסף , ביום  מבוגרים  שנהיו

וברוחניות . בגשמיות  ליום  מיום  וגדלה  הולכת 

אלו  לשונות  שג ' כל ", מכל  בכל  "נפלאות  – השנה  של  בסימנה  האמור  הרמז עם  קשורה  זו ועשירות 
האבות  ג ' כנגד  "כל ",22מכוונים  – השלישי ואצל  "מכל ", – ובשני "בכל ", הלשון נאמר  מהאבות  שבא ' ,

עשירים  היו שהאבות  שכשם  האבות , את  הקב "ה  שבירך  הברכה  את  עניניו בכל  רואה  יהודי שכל  והיינו
בפשטות  יהודי.גדולים  לכל  נמשך  כמו"כ  בתושבע "פ ), ובארוכה  בחומש  (כמסופר 

את  לו שיש  מכך  מרוצה  יהי' יהודי שכל  אם  כי שבעשירות , הגשמיות  נוגע  הי' לא  שלאבות  וכשם 
רחבה . ביד  לצדקה  שנותן יהודי, כל  נוהג  גם  כך  – רחבה ) ביד  לצדקה  שנתנו (עי"ז צרכיו כל 

***

 חתימה וכן כתיבה  להם  שהי' בטוחים  בנ"י שאז ֿ השנה  ראש  לאחר  אנו שנמצאים  שכיון רצון ויהי
גמורים " "צדיקים  שכולם  כיון דר "ה , א ' ביום  כבר  ועלי'23טובה  דר "ה , ב ' ביום  יותר  עוד  ניתוסף  ובזה  ,

בצום  המחילה גדלי';נוספת  ישנה  שאז ליוהכ "פ  ומתכוננים  חיל , אל  מחיל  עלי' – וכו' שובה  שבת 
– וכפרה  וסליחה 

עסק  "מוליד " אחד  שעסק  חיל , אל  מחיל  בעלי' ישגשגו שעסקיהם  העסקים , בעלי אצל  יתקיים  שכך 
חדשות  והמצאות  חדשים  עסקים  גם  – הקודמים  בעסקים  להצלחה  בנוסף  – שנעשים  הלאה , וכן שני

ומוצלח . טוב  ובאופן ומופלגה  רבה  בהצלחה  נוספים  עסקים  לפתיחת  גם  המנוצלות  חדשות  והכנסות 

" שנעשה  אלוקיך " "הוי' של  ֿ כח  הנתינת  מצד  שיוכל ובפרט  כחות  לו מוסיף  זה  שכח  וחיותך ",
ומענגים . ושמחים  בריאים  לדברים  רכושו את  לנצל  איך  חדשות  המצאות  להמציא 

ברוחניות . חיל  אל  מחיל  הליכה  – ועאכו"כ  – וכמו"כ 

 לימי שמתכוננים  זה  מצד  ובמיוחד  ישראל , כלל  בתוך  מאתנו כאו"א  אצל  גם  יתקיים  שכן ויה "ר 
שמספקים  עי"ז שמחתינו", "זמן זה  יהי' יהודי כל  שאצל  לכך  לדאוג  ויש  שמחתינו", "זמן הסוכות  חג 
בפרט  אצלו וכן יחד  כולם  אצל  השמחה  נעשית  ואז ועשירה , מוצלחת  וביד  רחבה  ביד  צרכיו כל  את  לו
מעצמו, אמיתי ונחת  הרוחניים , בעסקים  והן הגשמיים  בעסקים  הן עניניו בכל  גדולה  שמחה  לו שיש 

משפחתו. ומכל  מילדיו מאשתו,
שנת  ביוהכ "פ ): התפילות  א ' (כלשון שתהי' כולה  השנה  בכל  נמשך  שנת וכ "ז שנת ורה ; דולה ;רכה ;

שנת שנת  ו יצה ; שנת וד  שנת דר ; אחד "; בלב  אחד  "כאיש  בנ"י כל  קיבוץ  – טוב  גדולות ;עד  כויות 
שנת שנת  ארוכים ; שנת יים  גדולות ; שנת ובות  טוב ; שמוסיף עוד  באופן העסקים  בכל  – מופלגה  לכלה 

שנת ו  – לתורה  עתים  בקביעות  להוסיף  יהודי כל  יכול  ואז לבב הולך ; וטוב  שמחה  מתוך  – טוב  ימוד 
שנת  והולך ; הגאולה ומוסיף  של  מהמופת  החל  מהקב "ה  גלויים  מופתים  שרואים  – טובים  ופתים 

שנת  עם  גם  קשור  שזה  והשלימה , והשלימה ;האמיתית  האמיתית  דגאולה  הנס  על  בעיקר  דקאי גדולים , סים 
ובכל שנת  שבעסקים , וה "אידישקייט " בפשטות  מעסקים  החל  האמורים , הענינים  בכל  – דשמיא  ייעתא 

שנת  ישנה  הוא הענינים  הרי – הסביבה  עם  או עצמו עם  טובה  פעולה  לעשות  צורך  ישנו שכאשר  – וז
שנת  והעוז; החוזק  כל  עם  זאת  שנת עושה  – של  ובאופן מהגלות , הפדות  עם  הקשורה  – שאף דות  דקה 

רק  (ולא  מיוחד  באופן בזה  מוסיפים  הצ 'ק , את  כתבו אלו שכבר  ענינים  וכל  חדש ); ענין אלא  מיוחדת 
שנת  של  והוא באופן יהודי, להיות  הזכות  את  לו שיש  מכך  ומרוצה  מאושר  שהוא  מורם , בראש  וממיות ;

בקוממיות ; להתנהג  אחרים  ליהודים  גם  ולסייע  משפחתו, את  ולהנהיג  כיהודי להתנהג  שיכול  בכך  גאה 
ושנת ושנת  אמיתי; רצון מתוך  ייעשו אלו ענינים  שכל  – ושמחה צון אמיתית  שמחה  לו שיש  – מחה 

בכל  שנה גדולה  אלו; נוסף ענינים  חודש  בה  שניתוסף  העיבור  שנת  שהיא  זו בשנה  ובפרט  – מימה 

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

ואילך .22) סע"ב טז, ב"ב ב.23)ראה טז, ר"ה ראה



מז      

בגמרא  כדאיתא  תמימה  שנה  ה "ה  זה  הסובב 24ומצד  בכל  ותמימות  בעצמו תמימות  שישנה  – ובפשטות  ,
העסקים . בכל  תמימה  והצלחה  אותו,

חברים " אחד  "כאיש  כאו"א ) (ושל  היהודי העם  כל  ותמימות  לשלימות  באים  אחד 25ומזה  "כאיש  ,
עלי'" יושבי' "כל  יהי' שאז והשלימה , האמיתית  בגאולה  בגלוי יתקיים  שזה  אחד ", "בנערינו 26בלב 

ובבנותינו" בבנינו גו' .27ובזקננו

 שכמסופר הכיפורים , ליום  עתה  שמתקרבים  אמר 28ובפרט  הראשון, המקדש  בית  את  שבנו בשעה  ,
בסעודה  חגגו יוהכ "פ  ובאותו בסעודה , הכיפורים  דיום  התענית  את  יחליפו ביהמ "ק , שנבנה  שכיון הקב "ה 

בשעתו  שלמה  סעודת  מאשר  יותר  –גדולה ,
הגלות  סיבת  בטלה  שאז לעיל ) (כמוזכר  ישראל  אחדות  ע "י ובפרט  לנו, תהי' הגאולה 29שכן מיד  ובאה 

ידיך " כוננו ֿ י אדנ "מקדש  השלישי ביהמ "ק  תומ "י וישנו צדקנו, משיח  ע "י והשלימה  ואזי 30האמיתית  ,
כמו"כ  ברוחניות , ועאכו"כ  בגשמיות  שמינה  סעודה  ביוהכ "פ  אכלו הראשון ביהמ "ק  בנין שבזמן כשם 

למעלה  כבר  (שמוכן השלישי ביהמ "ק  לבנין עתה  גם  כסעודת 31שנזכה  גדולה  סעודה  ביוהכ "פ  ותהי' (
בשעתו! שלמה 

מוצלחים  ובריאים , שמחים  ימים  יהיו אלו שהרי ממילא , בדרך  מוכנים  החג  צרכי כל  כבר  יהיו ואזי
ומבורכים .

 עשר של  בארץ  עלי'", יושבי' "כל  בה  נמצאים  בנ"י כשכל  הקדושה  בארצנו כאמור  נעשה  וכ "ז
הקודש . עיר  ירושלים  שזוהי – הנ"ל  הארץ  חלקי כל  של  הבירה " ב "עיר  ארצות , העשר  מכל  אומות 

והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  שמזרזת  הצדקה  בנתינת  ההוספה  ע "י ההוספה 32ובמיוחד  (מלבד 
מכם . אחד  לכל  לצדקה  שליחות  בנתינת  בארוכה ) כנ"ל  ואילך  השנה  מראש  ליום  מיום  ידכם  על  בצדקה 

וזהבם  "כספם  העסקים  כל  עם  יחד  ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקננו "בנערינו יהי' לפגישתנו ההמשך  ואז
–33אתם "

ֿ י  אדנ "מקדש  – השלישי המקדש  ובבית  הקודש  ובהר  הקודש  עיר  בירושלים  ושם  הקדושה  בארצנו
ידיך ". כוננו

לצדקה ]. דולר  של  שטר  בצירוף  לעקאח  חתיכת  שי' מהנאספים  לכאו"א  נתן שליט "א  אדמו"ר  ַ[כ "ק 

***

[:שיחיו להשלוחים  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  אמר  [אח "כ 
בשנה " "אחת  הכיפורים , ליום  בסמיכות  שובה , שבת  לאחרי יודע 34בעמדנו ששמענו – כפי מכבר , ים 

רק  (לא  וחתימה  כתיבה  ישראל  ולכלל  פרט ) (בתור  מישראל  לכאו"א  שיש  דורנו, נשיא  נשיאינו מרבינו
מיד  – טובה  לשנה  חתימה ) גם  אלא  כתיבה , 23 שני ביום  תוקף  וביתר  דר "ה , ראשון ביום  –

דר "ה ,

שכבר  – מזה  הטור ויתירה  כמ "ש  בדין, שזוכים  יודעים  השנה  המדרש 35ראש  "איזו 36בשם 
. אלקי' של  אופי' שיודעת  זו כאומה  .אומה  לבנים  ומתעטפין לבנים  לובשים  שהקב "ה . שיודעין לפי .

להחתימה , בנוגע  והן להכתיבה  בנוגע  הן היא  – בפשטות  – בזה  שהכוונה  נס ", להם  יעשה 
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פל "ז.32) תניא א. יו"ד , ב"ב ראה
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ה"ג .36) פ"א ר"ה ירושלמי 

     

כיון  – קודם  בשעה  או הקודם , ביום  החליטו מאשר  יותר  בצדקה  להוסיף  העולים ) (גם  יכולים  ואזי
העשירות  וכן נוסף , ביום  שלהם  ֿ שמים  וביראת  בחכמתם  ניתוסף  וכמו"כ  נוסף , ביום  מבוגרים  שנהיו

וברוחניות . בגשמיות  ליום  מיום  וגדלה  הולכת 

אלו  לשונות  שג ' כל ", מכל  בכל  "נפלאות  – השנה  של  בסימנה  האמור  הרמז עם  קשורה  זו ועשירות 
האבות  ג ' כנגד  "כל ",22מכוונים  – השלישי ואצל  "מכל ", – ובשני "בכל ", הלשון נאמר  מהאבות  שבא ' ,

עשירים  היו שהאבות  שכשם  האבות , את  הקב "ה  שבירך  הברכה  את  עניניו בכל  רואה  יהודי שכל  והיינו
בפשטות  יהודי.גדולים  לכל  נמשך  כמו"כ  בתושבע "פ ), ובארוכה  בחומש  (כמסופר 

את  לו שיש  מכך  מרוצה  יהי' יהודי שכל  אם  כי שבעשירות , הגשמיות  נוגע  הי' לא  שלאבות  וכשם 
רחבה . ביד  לצדקה  שנותן יהודי, כל  נוהג  גם  כך  – רחבה ) ביד  לצדקה  שנתנו (עי"ז צרכיו כל 

***

 חתימה וכן כתיבה  להם  שהי' בטוחים  בנ"י שאז ֿ השנה  ראש  לאחר  אנו שנמצאים  שכיון רצון ויהי
גמורים " "צדיקים  שכולם  כיון דר "ה , א ' ביום  כבר  ועלי'23טובה  דר "ה , ב ' ביום  יותר  עוד  ניתוסף  ובזה  ,

בצום  המחילה גדלי';נוספת  ישנה  שאז ליוהכ "פ  ומתכוננים  חיל , אל  מחיל  עלי' – וכו' שובה  שבת 
– וכפרה  וסליחה 

עסק  "מוליד " אחד  שעסק  חיל , אל  מחיל  בעלי' ישגשגו שעסקיהם  העסקים , בעלי אצל  יתקיים  שכך 
חדשות  והמצאות  חדשים  עסקים  גם  – הקודמים  בעסקים  להצלחה  בנוסף  – שנעשים  הלאה , וכן שני

ומוצלח . טוב  ובאופן ומופלגה  רבה  בהצלחה  נוספים  עסקים  לפתיחת  גם  המנוצלות  חדשות  והכנסות 

" שנעשה  אלוקיך " "הוי' של  ֿ כח  הנתינת  מצד  שיוכל ובפרט  כחות  לו מוסיף  זה  שכח  וחיותך ",
ומענגים . ושמחים  בריאים  לדברים  רכושו את  לנצל  איך  חדשות  המצאות  להמציא 

ברוחניות . חיל  אל  מחיל  הליכה  – ועאכו"כ  – וכמו"כ 

 לימי שמתכוננים  זה  מצד  ובמיוחד  ישראל , כלל  בתוך  מאתנו כאו"א  אצל  גם  יתקיים  שכן ויה "ר 
שמספקים  עי"ז שמחתינו", "זמן זה  יהי' יהודי כל  שאצל  לכך  לדאוג  ויש  שמחתינו", "זמן הסוכות  חג 
בפרט  אצלו וכן יחד  כולם  אצל  השמחה  נעשית  ואז ועשירה , מוצלחת  וביד  רחבה  ביד  צרכיו כל  את  לו
מעצמו, אמיתי ונחת  הרוחניים , בעסקים  והן הגשמיים  בעסקים  הן עניניו בכל  גדולה  שמחה  לו שיש 

משפחתו. ומכל  מילדיו מאשתו,
שנת  ביוהכ "פ ): התפילות  א ' (כלשון שתהי' כולה  השנה  בכל  נמשך  שנת וכ "ז שנת ורה ; דולה ;רכה ;

שנת שנת  ו יצה ; שנת וד  שנת דר ; אחד "; בלב  אחד  "כאיש  בנ"י כל  קיבוץ  – טוב  גדולות ;עד  כויות 
שנת שנת  ארוכים ; שנת יים  גדולות ; שנת ובות  טוב ; שמוסיף עוד  באופן העסקים  בכל  – מופלגה  לכלה 

שנת ו  – לתורה  עתים  בקביעות  להוסיף  יהודי כל  יכול  ואז לבב הולך ; וטוב  שמחה  מתוך  – טוב  ימוד 
שנת  והולך ; הגאולה ומוסיף  של  מהמופת  החל  מהקב "ה  גלויים  מופתים  שרואים  – טובים  ופתים 

שנת  עם  גם  קשור  שזה  והשלימה , והשלימה ;האמיתית  האמיתית  דגאולה  הנס  על  בעיקר  דקאי גדולים , סים 
ובכל שנת  שבעסקים , וה "אידישקייט " בפשטות  מעסקים  החל  האמורים , הענינים  בכל  – דשמיא  ייעתא 

שנת  ישנה  הוא הענינים  הרי – הסביבה  עם  או עצמו עם  טובה  פעולה  לעשות  צורך  ישנו שכאשר  – וז
שנת  והעוז; החוזק  כל  עם  זאת  שנת עושה  – של  ובאופן מהגלות , הפדות  עם  הקשורה  – שאף דות  דקה 

רק  (ולא  מיוחד  באופן בזה  מוסיפים  הצ 'ק , את  כתבו אלו שכבר  ענינים  וכל  חדש ); ענין אלא  מיוחדת 
שנת  של  והוא באופן יהודי, להיות  הזכות  את  לו שיש  מכך  ומרוצה  מאושר  שהוא  מורם , בראש  וממיות ;

בקוממיות ; להתנהג  אחרים  ליהודים  גם  ולסייע  משפחתו, את  ולהנהיג  כיהודי להתנהג  שיכול  בכך  גאה 
ושנת ושנת  אמיתי; רצון מתוך  ייעשו אלו ענינים  שכל  – ושמחה צון אמיתית  שמחה  לו שיש  – מחה 

בכל  שנה גדולה  אלו; נוסף ענינים  חודש  בה  שניתוסף  העיבור  שנת  שהיא  זו בשנה  ובפרט  – מימה 
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מח     

חזקה " הוי זימני "בתלת  – חזקה  של  תוקף  בזה  שנעשה  ויום 19כך , א ' יום  ר "ה , דערב  הימים  ג ' –
דר "ה , ב '

השלישי  ויום  דר "ה , הימים  ב ' – החדשה  בשנה  ראשונים  ימים  דג ' ה "חזקה " גם  ישנה  לזה , ונוסף 
רצון" "יום  ע "ש 37שהוא  שנקרא  יתירה  מעלה  בו שיש  אלא  עוד  ולא  הצומות ), ימי (צום (ככל 

משיחא . מלכא  דוד  דוד , דמלכות  ההמשך  עם  גם  שקשור  גדול , הכי ענין גדלות , מלשון גדלי'),

אחד " "יום  בכתוב  שנקרא  בשבוע , ראשון ביום  חל  ר "ה  שערב  – זו שנה  בקביעות  יתירה  ,38ומעלה 
בעולמו" יחיד  הקב "ה  מיום 39"שהי' גם  הימים  דג ' החזקה  גם  שישנה  כך  – בשבוע  השני ביום  חל  ור "ה  ,

ד )סליחות  (הב ' שבת  ער "ה ), (שלפני .40השבת 

עוז וביתר  שאת  ביתר  ניתוסף  זה  ובכל  "ויכולו" – והשלימות  העלי' נעשית  שבו ,41

ליום  עד  הימים  (ושאר  גדלי וצום  דר "ה  הימים  ב ' ר "ה , ערב  ראשון, מיום  החל  השבוע , ימי דכל  –
השבת ).

יומין" כולהו "מתברכין השבת  שמיום  והשלימות 42וכיון העלי' על  (נוסף  השבת  שלאחרי הימים  ,
כולה . השנה  כל  במשך  שלאח "ז, הימים  כל  על  גם  ופועל  נמשך  ה "ז – השבת ) שלפני דהימים 

שובה : דשבת  ההפטורה  בהתחלת  מודגש  – השנה  כל  על  ופעולתה  שובה  דשבת  העלי' ותוכן

אלקיך " הוי' עד  ישראל  "שובה  וחיותך 2א ) כחך  אלקיך , נעשה  שהוי' ישראל ") ("שובה  בנ"י פעולת  –
חסידות  בדרושי בחיי 3(כמבואר  וחיותך , כחך  אלקיך , הוא  הוי' שבה  שנה  נעשית  כולה  שהשנה  היינו, ,(

ממנו. למטה  תחתון שאין התחתון שבעוה "ז גשמיים  הכי לענינים  עד  ומעשה , דיבור  במחשבה  ֿ יום , היום 

שפתינו" פרים  "ונשלמה  דשפתינו,43ב ) בהשלימות  (ובפרט  ב "שפתינו" ישראל  של  עבודתם  שע "י –
שבקרבנות  מובחרין ("פרים ", הקרבנות  עבודת  עניני את  ("ונשלמה ") משלימים  שפתינו") גו' ,44"ונשלמה 

ומובחרין" "תמימין קדושה ) עניני (ככל  להיות  ד "ישראל 45שצריכים  העבודה  רק  לא  – גופא  ובזה  ,(
דלבא  וברעותא  בחשאי (כהני בעבודתם  ד "כהנים  העבודה  גם  אלא  בדוכנם "46במעמדם ", ולוים  (השיר 47)

הקרבנות  הקרבת  פועלים  שעי"ז – ועיקר  ועוד  הקרבן); "מקדש על  השלישי, בביהמ "ק  כפשוטם  (פרים )
ידיך " כוננו ֿ י .30אדנ

 לעשות בעולם  שליחותו את  למלא  – השנה  כל  במשך  מישראל  כאו"א  עבודת  נעשית  זה  ובכח 
בתחתונים  דירה  ית ' שלוחים ".48לו בתוך  "שלוחים  ה "ה  פרטית  שבהשגחה  לאלה  בנוגע  יתירה  ובהדגשה  ,

ניתוסף  שעי"ז נפשו, כחות  עשר  בכל  להיות  צריכה  "שליח " של  שעבודתו – בזה  העיקרית  והנקודה 
ד "משיח " הגימטריא  שזוהי ב "שליח ", .49יו"ד 

ומתוך  לארצנו, קוממיות  ויוליכנו שיגאלנו צדקנו, משיח  לביאת  זוכים  ממש  ומיד  שתיכף  – ובפשטות 
לבב . וטוב  שמחה 

לצדקה . לתת  דולר  של  שטר  שיחיו מהשלוחים  אחד  לכל  נתן שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

ז"ל ]. הרלוי"צ  לאביו הקפות  ניגון לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  צאתו טרם 
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מוגה  בלתי

" בברכה מקום 1"פותחין ובכל  זמן בכל  ומצב , מעמד  בכל  ענין, לכל  בנוגע  בתורה  כהפס "ד  –
הוספה  כשישנה  ועאכו"כ  הרגיל , שנמצאים 2ע "ד  כבנדו"ד , – רגיל  בלתי באופן ובהמקום  בהזמן בהענין,

מעשים  ובית  תורה ) (בית  מדרש  ובית  תפלה ) (בית  כנסת  בית  מיוחד , ובמקום  יוהכ "פ , ערב  מיוחד , בזמן
שהפתיחה  והפס "ד  ההכרח  עוז וביתר  שאת  ביתר  ניתוסף  אזי – דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  טובים 

עוז). וביתר  שאת  וביתר  טעם , אותו (מצד  דוקא  בברכה  להיות  צריכה 
:הזמן למעלת  בנוגע  – יותר  ובפרטיות 

הכיפורים ". ליום  השנה  ראש  שבין ימים  ה "עשרה  כללות  של  המעלה  – לראש  לכל 

חז"ל  בלשון הדיוק  "3ובהקדם  דלכאורה , – ליוהכ "פ " ר "ה  שבין ימים  יש "עשרה  ליוהכ "פ " ר "ה 
הוא רק  ליוהכ "פ ") ר "ה  שבין ימים  ("עשרה  גופא  זה  שמאמר  – ימים ?   שיש

בכחו  4 נעשית בלאה "כ ), (שישנם  ליוהכ "פ  ר "ה  שבין ימים  השבעה  שבמקום  כך , ,
" – לעיקר  שנעשית  והוספה  ליוהכ "פ ".הוספה , ר "ה  שבין ימים 

בזה  :5והענין

כל  שגם  אלא  עוד  ולא  ביוהכ "פ , וסיומה  בר "ה  שהתחלתה  שלימה  אחת  תקופה  מהווים  הימים  עשרת 
דיוהכ "פ . בהענין וסיומו דר "ה  בהענין התחלתו הימים  מעשרת  א '

הגוף . כל  חיות  נכלל  שבו הראש  כמו להיותו "ראש ", נקרא  השנה  שראש  הידוע  ע "פ  – בזה  וההסברה 
בכתוב  השנה  ראש  ג "כ  ש "נק ' יוהכ "פ  בלקו"ת 6וכן (כמבואר  ופנימיות " נשמה  בחי' מכתבי 7והוא 

ל "ראש "8האריז"ל  שנחשבים  עאכו"כ  הרי ל "ראש ", ויוהכ "פ  ר "ה  נחשבים  כולה  השנה  לכל  ביחס  ואם  .(
בנוגע  זאגן") צו וואס  האט  ("ער  המנהיג  הוא  שאם  ה "ראש ", במשל  כמו עצמם , הימים  לעשרת  ָָָביחס 

גופא . ה "ראש " לחלקי בנוגע  זאגן") צו וואס  האט  ("ער  המנהיג  שהוא  עאכו"כ  הרי הגוף , חלקי ָָָלכל 

ישנ  הימים  עשרת  שבכל  נמצא , עצמם , הימים  לעשרת  ביחס  ל "ראש " נחשבים  ויוהכ "פ  שר "ה  ו וכיון
מכללות  חלק  שהם  כפי ויוהכ "פ  ר "ה  של  ענינם  בהם  שיש  רק  לא  היינו, ויוהכ "פ , ר "ה  של  המיוחד  ענינם 

הימים . מעשרת  שלמעלה  ויוהכ "פ  ר "ה  של  המיוחד  ענינם  גם  בהם  יש  אלא  הימים , דעשרת  התקופה 

 מעלין" קדושה  עניני בכל  כהכלל  – עילוי אחר  בעילוי וניתוסף  הולך  גופא  הימים  ובעשרת 
כמו 9בקודש " השנה , שבכל  קדושה  עניני  לכל  "ראש " בבחינת  שהיא  ביותר  נעלית  בקדושה  ועאכו"כ  ,

שהעלי' בודאי הרי – השנה  בראש  שנכללים  השבועות , וחג  הפסח  חג  הסוכות , חג  המועדים , קדושת 
לרגע . מרגע  גם ) אלא  ליום , מיום  רק  (לא  היא  בקודש 

ליום  עד  ככולו, רובו גם  אלא  סתם , רוב  רק  ולא  תשובה , ימי עשרת  רוב  עברו שכבר  לאחרי ובפרט 
הימים . דעשרת  התשיעי
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וראה 1) שבתניא. באגה"ק הראשונה אגרת פתיחת ע"פ
וש"נ. בהערה. 461 ע' חכ "ד  לקו"ש

ועומק,2) גובה רוחב באורך  הוספה – יותר ובפרטיות
כיון  ענינים, ג ' בתור ולפעמים ענינים, ד ' בתור לפעמים  שנמנים
סופן  ד "נעוץ באופן להיותם א', לענין נחשבים ועומק שגובה
(שהוא  זה שענין מ "ז), פ"א יצירה (ספר בסופן" ותחלתן בתחלתן
ולא  ועומק, לגובה בנוגע הוא וקדושה) תיקון עניני  בכל  כלל 

ורוחב. לאורך  בנוגע

וש"נ.3) א. יח , ר"ה
וש"נ.4) ה"ב. פ"א כתובות ירושלמי  ראה
וש"נ.5) ואילך . 203 ע' חכ "ט  לקו"ש גם ראה
רא"ש 6) ב. כג , נדרים – ואת תוד "ה וראה א. מ , יחזקאל 

יומא. סוף
א.7) נח , ר"ה דרושי 
ספ"א.8) ר"ה שער פע"ח 
וש"נ.9) א. כח , ברכות

     

חזקה " הוי זימני "בתלת  – חזקה  של  תוקף  בזה  שנעשה  ויום 19כך , א ' יום  ר "ה , דערב  הימים  ג ' –
דר "ה , ב '

השלישי  ויום  דר "ה , הימים  ב ' – החדשה  בשנה  ראשונים  ימים  דג ' ה "חזקה " גם  ישנה  לזה , ונוסף 
רצון" "יום  ע "ש 37שהוא  שנקרא  יתירה  מעלה  בו שיש  אלא  עוד  ולא  הצומות ), ימי (צום (ככל 

משיחא . מלכא  דוד  דוד , דמלכות  ההמשך  עם  גם  שקשור  גדול , הכי ענין גדלות , מלשון גדלי'),

אחד " "יום  בכתוב  שנקרא  בשבוע , ראשון ביום  חל  ר "ה  שערב  – זו שנה  בקביעות  יתירה  ,38ומעלה 
בעולמו" יחיד  הקב "ה  מיום 39"שהי' גם  הימים  דג ' החזקה  גם  שישנה  כך  – בשבוע  השני ביום  חל  ור "ה  ,

ד )סליחות  (הב ' שבת  ער "ה ), (שלפני .40השבת 

עוז וביתר  שאת  ביתר  ניתוסף  זה  ובכל  "ויכולו" – והשלימות  העלי' נעשית  שבו ,41

ליום  עד  הימים  (ושאר  גדלי וצום  דר "ה  הימים  ב ' ר "ה , ערב  ראשון, מיום  החל  השבוע , ימי דכל  –
השבת ).

יומין" כולהו "מתברכין השבת  שמיום  והשלימות 42וכיון העלי' על  (נוסף  השבת  שלאחרי הימים  ,
כולה . השנה  כל  במשך  שלאח "ז, הימים  כל  על  גם  ופועל  נמשך  ה "ז – השבת ) שלפני דהימים 

שובה : דשבת  ההפטורה  בהתחלת  מודגש  – השנה  כל  על  ופעולתה  שובה  דשבת  העלי' ותוכן

אלקיך " הוי' עד  ישראל  "שובה  וחיותך 2א ) כחך  אלקיך , נעשה  שהוי' ישראל ") ("שובה  בנ"י פעולת  –
חסידות  בדרושי בחיי 3(כמבואר  וחיותך , כחך  אלקיך , הוא  הוי' שבה  שנה  נעשית  כולה  שהשנה  היינו, ,(

ממנו. למטה  תחתון שאין התחתון שבעוה "ז גשמיים  הכי לענינים  עד  ומעשה , דיבור  במחשבה  ֿ יום , היום 

שפתינו" פרים  "ונשלמה  דשפתינו,43ב ) בהשלימות  (ובפרט  ב "שפתינו" ישראל  של  עבודתם  שע "י –
שבקרבנות  מובחרין ("פרים ", הקרבנות  עבודת  עניני את  ("ונשלמה ") משלימים  שפתינו") גו' ,44"ונשלמה 

ומובחרין" "תמימין קדושה ) עניני (ככל  להיות  ד "ישראל 45שצריכים  העבודה  רק  לא  – גופא  ובזה  ,(
דלבא  וברעותא  בחשאי (כהני בעבודתם  ד "כהנים  העבודה  גם  אלא  בדוכנם "46במעמדם ", ולוים  (השיר 47)

הקרבנות  הקרבת  פועלים  שעי"ז – ועיקר  ועוד  הקרבן); "מקדש על  השלישי, בביהמ "ק  כפשוטם  (פרים )
ידיך " כוננו ֿ י .30אדנ

 לעשות בעולם  שליחותו את  למלא  – השנה  כל  במשך  מישראל  כאו"א  עבודת  נעשית  זה  ובכח 
בתחתונים  דירה  ית ' שלוחים ".48לו בתוך  "שלוחים  ה "ה  פרטית  שבהשגחה  לאלה  בנוגע  יתירה  ובהדגשה  ,

ניתוסף  שעי"ז נפשו, כחות  עשר  בכל  להיות  צריכה  "שליח " של  שעבודתו – בזה  העיקרית  והנקודה 
ד "משיח " הגימטריא  שזוהי ב "שליח ", .49יו"ד 

ומתוך  לארצנו, קוממיות  ויוליכנו שיגאלנו צדקנו, משיח  לביאת  זוכים  ממש  ומיד  שתיכף  – ובפשטות 
לבב . וטוב  שמחה 

לצדקה . לתת  דולר  של  שטר  שיחיו מהשלוחים  אחד  לכל  נתן שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

ז"ל ]. הרלוי"צ  לאביו הקפות  ניגון לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  צאתו טרם 
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נ     

לענינים  בנוגע  בהנהגה  מתבטא  שהדבר  כפי העשירי, ליום  גם  שייך  התשיעי שיום  מזה , ויתירה 
כמארז"ל 10גשמיים  העשירי, דיום  הפעולה  את  גם  פועלת  התשיעי דיום  ושתי' שהאכילה  – ושתי' אכילה  ,11

ימים " ב ' שיעור  ("כפי בתשיעי ושותה  האוכל  ועשירי".12"כל  תשיעי התענה  כאילו הכתוב  עליו מעלה  (

מיום  להוסיף  הציווי את  לקיים  שיכולים  כזו בשעה  – לסיומו קרוב  כבר  עומדים  גופא  התשיעי וביום 
כאו"א ) של  ברצונו שתלוי' (הוספה  העשירי  יום  על  .13התשיעי

 בכל כדבעי שעברו (לאחרי ביותר  נעלה  ומצב  במעמד  בתשרי בתשיעי כשנמצאים  גם  והנה ,
בנ"י  פועלים  בתשרי), התשיעי יום  של  לסיומו קרוב  עד  שלאח "ז הימים  וכן דר "ה , הימים  ב ' הפרטים 

 (כדלקמן) הרס "ג כפתגם  אומה 14, אומתנו התורה 15"אין שבכח  בתורתה ", אלא 
העולם . מציאות  את  לשנות 

למציאות  בנוגע  יותר ) עוד  – (ואדרבה  גם  הוא  התורה  ע "י המציאות  בשינוי שהצורך  – ובהקדמה 
ֿ תשובה  דבעלי גדול  היותר  העילוי צ "ל  גמורים  צדיקים  אצל  שגם  כשם  דקדושה , ובלשון 16חזקה  ,

.17הרס "ג האדם  בריאת  .ש "עיקר  מדות  לשבר  מדותיו". טבעיות  "לשנות  או שלו", הטבעיות  (כב '18.
שבזה  ).19הנוסחאות 

לעניננו: ובנוגע 

במעמד  עדיין נמצאים  – בתשרי תשיעי של  לסיומו קרוב  בעמדנו אליהם  שמגיעים  המעלות  כל  לאחרי
של  והכרח ומצב  צורך  יש  ובמילא , ,   של ומצב  המעמד  את  ומיד  תיכף  ולפעול 

  " ד השלימות  תהי' שאז ," קודש יהי' "העשירי – כולו,20" העולם  בכל  –
קמ "ל , דמאי ומעשה ), דיבור  במחשבה  שמתלבשים  (כפי הנפש  כחות  לעשר  בנוגע  בנ"י, אצל  מבעי לא 
(כדאיתא  דומם  ואפילו צומח  החי, במין וגם  ֿ יהודים , אינם  אצל  גם  העולם , ובכל  בעולם  בחלקם  גם  אלא 

חז"ל  .21במדרשי לבוא  .ש "לעתיד  זועקת  האבן שנאמר . תזעק "22. מקיר  אבן ).23כי

נעשה  לגאולה ) (מגלות  המציאות  ושינוי  התורה פס "ד  שע "פ  דורנו נשיא  והודעת  הכרזת  –
הקיצין" כל  "כלו כולכם "24כבר  הכן ד "עמדו הענין שגם  מזה , ויתירה  ובשלימותו,25, כבר , ישנו

ולהפיץ – ללמוד  שזכו לאחרי ובמיוחד  כולל  עתה , עד  השנים  כל  במשך  שפעלו הענינים  כל  לאחרי
לימוד  נעשה  ידו שעל  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  דכ "ק  התורה  פנימיות  ובפרט  בכלל , התורה  פנימיות 

של  באופן התורה  של פנימיות  ובאופן (יוסף ), הראשון בשמו כמרומז , שהוא לאופן (ועד 
" ודוגמת  רנה "26מעין ולשוננו פינו (יצחק )27שחוק  השני בשמו כמרומז ,(–
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מענינים 10) והוכחות ראיות להביא צורך  אין ובמילא,
דעשירי הענין כמו רוחניים, הכי  מענינים לא ובודאי  רוחניים,

בתשרי .
וש"נ.11) ב. פא, יומא
סדר 12) לאחרי  אדה"ז סידור פ"א. יוהכ "פ שער פע"ח 
כפרות.
תרח .13) ר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע שם. יומא
פ"ז.14) שלישי  מאמר ודעות אמונות
(או"ח 15) ר"ה הלכות ריש בטור שהובא המדרש לשון וע"ד 

כו'". זו כאומה אומה "איזו תקפא): סו"ס
ה"ד .16) פ"ז תשובה הל ' רמב"ם ב. לד , ברכות ראה
סכ "ד .17) בכש"ט  הובא
א.18) נו, ח "א לקו"ד 
אדמו"ר 19) ֿ קודש אגרות ואילך . סו ע' ח "ג  "התמים" ראה

תנח . ע' ח "ג  מוהריי "צ
(20.290 ס"ע ח "ו בלקו"ש הנסמן וראה לב. כז, בחוקותי 
עג .21) מזמור סוף תהלים מדרש
יא.22) ב, חבקוק
ֿ רצוי23) בלתי  ענין שלילת עם הקשורה "זעקה" רק ולא

עם הקשורה "זעקה" גם אלא שם), ע"ד (כבמדרש ,
  וירא מהנ"ע (ראה השירים שיר בלמדו עקיבא דרבי 

התורה  סודות מעלת גודל  מצד  סק"ב), סרפ"ח  או"ח  ט "ז ב. צח ,
דרבי אליבא ש"כולהו – עקיבא רבי  של  מוחו שאפילו כך  כדי  עד 

להכילם. יכול  הי ' לא – רע"א) פו, (סנהדרין עקיבא"
א' להיותו – ליוהכ "פ עקיבא רבי  של  מהשייכות ולהעיר
במחיצתן" לעמוד  יכול  אדם (ש"אין מלכות הרוגי  מעשרה
שעוד  ויה"ר – דיוהכ "פ. בפיוטים שמזכירים וש"נ)) א. נ, (פסחים
הנ"ל  ישראל  וגדולי  מהצדיקים א' כל  אצל  יקויים בתשרי  בתשיעי 
ורננו  "הקיצו היעוד  צדיקים") כולם "ועמך  – בנ"י  כל  אצל  (וגם

יט ). כו, (ישעי ' עפר" שוכני 
ב.24) צז, סנהדרין
רעט .25) ע' ריש ח "ד  מוהריי "צ  אדמו"ר ֿ קודש אגרות ראה

ובכ "מ . טבת. טו יום" "היום
הזה,26) בעולם פיו שחוק שימלא לאדם ש"אסור ואף
א),שנאמר לא, (ברכות דוקא לבוא לעתיד  פינו", שחוק ימלא

תוקף  בו (שיש בפועל  ממעשה פס"ד  ישנו עצמה זו בסוגיא הרי ,
ש"בדח  אמורא של  ((37 הערה לקמן (ראה סתם מפס"ד  יותר גדול 

 שמזה מנחנא", תפילין "אנא השיב, היתכן, וכששאלוהו ,"
"בדח  גדולה, שמחה מתוך  להיות וצריך  יכול  מצוה שקיום מובן

 היעוד קיום את יותר עוד  ומזרזים ממהרים גופא ועי "ז ,"
פינו". שחוק ימלא "אז

ב.27) קכו, תהלים



ני      

גם  אלא  נסתר ), נס  לא  ואפילו גלוי, (נס  נס  של  לענין זקוקים  לא  שעתה  כך ,  הגאולה באה 
ממש . ומיד  תיכף  והשלימה  האמיתית 

 ההנהגה לאופן בנוגע  גם  תורה  ע "פ  המציאות  שינוי נעשה  שכן, ליום וכיון בהמשך  העשירי דיום 
העשירי: ביום  גם  נמשכת  בתשיעי") ושותה  האוכל  ("כל  התשיעי דיום  ושתי' שהאכילה  – התשיעי

ואוהבהו" ישראל  נער  ("כי לקטנים  שבנוגע  – להם 28ובהקדמה  מותר  אופן ובאיזה  אם  שקו"ט  יש  (
שבדבר  הסכנה  מפני התענית 29להתענות , דחיית  של  מציאות  ישנה  לגדולים  בנוגע  שגם  אלא  עוד  ולא  ,

כולה  התורה  כל  שדוחה  נפש  פיקוח  בגלל  התורה  ציווי .30ע "פ 

ֿ פעמית , חד  היא  זו שדחי' לכך  נוסף  הרי, פקו"נ, בשביל  בתורה  דין דוחים  כאשר  שגם  [ולהעיר ,
עזבתיך " קטן "לרגע  חז"ל 31בבחינת  כלשון פעמים , ריבוי בתורה  זה  דין קיום  בשביל  ותכליתה  "אמרה 32,

אינה  כשלעצמה  הדחי' שגם  זאת , עוד  הנה  הרבה ", שבתות  שישמור  כדי אחת  שבת  עליו חלל  תורה 
שהתורה באופן אדרבה , אלא  התורה , את  אמיתית ) (דחי'    שבזכותה –

בחיים !]. יהודי נשאר 

כזה  למצב  להגיע  ח "ו יצטרכו שלא  בודאי לעניננו: כפשוטו 33ובנוגע  התענית  את  להשלים  ויוכלו ,
נכונה  בריאות  התורה 34מתוך  פס "ד  ע "פ  הרי, ומיד , תיכף  צדקנו משיח  שיבוא  שכיון אלא , , 
ביוהכ "פ : להתענות 

בגמרא  איתא  הראשון המקדש  בית  לחנוכת  הכפורים 35בנוגע  יום  את  ישראל  עשו לא  שנה  ש "אותה 
ומשתה  שמחה  יום  כל  עשו סוכות  שלפני ימים  ששבעה  ואמרה 36(לפי קול  בת  יצתה  כו' דואגים  והיו ,(

למעשה " מ "הלכה  בתורה  פס "ד  – הבא " העולם  לחיי מזומנין כולכם  .37להם 

ידיך " כוננו ֿ י אדנ "מקדש  השלישי, ביהמ "ק  לחנוכת  בנוגע  וק "ו) (ובמכ "ש  גם  מובן שכאשר 38ומזה  ,
– הכפורים  יום  כניסת  לפני ממש , ומיד  תיכף  התחלתה  תהי'  שמחה יעשו ואדרבה , ביוהכ "פ ,

הכתוב  כלשון ויין, ובשר  ודגים  בלחם  סעודה  ממתקים 39ומשתה , ושתו משמנים  "אכלו לר "ה ) (בנוגע 
לאין מנות  לו ושלחו לאדוננו"40נכון היום  קדוש  הבר 41כי ושור  לויתן – לבוא  דלעתיד  לסעודה  ועד  ,

המשומר  החסידות 42ויין בתורת  (כהפס "ד  כפשוטה  גשמית  סעודה  שהיא  –43.(

יוהכ "פ ) בהפטרת  (שאומרים  לה '" רצון ד "יום  הענין גם  יהי' באופן 44ואז אלא  עינוי, של  באופן לא  –
יותר  ידע "45נעלה  דלא  "עד  והגבלה , ממדידה  למעלה  גדולה , הכי שמחה  מתוך  פורים ,46– שמחת  כמו ,

אנן" אחשורוש  עבדי ש "אכתי ומצב  במעמד  (שהיא  פורים  משמחת  יותר  נעלה  ה 47ובאופן יום  – (, פורים
הרגיל  כהפירוש  לגריעותא , (לא  הדמיון אלא )48בכ "ף  , היא דיוהכ "פ  שהשמחה  כיון ,

 . פורים משמחת 
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(28.20 ע' חכ "א בלקו"ש הנסמן וראה א. יא, הושע
או"ח 29) אדה"ז שו"ע ספ"ב. עשור שביתת הל ' רמב"ם ראה

סתרט "ז.
ֿ ח .30) סתרי "ז או"ח  אדה"ז שו"ע א. פב, יומא ראה
ז.31) נד , ישעי '
וש"נ.32) ב. פה, יומא
בספר33) לאלתר ונחתמו נכתבו שכבר ולא ובפרט  ,

"חיים גם אלא סתם, חיים דחיים רק להשלימות ועד  ,"
נצחיים. חיים – טובים

כו'.34) בריאות תוספת נמשכת בתשרי  שבתשיעי  ובפרט 
א.35) ט , מו"ק
שם.36) פרש"י 
במסכת 37) כדאיתא סתם, מהלכה יותר גדול  תוקף בו שיש

דמסכת מהשייכות ולהעיר – ב). (קל , בתרא בבא 
השלישי , המקדש ולבית השלישית לגאולה השלישית) (בבא

הבבות. ג ' בענין א) קצח , (ח "ג  בזהר מהמבואר כמובן
יז.38) טו, בשלח 

יו"ד .39) ח , נחמי '
בנוגע 40) אלה בימים יתירה השתדלות להיות צריכה ולכן

הזקוקים  לכל  החג  צרכי  לספק – בצדקה מרבים – הצדקה לענין
בארוכה  (ראה ד "לעשרו" באופן גם אלא מחסורו", "די  רק לא

ואילך ). 369 ע' חי "ד  לקו"ש
מקדושת 41) גדולה שקדושתו ליוהכ "פ בנוגע וק"ו ובמכ "ש

בשנה". "אחת – ר"ה
ג .42) פי "ג , ויק"ר א. עה, ב"ב ב. לד , ברכות ראה
עו 43) ע' ח "ב שליט "א אדמו"ר כ "ק ֿ קודש אגרות ראה

וש"נ. .23 הערה
ספ"ב.44) אגה"ת תניא וראה ה. נח , ישעי '
(45– פקו"נ מצד  התענית לדחיית בנוגע לעיל  האמור ע"ד 

יותר. נעלית לדרגא מתעלה שהתורה באופן היא התורה שדחיית
ב.46) ז, מגילה
א.47) יד , שם
ואילך .48) סע"ד  צה, מג "א תו"א וראה ב). (נז, תכ "א תקו"ז
ובכ "מ .

     

לענינים  בנוגע  בהנהגה  מתבטא  שהדבר  כפי העשירי, ליום  גם  שייך  התשיעי שיום  מזה , ויתירה 
כמארז"ל 10גשמיים  העשירי, דיום  הפעולה  את  גם  פועלת  התשיעי דיום  ושתי' שהאכילה  – ושתי' אכילה  ,11

ימים " ב ' שיעור  ("כפי בתשיעי ושותה  האוכל  ועשירי".12"כל  תשיעי התענה  כאילו הכתוב  עליו מעלה  (

מיום  להוסיף  הציווי את  לקיים  שיכולים  כזו בשעה  – לסיומו קרוב  כבר  עומדים  גופא  התשיעי וביום 
כאו"א ) של  ברצונו שתלוי' (הוספה  העשירי  יום  על  .13התשיעי

 בכל כדבעי שעברו (לאחרי ביותר  נעלה  ומצב  במעמד  בתשרי בתשיעי כשנמצאים  גם  והנה ,
בנ"י  פועלים  בתשרי), התשיעי יום  של  לסיומו קרוב  עד  שלאח "ז הימים  וכן דר "ה , הימים  ב ' הפרטים 

 (כדלקמן) הרס "ג כפתגם  אומה 14, אומתנו התורה 15"אין שבכח  בתורתה ", אלא 
העולם . מציאות  את  לשנות 

למציאות  בנוגע  יותר ) עוד  – (ואדרבה  גם  הוא  התורה  ע "י המציאות  בשינוי שהצורך  – ובהקדמה 
ֿ תשובה  דבעלי גדול  היותר  העילוי צ "ל  גמורים  צדיקים  אצל  שגם  כשם  דקדושה , ובלשון 16חזקה  ,

.17הרס "ג האדם  בריאת  .ש "עיקר  מדות  לשבר  מדותיו". טבעיות  "לשנות  או שלו", הטבעיות  (כב '18.
שבזה  ).19הנוסחאות 

לעניננו: ובנוגע 

במעמד  עדיין נמצאים  – בתשרי תשיעי של  לסיומו קרוב  בעמדנו אליהם  שמגיעים  המעלות  כל  לאחרי
של  והכרח ומצב  צורך  יש  ובמילא , ,   של ומצב  המעמד  את  ומיד  תיכף  ולפעול 

  " ד השלימות  תהי' שאז ," קודש יהי' "העשירי – כולו,20" העולם  בכל  –
קמ "ל , דמאי ומעשה ), דיבור  במחשבה  שמתלבשים  (כפי הנפש  כחות  לעשר  בנוגע  בנ"י, אצל  מבעי לא 
(כדאיתא  דומם  ואפילו צומח  החי, במין וגם  ֿ יהודים , אינם  אצל  גם  העולם , ובכל  בעולם  בחלקם  גם  אלא 

חז"ל  .21במדרשי לבוא  .ש "לעתיד  זועקת  האבן שנאמר . תזעק "22. מקיר  אבן ).23כי

נעשה  לגאולה ) (מגלות  המציאות  ושינוי  התורה פס "ד  שע "פ  דורנו נשיא  והודעת  הכרזת  –
הקיצין" כל  "כלו כולכם "24כבר  הכן ד "עמדו הענין שגם  מזה , ויתירה  ובשלימותו,25, כבר , ישנו

ולהפיץ – ללמוד  שזכו לאחרי ובמיוחד  כולל  עתה , עד  השנים  כל  במשך  שפעלו הענינים  כל  לאחרי
לימוד  נעשה  ידו שעל  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  דכ "ק  התורה  פנימיות  ובפרט  בכלל , התורה  פנימיות 

של  באופן התורה  של פנימיות  ובאופן (יוסף ), הראשון בשמו כמרומז , שהוא לאופן (ועד 
" ודוגמת  רנה "26מעין ולשוננו פינו (יצחק )27שחוק  השני בשמו כמרומז ,(–
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מענינים 10) והוכחות ראיות להביא צורך  אין ובמילא,
דעשירי הענין כמו רוחניים, הכי  מענינים לא ובודאי  רוחניים,

בתשרי .
וש"נ.11) ב. פא, יומא
סדר 12) לאחרי  אדה"ז סידור פ"א. יוהכ "פ שער פע"ח 
כפרות.
תרח .13) ר"ס או"ח  אדה"ז שו"ע שם. יומא
פ"ז.14) שלישי  מאמר ודעות אמונות
(או"ח 15) ר"ה הלכות ריש בטור שהובא המדרש לשון וע"ד 

כו'". זו כאומה אומה "איזו תקפא): סו"ס
ה"ד .16) פ"ז תשובה הל ' רמב"ם ב. לד , ברכות ראה
סכ "ד .17) בכש"ט  הובא
א.18) נו, ח "א לקו"ד 
אדמו"ר 19) ֿ קודש אגרות ואילך . סו ע' ח "ג  "התמים" ראה

תנח . ע' ח "ג  מוהריי "צ
(20.290 ס"ע ח "ו בלקו"ש הנסמן וראה לב. כז, בחוקותי 
עג .21) מזמור סוף תהלים מדרש
יא.22) ב, חבקוק
ֿ רצוי23) בלתי  ענין שלילת עם הקשורה "זעקה" רק ולא

עם הקשורה "זעקה" גם אלא שם), ע"ד (כבמדרש ,
  וירא מהנ"ע (ראה השירים שיר בלמדו עקיבא דרבי 

התורה  סודות מעלת גודל  מצד  סק"ב), סרפ"ח  או"ח  ט "ז ב. צח ,
דרבי אליבא ש"כולהו – עקיבא רבי  של  מוחו שאפילו כך  כדי  עד 

להכילם. יכול  הי ' לא – רע"א) פו, (סנהדרין עקיבא"
א' להיותו – ליוהכ "פ עקיבא רבי  של  מהשייכות ולהעיר
במחיצתן" לעמוד  יכול  אדם (ש"אין מלכות הרוגי  מעשרה
שעוד  ויה"ר – דיוהכ "פ. בפיוטים שמזכירים וש"נ)) א. נ, (פסחים
הנ"ל  ישראל  וגדולי  מהצדיקים א' כל  אצל  יקויים בתשרי  בתשיעי 
ורננו  "הקיצו היעוד  צדיקים") כולם "ועמך  – בנ"י  כל  אצל  (וגם

יט ). כו, (ישעי ' עפר" שוכני 
ב.24) צז, סנהדרין
רעט .25) ע' ריש ח "ד  מוהריי "צ  אדמו"ר ֿ קודש אגרות ראה

ובכ "מ . טבת. טו יום" "היום
הזה,26) בעולם פיו שחוק שימלא לאדם ש"אסור ואף
א),שנאמר לא, (ברכות דוקא לבוא לעתיד  פינו", שחוק ימלא

תוקף  בו (שיש בפועל  ממעשה פס"ד  ישנו עצמה זו בסוגיא הרי ,
ש"בדח  אמורא של  ((37 הערה לקמן (ראה סתם מפס"ד  יותר גדול 

 שמזה מנחנא", תפילין "אנא השיב, היתכן, וכששאלוהו ,"
"בדח  גדולה, שמחה מתוך  להיות וצריך  יכול  מצוה שקיום מובן

 היעוד קיום את יותר עוד  ומזרזים ממהרים גופא ועי "ז ,"
פינו". שחוק ימלא "אז

ב.27) קכו, תהלים



נב     

: השלימות בתכלית  יוהכ "פ  עניני שאר  גם  נעשים  ועי"ז
כהונה , בבגדי לבוש  בהיותו גדול  כהן ע "י המקדש  בבית  יוהכ "פ  עבודת  פרטי לכל  בנוגע  – לראש  לכל 

ולתפארת " לעבודה 49"לכבוד  והחינוך  הלימוד  כבר  להתחיל  צריך  הי' לפנ"ז ימים  ששבעה  וכיון 50(אע "פ  ,
ב "ד  ע "י נעשה  זה  היעוד 51שענין להתקיים  לפנ"ז כבר  צריך  הי' ויועציך 52, כבראשונה  שופטיך  "ואשיבה 

כבתחלה ").

ועוד : זאת 

תענית  מסכת  בסיום  במשנה  איתא  – יוהכ "פ  של  ענינו "יום 53אודות  תורה ", מתן זה  חתונתו "ביום  :
האחרונות " לוחות  בו שניתנו .54הכפורים 

כידוע  – עילאה  תשובה  היא  ששלימותה  דיוהכ "פ  התשובה  עם  זה  לקשר  עילאה 55[ויש  שתשובה 
עם  קשורה   נפלא "ביחוד  מתאחדים  והמושכל  המשכיל  שהשכל  המוחין, יחוד  פנימי, יחוד  ,

בגשמיות " כלל  נמצא  כערכו ולא  כמוהו יחוד  .56שאין

בשייכות  יותר  שמודגשת  – התענית  שלילת  השמחה : וענין התענית  שלילת  עם  גם  קשור  זה  וענין
בכפליים  ונענש  חוטא  אומנתו) כשתורתו (ובפרט  תורה  בעל  שהוא  "מי כי, התורה , מחמת 57ללימוד  כי

כראוי" בתורה  לעסוק  יוכל  לא  התענית  רבה "58חלישות  "בשמחה  היא  עילאה  שתשובה  – השמחה  וענין ;
].59דוקא 

האחר  לוחות  הן – תורה  דמתן השלימות  עם  קשורה  יוהכ "פ  של  שהשלימות  מובן והן ומזה  ונות ,
לוחות  שברי עם  ביחד  הראשונות , (והמשולש )60לוחות  השלישי בביהמ "ק  ענינים ) (ג ' כולם  שיתגלו ,

קדושות ), ג ' (שכולל  הקדשים  ובקדש 

תצא " מאתי חדשה  "תורה  – דמתןֿתורה  השלימות  לתכלית  ,61ועד 

תיכף  להיות  צריכה  והשלימה  האמיתית  שהגאולה  – הקב "ה  של  הראשונה  (תורה ) מההוראה  ומתחיל 
עין" כהרף  עיכבן "לא  ממש , .62ומיד 

 מכהנ"ל וההוראה  בפועל :63והלימוד  למעשה  בנוגע  וטף ) נשים  (אנשים  מישראל  לכאו"א 
יום  בכל  לו ד "אחכה  באופן המשיח  לביאת  והצפי' התשוקה  להיות  צריכה  כולה  השנה  בכל  אם 

רצון"64שיבוא " שב "עת  וכמה  כמה  אחת  על  – מהיום  ורגע  רגע  ובכל  יום , בכל  שיבוא  בזה , שהפירוש  ,
עוז. וביתר  שאת  ביתר  ומיד , תיכף  המשיח  לביאת  וצפי' תשוקה  להיות  צריכה 

רצון" ב "עת  יתירה  ובהדגשה   ד "אני בהענין אלול  דחודש  העבודה  כללות  לאחרי –
לי" ודודי יהי'65לדודי שבו להזמן והצפי' התשוקה  יותר  נרגשת  שאז – ודודי לדודי ד "אני הענין

לי" .צדקנו משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  בגאולה  ,
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ֿ מ .49) ב כח , תצוה
ה"ה.50) פ"א יוהכ "פ עבודת הל ' רמב"ם א. יד , יומא
שם.51) רמב"ם א. יח , יומא
כו.52) א, ישעי '
בימות 53) תעניות עניני  דכל  הסיום על  מהרמז להעיר

ולא  המשיח , לימות ליבטל  עתידים האלו הצומות "כל  המשיח :
ושמחה, ששון וימי  טובים ימים להיות עתידים שהם אלא עוד 
לששון  יהודה לבית יהי ' וגו' צום צבאות ה' אמר כה שנאמר
סוף  (רמב"ם אהבו" והשלום והאמת טובים ולמועדים ולשמחה

תעניות). הלכות
שם.54) פרש"י 
ואילך .55) ספ"ח  אגה"ת תניא
פ"ה.56) תניא
יא,57) (תענית חוטא" נקרא בתענית היושב ש"כל  לכך  נוסף

א).

פ"ג .58) אגה"ת תניא
פי "א.59) שם
ד "שבהם60) העילוי  מודגש ,פז (שבת ששברת"

ואילך ). 248 ע' חכ "ו לקו"ש וראה א.
ג .61) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
מא.62) יב, בא ופרש"י  מכילתא
מעניני63) אפילו הוראה ללמוד  מהצורך  וק"ו במכ "ש

דבר  שכל  ובכ "מ ) אייר. ט ' יום" ("היום הבעש"ט  כתורת העולם,
אליו, ושייך  פרטית, בהשגחה הוא שומע או רואה שיהודי 
קידושין), (סוף קוני " את לשמש נבראתי  "אני  בריאתו, לתכלית

לקונו. בעבודתו הוראה מזה ללמוד  שצריך 
(64397 ע' חכ "ג  לקו"ש וראה העיקרים. מי "ג  הי "ב עיקר
ואילך .
ובכ "מ .65) ואילך . א לב, ראה לקו"ת וראה ג . ו, שה"ש



נג      

המשיח , לביאת  וצפי' ותשוקה  רצון של  ומצב  במעמד  נמצאים  וטף , נשים  אנשים  בנ"י, כל  וכאשר 

שיהיו – ענין ובאיזה  ליגן"), נאר  זאלן זיי וואס  ("אין מונחים  שיהיו ומצב  מעמד  שבאיזה  ָָָובפרט 
רצונם  הרי, ומחשבה , דיבור  במעשה  עסוקים   הרמב "ם (כפס "ד  כדבעי גם 66הוא  כולל  ,(

המשיח  לביאת  והצפי' והתשוקה  להרצון –בנוגע 

בודאי     ,צדקנו משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  להביא  –

שהקב "ה  אלא  עוד  קוב "ה ולא  עביד  "מאי שואלים  שכאשר  כך , כדי עד  בנ"י, של  רצונם  למלא 
"קא ב  הוא : המענה  שעתא ", ואמר ההיא   "67 שבנ"י כך  על  שמח  שהקב "ה  היינו, ,

הגאולה  את  ולהביא  הקיצין") כל  "כלו שכבר  (לאחרי הארוך  הגלות  את  לסיים  ופס "ד  עצה  לו נותנים 
והשלימה . האמיתית 

 בתשרי בתשיעי ממש , ומיד  תיכף  בפועל  יתקיים  אלא  ח "ו, זמן לכמה  הדבר  ידחה  שלא  – והעיקר 
" שלה  שהרמז ה 'תשנ"ב , "פלאות נת הא י'שנת  כל "פלאות ה ", מכל  "בכל  ,68כל ",

ואומר  באצבעו ו"מראה  צדקנו, משיח  ונכנס  הדלת  נפתחת  שמיד  כיון ב "רמזים ", צורך  שאין ובאופן
משיחא ,69זה " מלכא  דוד  משיח ", בא  "הנה  ,

גואל  הוא  ראשון "גואל  רבינו, משה  עם  יחד  המלך , דוד  זיידע ") עלטער  עלטער  ("זיין זקנו עמו ויחד 
מעלה ,70אחרון" של  פמליא  וכל  המלאכים  עם  יחד  ,

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו בנ"י, כל  את  שמיא "71ולוקחים  ענני "עם  – אותם  ומביאים  ,72

הקודש , עיר  לירושלים  הקדושה , לארצנו –

אחד ",– ה ' אלקינו ה ' ישראל  "שמע  אמירת  [לאחרי בירושלים " הבאה  "לשנה  לאמירת  להמתין מבלי
ז"פ ] האלקים " הוא  ו"ה ' ג "פ , ועד " לעולם  מלכותו כבוד  שם  "ברוך   לירושלים שבאים  כיון ,

 73יוהכ "פ–

הקדשים , לקדש  עד  השלישי, המקדש  לבית  הקודש , להר 

 שלכן – וכנס "י) דהקב "ה  (הנישואין לבו" שמחת  ויום  חתונתו "יום  את  חוגגים  הקדשים ) (בקדש 
המטות " "חדר  בשם  הקדשים  קודש  חד "74נקרא  כולא  וקוב "ה  "ישראל  נעשים  שבו לפי היינו,75, ממש ,

כמ "ש  ראי', של  באופן רק  רואו 76לא  עיניך  "אחד "והיו ממש , חד  שנעשים  באופן אלא  מוריך ", את  ת 
יגשו" אחד "77באחד  לבשר  ש "והיו ועד  ,78,

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

ספ"ב.66) גירושין הל '
ב.67) נט , ב"מ 
ששייכת 68) – ואילך ) סע"ב טז, ב"ב (ראה האבות ברכת

את  שברך  "כמו המזון: בברכת כמ "ש מישראל , לכאו"א גם
– אותנו" יברך  כן כל  מכל  בכל  ויעקב יצחק אברהם אבותינו

הם  (שגם וטף נשים אנשים מישראל , ואחת אחד  מברכים *כל 
המזון  ).**ברכת

ב.69) טו, בשלח  פרש"י  ספכ "ג . שמו"ר בסופה. תענית ראה
וש"נ.70) ואילך . 8 ע' חי "א לקו"ש ראה
ט .71) יו"ד , בא

א.72) צח , סנהדרין וראה יג . ז, דניאל 
תיכף 73) לירושלים שבאים אדמו"ר מו"ח  כ "ק פירוש ע"ד 

סה"ש ומיד , (ראה בירושלים הבאה לשנה כבר נמצאים
.(83 ע' ריש תש"ה

ובפרש"י .74) ב יא, ֿ ב מלכים
א.75) עג , זח "ג  ראה
פל "ו.76) תניא וראה כ . ל , ישעי '
ח .77) מא, איוב
כד .78) ב, בראשית

             
                  

                    
    

     

: השלימות בתכלית  יוהכ "פ  עניני שאר  גם  נעשים  ועי"ז
כהונה , בבגדי לבוש  בהיותו גדול  כהן ע "י המקדש  בבית  יוהכ "פ  עבודת  פרטי לכל  בנוגע  – לראש  לכל 

ולתפארת " לעבודה 49"לכבוד  והחינוך  הלימוד  כבר  להתחיל  צריך  הי' לפנ"ז ימים  ששבעה  וכיון 50(אע "פ  ,
ב "ד  ע "י נעשה  זה  היעוד 51שענין להתקיים  לפנ"ז כבר  צריך  הי' ויועציך 52, כבראשונה  שופטיך  "ואשיבה 

כבתחלה ").

ועוד : זאת 

תענית  מסכת  בסיום  במשנה  איתא  – יוהכ "פ  של  ענינו "יום 53אודות  תורה ", מתן זה  חתונתו "ביום  :
האחרונות " לוחות  בו שניתנו .54הכפורים 

כידוע  – עילאה  תשובה  היא  ששלימותה  דיוהכ "פ  התשובה  עם  זה  לקשר  עילאה 55[ויש  שתשובה 
עם  קשורה   נפלא "ביחוד  מתאחדים  והמושכל  המשכיל  שהשכל  המוחין, יחוד  פנימי, יחוד  ,

בגשמיות " כלל  נמצא  כערכו ולא  כמוהו יחוד  .56שאין

בשייכות  יותר  שמודגשת  – התענית  שלילת  השמחה : וענין התענית  שלילת  עם  גם  קשור  זה  וענין
בכפליים  ונענש  חוטא  אומנתו) כשתורתו (ובפרט  תורה  בעל  שהוא  "מי כי, התורה , מחמת 57ללימוד  כי

כראוי" בתורה  לעסוק  יוכל  לא  התענית  רבה "58חלישות  "בשמחה  היא  עילאה  שתשובה  – השמחה  וענין ;
].59דוקא 

האחר  לוחות  הן – תורה  דמתן השלימות  עם  קשורה  יוהכ "פ  של  שהשלימות  מובן והן ומזה  ונות ,
לוחות  שברי עם  ביחד  הראשונות , (והמשולש )60לוחות  השלישי בביהמ "ק  ענינים ) (ג ' כולם  שיתגלו ,

קדושות ), ג ' (שכולל  הקדשים  ובקדש 

תצא " מאתי חדשה  "תורה  – דמתןֿתורה  השלימות  לתכלית  ,61ועד 

תיכף  להיות  צריכה  והשלימה  האמיתית  שהגאולה  – הקב "ה  של  הראשונה  (תורה ) מההוראה  ומתחיל 
עין" כהרף  עיכבן "לא  ממש , .62ומיד 

 מכהנ"ל וההוראה  בפועל :63והלימוד  למעשה  בנוגע  וטף ) נשים  (אנשים  מישראל  לכאו"א 
יום  בכל  לו ד "אחכה  באופן המשיח  לביאת  והצפי' התשוקה  להיות  צריכה  כולה  השנה  בכל  אם 

רצון"64שיבוא " שב "עת  וכמה  כמה  אחת  על  – מהיום  ורגע  רגע  ובכל  יום , בכל  שיבוא  בזה , שהפירוש  ,
עוז. וביתר  שאת  ביתר  ומיד , תיכף  המשיח  לביאת  וצפי' תשוקה  להיות  צריכה 

רצון" ב "עת  יתירה  ובהדגשה   ד "אני בהענין אלול  דחודש  העבודה  כללות  לאחרי –
לי" ודודי יהי'65לדודי שבו להזמן והצפי' התשוקה  יותר  נרגשת  שאז – ודודי לדודי ד "אני הענין

לי" .צדקנו משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  בגאולה  ,
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ֿ מ .49) ב כח , תצוה
ה"ה.50) פ"א יוהכ "פ עבודת הל ' רמב"ם א. יד , יומא
שם.51) רמב"ם א. יח , יומא
כו.52) א, ישעי '
בימות 53) תעניות עניני  דכל  הסיום על  מהרמז להעיר

ולא  המשיח , לימות ליבטל  עתידים האלו הצומות "כל  המשיח :
ושמחה, ששון וימי  טובים ימים להיות עתידים שהם אלא עוד 
לששון  יהודה לבית יהי ' וגו' צום צבאות ה' אמר כה שנאמר
סוף  (רמב"ם אהבו" והשלום והאמת טובים ולמועדים ולשמחה

תעניות). הלכות
שם.54) פרש"י 
ואילך .55) ספ"ח  אגה"ת תניא
פ"ה.56) תניא
יא,57) (תענית חוטא" נקרא בתענית היושב ש"כל  לכך  נוסף

א).

פ"ג .58) אגה"ת תניא
פי "א.59) שם
ד "שבהם60) העילוי  מודגש ,פז (שבת ששברת"

ואילך ). 248 ע' חכ "ו לקו"ש וראה א.
ג .61) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
מא.62) יב, בא ופרש"י  מכילתא
מעניני63) אפילו הוראה ללמוד  מהצורך  וק"ו במכ "ש

דבר  שכל  ובכ "מ ) אייר. ט ' יום" ("היום הבעש"ט  כתורת העולם,
אליו, ושייך  פרטית, בהשגחה הוא שומע או רואה שיהודי 
קידושין), (סוף קוני " את לשמש נבראתי  "אני  בריאתו, לתכלית

לקונו. בעבודתו הוראה מזה ללמוד  שצריך 
(64397 ע' חכ "ג  לקו"ש וראה העיקרים. מי "ג  הי "ב עיקר
ואילך .
ובכ "מ .65) ואילך . א לב, ראה לקו"ת וראה ג . ו, שה"ש



נד     

העולם  בכל  גם  נמשך  שנעשה 79ומזה  – בתחתונים ית ' בדרושי 80לו (כמבואר  "דירה " של  שענינה  ,
היחוד 81חסידות  ענין [ואדרבה : ללבושים  זקוק  שאינו באופן וגם  עצמותו, בכל  הדירה  בעל  מתגלה  שבה  (

בבגדה " והיא  בבגדו ש "הוא  באופן ולא  דוקא , לבושים  בלא  צ "ל  אחד " לבשר  כמ "ש 82ד "והיו "לא 76],
ולבוש " בכנף  ממך  יתכסה  "שלא  מוריך ", עוד  ד "והיו 83יכנף  ומצב  המעמד  נעשה  העולם  בכל  שגם  כך , ,

חודר  שה "אחד " – אחד " להיות לבשר  והנעשה , והנוצר  הנברא  יש  של  ה "בשר " את  דורך ") ("נעמט 
האמיתי  היש  עם  .84לאחדים 

 יום את  המקדש  בבית  שחוגגים  לפני בביהמ "ק ועוד  אוכלים  הסעודה 85בתשרי, את 
עתה , לאכול  שמתכוננים  בתשרי

המפסקת – הסעודה  (ובעיקר ) והן סעודות ), שתי עתה  שיאכלו אלה  (אצל  הראשונה  הסעודה  86הן

בתשיעי") ושותה  ד "האוכל  העילוי בעיקר  בה  מודגש  ולכן לעשירי, –(שסמוכה 

המשומר , ויין הבר  ושור  הלויתן את  אלא ) סתם , ויין ובשר  דגים  רק  (לא  ושותים  אוכלים  זו ובסעודה 

בראשותו  פארבריינגען") חסידישן א  מיט  סעודה  חסידישע  ("א  חסידית  והתוועדות  סעודה  ַַַונעשית 
דורנו, נשיא  של 

מקומו;– וממלא  יחידו בנו שהוא  – אביו מקומם : ממלא  שהוא  שלפניו נשיאינו רבותינו עם  ביחד 
ד "לכתחילה 87זקנו  באופן היתה  שהנהגתו – מקומו) ממלא  הי' שנקרא 89אריבער "88(שאביו – זקנו אבי ;

צדק  שענינו 90צמח  "דובער ", ששמו האמצעי, אדמו"ר  – זקנו וזקן צדקנו; משיח  נקרא  שבהם  שמות  ב ' ,
"דוב " בבשר "91של  הענינים 92ש "מסורבל  כל  המשכת  על  שמורה  ,( בבשר ומסורבל  (בבשר ,

–93דוקא 

הזמן  לאחרי גם  אריין") איר  ציט  ("מען וההתוועדות  הסעודה  בעריכת  ––94וממשיכים  ַ
המקדש "), בית  בנין זה  לבו, שמחת  וביום  (יוהכ "פ ) חתונתו ("ביום  השלישי ביהמ "ק  בחנוכת 

. נותנין ושותין שאוכלין "לאחר  – הסעודה  של  .ובסיומה  ברכה  של  כוס  לו. אומר  . דוד)
לברך " נאה  ולי אברך  אני להן אומר  וברך , טול  משיחא ) ,95מלכא 

. "ברוך  היא  בעל והברכה  שיברך  כדי מברך  ("אורח  הבית  לבעל  הברכה  שזוהי משלו", שאכלנו .
וביכלתו 96הבית " שבכחו כולו, העולם  דכל  הבעה "ב  הקב "ה , זה 97), ברגע  ליש  מאין 98מתהוה 

בנ"י. וכל  מבנ"י כאו"א  ועאכו"כ  הענינים , וכל  והספרים  ה "שטענדער "
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ש"ממנה 79) שתי '" ה"אבן נמצאת הקדשים שבקדש כיון
ב). נד , (יומא העולם" כל  הושתת

תנחומא 80) ובכ "מ .ראה שם. תניא ועוד . טז. נשא
וש"נ.81) רמא. ע' ח "ב מלוקט  סה"מ  ראה
א.82) מח , כתובות ראה
שם.83) תניא
ובכ "מ .84) ג . מג , בשלח  לאדהאמ "צ ביאוה"ז ראה
קדשים,85) אכילת העיקרית, אכילתם שמקום הכהנים כמו

ב"חדר  אפילו ושתו שאכלו מצינו, מזו וגדולה המקדש. בבית  הוא
שם  להתחבא כשהוצרכו – הקדשים" קדשי  עליית "בית המטות",
לאכול  גם הוכרחו ובמילא שם), (מ "ב המלכות גזירת מפני 

שם. ולשתות
וכדלקמן 86) ס"ה, (כנ"ל  לצום יצטרכו לא שאם אלא,

לצום. ושתי ' אכילה בין שמפסקת סעודה זו תהי ' לא – בפנים)
בתשרי .87) – "אחד " – בי "ג  שלו ההילולא שיום
תריז.88) ע' ח "א מוהריי "צ אדמו"ר ֿ קודש אגרות ראה
העולם 89) את לשנות – בעולם להפעולה בנוגע גם כולל 

באופן  רק ולא אריבער", ד "לכתחילה באופן יתנהג  הוא שגם
זאגט  וועלט  "די  (כפתגמו: וכך  כך  סבור עצמו מצד  ָשהעולם

מצד  העולם שגם מזה, יתירה אלא אחרת, מתנהג  ואעפ"כ  כו'")
אריבער". "מלכתחילה שצ"ל  סבור עצמו

בעניני90) דינים ופסקי  ותשובות שאלות – ספריו ע"ש
בפועל . במעשה הלכה

גם 91) שחודר בלע"ז, שנקרא כפי  – "בער" ובמיוחד  כולל 
– אחת תיבה שנעשים ובאופן אומות, דשבעים בלשונות

"דובער".
וש"נ.92) רע"א. יא, מגילה ראה
דמסורבל 93) לאופן ועד  בבשר, הסעודה – בנדו"ד  גם כולל 

ויין. דגים הסעודה, עניני  בשאר ומסורבל  בבשר,
המותרת 94) בשעה בה התחילו שאם חסידית סעודה ככל 

ובאופן  הסעודה, עריכת על  ציווי  שישנו בנדו"ד , (ועאכו"כ 
גם  בה ממשיכים ימים"), ב' שיעור "כפי  לתושי '", ד "כפלים
או"ח  אדה"ז שו"ע (ראה שלאחרי ' התפלה זמן שמגיע  לאחרי 

ס"ט ). סרע"א
ב.95) קיט , פסחים
א.96) מו, ברכות
ס"כ .97) אגה"ק תניא ראה
פ"א.98) שעהיוה"א שם ראה



נה          

 שהוא כפי דעשירי השלימות  (וגם  בתשרי ודעשירי בתשרי דתשיעי השלימות  תכלית  שתהי' ויה "ר 
בתשיעי),

עמך " חובי על  ותכפר  ותשבוק  "תשרי תשרי: חודש  של  ענינו דכללות  השלימות  תכלית  ביטול 99וכן ,
והשלימה , האמיתית  הגאולה  ובאה  הגלות  בטל  ובמילא  הגלות , דסיבת  ֿ רצויים  הבלתי הענינים  כל 

בנ"י, וכללות  מבנ"י דכאו"א  העלי' ועאכו"כ  המקומות , ודכל  הזמנים  דכל  העלי' גם  נעשית  ועי"ז
למעלה , שמתעלים  ועבודתינו" "מעשינו ע "י שנעשו הבירורים  עניני וכל 

הארץ " ותשמע  גו' השמים  "האזינו השבוע : בפרשת  הכתוב  לשמים 100ובלשון מקרוב ) (האזינו "קרוב  ,
הארץ " מן מרחוק ) (תשמע  רמ "ח 101ורחוק  בכל  וחזק , בריא  בגוף  נשמה  בהיותו מישראל , שכאו"א  היינו, ,

גידים  ושס "ה  הארץ ",102אברים  מן ורחוק  לשמים  ש "קרוב  ומצב  במעמד  ה "ה  ,

הגשמי  בעוה "ז דוקא , למטה  וההתגלות  ההמשכה  – השוב  נעשה  הרצוא , שזהו"ע  העלי', ולאחרי
הבדלה  של  באופן אינו שהקב "ה  היינו, בתחתונים , ית ' לו דירה  שנעשה  ממנו, למטה  תחתון שאין
בכל  מתגלה  שבה  הדירה  על  הסימן שזהו דוקא , למטה  שנמצא  באופן אלא  "אויבערשטער ", למעלה ,

ס "ח ). (כנ"ל  ממש  חד  דכולא  באופן בנ"י עם  מתאחד  ובה  עצמותו,

– העיקר  והוא  ועוד   גדול הכי ריקוד  מתוך  והשלימה  האמיתית  לגאולה  הכי הולכים  וניגון
ממש . ומיד  תיכף  גדולה , הכי הסעודה  ולאח "ז שמח ,

ז"ל . הרלוי"צ  לאביו הקפות  ניגון לנגן התחיל  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

לצדקה ]. ליתן דולר  של  שטר  הנוכחים  לכל  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  חילק  אח "כ 

•
      

      


מוגה  בלתי

וא  אהרן אל  דבר  לאמר , משה  אל  ה ' להם ,"וידבר  אמור  ישראל  בני את  תברכו כה  לאמר , בניו ל 
בני  על  שמי  את  ושמו שלום , לך  וישם  אליך  פניו ה ' ישא  ויחונך , אליך  פניו ה ' יאר  וישמרך , ה ' יברכך 

אברכם " ואני .1ישראל 

( מתחיל שמסיים  (במה  שלפנ"ז להסיום  בהמשך  היא  שההתחלה  הכלל  בהענין 2ע "פ  להתחיל  יש  –
בגמרא  שמצינו כהנים ), דברכת  (הסיום  אברכם " פירושים :3ד "ואני ב '

מסכים  והקב "ה  לישראל  מברכים  "כהנים  ב ) לכהנים ". מברך  והקב "ה  לישראל  מברכים  "כהנים  א )
ידם ". על 

ממ "ש  שלמדים  כפי – לכהנים  גם  ברכה  יש  בנ"י, על  קאי אברכם " ש "ואני להפירוש  "ואברכה 4[וגם 
מברכיך "3מברכיך " "ואברכה  נאמר  ֿ יהודי) אינו (אפילו אדם  לכל  בנוגע  אם  וק "ו: ובמכ "ש  בנוגע 5. ,

"ואברכה  ההבטחה  שישנה  וכמה  כמה  אחת  על  – כהנים  גופא  לוי ובשבט  לוי, שבט  גופא  ובבנ"י לבנ"י,
עוז]. וביתר  שאת  וביתר  מברכיך ",
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ח .99) פכ "ט , ויק"ר
האזינו.100) ר"פ
עה"פ.101) ספרי  ראה
מרובה 102) והגידים האברים שמספר נשים, אצל  ובהוספה

נשים  אצל  שההוספה ולהעיר, – א). מה, בכורות (ראה יותר
גבר" תסובב ש"נקבה לבוא דלעתיד  ומצב המעמד  עם קשורה

ובכ "מ ). ג . טו, שה"ש לקו"ת וראה כא. לא, (ירמי '
ואילך .1) כב ו, נשא – כהנים ברכת נוסח 
יב.2) פ"ק, ב"ר ראה
סע"א.3) מט , חולין
ג .4) יב, לך  לך 
שם.5) חולין – ואברכה תוד "ה ראה

     

העולם  בכל  גם  נמשך  שנעשה 79ומזה  – בתחתונים ית ' בדרושי 80לו (כמבואר  "דירה " של  שענינה  ,
היחוד 81חסידות  ענין [ואדרבה : ללבושים  זקוק  שאינו באופן וגם  עצמותו, בכל  הדירה  בעל  מתגלה  שבה  (

בבגדה " והיא  בבגדו ש "הוא  באופן ולא  דוקא , לבושים  בלא  צ "ל  אחד " לבשר  כמ "ש 82ד "והיו "לא 76],
ולבוש " בכנף  ממך  יתכסה  "שלא  מוריך ", עוד  ד "והיו 83יכנף  ומצב  המעמד  נעשה  העולם  בכל  שגם  כך , ,

חודר  שה "אחד " – אחד " להיות לבשר  והנעשה , והנוצר  הנברא  יש  של  ה "בשר " את  דורך ") ("נעמט 
האמיתי  היש  עם  .84לאחדים 

 יום את  המקדש  בבית  שחוגגים  לפני בביהמ "ק ועוד  אוכלים  הסעודה 85בתשרי, את 
עתה , לאכול  שמתכוננים  בתשרי

המפסקת – הסעודה  (ובעיקר ) והן סעודות ), שתי עתה  שיאכלו אלה  (אצל  הראשונה  הסעודה  86הן

בתשיעי") ושותה  ד "האוכל  העילוי בעיקר  בה  מודגש  ולכן לעשירי, –(שסמוכה 

המשומר , ויין הבר  ושור  הלויתן את  אלא ) סתם , ויין ובשר  דגים  רק  (לא  ושותים  אוכלים  זו ובסעודה 

בראשותו  פארבריינגען") חסידישן א  מיט  סעודה  חסידישע  ("א  חסידית  והתוועדות  סעודה  ַַַונעשית 
דורנו, נשיא  של 

מקומו;– וממלא  יחידו בנו שהוא  – אביו מקומם : ממלא  שהוא  שלפניו נשיאינו רבותינו עם  ביחד 
ד "לכתחילה 87זקנו  באופן היתה  שהנהגתו – מקומו) ממלא  הי' שנקרא 89אריבער "88(שאביו – זקנו אבי ;

צדק  שענינו 90צמח  "דובער ", ששמו האמצעי, אדמו"ר  – זקנו וזקן צדקנו; משיח  נקרא  שבהם  שמות  ב ' ,
"דוב " בבשר "91של  הענינים 92ש "מסורבל  כל  המשכת  על  שמורה  ,( בבשר ומסורבל  (בבשר ,

–93דוקא 

הזמן  לאחרי גם  אריין") איר  ציט  ("מען וההתוועדות  הסעודה  בעריכת  ––94וממשיכים  ַ
המקדש "), בית  בנין זה  לבו, שמחת  וביום  (יוהכ "פ ) חתונתו ("ביום  השלישי ביהמ "ק  בחנוכת 

. נותנין ושותין שאוכלין "לאחר  – הסעודה  של  .ובסיומה  ברכה  של  כוס  לו. אומר  . דוד)
לברך " נאה  ולי אברך  אני להן אומר  וברך , טול  משיחא ) ,95מלכא 

. "ברוך  היא  בעל והברכה  שיברך  כדי מברך  ("אורח  הבית  לבעל  הברכה  שזוהי משלו", שאכלנו .
וביכלתו 96הבית " שבכחו כולו, העולם  דכל  הבעה "ב  הקב "ה , זה 97), ברגע  ליש  מאין 98מתהוה 

בנ"י. וכל  מבנ"י כאו"א  ועאכו"כ  הענינים , וכל  והספרים  ה "שטענדער "
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ש"ממנה 79) שתי '" ה"אבן נמצאת הקדשים שבקדש כיון
ב). נד , (יומא העולם" כל  הושתת

תנחומא 80) ובכ "מ .ראה שם. תניא ועוד . טז. נשא
וש"נ.81) רמא. ע' ח "ב מלוקט  סה"מ  ראה
א.82) מח , כתובות ראה
שם.83) תניא
ובכ "מ .84) ג . מג , בשלח  לאדהאמ "צ ביאוה"ז ראה
קדשים,85) אכילת העיקרית, אכילתם שמקום הכהנים כמו

ב"חדר  אפילו ושתו שאכלו מצינו, מזו וגדולה המקדש. בבית  הוא
שם  להתחבא כשהוצרכו – הקדשים" קדשי  עליית "בית המטות",
לאכול  גם הוכרחו ובמילא שם), (מ "ב המלכות גזירת מפני 

שם. ולשתות
וכדלקמן 86) ס"ה, (כנ"ל  לצום יצטרכו לא שאם אלא,

לצום. ושתי ' אכילה בין שמפסקת סעודה זו תהי ' לא – בפנים)
בתשרי .87) – "אחד " – בי "ג  שלו ההילולא שיום
תריז.88) ע' ח "א מוהריי "צ אדמו"ר ֿ קודש אגרות ראה
העולם 89) את לשנות – בעולם להפעולה בנוגע גם כולל 

באופן  רק ולא אריבער", ד "לכתחילה באופן יתנהג  הוא שגם
זאגט  וועלט  "די  (כפתגמו: וכך  כך  סבור עצמו מצד  ָשהעולם

מצד  העולם שגם מזה, יתירה אלא אחרת, מתנהג  ואעפ"כ  כו'")
אריבער". "מלכתחילה שצ"ל  סבור עצמו

בעניני90) דינים ופסקי  ותשובות שאלות – ספריו ע"ש
בפועל . במעשה הלכה

גם 91) שחודר בלע"ז, שנקרא כפי  – "בער" ובמיוחד  כולל 
– אחת תיבה שנעשים ובאופן אומות, דשבעים בלשונות

"דובער".
וש"נ.92) רע"א. יא, מגילה ראה
דמסורבל 93) לאופן ועד  בבשר, הסעודה – בנדו"ד  גם כולל 

ויין. דגים הסעודה, עניני  בשאר ומסורבל  בבשר,
המותרת 94) בשעה בה התחילו שאם חסידית סעודה ככל 

ובאופן  הסעודה, עריכת על  ציווי  שישנו בנדו"ד , (ועאכו"כ 
גם  בה ממשיכים ימים"), ב' שיעור "כפי  לתושי '", ד "כפלים
או"ח  אדה"ז שו"ע (ראה שלאחרי ' התפלה זמן שמגיע  לאחרי 

ס"ט ). סרע"א
ב.95) קיט , פסחים
א.96) מו, ברכות
ס"כ .97) אגה"ק תניא ראה
פ"א.98) שעהיוה"א שם ראה



נו         

שגם  כיון אברכם ", ב "ואני הפירושים  דב ' והשייכות  הקשר  מודגש  בדוגמת ובנדו"ד  הם 
 הרמב "ם מפס "ד  כמובן –6. ואיש  איש  כל  אלא  בלבד  לוי שבט  אותו "ולא  רוחו נדבה  אשר  .

. ה ' לפני לעמוד  להבדל  מדעו האדם ,והבינו בני בקשו אשר  הרבים  החשבונות  עול  צוארו מעל  ופרק  .
ובפרט  אומנתם , שתורתם  הישיבה , תלמידי של  ההנהגה  שזוהי – וכו'" קדשים  קדש  נתקדש  זה  הרי
מו"ח  מכ "ק  ששמענו ההוראות  פרטי  ככל  ברוחה , ומתנהגים  תמימים  תומכי  בישיבת  שלומדים  תלמידים 

הווסדה  מיום  הישיבה  של  ֿ פועל  המנהל  דורנו, נשיא  הזה 7אדמו"ר  היום  .8ועד 

" לדל מלחמו נתן כי יבורך  הוא  עין ד "טוב  הענין מצד  – בהברכה  יתירה  :9והוספה 
נאמר  זה  רבינו פסוק  משה  תורה 10על  שענינו הישיבות ,11, תלמידי ובנדו"ד , תורה , לומדי בכל  ודוגמתו ,

. עין ד "טוב  באופן היא  לחם שהנהגתם  שנקראת  התורה  על  (דקאי מלחמו נתן כי ובשר 12. דם  ונעשית  ,
לדל "13כבשרו  "לחמו") "דל "14, של  ומצב  במעמד  נמצאים  אליהם  שבערך  לאלה  גם  ,15.

של  ֿ פועל  המנהל  הוראת  ע "פ  שמתנהגים  תמימים , תומכי ישיבת  לתלמידי בנוגע  יתירה  ובהדגשה 
. עין ד "טוב  הענין ביותר  מודגש  הי' שאצלו דל ".הישיבה , מלחמו נתן כי .

בגשמיות  להם  המצטרך  בכל  בהברכות  עוז וביתר  שאת  ביתר  שניתוסף  – יבורך " הוא  עין ו"טוב 
. עין ד "טוב  הענין קיום  בשביל  להם  בהמצטרך  ובמיוחד  כולל  ובגשמיות , וברוחניות  נתן וברוחניות  כי .

כדבעי. לדל " מלחמו

("יבורך " ונמשך  נברך  ית ', ומהותו עצמותו האמיתי, ש "הוא " – יבורך " ד "הוא  הענין לשלימות  ועד 
והמשכה  ברכה  בנ"י 16מלשון לכל  הברכות  ממקור  הברכות  כל  בהמשכת  ניתוסף  שעי"ז למטה , בגלוי (

הוא  "הנשיא  הדור , נשיא  ע "י ומתגלות  שנמשכות  אליהם ), והשייכים  ביתם  בני הישיבות , מתלמידי (החל 
אדם "17הכל " קרויין "אתם  בנ"י, ובפרט  הדור , אנשי ועאכו"כ  הדור , עניני כל  שכולל  "אדמה 18, ע "ש  ,

ממש "19לעליון" ממעל  אלקה  "חלק  שהיא  נשמתם  מצד  בריא .20, בגוף  בריאה  נשמה  בגופם , גם  ונרגש  ,

: יותר ובפרטיות 
דתורה  נגלה  הן התורה , בלימוד  ומופלגה  רבה  הצלחה  – לתורה  בנוגע  היא  הברכה  ועיקר  התחלת 

התורה , פנימיות  והן

הגדולים "– המאורות  "שני נתלו שבו בשבוע  הרביעי ביום  דיוהכ "פ  בהקביעות  גם  ,21וכמרומז
אור " ("תורה  שבתורה  הענינים  ב ' על  שבע "פ 22שרומז ותורה  שבכתב  תורה  ופנימיות 23), דתורה  נגלה  ,

–24התורה 

אחת " "תורה  יחד , ופנימיות ) (נגלה  כיון 25ושניהם  תמימים ", "תומכי הישיבה  של  בשמה  כמודגש  ,
החסידות  ותורת  הנגלית  תורה  ה ' תורת  להיות  הישיבה  ,"26ש "מטרת 
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בסופן.6) ויובל  שמיטה הל '
הדור 7) נשיא של  מקומו) ממלא (ובמילא יחידו בנו הי ' שאז

ההם. בימים
זזה 8) לא קדושה שהרי  נצחים, ולנצח  לעד  לבוא, לעתיד  וגם

הלוך  ואדרבה, ז"ך ), לסי ' ביאור אגה"ק תניא (ראה ממקומה
ערוך . שבאין לעילוי  ועד  ואור, ומוסיף

ט .9) כב, משלי 
א.10) לח , נדרים
וש"נ.11) ד . פ"ל , שמו"ר ראה
ועוד .)12 סע"א. נז, ברכות ראה

פ"ה.13) תניא ראה
בעבודה 14) ד "דל " הענין ישנו אצלם שגם לכך  נוסף

תהי '". לכל  כעפר "ונפשי  הביטול , ענין – הרוחנית
ומצבו 15) מעמדו לידע אפשר אי  דבר של  שלאמיתו ובפרט 

(פסחים  חבירו" של  בלבו מה יודע אדם "אין שהרי , הזולת, של 

דלבא, רעותא שבלב, לעבודה בנוגע ובמיוחד  כולל  רע"ב), נד ,
כו'. הלב לפנימיות ועד 

ובכ "מ .16) ג . לז, מקץ תו"א ראה
כא.17) כא, חוקת פרש"י 
רע"א.18) סא, יבמות
ועוד .19) רע"א. ג , של "ה ראה
רפ"ב.20) תניא
טז.21) א, בראשית
כג .22) ו, משלי 
וש"נ.23) ואילך . 10 ע' ח "ל  לקו"ש ראה
וש"נ.24) ואילך . 37 ע' ח "ו לקו"ש ראה
ע'25) ח "ד  תשמ "ט  .408 ע' ח "ב תשמ "ח  התוועדויות ראה

וש"נ. .313
כה.26) ע' ח "א "התמים"



נז          

היא  חיים  "עץ  נאמר  שעליהם  תמימים ), (תומכי דאורייתא  לתמכין בנוגע  גם  ומופלגה  רבה  והצלחה 
מאושר " ותומכי' בה  מראשו 27למחזיקים  אלא  מאושר  תקרי "אל  לאורייתא "28, תמכין ,29אינון

התורה  ע "י (שנברא  בעולם  גם  נמשך  אחד ")30ומהתורה  "ה ' עם  (הקשורה  אחת " ד "תורה  שהגילוי – (
בארץ " (גם ) – אחד  "גוי ישראל , ע "י ונמשך  העולם 31חודר  בכל  ובשביל 32, התורה  בשביל  (שנברא 

כמ "ש 33ישראל  אחד ", ד "ה ' המציאות  בו שתתגלה  ,(34" רק  ולא  לעולם ", הוי' גם "ואמת  אלא  עולם ",
"( לדומם עד  והצומח  החי במין גם  אלא  המדבר , במין רק  ולא  בבנ"י, רק  (לא  כולו העולם  שבכל  עולם ",

מלבדו" עוד  "אין – הוי'" ה "אמת  עוד "35יתגלה  "אין מזה , ויתירה  ,36.

בשנה " "אחת  – יוהכ "פ  של  ענינו עם  זה  לקשר  ה "אחת "37ויש  והמשכת  גילוי על  שרומז (ע "י 38–
העולם  גדר  המקום ), ענין עם  גם  (שקשור  הזמן ענין "בשנה ", גם  שבתורה ) שנעשים 39ה "אחת " ובאופן ,

ממש  חד  הם  האמיתי והיש  הנברא  שהיש  "אחת ", .40מציאות 

 ישראל כלל  בתוככי תמימים , תומכי ישיבת  תלמידי – בכם  שיקויים  ד "אתם 41ויה "ר  הענין –
היום  אלקיכם "42נצבים  ה ' לפני ,43כולכם 

מלך " "נצב  מלשון – רבנן"44"נצבים " מלכי "מאן התורה ,45, בלימוד  שמתעסקים  אלה  ,

פנימיות  מלשון "לפני" – אלקיכם " הוי' ש "הוי'"46"לפני כפי גם  כולל  אלקיכם , דהוי' הפנימיות  ,
וחיותכם  כחכם  "אלקיכם ", ,47נעשה 

לרעך  "ואהבת  ישראל , אהבת  מתוך  בנ"י, כל  את  גם  שכוללים  – ד "כולכם " ,49כמוך "48ובאופן

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו בנ"י, שכל  – יחדיו 50ובפשטות  כולם  ובאים  מתקבצים  ,
ה ' "לפני – השלישי המקדש  ולבית  הקודש  להר  הקודש , עיר  לירושלים  הקדושה , לארצנו ("כולכם ")

אלקיכם ".

כידוע  – ליוהכ "פ  במיוחד  שייך  זה  במ "ש 51וענין יקימנו 52הפירוש  השלישי ביום  מיומיים  "יחיינו
אריכתא " ל "יומא  שנחשבים  (אע "פ  ר "ה  של  הימים  ב ' על  קאי ש "יומיים " לפניו", ו"יום 53ונחי' ,(

. ("נצבים  לפניו" ונחי' "יקימנו שבו יוהכ "פ , על  קאי ה 'השלישי" לפני השלישי.. בביהמ "ק  – אלקיכם ")
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יח .27) ג , משלי 
ג "כ 28) ש"נק' – ליוהכ "פ ד "מראשו" מהשייכות להעיר

(לקו"ת  ופנימיות" נשמה בחי ' והוא א) מ , (יחזקאל  בכתוב השנה
א). נח , ר"ה דרושי 

ואילך .29) 68 ע' תרצ"ט  סה"מ  וראה ב. נג , זח "ג 
ואילך .30) סע"א קסא, זח "ב ראה
ובכ "מ .31) ס"ט . אגה"ק תניא וראה ועוד . כג . ז, ֿ ב שמואל 
עיני32) תמיד  גו' אשר "ארץ – המיוחדת מהארץ ה'*החל 

העולם. בכל  גם נמשך  ידה ועל  יב), יא, (עקב בה" אלקיך 
התורה 33) בשביל  ראשית, ב' "בראשית", חז"ל : כדרשת

ר"פ  (פרש"י  ראשית שנקראו ישראל  ובשביל  ראשית שנקראת
ובכ "מ ). בראשית.

ב.34) קיז, תהלים
לה.35) ד , ואתחנן
(36.86 הערה 202 ע' חכ "ה לקו"ש וראה לט . שם,
לד .37) טז, אחרי  תצוה. ס"פ
א.38) יח , מנחות – אחת עד  מתוד "ה להעיר
ובכ "מ .39) פ"ז. שעהיוה"א תניא ראה
ובכ "מ .40) ג . מג , בשלח  לאדהאמ "צ ביאוה"ז ראה
שלאחרי41) (בהשיחה לעיל  האמורות הברכות על  נוסף

בתוככי כאן, מהנמצאים כאו"א גם נכללים שבה מנחה), תפלת
ישראל . כלל 

שהוא 42) יוהכ "פ ועד "ז נצבים), ר"פ (לקו"ת ר"ה על  דקאי 
.(28 הערה (כנ"ל  בפנימיות ר"ה בחי '

נצבים.43) ר"פ
ואילך .44) א'רא ס"ע נצבים אוה"ת וראה מח . כב, ֿ א מלכים
ב.45) רנג , זח "ג  סע"א. סב, גיטין ראה
ובכ "מ .46) סע"ד . יח , ראה לקו"ת ראה
(שמיני '47) שובה דשבת בהפטרה במ "ש הפירוש ע"ד 

שהוי ' אלקיך ", הוי ' עד  ישראל  "שובה יומין) כולהו מתברכין
ואילך . ב סד , ש"ש דרושי  לקו"ת (ראה וחיותך  כחך  אלקיך , נעשה

ובכ "מ ).
(שמו"ר 48) הקב"ה" זה תעזוב, אל  אביך  ורע "רעך  גם כולל 

ועוד ). רפכ "ז.
יח .49) יט , קדושים
ט .50) יו"ד , בא
סע"ב.51) סג , ר"ה דרושי  לקו"ת
ב.52) ו, הושע
ועוד .53) ס"ג . סת"ר או"ח  אדה"ז שו"ע

                  

         

שגם  כיון אברכם ", ב "ואני הפירושים  דב ' והשייכות  הקשר  מודגש  בדוגמת ובנדו"ד  הם 
 הרמב "ם מפס "ד  כמובן –6. ואיש  איש  כל  אלא  בלבד  לוי שבט  אותו "ולא  רוחו נדבה  אשר  .

. ה ' לפני לעמוד  להבדל  מדעו האדם ,והבינו בני בקשו אשר  הרבים  החשבונות  עול  צוארו מעל  ופרק  .
ובפרט  אומנתם , שתורתם  הישיבה , תלמידי של  ההנהגה  שזוהי – וכו'" קדשים  קדש  נתקדש  זה  הרי
מו"ח  מכ "ק  ששמענו ההוראות  פרטי  ככל  ברוחה , ומתנהגים  תמימים  תומכי  בישיבת  שלומדים  תלמידים 

הווסדה  מיום  הישיבה  של  ֿ פועל  המנהל  דורנו, נשיא  הזה 7אדמו"ר  היום  .8ועד 

" לדל מלחמו נתן כי יבורך  הוא  עין ד "טוב  הענין מצד  – בהברכה  יתירה  :9והוספה 
נאמר  זה  רבינו פסוק  משה  תורה 10על  שענינו הישיבות ,11, תלמידי ובנדו"ד , תורה , לומדי בכל  ודוגמתו ,

. עין ד "טוב  באופן היא  לחם שהנהגתם  שנקראת  התורה  על  (דקאי מלחמו נתן כי ובשר 12. דם  ונעשית  ,
לדל "13כבשרו  "לחמו") "דל "14, של  ומצב  במעמד  נמצאים  אליהם  שבערך  לאלה  גם  ,15.

של  ֿ פועל  המנהל  הוראת  ע "פ  שמתנהגים  תמימים , תומכי ישיבת  לתלמידי בנוגע  יתירה  ובהדגשה 
. עין ד "טוב  הענין ביותר  מודגש  הי' שאצלו דל ".הישיבה , מלחמו נתן כי .

בגשמיות  להם  המצטרך  בכל  בהברכות  עוז וביתר  שאת  ביתר  שניתוסף  – יבורך " הוא  עין ו"טוב 
. עין ד "טוב  הענין קיום  בשביל  להם  בהמצטרך  ובמיוחד  כולל  ובגשמיות , וברוחניות  נתן וברוחניות  כי .

כדבעי. לדל " מלחמו

("יבורך " ונמשך  נברך  ית ', ומהותו עצמותו האמיתי, ש "הוא " – יבורך " ד "הוא  הענין לשלימות  ועד 
והמשכה  ברכה  בנ"י 16מלשון לכל  הברכות  ממקור  הברכות  כל  בהמשכת  ניתוסף  שעי"ז למטה , בגלוי (

הוא  "הנשיא  הדור , נשיא  ע "י ומתגלות  שנמשכות  אליהם ), והשייכים  ביתם  בני הישיבות , מתלמידי (החל 
אדם "17הכל " קרויין "אתם  בנ"י, ובפרט  הדור , אנשי ועאכו"כ  הדור , עניני כל  שכולל  "אדמה 18, ע "ש  ,

ממש "19לעליון" ממעל  אלקה  "חלק  שהיא  נשמתם  מצד  בריא .20, בגוף  בריאה  נשמה  בגופם , גם  ונרגש  ,

: יותר ובפרטיות 
דתורה  נגלה  הן התורה , בלימוד  ומופלגה  רבה  הצלחה  – לתורה  בנוגע  היא  הברכה  ועיקר  התחלת 

התורה , פנימיות  והן

הגדולים "– המאורות  "שני נתלו שבו בשבוע  הרביעי ביום  דיוהכ "פ  בהקביעות  גם  ,21וכמרומז
אור " ("תורה  שבתורה  הענינים  ב ' על  שבע "פ 22שרומז ותורה  שבכתב  תורה  ופנימיות 23), דתורה  נגלה  ,

–24התורה 

אחת " "תורה  יחד , ופנימיות ) (נגלה  כיון 25ושניהם  תמימים ", "תומכי הישיבה  של  בשמה  כמודגש  ,
החסידות  ותורת  הנגלית  תורה  ה ' תורת  להיות  הישיבה  ,"26ש "מטרת 
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בסופן.6) ויובל  שמיטה הל '
הדור 7) נשיא של  מקומו) ממלא (ובמילא יחידו בנו הי ' שאז

ההם. בימים
זזה 8) לא קדושה שהרי  נצחים, ולנצח  לעד  לבוא, לעתיד  וגם

הלוך  ואדרבה, ז"ך ), לסי ' ביאור אגה"ק תניא (ראה ממקומה
ערוך . שבאין לעילוי  ועד  ואור, ומוסיף

ט .9) כב, משלי 
א.10) לח , נדרים
וש"נ.11) ד . פ"ל , שמו"ר ראה
ועוד .)12 סע"א. נז, ברכות ראה

פ"ה.13) תניא ראה
בעבודה 14) ד "דל " הענין ישנו אצלם שגם לכך  נוסף

תהי '". לכל  כעפר "ונפשי  הביטול , ענין – הרוחנית
ומצבו 15) מעמדו לידע אפשר אי  דבר של  שלאמיתו ובפרט 

(פסחים  חבירו" של  בלבו מה יודע אדם "אין שהרי , הזולת, של 

דלבא, רעותא שבלב, לעבודה בנוגע ובמיוחד  כולל  רע"ב), נד ,
כו'. הלב לפנימיות ועד 

ובכ "מ .16) ג . לז, מקץ תו"א ראה
כא.17) כא, חוקת פרש"י 
רע"א.18) סא, יבמות
ועוד .19) רע"א. ג , של "ה ראה
רפ"ב.20) תניא
טז.21) א, בראשית
כג .22) ו, משלי 
וש"נ.23) ואילך . 10 ע' ח "ל  לקו"ש ראה
וש"נ.24) ואילך . 37 ע' ח "ו לקו"ש ראה
ע'25) ח "ד  תשמ "ט  .408 ע' ח "ב תשמ "ח  התוועדויות ראה

וש"נ. .313
כה.26) ע' ח "א "התמים"



נח    

,זו דשנה  יוהכ "פ  להתחלת  בסמיכות  בפועל  יקויים  זה  שכל  – העיקר  והוא  ועוד 
בגימטריא – – כל " מכל  "בכל  בכל ", נפלאות  שנת  תהא  "הי ' השנה , של  בסימנה  להרמז בהתאם 

""54 בשופר ד "תקע  להענין בנוגע  והחתימה  הכתיבה  כבר  היתה  השנה  בראש  שכבר  מובן שמזה  ,
לארצנו" הארץ  כנפות  מארבע  יחד  וקבצנו גלויותינו לקבץ  נס  ושא  לחרותנו –גדול 

שנה  כל ", מכל  "בכל  בכל ", "נפלאות  בה ", ד "נפלאות  באופן כולה  השנה  דכל  ההמשך  נעשה  ובמילא 
והשלימה , האמיתית  הגאולה  שנת  – לראש  ולכל  הענינים , בכל  ומבורכת  טובה 

ממש . ומיד  תיכף 

•
      

מוגה  בלתי

 השבת יום  השבת , ביום  זו בשנה  חל  מהר "ש , אדמו"ר  של  ההילולא  יום  תשרי, 1י"ג 

שבין  הרצופים  הימים  שבעת  שבמשך  השבוע  ימי וכל  שובה  שבת  (לאחרי השנה  של  הפרטיים  מהשבתות 
האריז"ל  בכתבי כמבואר  כולה , השנה  כל  של  והימים  השבתות  את  הכוללים  ליוה "כ , ובהתאם 2ר "ה  ,(

שביניהם . והשייכות  הקשר  על  להתעכב  יש  לכך 
בזה : פרטים  וכמה 

דיום  והשייכות  בגימטריא הקשר  י"ג  – השבת  ליום  יום תשרי להיותו השבת  ליום  ושייכותו ,
כמ "ש  השבוע , ימי מכל  למעלה  שהוא  ומיוחד  אותו",3אחד  ויקדש  השביעי יום  את  אלקים  "ויברך 

חז"ל  קדושת 4ובלשון (משא "כ  הקב "ה  ע "י עצמה , מצד  בראשית )" ימי (מששת  וקיימא  "מקדשא  ששבת 
לזמני"5המועדים  דקדשינהו אינהו ששבת 6ש "ישראל  כידוע  ביותר , נעלית  היא  שהקדושה  אלא  עוד  ולא  ,(

בגרמי'" מלה  "קדש  וא "ו), (בלא  "קדש " .7נקראת 

והשייכות  הקשר   מעשיו "כל  ועליית  ושלימות  גמר  הוא  ההילולא  שיום  – השבת  ליום 
חייו" ימי כל  עבד  אשר  ועבודתו וכל 8ותורתו והארץ  השמים  "ויכולו שענינו השבת  ליום  ושייכותו ,

הבריאה .9צבאם " עניני כל  ועליית  ושלימות  גמר  ,

המיוחד  ודרכו עבודתו לאופן השבת  דיום  והשייכות  הקשר  גם  לבאר  יש  לזה , בעל ונוסף  של  ת 
המפורסם  כפתגמו אריבער ", "לכתחילה  – תשרי די"ג  ניט 10ההילולא  מ 'קען ווען אז זאגט  וועלט  "די :

כדלקמן. אריבער ", לכתחילה  מ 'דארף  אז זאג  איך  און אריבער , מען גייט  ארונטער 

 כמ "ש התענוג , ענין – השבת  יום  של  בענינו הביאור  בהקדם  עונג ":11ויובן לשבת  "וקראת 
גמר 12ידוע  לאחרי שמתענג  מאדם  עד "מ  הבריאה , ושלימות  גמר  עם  קשור  השבת  דיום  התענוג  שענין

מכח  החל  המלאכה , בעשיית  ומתלבשים  שלו הכחות  כל  יורדים  במלאכתו, שעוסק  בשעה  כי, מלאכתו,
ועד  ומדות , שכל  שבדבר ), והתענוג  הרצון מפני היא  במלאכה  להתעסקות  הסיבה  (שהרי והרצון התענוג 
לכח  עד  למעלה , ושרשם  למקורם  הכחות  כל  ועולים  חוזרים  מלאכתו שמסיים  ולאחרי המעשה , לכח 
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ואילך .54) סע"ב טז, לב"ב חת"ס חי ' ראה
עקב 1) (בעה"ט  רשית אותיות תשרי , בחודש היותו על  נוסף

תשרי . שבחודש השבתות בכל  הוא זה שענין יא), יא,
ועוד .2) במקומו. האריז"ל  סידור
ג .3) ב, בראשית
א.4) יז, ביצה
ויוה"כ .5) ר"ה גם כולל 
א.6) מט , ברכות

ב.7) צד , זח "ג 
זך .8) לסימן ביאור אגה"ק תניא
א.9) ב, בראשית

תריז.10) ע' ח "א מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק
יג .11) נח , ישעי '
ע'12) ח "ב תער"ב המשך  ואילך . ג  מב, בהר לקו"ת ראה

ובכ "מ . ואילך . א'ק



נט     

מעונג " למעלה  ("אין ממנו למעלה  שאין תחילה "13התענוג  במחשבה  מעשה  ד "סוף  שזהו"ע  ודוגמתו 14), .
העליונים , הכחות  בעשי' ומתלבשים  שיורדים  עי"ז היא  המעשה  ימי בששת  העולם  שבריאת  הקב "ה , אצל 

"כי בחי' מצד  היא  העולם  שבריאת  כידוע  והתענוג , להרצון הוא "15עד  הטוב ,16חסד  עצם  להיותו ,
להטיב  הטוב  התענוג .17ומטבע  בבחי' ומקורם  לשרשם  הכחות  כל  ועולים  חוזרים  השבת  וביום  ,

ועיקר : ועוד 

שבגמר  התענוג  גם  כולל  צבאם ", וכל  והארץ  השמים  "ויכולו השבת , דיום  הבריאה  שלימות  לאחרי
כתיב  – הבריאה  אלקים 3ושלימות  ברא  "לתקן""אשר  שפירושו האדם 18", עבודת  שע "י היינו, ,

שמתגלה  הבריאה , שבשלימות  התענוג  לגבי גם  יותר  גדול  עילוי ניתוסף   19 לעילוי (ועד 
הוא ". חסד  חפץ  "כי שמצד  מהתענוג גם  למעלה  ֿ ערוך ), שבאין

" הכתוב  בלשון גם  מודגש  זה  התענוגוענין שלימות  ומגלה  וממשיך  קורא  שיהודי עונג", לשבת 
חז"ל  בלשון וכמפורש  השבת , השבת ""כל 20ביום  מצ "ע 21את  השבת  דיום  התענוג  על  שנוסף  ,

בתענוג . יותר  נעלית  בחינה  ומגלה  שממשיך  השבת , את  יותר  עוד  ומענג  יהודי מוסיף  וקיימא "), ("מקדשא 

 ד הענין עם  השבת  דיום  והשייכות  הקשר  לבאר  יש  אריבער ":עפ "ז "לכתחילה 
עילוי  ופועל  כולה , מהבריאה  למעלה  שהוא  יהודי של  מעלתו גודל  מדגיש  השבת  יום  של  ענינו
חפץ  "כי בבחי' ההשתלשלות  דסדר  ומקור  לשורש  ועד  ההשתלשלות , סדר  בכל  כולה , בהבריאה  ושלימות 

הוא ". חסד  חפץ  ד "כי מהתענוג  גם  יותר  נעלה  תענוג  ומתגלה  נמשך  ידו שעל  הוא ", חסד 

" של  באופן היא  יהודי של  שעבודתו – אריבער " ד "לכתחילה  הענין תוכן גם  כל וזהו לגבי  "
"חפץ  בבחי' גם  ושלימות  הוספה  פועל  שיהודי ועד  הוא ", חסד  חפץ  "כי בחי' גם  כולל  השתלשלות , סדר 

איד  "א  חסד ", ." חסד חפץ  פון ענין דעם  (כביכול )

באופן  היא  העבודה ) התחלת  גם  אלא  העבודה , שלימות  רק  (לא  ההתחלה  שגם  אלא  עוד  ולא 
" מצד ד "אריבער ", הוא  ד "אריבער " שהענין כיון – "חלק אריבער " להיותו יהודי, של 

ממש " ממעל  כולו 22אלקה  בהעצם  תופסים  בהחלק  התפיסא  ע "י אשר , העצם , מן חלק  במהותו 23, ,
ית '. ועצמותו

בהתחלת  כמודגש  – כולה  הבריאה  בכל  פועלת  אריבער " ד "לכתחילה  באופן יהודי של  והנהגתו
שיטת  נפק "מ  למאי שלכאורה  (אף  כו'" זאג  איך  און כו' זאגט  וועלט  "די ההילולא  בעל  של  הפתגם 

הכל " הוא  ("הנשיא  נשיא  של  שענינו כיון כולו 24העולם ), העולם  בכל  גם  לפעול  מתגלה 25) ידו שעל  –
כולה  הבריאה  בכל  " המוחלט ואפס  מאין יש  לברוא  ויכלתו בכחו לבדו שזהו"ע 26ש "הוא  ,

ורגע  רגע  בכל  ומתחדשת  (שחוזרת  "לכתחילה " ההתהוות , שהתחלת  אריבער ", היא 27ד "לכתחילה  ,(
העצמות . כח  "אריבער ", הענינים , מכל  למעלה 
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מ "ד .13) פ"ב יצירה ספר
דודי ".14) "לכה פיוט 
(ראה 15) התענוג  שהו"ע הרצון, פנימיות דייקא, "חפץ"

ובכ "מ ). ד . כח , שה"ש לקו"ת
ח .16) ז, מיכה
בהערה.17) 334 ע' חכ "ד  בלקו"ש נסמן
ובפרש"י .18) ו פי "א, ב"ר ראה
כו"כ 19) ישנם גופא בעונג  אבל , מעונג ", למעלה "אין שהרי 

שבעניני מהעונג  בפשטות גם כמובן עילוי , אחר בעילוי  דרגות
ֿ יהודים. אינם אצל  גם העולם

סע"א.20) קיח , שבת
ר"ס 21) או"ח  ואדה"ז (טושו"ע ושתי ' אכילה בעונג  מענגו

ותורה. תפלה רוחניים, בענינים התענוג  על  נוסף רמב),
רפ"ב.22) תניא
וש"נ.23) סקט "ז. הוספות כש"ט 
כא.24) כא, חוקת פרש"י 
הענינים,25) מכל  הבדלה של  באופן ה"ה עצמו שמצד  אף

שאפילו  העם", מכל  גבוה ומעלה "משכמו ב) ט , (ש"א כמ "ש
שבראש  המוחין מבחי ' (שלמטה העם,*"שכמו" מכל  גבוה (

הראש  שע"ג  הכתר לבחי ' ועד  והגולגולת, הראש בחי ' ועאכו"כ 
המלוכה. ענין תלוי  שבו בראשו") מלכות כתר ניתן ("ואשר

ס"כ .26) אגה"ק תניא
בתחלתו).27) שעהיוה"א (תניא הבעש"ט  כתורת

                 

    

,זו דשנה  יוהכ "פ  להתחלת  בסמיכות  בפועל  יקויים  זה  שכל  – העיקר  והוא  ועוד 
בגימטריא – – כל " מכל  "בכל  בכל ", נפלאות  שנת  תהא  "הי ' השנה , של  בסימנה  להרמז בהתאם 

""54 בשופר ד "תקע  להענין בנוגע  והחתימה  הכתיבה  כבר  היתה  השנה  בראש  שכבר  מובן שמזה  ,
לארצנו" הארץ  כנפות  מארבע  יחד  וקבצנו גלויותינו לקבץ  נס  ושא  לחרותנו –גדול 

שנה  כל ", מכל  "בכל  בכל ", "נפלאות  בה ", ד "נפלאות  באופן כולה  השנה  דכל  ההמשך  נעשה  ובמילא 
והשלימה , האמיתית  הגאולה  שנת  – לראש  ולכל  הענינים , בכל  ומבורכת  טובה 

ממש . ומיד  תיכף 

•
      

מוגה  בלתי

 השבת יום  השבת , ביום  זו בשנה  חל  מהר "ש , אדמו"ר  של  ההילולא  יום  תשרי, 1י"ג 

שבין  הרצופים  הימים  שבעת  שבמשך  השבוע  ימי וכל  שובה  שבת  (לאחרי השנה  של  הפרטיים  מהשבתות 
האריז"ל  בכתבי כמבואר  כולה , השנה  כל  של  והימים  השבתות  את  הכוללים  ליוה "כ , ובהתאם 2ר "ה  ,(

שביניהם . והשייכות  הקשר  על  להתעכב  יש  לכך 
בזה : פרטים  וכמה 

דיום  והשייכות  בגימטריא הקשר  י"ג  – השבת  ליום  יום תשרי להיותו השבת  ליום  ושייכותו ,
כמ "ש  השבוע , ימי מכל  למעלה  שהוא  ומיוחד  אותו",3אחד  ויקדש  השביעי יום  את  אלקים  "ויברך 

חז"ל  קדושת 4ובלשון (משא "כ  הקב "ה  ע "י עצמה , מצד  בראשית )" ימי (מששת  וקיימא  "מקדשא  ששבת 
לזמני"5המועדים  דקדשינהו אינהו ששבת 6ש "ישראל  כידוע  ביותר , נעלית  היא  שהקדושה  אלא  עוד  ולא  ,(

בגרמי'" מלה  "קדש  וא "ו), (בלא  "קדש " .7נקראת 

והשייכות  הקשר   מעשיו "כל  ועליית  ושלימות  גמר  הוא  ההילולא  שיום  – השבת  ליום 
חייו" ימי כל  עבד  אשר  ועבודתו וכל 8ותורתו והארץ  השמים  "ויכולו שענינו השבת  ליום  ושייכותו ,

הבריאה .9צבאם " עניני כל  ועליית  ושלימות  גמר  ,

המיוחד  ודרכו עבודתו לאופן השבת  דיום  והשייכות  הקשר  גם  לבאר  יש  לזה , בעל ונוסף  של  ת 
המפורסם  כפתגמו אריבער ", "לכתחילה  – תשרי די"ג  ניט 10ההילולא  מ 'קען ווען אז זאגט  וועלט  "די :

כדלקמן. אריבער ", לכתחילה  מ 'דארף  אז זאג  איך  און אריבער , מען גייט  ארונטער 

 כמ "ש התענוג , ענין – השבת  יום  של  בענינו הביאור  בהקדם  עונג ":11ויובן לשבת  "וקראת 
גמר 12ידוע  לאחרי שמתענג  מאדם  עד "מ  הבריאה , ושלימות  גמר  עם  קשור  השבת  דיום  התענוג  שענין

מכח  החל  המלאכה , בעשיית  ומתלבשים  שלו הכחות  כל  יורדים  במלאכתו, שעוסק  בשעה  כי, מלאכתו,
ועד  ומדות , שכל  שבדבר ), והתענוג  הרצון מפני היא  במלאכה  להתעסקות  הסיבה  (שהרי והרצון התענוג 
לכח  עד  למעלה , ושרשם  למקורם  הכחות  כל  ועולים  חוזרים  מלאכתו שמסיים  ולאחרי המעשה , לכח 
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ואילך .54) סע"ב טז, לב"ב חת"ס חי ' ראה
עקב 1) (בעה"ט  רשית אותיות תשרי , בחודש היותו על  נוסף

תשרי . שבחודש השבתות בכל  הוא זה שענין יא), יא,
ועוד .2) במקומו. האריז"ל  סידור
ג .3) ב, בראשית
א.4) יז, ביצה
ויוה"כ .5) ר"ה גם כולל 
א.6) מט , ברכות

ב.7) צד , זח "ג 
זך .8) לסימן ביאור אגה"ק תניא
א.9) ב, בראשית

תריז.10) ע' ח "א מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק
יג .11) נח , ישעי '
ע'12) ח "ב תער"ב המשך  ואילך . ג  מב, בהר לקו"ת ראה

ובכ "מ . ואילך . א'ק



ס    

( השבת יום  של  (ענינו עם  קשור  אריבער " ד "לכתחילה  שהענין – ועיקר  :ועוד 
עי"ז הע  נעשה  – הוא " חסד  חפץ  "כי מבחי' גם  ולמעלה  השתלשלות , סדר  מכל  למעלה  ד "אריבער ", נין

וכיו"ב , דעוה "ב  השכר  בשביל  אינה  שעבודתו וסיבה , טעם  של  ענינים  מכל  למעלה  היא  יהודי של  שעבודתו
רצוני" ונעשה  שאמרתי לפני רוח  "נחת  למעלה , רוח  נחת  לגרום  בשביל  לא  אפילו מזה , (שלאחרי 28ויתירה 

שזהו"ע  וסיבה , טעם  שום  ללא  אלא  וסיבה ), טעם  בשביל  סו"ס  ה "ה  זו שבעבודה  העילוי גודל 
השלימות . בתכלית 

הרמב "ם  מ "ש  תמיד 29וע "ד  בה  שוגה  כו' אמת  שהוא  מפני האמת  ש "עושה  היא  העבודה  ששלימות 
כו'".

שאילתיו" מה ' "כי בשמואל  כמ "ש  "שמואל ", ההילולא , בעל  של  שמו עם  זה  לקשר  "אנכי 30ויש  ,
לה '" שאול  הוא  הי' אשר  הימים  כל  לה ' תמיד ",31השאילתיהו בה  ד "שוגה  באופן העבודה  תוכן שזהו –

ממנה " חוץ  שבעולם  מה  כל  ויעזוב  כראוי תמיד  בה  .32"שישגה 

אבינו" אברהם  "מעלת  היא  האמור  באופן העבודה  ששלימות  של 33ולהעיר , באופן נמשך  וממנו ,
מישראל  לכאו"א  עולם , עד  אחריו לבניו הכל 34ירושה  של 35שיורש  המיוחדת  להנהגתו בנוגע  ועד "ז .

כמודגש  בנ"י, לכל  עניניו  נמשכים  ישראל , נשיא  שלהיותו אריבער ", ד "לכתחילה  באופן ההילולא  בעל 
נאמר  שעליו רבינו, משה  הראשון, בימי 36בנשיא  ובפרט  לדל ", מלחמו נתן כי יבורך  הוא  עין "טוב 

הולדת  (יום  כמו גובר "37סגולה , ההילולא 38ש "מזלו יום  ועאכו"כ ) ֿ כח 39, הנתינת  יותר  מודגשת  שאז ,
אריבער ". ד "לכתחילה  באופן תהי' שעבודתו מישראל  לכאו"א 

:האזינו פרשת  – השבוע  פרשת  עם  גם  אריבער " ד "לכתחילה  הענין לקשר  ויש 
במדרש  ואיתא  גו'", הארץ  ותשמע  גו' השמים  "האזינו נאמר  הפרשה  שמשה 40בהתחלת  שהטעם 

שגם  לפי הוא , מרחוק , שהיא  שמיעה  בלשון פנה  ולארץ  מקרוב  שהיא  האזנה  בלשון לשמים  פנה  רבינו
רבינו משה  הי' בארץ  בהיותו    ." אריבער ד "לכתחילה  שזהו"ע  ,

אר  "לכתחילה  הארץ ", מן ורחוק  לשמים  ("קרוב  זה  ענין נמשך  רבינו מישראל וממשה  לכאו"א  41יבער ")

בציבור  התורה  בקריאת  זה  פסוק  וקורין שלומדים  בזמן אמן,42(ובפרט  עניית  גם  כולל  ולאחרי', לפני' ובברכות 
המברך " מן יותר  אמן העונה  נוצחין"43"גדול  "גבורים  בדוגמת  לקרות 44, שמתחילין בהפרשה  כמודגש  – (
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ח .28) כח , פנחס ופרש"י  ספרי  ט . א, ויקרא ופרש"י  תו"כ 
ֿ ג .29) ה"ב פ"י  תשובה הל '
כ .30) א, ש"א
כח .31) שם,
ה"ו.32) שם רמב"ם
ה"ב.33) שם
"איתן",34) בחי ' יש מישראל  כאו"א שבנשמת ולהעיר

ראה. ר"פ (לקו"ת האזרחי " לאיתן "משכיל  בענין כמבואר
א). טו, (ב"ב אברהם" זה ו"איתן ובכ "מ ),

כל "35) מכל  "בכל  האבות אצל  כמ "ש – יותר ובפרטיות
ואילך ). סע"ב טז, ב"ב (ראה

א.36) לח , נדרים וראה ט . כב, משלי 
ֿ צדק 37) הצמח  של  ההולדת מיום באים ֿ עתה שזה ולהעיר,

מקומו  וממלא בנו הוא ההילולא אשר,*(שבעל  ר"ה, בערב (

להולדתו. שנה למאתיים ימים" שנתיים "מקץ מלאו זה בער"ה
שם.38) ובקה"ע ה"ח  פ"ג  ר"ה ירושלמי 

וש"נ.39) בתחלתו. חכ "ו לקו"ש א. ז, קהלת ראה
עה"פ.40) ספרי 
המבואר 41) ע"ד  – מישראל  שבכאו"א משה ניצוץ ע"י 

מה  ישראל  "ועתה הכתוב בפי ' (רפמ "ב) אלקיך **בתניא ה'
מעמך  שואל   " זוטרתי "מילתא היא שיראה גו'",

כיון  משה, אצל  כמו מישראל  כאו"א אצל  סע"ב) לג , (ברכות
כו'". משרע"ה מבחי ' בה יש ישראל  מבית ונפש נפש ש"כל 

ושונה 42) קורא הקב"ה ושונה הקורא ש"כל  לכך  נוסף
ועוד ). רפי "ח . תדבא"ר (ראה כנגדו"

וש"נ.43) בסופה. נזיר
ד '44) שע"י  – ימים) ג ' (תוך  הסוכות לחג  מהשייכות להעיר

ב). פ"ל , (ויק"ר נצוחייא" "אינון שישראל  מתגלה המינים

                   
  

         



סי     

מלשון  (ברכה  ההמשכה  גם  שכולל  גו'", ישראל  בני את  גו' משה  ברך  אשר  הברכה  "וזאת  מנחה : בתפלת 
הפרשה ).45המשכה  וחותם  (כסיום  ישראל " כל  "לעיני גלוי, ובאופן בנ"י, לכל  משה  של  דעניניו (

ד "לכתחילה  ומצב  מעמד  נעשה  הארץ ") מן ורחוק  לשמים  ד "קרוב  (באופן ישראל  של  עבודתם  וע "י
הפעם  עוד  מתחילין ברכה  פרשת  סיום  שלאחרי הפרשיות  בהמשך  כמודגש  – כולו העולם  בכל  אריבער "

הארץ " ואת  השמים  את  אלקים  ברא  ("בראשית  בראשית  מודגש 46פרשת  שבזה  יותר , ונעלה  חדש  באופן (
האדם . עבודת  ע "י שנעשה  כולה  הבריאה  בכללות  החידוש 

 להוסיף המתאים  הזמן הוא  ההילולא  (שיום  ההילולא  בעל  של  תורתו עם  גם  ולקשר  להוסיף  ויש 
לפרשת  בשייכות  שמואל ") "תורת  בשם  הספרים  בסדרת  שנדפסו החסידות  מאמרי תורתו, בלימוד 

השבוע :
פעלו  תמים  הצור  ד "ה  הוא  נשיאותו בהתחלת  מהר "ש  אדמו"ר  שאמר  האזינו דפרשת  הראשון המאמר 

זמן). בסמיכות  (ועכ "פ  ההילולא  דיום  ֿ לעת  המעת  במשך  שילמדוהו ונכון וכדאי – תרכ "ז.

התשובה  ענין כללות  והרי כו', תשובה  האדם  שיעשה  עד  אף  ומאריך  וותרן שהקב "ה  – המאמר  ותוכן
ד " באופן הוא  " אריבער ו"לכתחילה  התשובה , שלפני ומצב  למעמד  ביחס  – "אריבער " :"

ומצב  במעמד  מישראל  כאו"א  נמצא  התשובה ) לפני (גם  שמלכתחילה  כיון –  חלק" (להיותו
עמו" מצד 47ה ' אלא  אינה  לחטא  והאפשרות  חטא , של  לענין כלל  שייך  אינו ממש ") ממעל  אלקה  "חלק  ,

אדם " בני על  עלילה  חסידות 48"נורא  בדרושי בארוכה  הקב "ה 49(כמבואר  מצדיק  ולכן כאו"א 50), את 
ומשפט . בהדין מישראל 

בטור  כדאיתא  ר "ה , בערב  כבר  מודגש  זה  שענין להוסיף , המדרש (ב 51ויש  כאומה 52שם  אומה  "איזו (
. אלקי' של  אופי' שיודעת  .זו ר "ה ) (בערב  לבנים  ומתעטפים  לבנים  לובשים  (ובאופן . ושותין ואוכלין  .

ממתקים " ושתו משמנים  "אכלו – עונג  ועאכו"כ 53של  בדין, שזוכין שיודעים  לפי כו'", בר "ה  ושמחים  (
לישראל " וסליחה  מחילה  "קץ  יוהכ "פ , עסוקין 54לאחרי ישראל  ש "כל  לסוכות , יוה "כ  שבין בימים  ,

עונות " מ "חשבון לגמרי שלמעלה  ומצב  מעמד  בלולבו", וזה  בסוכתו עוסק  זה  .55במצוות ,

:צדקנו משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  הגאולה  עם  קשור  זה  שכל  – העיקר  והוא  ועוד 
אריבער " ד "לכתחילה  באופן האדם  עבודת  שע "י כולה  הבריאה  בכל  והחידוש  ההוספה  ושלימות  עיקר 

העולמים " לחיי ומנוחה  שבת  שכולו ("ליום  והשלימה  האמיתית  בגאולה  מתגלה  השבת ) יום  של  )56(ענינו
שבפסוק  מלא  ש "תולדות " כידוע  שנאמר 57– משיח , ("זה  פרץ " תולדות  לפניהם "58"אלה  הפורץ  )59עלה 

שבפסוק  מלא  מ "תולדות " למעלה  השלימות 60הוא  כי, בהבראם ", והארץ  השמים  תולדות  "אלה 
נברא " מילואו על  ("עולם  הבריאה  "השמים 61שבהתחלת  יהיו שאז לבוא  דלעתיד  להשלימות  בערך  אינה  (

החדשה " והארץ  בתכלית 62החדשים  אריבער " "לכתחילה  הגדרים , כל  פריצת  תהי' לבוא  שלעתיד  כיון –
השלימות .

תפלת  וחותם  שבסיום  – ההילולא ) בעל  של  (שמו ל "שמואל " דהגאולה  ושייכות  מהקשר  ולהעיר 
"63חנה  נאמר : שמואל , של  אמו ,  "64 ומזרעו שמואל , ע "י שנמשח  המלך  דוד  על  שקאי ,
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ובכ "מ .45) ג . לז, מקץ תו"א
א.46) א, בראשית
(47. ט לב,
ד .48) וישב תנחומא וראה ה. סו, תהלים
שעה"ת 49) ואילך . פ"י  לך  ויתן ד "ה תולדות תו"ח 

ועוד . ואילך . ד  כ , ח "א לאדהאמ "צ
"צדיק 50) – וגו'" פעלו תמים "הצור הפסוק וסיום כהמשך 

הוא". וישר
תקפא.51) סו"ס או"ח 
ועוד .52) ה"ג . פ"א ר"ה ירושלמי 
יו"ד .53) ח , נחמי '
ה"ז.54) פ"ב תשובה הל ' רמב"ם

שם.55) בטור הובא ז. פ"ל , ויק"ר
בסופה.56) תמיד 
יח .57) ד , רות
יג .58) ב, מיכה
ספס"ג .59) בראשית אגדת
ד .60) ב, בראשית
ז.61) פי "ד , ג . פי "ג , ו. פי "ב, ב"ר ראה
כב.62) סו, ישעי '
(ו'63) מורתי  אמי  של  ההילולא ליום מהשייכות גם להעיר

הראשונה, חנה ע"ש חנה, ששמה אזלינן) דמיני ' השבת יום תשרי ,
שמואל . של  אמו

יו"ד .64) ב, ש"א

    

( השבת יום  של  (ענינו עם  קשור  אריבער " ד "לכתחילה  שהענין – ועיקר  :ועוד 
עי"ז הע  נעשה  – הוא " חסד  חפץ  "כי מבחי' גם  ולמעלה  השתלשלות , סדר  מכל  למעלה  ד "אריבער ", נין

וכיו"ב , דעוה "ב  השכר  בשביל  אינה  שעבודתו וסיבה , טעם  של  ענינים  מכל  למעלה  היא  יהודי של  שעבודתו
רצוני" ונעשה  שאמרתי לפני רוח  "נחת  למעלה , רוח  נחת  לגרום  בשביל  לא  אפילו מזה , (שלאחרי 28ויתירה 

שזהו"ע  וסיבה , טעם  שום  ללא  אלא  וסיבה ), טעם  בשביל  סו"ס  ה "ה  זו שבעבודה  העילוי גודל 
השלימות . בתכלית 

הרמב "ם  מ "ש  תמיד 29וע "ד  בה  שוגה  כו' אמת  שהוא  מפני האמת  ש "עושה  היא  העבודה  ששלימות 
כו'".

שאילתיו" מה ' "כי בשמואל  כמ "ש  "שמואל ", ההילולא , בעל  של  שמו עם  זה  לקשר  "אנכי 30ויש  ,
לה '" שאול  הוא  הי' אשר  הימים  כל  לה ' תמיד ",31השאילתיהו בה  ד "שוגה  באופן העבודה  תוכן שזהו –

ממנה " חוץ  שבעולם  מה  כל  ויעזוב  כראוי תמיד  בה  .32"שישגה 

אבינו" אברהם  "מעלת  היא  האמור  באופן העבודה  ששלימות  של 33ולהעיר , באופן נמשך  וממנו ,
מישראל  לכאו"א  עולם , עד  אחריו לבניו הכל 34ירושה  של 35שיורש  המיוחדת  להנהגתו בנוגע  ועד "ז .

כמודגש  בנ"י, לכל  עניניו  נמשכים  ישראל , נשיא  שלהיותו אריבער ", ד "לכתחילה  באופן ההילולא  בעל 
נאמר  שעליו רבינו, משה  הראשון, בימי 36בנשיא  ובפרט  לדל ", מלחמו נתן כי יבורך  הוא  עין "טוב 

הולדת  (יום  כמו גובר "37סגולה , ההילולא 38ש "מזלו יום  ועאכו"כ ) ֿ כח 39, הנתינת  יותר  מודגשת  שאז ,
אריבער ". ד "לכתחילה  באופן תהי' שעבודתו מישראל  לכאו"א 

:האזינו פרשת  – השבוע  פרשת  עם  גם  אריבער " ד "לכתחילה  הענין לקשר  ויש 
במדרש  ואיתא  גו'", הארץ  ותשמע  גו' השמים  "האזינו נאמר  הפרשה  שמשה 40בהתחלת  שהטעם 

שגם  לפי הוא , מרחוק , שהיא  שמיעה  בלשון פנה  ולארץ  מקרוב  שהיא  האזנה  בלשון לשמים  פנה  רבינו
רבינו משה  הי' בארץ  בהיותו    ." אריבער ד "לכתחילה  שזהו"ע  ,

אר  "לכתחילה  הארץ ", מן ורחוק  לשמים  ("קרוב  זה  ענין נמשך  רבינו מישראל וממשה  לכאו"א  41יבער ")

בציבור  התורה  בקריאת  זה  פסוק  וקורין שלומדים  בזמן אמן,42(ובפרט  עניית  גם  כולל  ולאחרי', לפני' ובברכות 
המברך " מן יותר  אמן העונה  נוצחין"43"גדול  "גבורים  בדוגמת  לקרות 44, שמתחילין בהפרשה  כמודגש  – (
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ח .28) כח , פנחס ופרש"י  ספרי  ט . א, ויקרא ופרש"י  תו"כ 
ֿ ג .29) ה"ב פ"י  תשובה הל '
כ .30) א, ש"א
כח .31) שם,
ה"ו.32) שם רמב"ם
ה"ב.33) שם
"איתן",34) בחי ' יש מישראל  כאו"א שבנשמת ולהעיר

ראה. ר"פ (לקו"ת האזרחי " לאיתן "משכיל  בענין כמבואר
א). טו, (ב"ב אברהם" זה ו"איתן ובכ "מ ),

כל "35) מכל  "בכל  האבות אצל  כמ "ש – יותר ובפרטיות
ואילך ). סע"ב טז, ב"ב (ראה

א.36) לח , נדרים וראה ט . כב, משלי 
ֿ צדק 37) הצמח  של  ההולדת מיום באים ֿ עתה שזה ולהעיר,

מקומו  וממלא בנו הוא ההילולא אשר,*(שבעל  ר"ה, בערב (

להולדתו. שנה למאתיים ימים" שנתיים "מקץ מלאו זה בער"ה
שם.38) ובקה"ע ה"ח  פ"ג  ר"ה ירושלמי 

וש"נ.39) בתחלתו. חכ "ו לקו"ש א. ז, קהלת ראה
עה"פ.40) ספרי 
המבואר 41) ע"ד  – מישראל  שבכאו"א משה ניצוץ ע"י 

מה  ישראל  "ועתה הכתוב בפי ' (רפמ "ב) אלקיך **בתניא ה'
מעמך  שואל   " זוטרתי "מילתא היא שיראה גו'",

כיון  משה, אצל  כמו מישראל  כאו"א אצל  סע"ב) לג , (ברכות
כו'". משרע"ה מבחי ' בה יש ישראל  מבית ונפש נפש ש"כל 

ושונה 42) קורא הקב"ה ושונה הקורא ש"כל  לכך  נוסף
ועוד ). רפי "ח . תדבא"ר (ראה כנגדו"

וש"נ.43) בסופה. נזיר
ד '44) שע"י  – ימים) ג ' (תוך  הסוכות לחג  מהשייכות להעיר

ב). פ"ל , (ויק"ר נצוחייא" "אינון שישראל  מתגלה המינים

                   
  

         



סב    

" אלא  סתם , משיח  רק  לא  משיחו", קרן ד "וירם  ובאופן המשיח , מלך  חוזק יהי' על  (שמורה  משיחו"
"65והתגברות  גופא  ובזה  ,(."משיחו קרן

"ויאמרו  (כמ "ש  "הרואה " בשם  ונקרא  נביא , הי' ששמואל  – לשמואל  דהגאולה  בהשייכות  נוסף  וענין
הרואה " בזה  היש  הרואה "66להן בית  איזה  לי נא  "הגידה  הרואה "67, "אנכי אמר  עצמו ושמואל  ,68,(

כמ "ש  מישראל , כאו"א  אצל  הנבואה  מעלת  תהי' לבוא  ובנ 69ולעתיד  בניכם  ש "אשפוך "ונבאו ועד  ותיכם ",
" – בשר " כל  על  רוחי ממדידת את  למעלה  גדותיו, על  שעולה  באופן היא  ששפיכה  דייקא , "

" הכלי, רוחיוהגבלת  את  ו"אשפוך  ,"   גם אלא  נעלית , במדרגה  שיהיו אלו על  רק  לא  ,"
" לפנ"ז, בהכנה  צורך  ללא  בשר , כל  .70אריבער "על 

 זו בשנה  מיוחדת  הדגשה  ניתוסף  הנ"ל  :71ובכל 
הוא : – ה 'תשנ"ב  – זו שנה  דמנין ֿ תיבות  נפלאות פלאות נת הי'י'הראשי יותר : [ובפרטיות  ה 

 נפלאות , ונפלאות ,וינוחו" – שבת  בליל  דשבת : בהתפלות  שאומרים  הלשונות  ג ' ע "ד  –,"
"וינוחו – השבת  "וינוחוביום  – שבת  ובמנחת  ,", כולם הענינים  בכל  הם  בה " וה "נפלאות  ,["

כל "."נפלאות  מכל  "בכל  ,"

ש " – בכל " "נפלאות  ד (ה 'תש )נ"ב , להר "ת  בנוגע  להוסיף  בגימטריא ויש  "" ש "כל לומר , ויש  .
הספי' ותשלום  "סוף  שהיא  ההוד  ספירת  (עד  העיקריות  הספירות  חמש  על  קאי חמישים ) (בגימטריא 

המדות " יסוד 72בעיקר  הספירות  ב ' על  קאי ב ') בתוספת  ("כל " ד "בכל " והב ' מעשר , כלולה  שכ "א  כפי (
"כל " שנקראת  היסוד  (ספירת  בספ 73ומלכות  נמשכים  ידה  ועל  הספירות , דכל  האורות  שכוללת  ע "ש  ירת ,

המלכות ).

שענינו  מהר "ש  אדמו"ר  של  ההילולא  יום  חל  שבו השבת  ביום  במיוחד  ומודגש  שייך  זה  וענין
ד " הו"ע  "נפלאות " כי, – אריבער " התענוג ),"לכתחילה  (שלימות  ל "נסים " ביחס  גם  "אריבער " ,"

ד " הו"ע  בכל " הענינים ו"נפלאות  כל  בהתחלת  גם  הענינים , בכל  הוא  שה "אריבער " אריבער ",
השנה . בהתחלת  ותיכף 

 והשלימה האמיתית  להגאולה  בנוגע  בכל " ה "נפלאות  ממש  בפועל  יראו ממש  ומיד  שתיכף  ויה "ר 
אריבער ". ד "לכתחילה  באופן צדקנו משיח  ע "י

גו' ובזקנינו "בנערינו בנ"י, כל  באים  אריבער ", "לכתחילה  שענינו זה  הש "ק  שביום  – ובפשטות 
ובבנותינו" ולקדש 74בבנינו והמשולש , השלישי המקדש  לבית  הקודש , עיר  לירושלים  הקדושה , לארצנו ,

מקיימים 75הקדשים  הסוכות  חג  ובבוא  , כמ "ש מינים , ד ' לכם 76מצות  עץ .77"ולקחתכם  פרי .
עבות  עץ  וענף  תמרים  כפות  ושמחתם 78הדר  נחל  וערבי  " ימים .79שבעת 
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עה"פ.65) מצו"צ
יא.66) ט , ש"א
יח .67) שם,
יט .68) שם,
א.69) ג , יואל 
של 70) באופן היא ("לכתחילה") שההתחלה גם כולל 

כו'. בכלים גם נמשך  ואח "כ  ("אריבער"), שפיכה
שלפני '71) השנה לגבי  חדשה שנה שבכל  העילוי  על  נוסף

סי "ד ). אגה"ק תניא (ראה
א.72) דש, בעומר הל "ג  שער דא"ח ) (עם סידור
מלוקט 73) בסה"מ  הנסמן ברע"מ . – סע"א רנז, זח "ג  ראה

.26 הערה רמג  ע' ח "ג 
ט .74) יו"ד , בא
לקו"ת 75) (ראה ב' וקדשים א' קדש – משולש הוא שאף

ובכ "מ ). א. ה, פקודי 
מ .76) כג , אמור
ולמטה,77) ולמעלה רוחות לד ' הנענועים ובמיוחד  כולל 

ע"ד  שלא באריכות הלל ) אמירת (לפני  בסידורו הזקן רבינו כמ "ש
הרגיל .
משולש.78) הוא א' וכל  הדסים, שלשה
שייך 79) ש"שמיני " ֿ עצרת, שמיני  השמיני , ביום – והמשכם

ועוד ). ב. יג , ערכין (ראה להגאולה במיוחד 
היא  ש"גאולה" – שביניהם השייכות בביאור להוסיף ויש
כמרומז  להגלות, שייכות גם לה יש ואעפ"כ , להגלות, ֿ ערוך  באין
המשכת  על  שמורה אל "ף, בתוספת "גולה" "גאולה", בתיבת
מ "גולה" נעשה שעי "ז ב"גולה", (אל "ף) עולם של  אלופו

עצמו","ג בפני  "רגל  היותו שעם עצרת, בשמיני  ודוגמתו ולה".
"שמיני ". נקרא שלכן שלפניו, הימים לשבעת בהמשך  גם ה"ה



סג     

לפני  עוד  ממש , ומיד  ותיכף  ממש , בפועל  לנו תהי' שכן – העיקרים  דכל  העיקר  העיקר , והוא  ועוד 
המנחה " בתפלת  אלא  נענה  לא  הגאולה ) (מבשר  ש "אליהו לגאולה , ששייכת  המנחה , ובאופן 80תפלת  ,

ואני 81ד "טרם  ממש .83אענה "82יקראו ומיד  תיכף  והשלימה  האמיתית  גאולה  ,

***

סמיכותו – תשרי י"ג  זה , הש "ק  ביום  נוסף  ענין  ענינים בכמה  שנחשבים  ימים , ג ' תוך  ,
אחת  תשרי,84למציאות  בי"ג  היא  הסוכות  דחג  להתחלה ) (ועד  ההכנה  ושלימות  שעיקר  מובן שמזה  ,

השבת  ביום  קביעותו מצד  מיוחד  עילוי ניתוסף  זו שנה  .85ובקביעות 
התחלת  על  נוסף  – הסוכות  לחג  ההכנות  ושלימות  גמר  אודות  עוה "פ  ולעורר  להזכיר  יש  לכך , ובהתאם 

"שתי בזה  וההוספה  החג ", לפני יום  "שלושים  רשב "ג )ההכנה  (כדעת  החג " לפני לגמר 86שבתות  ועד  ,
ימים . ג ' בתוך  ההכנה  ושלימות 

החג לצרכי בנוגע  הן לכך , שזקוק  מי לכל  החג  צרכי לספק  יותר  עוד  להשתדל  – יותר  ובפרטיות 
וכו'. מינים  וד ' סוכה  החג , דמצוות  להצרכים  בנוגע  והן כפשוטם ,

 בית שמחת  ובמיוחד  כולל  החג , בשמחת  יהודים  לשמח  ההשתדלות  אודות  לעורר  יש  וכן
חול  בימי הנסיעות  גם  כולל  עצמו, ביו"ט  אליהם  להגיע  שיכולים  הסמוכים  מהמקומות  החל  השואבה ,
בקיום  ולזכותם  השואבה , בית  שמחת  חגיגות  שם  לערוך  מנת  על  לעיר , מחוץ  רחוקים , למקומות  המועד 

מינים , ד ' מצות 
לקיים – שיוכלו כדי מינים  ד ' להם  יתנו משלהם , מינים  ד ' המקום  ליהודי  שאין מקומות  ובאותם 

כמנהג הדסים , של  נוסף  מספר  להם  שיתנו טוב  ומה  השלוחים ), חזרת  (לאחרי החג  ימי בשאר  גם  המצוה 
ההדסים  במספר  שמוסיפים  הדין 87חב "ד  שמעיקר  ההדסים  ג ' כנגד  הדסים , ג ' של  הוספה  הפחות  ולכל  ,–

מבקש  שהקב "ה  ידיעה  מתוך  ומצוותי', התורה  ע "פ  ֿ יומית  יום  הנהגה  ע "ד  ההתעוררות  עם  ביחד 
תלכו" בחוקותי "אם  מישראל  לכאו"א  תחנונים "88ומתחנן לשון אלא  אם  ש "ונתתי 89("אין להם  ומבטיח  ,(

בעתם " קוממיות "90גשמיכם  אתכם  "ואולך  עד  בפרשה , האמורות  הברכות  וכל  האמיתית 91, בגאולה  ,
והשלימה .

המקום , נשות  עם  החג  בשמחת  שיתעסקו חבר ", "אשת  הנשים , גם  יצטרפו אלו שבנסיעות  ונכון וכדאי
חוצה . והמעיינות  היהדות  דהפצת  בהענינים  גם  לחנכם  שצריכים  הטף , וכן

 שמחה מתוך  להיות  שצריכה  – זו בשנה  השואבה  בית  לשמחת  בנוגע  עיקרי ענין להוסיף  ויש 
הקשורה  גדולה  והשלימה ,הכי האמיתית  הגאולה  עם      !

באי  כל  לעיני ברחוב  לריקוד  ועד  ישראל ", כל  "לעיני בגלוי, לרקוד  ח "ו להתבייש  שאין ופשוט ,
עושה " זה  מה  "לשמחה  וישאל : מישהו כשבא  ואדרבה : צדקנו, משיח  פני לקבלת  לו:92עולם , ישיבו ,
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ב.80) ו, ברכות
כד .81) סה, ישעי '
כי 82) עתה "ראו לט ) (לב, בפרשתנו ממ "ש להעיר 

הידוע  וע"פ – תתעב). ע' להצ"צ ביאוה"ז גם (ראה הוא"
הגבהה  של  לשון הוא ש"אנכי " ל "אנכי ", "אני " שבין בהחילוק
לומר, יש ושפלות, הכנעה של  לשון הוא ו"אני " ורוממות,
שכל  במ "ת "אנכי " נאמר (שלכן הצדיקים לעבודת שייך  ש"אנכי "
שבה  התשובה, לעבודת שייך  ו"אני " צדיקים), בדרגת היו בנ"י 
פ"ז  תשובה הל ' (רמב"ם אענה" ואני  יקראו ד "טרם העילוי  ישנו

ה"ז).
הצדקה 83) במצות ההוספה ע"י  ד "טרם *ובפרט  באופן

העני  צרכי  שנותן אענה", ואני  שעי "ז יקראו ממנו, שמבקש

ואני יקראו ד "טרם באופן הקב"ה בהנהגת יותר עוד  ניתוסף
אענה".
ועוד .84) סע"א. קו, פסחים (לדוגמא) ראה
שעיקר 85) שני , ביום זו) (בשנה שחל  לר"ה, בנוגע ועד "ז

שלפניו. השבת ביום היא דר"ה להתחלה) (ועד  ההכנה ושלימות
וש"נ.86) סע"א. ו, פסחים
(87.65 ע' חב"ד  המנהגים ספר
בחוקותי .88) ר"פ
סע"א.89) ה, ע"ז
ד .90) שם,
יג .91) שם,
ב.92) ב, קהלת – הכ ' ל '

        

    

" אלא  סתם , משיח  רק  לא  משיחו", קרן ד "וירם  ובאופן המשיח , מלך  חוזק יהי' על  (שמורה  משיחו"
"65והתגברות  גופא  ובזה  ,(."משיחו קרן

"ויאמרו  (כמ "ש  "הרואה " בשם  ונקרא  נביא , הי' ששמואל  – לשמואל  דהגאולה  בהשייכות  נוסף  וענין
הרואה " בזה  היש  הרואה "66להן בית  איזה  לי נא  "הגידה  הרואה "67, "אנכי אמר  עצמו ושמואל  ,68,(

כמ "ש  מישראל , כאו"א  אצל  הנבואה  מעלת  תהי' לבוא  ובנ 69ולעתיד  בניכם  ש "אשפוך "ונבאו ועד  ותיכם ",
" – בשר " כל  על  רוחי ממדידת את  למעלה  גדותיו, על  שעולה  באופן היא  ששפיכה  דייקא , "

" הכלי, רוחיוהגבלת  את  ו"אשפוך  ,"   גם אלא  נעלית , במדרגה  שיהיו אלו על  רק  לא  ,"
" לפנ"ז, בהכנה  צורך  ללא  בשר , כל  .70אריבער "על 

 זו בשנה  מיוחדת  הדגשה  ניתוסף  הנ"ל  :71ובכל 
הוא : – ה 'תשנ"ב  – זו שנה  דמנין ֿ תיבות  נפלאות פלאות נת הי'י'הראשי יותר : [ובפרטיות  ה 

 נפלאות , ונפלאות ,וינוחו" – שבת  בליל  דשבת : בהתפלות  שאומרים  הלשונות  ג ' ע "ד  –,"
"וינוחו – השבת  "וינוחוביום  – שבת  ובמנחת  ,", כולם הענינים  בכל  הם  בה " וה "נפלאות  ,["

כל "."נפלאות  מכל  "בכל  ,"

ש " – בכל " "נפלאות  ד (ה 'תש )נ"ב , להר "ת  בנוגע  להוסיף  בגימטריא ויש  "" ש "כל לומר , ויש  .
הספי' ותשלום  "סוף  שהיא  ההוד  ספירת  (עד  העיקריות  הספירות  חמש  על  קאי חמישים ) (בגימטריא 

המדות " יסוד 72בעיקר  הספירות  ב ' על  קאי ב ') בתוספת  ("כל " ד "בכל " והב ' מעשר , כלולה  שכ "א  כפי (
"כל " שנקראת  היסוד  (ספירת  בספ 73ומלכות  נמשכים  ידה  ועל  הספירות , דכל  האורות  שכוללת  ע "ש  ירת ,

המלכות ).

שענינו  מהר "ש  אדמו"ר  של  ההילולא  יום  חל  שבו השבת  ביום  במיוחד  ומודגש  שייך  זה  וענין
ד " הו"ע  "נפלאות " כי, – אריבער " התענוג ),"לכתחילה  (שלימות  ל "נסים " ביחס  גם  "אריבער " ,"

ד " הו"ע  בכל " הענינים ו"נפלאות  כל  בהתחלת  גם  הענינים , בכל  הוא  שה "אריבער " אריבער ",
השנה . בהתחלת  ותיכף 

 והשלימה האמיתית  להגאולה  בנוגע  בכל " ה "נפלאות  ממש  בפועל  יראו ממש  ומיד  שתיכף  ויה "ר 
אריבער ". ד "לכתחילה  באופן צדקנו משיח  ע "י

גו' ובזקנינו "בנערינו בנ"י, כל  באים  אריבער ", "לכתחילה  שענינו זה  הש "ק  שביום  – ובפשטות 
ובבנותינו" ולקדש 74בבנינו והמשולש , השלישי המקדש  לבית  הקודש , עיר  לירושלים  הקדושה , לארצנו ,

מקיימים 75הקדשים  הסוכות  חג  ובבוא  , כמ "ש מינים , ד ' לכם 76מצות  עץ .77"ולקחתכם  פרי .
עבות  עץ  וענף  תמרים  כפות  ושמחתם 78הדר  נחל  וערבי  " ימים .79שבעת 
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עה"פ.65) מצו"צ
יא.66) ט , ש"א
יח .67) שם,
יט .68) שם,
א.69) ג , יואל 
של 70) באופן היא ("לכתחילה") שההתחלה גם כולל 

כו'. בכלים גם נמשך  ואח "כ  ("אריבער"), שפיכה
שלפני '71) השנה לגבי  חדשה שנה שבכל  העילוי  על  נוסף

סי "ד ). אגה"ק תניא (ראה
א.72) דש, בעומר הל "ג  שער דא"ח ) (עם סידור
מלוקט 73) בסה"מ  הנסמן ברע"מ . – סע"א רנז, זח "ג  ראה

.26 הערה רמג  ע' ח "ג 
ט .74) יו"ד , בא
לקו"ת 75) (ראה ב' וקדשים א' קדש – משולש הוא שאף

ובכ "מ ). א. ה, פקודי 
מ .76) כג , אמור
ולמטה,77) ולמעלה רוחות לד ' הנענועים ובמיוחד  כולל 

ע"ד  שלא באריכות הלל ) אמירת (לפני  בסידורו הזקן רבינו כמ "ש
הרגיל .
משולש.78) הוא א' וכל  הדסים, שלשה
שייך 79) ש"שמיני " ֿ עצרת, שמיני  השמיני , ביום – והמשכם

ועוד ). ב. יג , ערכין (ראה להגאולה במיוחד 
היא  ש"גאולה" – שביניהם השייכות בביאור להוסיף ויש
כמרומז  להגלות, שייכות גם לה יש ואעפ"כ , להגלות, ֿ ערוך  באין
המשכת  על  שמורה אל "ף, בתוספת "גולה" "גאולה", בתיבת
מ "גולה" נעשה שעי "ז ב"גולה", (אל "ף) עולם של  אלופו

עצמו","ג בפני  "רגל  היותו שעם עצרת, בשמיני  ודוגמתו ולה".
"שמיני ". נקרא שלכן שלפניו, הימים לשבעת בהמשך  גם ה"ה



סד

             

          
         
        

        
        

          
      

         
        

          
         

      

        
      

      
        

          
         

        
         

       
         

        
     

















































    

בעיתונים  שנדפס  יודע  אינך  וכי  , ישראל כלל  בתוככי מכם , מאתנו, לכאו"א  בא  ותיכף  ,
בית  בשמחת  ממשיכים  ושם  המקדש , ולבית  הקודש  עיר  לירושלים  הקדושה , לארצנו כולם  את  ולוקח 

השלימות . בתכלית  השואבה 

את  המקומות  לכל  שמביאים  – כולם  המקומות  בכל  השואבה  בית  בשמחת  לפעול  צריכים  זו וברוח 
ש " והמשמחת  הטובה  הבשורה   "93 השואבה בית  לשמחת  בנ"י כל  את  ולוקח  בא , צדקנו שמשיח  ,

השלישי. שבביהמ "ק 

: שאלה נשאלת  עפ "ז אמנם ,
שבביהמ "ק  השואבה  בית  לשמחת  בנ"י כל  את  ולוקח  בא " צדקנו) (משיח  זה  ש "הנה  שבטוחים  כיון
ומקום  מקום  בכל  השואבה  בית  שמחת  חגיגות  לעריכת  ההכנות  ע "ד  ולעורר  לדבר  הצורך  מהו – השלישי

לארץ ?! בחוץ 

לתשובה  "לאלתר  ההכרזה  שלאחרי היתכן דורנו: נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  אצל  מכבר  שאלו זו שאלה 
לגאולה " צדקנו 94לאלתר  משיח  פני לקבל  כולכם " הכן ו"עמדו לייסד 95, שלוחים  ושולח  ודורש  תובע  –

שדורשת  פעולה  שזוהי בשעה  בה  תבל , ברחבי מדינות  ובשאר  זו במדינה  כו' וישיבות  חדרים  
ובודאי אלו), למקומות  השלוחים  בוא  צדקנו?!(לאחרי משיח  כבר  יבוא 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  בדברי – זה  על  גדולי 96והמענה  של  (בהדרכתם  בנ"י התנהגו כזה  שבאופן –
בכל  לו ד "אחכה  באופן המשיח  בביאת  השלימה  האמונה  עם  שביחד  הדורות , כל  במשך  ישראל ) ונשיאי

שיבוא " אשר ,97יום  ארוך , לטווח  שהם  תומ "צ  של  בפעולות  ומרצם  כחם  השקיעו יום ", בכל  "שיבוא  ,
בלבד , קצר  זמן משך  בו שחנו במסע  שגם  שבמדבר , בהמסעות  בנ"י מהנהגת  למדים  זו להנהגה  היסוד 

ארוך . זמן למשך  בחנייתם  שהקימוהו אופן באותו המשכן את  הקימו

מתוך  ומקום , מקום  בכל  השואבה  בית  שמחת  לחגיגות  הדרושות  ההכנות  כל  שעושים  בנדו"ד , ועד "ז
בביהמ "ק  השואבה  בית  שמחת  בנ"י כל  יחגגו שאז ומיד , תיכף  בא  צדקנו שמשיח  שלימה  אמונה 

השלישי.

ע "י  חוצה  והמעיינות  והיהדות  התורה  בהפצת  הפעולות  ריבוי לאחרי יותר  עוד  ניתוסף  זה  ובכל 
דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  דכ "ק  השלוחים 

מצוה "– עושי לפרסם  ("מצוה  ונתפרסם  נדפס  שלאחרונה  ובני 98ובפרט  והשלוחות  השלוחים  ספר  (
כו' מוזהבות  באותיות  מהודר , אלבום  יעשו 99ביתם , וכן יראו ומהם  ברכה , עליהם  ותבוא  ,–

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  שמותיו בב ' המרומזים  הגאולה  עניני וזירוז בקירוב  יותר  עוד  ניתוסף  שעי"ז
האמיתית  הגאולה  שמחת  (יצחק ), בשמחה  (יוסף ) ההוספה  גם  שכולל  – ו"יצחק " "יוסף " – דורנו נשיא 

ממש . ומיד  תיכף  צדקנו משיח  ע "י והשלימה 

 בענין הוספה  ע "י לבב , וטוב  שמחה  מתוך  תהיינה  שמחתנו", "זמן הסוכות , לחג  שההכנות  ויה "ר 
בת  בלידת  השמחה  (ועד "ז  מילה  ברית  נישואין, שמחות  ע "י ובמיוחד  כולל  הבן,100השמחה , ופדיון (

וכיו"ב .
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עה"פ.93) ובשהש"ר ח  ב, שה"ש
תש"א 94) דשנת והקדושה" ב"הקריאה קורא" ב"קול 

ועוד . ותש"ג .
ובכ "מ .95) טבת. ט "ו יום" "היום ראה
(96.162 ע' תש"א סה"ש
העיקרים.97) מי "ג  הי "ב עיקר
סתקפ"א.98) ח "א הרשב"א שו"ת

ד "אני99) הציווי  יהודי  מקיים ידם שעל  קדושה, עניני  ככל 
והדר, יופי  של  באופן להיות שצריכים קוני ", את לשמש נבראתי 
וכסף  מזהב והמקדש המשכן בעשיית כמודגש ואנוהו", ֿ לי  א  "זה

ומרגליות. טובות ואבנים
בעת 100) השמחה) עושין (שאז השם שנתינת – וכמנהגנו

ואין  וחמישי ), בשני  (גם הראשונה בהקריאה היא לתורה העלי '
דשבת. להקריאה ממתינים



סה     

משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  הגאולה  שמחת  את  חוגגים  הסוכות  חג  לפני שעוד  – העיקר  והוא  ועוד 
המסייעים  וכל  השלוחים  עם  יחד  בראשנו, דורנו ונשיא  והמעיינות 101צדקנו, והיהדות  התורה  בהפצת 

בחגיגות  וממשיכים  ובבנותינו", בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו שהם , מקום  בכל  בנ"י כל  בתוככי חוצה ,
השלישי. בביהמ "ק  גדולה  הכי בשמחה  השואבה  בית  שמחת 

ההקפות ... בניגון ממש , ומיד  תיכף  – בזה  וההתחלה 

"לכתחילה  לנגן צוה  ואח "כ  ז"ל . הרלוי"צ  לאביו הקפות  ניגון לנגן התחיל  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 
אריבער "].

***

 ומהם פעולותיהם , ע "ד  ויכריזו שמחה , של  משקה  שהכינו אלו למעלה  מלמטה  יעלו – כרגיל 
רבים . יעשו וכן יראו

שבאים  הגאולה , אל  הגלות  מן מישראל  דכאו"א  למעלה  מלמטה  לעלי' קרובה  הקדמה  זו שתהי' ויה "ר 
שמיא " ענני כוננו 102"עם  ֿ י  אדנ "מקדש  השלישי, המקדש  ולבית  הקודש  עיר  לירושלים  הקדושה , לארצנו

.103ידיך "

ממש . ומיד  תיכף  – העיקר  והוא  ועוד 

ואח "כ  ז"ל . הרלוי"צ  לאביו הקפות  ניגון לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  – המשקה  חלוקת  [לאחרי
אחרונה ]. ברכה  אמירת  אודות  הזכיר 
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ש"קודם101) שמצינו להתנות ע"ד  יכול  (בתורה) שיעסוק
וזבולון, ישכר כמו בלימודו, חלק ויטול  בסחורה חבירו שיעסוק
כלום, אינו ממון, בשביל  חלק לו ונתן כבר שעסק אחר אבל 

לו" יבוזו בוז גו' ביתו הון כל  את איש יתן אם (ב"י*כדכתיב

רמו). ר"ס יו"ד  ורמ "א
יג .102) ז, דניאל 
יז.103) טו, בשלח 

                     

             

          
         
        

        
        

          
      

         
        

          
         

      

        
      

      
        

          
         

        
         

       
         

        
     

















































המשך ביאור למס' מנחות ליום שישי עמ' א

    

בעיתונים  שנדפס  יודע  אינך  וכי  , ישראל כלל  בתוככי מכם , מאתנו, לכאו"א  בא  ותיכף  ,
בית  בשמחת  ממשיכים  ושם  המקדש , ולבית  הקודש  עיר  לירושלים  הקדושה , לארצנו כולם  את  ולוקח 

השלימות . בתכלית  השואבה 

את  המקומות  לכל  שמביאים  – כולם  המקומות  בכל  השואבה  בית  בשמחת  לפעול  צריכים  זו וברוח 
ש " והמשמחת  הטובה  הבשורה   "93 השואבה בית  לשמחת  בנ"י כל  את  ולוקח  בא , צדקנו שמשיח  ,

השלישי. שבביהמ "ק 

: שאלה נשאלת  עפ "ז אמנם ,
שבביהמ "ק  השואבה  בית  לשמחת  בנ"י כל  את  ולוקח  בא " צדקנו) (משיח  זה  ש "הנה  שבטוחים  כיון
ומקום  מקום  בכל  השואבה  בית  שמחת  חגיגות  לעריכת  ההכנות  ע "ד  ולעורר  לדבר  הצורך  מהו – השלישי

לארץ ?! בחוץ 

לתשובה  "לאלתר  ההכרזה  שלאחרי היתכן דורנו: נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  אצל  מכבר  שאלו זו שאלה 
לגאולה " צדקנו 94לאלתר  משיח  פני לקבל  כולכם " הכן ו"עמדו לייסד 95, שלוחים  ושולח  ודורש  תובע  –

שדורשת  פעולה  שזוהי בשעה  בה  תבל , ברחבי מדינות  ובשאר  זו במדינה  כו' וישיבות  חדרים  
ובודאי אלו), למקומות  השלוחים  בוא  צדקנו?!(לאחרי משיח  כבר  יבוא 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  בדברי – זה  על  גדולי 96והמענה  של  (בהדרכתם  בנ"י התנהגו כזה  שבאופן –
בכל  לו ד "אחכה  באופן המשיח  בביאת  השלימה  האמונה  עם  שביחד  הדורות , כל  במשך  ישראל ) ונשיאי

שיבוא " אשר ,97יום  ארוך , לטווח  שהם  תומ "צ  של  בפעולות  ומרצם  כחם  השקיעו יום ", בכל  "שיבוא  ,
בלבד , קצר  זמן משך  בו שחנו במסע  שגם  שבמדבר , בהמסעות  בנ"י מהנהגת  למדים  זו להנהגה  היסוד 

ארוך . זמן למשך  בחנייתם  שהקימוהו אופן באותו המשכן את  הקימו

מתוך  ומקום , מקום  בכל  השואבה  בית  שמחת  לחגיגות  הדרושות  ההכנות  כל  שעושים  בנדו"ד , ועד "ז
בביהמ "ק  השואבה  בית  שמחת  בנ"י כל  יחגגו שאז ומיד , תיכף  בא  צדקנו שמשיח  שלימה  אמונה 

השלישי.

ע "י  חוצה  והמעיינות  והיהדות  התורה  בהפצת  הפעולות  ריבוי לאחרי יותר  עוד  ניתוסף  זה  ובכל 
דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  דכ "ק  השלוחים 

מצוה "– עושי לפרסם  ("מצוה  ונתפרסם  נדפס  שלאחרונה  ובני 98ובפרט  והשלוחות  השלוחים  ספר  (
כו' מוזהבות  באותיות  מהודר , אלבום  יעשו 99ביתם , וכן יראו ומהם  ברכה , עליהם  ותבוא  ,–

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  שמותיו בב ' המרומזים  הגאולה  עניני וזירוז בקירוב  יותר  עוד  ניתוסף  שעי"ז
האמיתית  הגאולה  שמחת  (יצחק ), בשמחה  (יוסף ) ההוספה  גם  שכולל  – ו"יצחק " "יוסף " – דורנו נשיא 

ממש . ומיד  תיכף  צדקנו משיח  ע "י והשלימה 

 בענין הוספה  ע "י לבב , וטוב  שמחה  מתוך  תהיינה  שמחתנו", "זמן הסוכות , לחג  שההכנות  ויה "ר 
בת  בלידת  השמחה  (ועד "ז  מילה  ברית  נישואין, שמחות  ע "י ובמיוחד  כולל  הבן,100השמחה , ופדיון (

וכיו"ב .
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עה"פ.93) ובשהש"ר ח  ב, שה"ש
תש"א 94) דשנת והקדושה" ב"הקריאה קורא" ב"קול 

ועוד . ותש"ג .
ובכ "מ .95) טבת. ט "ו יום" "היום ראה
(96.162 ע' תש"א סה"ש
העיקרים.97) מי "ג  הי "ב עיקר
סתקפ"א.98) ח "א הרשב"א שו"ת

ד "אני99) הציווי  יהודי  מקיים ידם שעל  קדושה, עניני  ככל 
והדר, יופי  של  באופן להיות שצריכים קוני ", את לשמש נבראתי 
וכסף  מזהב והמקדש המשכן בעשיית כמודגש ואנוהו", ֿ לי  א  "זה

ומרגליות. טובות ואבנים
בעת 100) השמחה) עושין (שאז השם שנתינת – וכמנהגנו

ואין  וחמישי ), בשני  (גם הראשונה בהקריאה היא לתורה העלי '
דשבת. להקריאה ממתינים



סו

       
      

   
מוגה  בלתי

, כולה השנה  כל  על  המשכות  ממשיכים  הסוכות  שבחג  ידוע 
אלול – בחודש  ובפרט  אלול , חודש  מברכים  משבת  החל  לפנ"ז: נמשכו שכבר  הענינים  על  נוסף 

בשדה " שב 1כש "המלך  "ב ' – שבתות  שתי כוללים  זו (שבשנה  הסליחות  בימי עוז וביתר  שאת  וביתר  תות ,
נאמר 2כהלכתן" שבו השנה , בראש  ועאכו"כ  היום 3), קדוש  כי גו' ממתקים  ושתו משמנים  "אכלו

הסוכות  לחג  שבאים  ועד  –4לאדוננו",

בחגך " "ושמחת  השמחה , ענין היו"ט , של  ענינו לכללות  בנוגע  השנה 5הן כל  על  השמחה  המשכת  ,
שעי"ז  המינים , ד ' נטילת  למצות  בנוגע  והן ומצוותי'6כולה , תורה  לעניני בנוגע  הן המשכות  ממשיכים 

כולה  השנה  כל  על  גשמית , פרנסה  לעניני בנוגע  .7והן

" והרחבה הקדושה  הפתוחה  המלאה  "מידו כולה  השנה  כל  על  ההמשכות  כל  שיומשכו ,8ויה "ר 
ובלשון  לאחת , אחת  הענינים  כל  את  שמפרטים  באופן גם ) אלא  בכללות , רק  (לא  תהי' זו והמשכה 

כל 9הידוע  ישנם  וענין ענין ובכל  הענינים , כל  ישנם  ויום  יום  שבכל  כך , עקלאך ", די ֿ נעמען ַַַ"פאנאנדער 
פרטים , ופרטי הפרטים 

צדקנו. משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  גאולה  – עיקרי הכי הכלל  גם  שהוא  העיקרי לפרט  ועד 

נפלאות  שנת  תהא  "הי' – השנה  של  לסימנה  בנוגע  בנ"י אצל  שהתקבל  כהר "ת  – זו בשנה  יתירה  ובהדגשה 
כל " מכל  "בכל  בכל ", ו"נפלאות  "קבץ "10בה ", בגימטריא  ,11– לארצנו" הארץ  כנפות  מארבע  יחד  "קבצנו ,

עלי'" יושבי' ד "כל  באופן שנעשית  הקדושה , לארצנו בנ"י כל  התיישבות ,12קיבוץ  של  באופן דייקא , ("יושבי'"
היובל  נוהג  שאז ד "עלי'"), "וקראת 12ובאופן שענינו יושבי'", לכל  בארץ  דרור  הגלות 13ם  מן "דרור " ועאכו"כ  ,

והשלימה . האמיתית  הגאולה  אל 

" זה ואומר  באצבעו ד "מראה  באופן ממש , בפועל  לזה  שזוכים  – ממש ,14והעיקר  ומיד  ותיכף  ,
הרגע  נעשה  שלאחריו והרגע  צדקנו, משיח  דביאת  ה "ערב " גם  שנעשה  – זה  וברגע  הסוכות , חג  בערב 

צדקנו, משיח  ע "י והשלימה  האמיתית  הגאולה  של 
"בנערינו  בנ"י, כל  ועם  צדקנו, משיח  עם  צוזאמען") זיין ("דעם  יחדיו היותנו את  שממשיכים  ַכך ,

ובבנותינו" בבנינו גו' לאחרי 15ובזקנינו – עמנו פרטים ) ופרטי הפרטים  (בכל  ועבודתנו ותורתנו ,
שמיא " ענני "עם  המקדש ,16שהולכים  ולבית  הקודש  להר  הקודש , עיר  לירושלים  הקדושה , לארצנו

ידיך " כוננו ֿ י אדנ ,17"מקדש 

השואבה , בית  שמחת  שם  חוגגים  ומיד 
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ובכ "מ .1) ב. לב, ראה לקו"ת ראה
ב.2) קיח , שבת ראה
יו"ד .3) ח , נחמי '
הסוכות.4) חג  בערב – בזה וההתחלה
יד .5) טז, ראה פ'
ובכ "מ .6) ואילך . פפ"ז תרל "ז וככה המשך  ראה
(7.587 ע' חכ "ד  לקו"ש תשד "מ  עחה"ס ברכה ראה
המזון.8) דברכת הג ' ברכה
ע'9) חי "ד  בלקו"ש ונת' הובא – תש"ז שמע"צ שיחת ראה
.442

שה"אראנו 10) היינו, נפלאות", ה"אראנו על  בהוספה
כל ". מכל  "בכל  הוא נפלאות"

שם.11) חת"ס ובחידושי  ואילך , סע"ב טז, ב"ב ראה
ה"ח .12) פ"י  ויובל  שמיטה הל ' רמב"ם סע"ב. לב, ערכין
יו"ד .13) כה, בהר
ספכ "ג .14) שמו"ר בסופה. תענית ראה
ט .15) יו"ד , בא
א.16) צח , סנהדרין וראה יג . ז, דניאל 
יז.17) טו, בשלח 



סז    

בלילה – גם  השואבה  בית  שמחת  יחגגו אזי הגזירות  כל  יבטלו והשלימה  האמיתית  שבהגאולה  דכיון
הלילה 18הראשון  כבר  התחיל  ששם  ישראל , בארץ  כולנו נמצאים  ממש  ומיד  שתיכף  וכיון החג ; של 

החג של  ממש 19הראשון מיד  השואבה  בית  שמחת  מתחילה  אזי ,–

ממארז"ל  (כמובן בימיו" שמחה  "ראה  שעי"ז השואבה " בית  שמחת  ד "ראה  ראה 20באופן שלא  "מי
ימיו  בכל  השמחה  שנמשכת  – מימיו") שמחה  ראה  לא  השואבה  בית  .21שמחת 

הכתוב  לנו"22ובלשון תהי' "כן – ויקר " וששון ושמחה  אורה  היתה  "ליהודים  ועד 23: מרגע  החל  ,
קץ . אין עד  ושמחה  באור  ומוסיף  דהלוך  ובאופן והמקום , הזמן ענין כל  סוף 

למקומו, בזמנו מכם  לכאו"א  געזונטערהייט ") ("פארט  צלחה  נסיעה  שליט "א :] אדמו"ר  כ "ק  ָ[וסיים 
ובשמחה . באור  והוסיף  דהלוך  באופן וכאמור , הנסיעה , ולאחרי הנסיעה  עד  טובות  בשורות  מכם  ונשמע 

"ממשיך  שיחיו: מהנוכחים  לכאו"א  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  אמר  – מינים  הד ' חלוקת  בעת  – [אח "כ 
המשכות "]. אלע  ַזיין
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במיוחד 18) ששייך  ד "ראשון" המעלה בו שיש ולהעיר,
מראשון  מרום כבוד  "כסא כמ "ש "ראשון", שנקרא לביהמ "ק

א). ה, פסחים וראה ב. יז, (ירמי ' מקדשנו" מקום
ס"א 19) מהדו"ב (או"ח  בשו"ע הזקן רבינו ממ "ש להעיר

שהוא  ויו"ט " שבת כניסת וזמן ותפלה ק"ש ל "זמן בנוגע ס"ח )
רצון  עת כי  שלה, והלילות הימים זמן לפי  ומדינה מדינה "בכל 
ויו"ט  שבת וקדושת ותפלה שבק"ש עליונים ויחודים שלמעלה

מקום  לכל  למטה שמאיר רק והזמן המקום מגדר למעלה הוא
לו". הראוי  זמנו ומקום

(במשנה).20) סע"א נא, סוכה
ועוד .21) .37 ע' תשמ "ח ) (קה"ת הישועה מעייני  ראה
טז.22) ח , אסתר
הבדלה.23) ברכת

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח תשרי, תשי"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מהו"ר ישראל יהודה שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מה"אפשערענעש" של בנו שלום דובער שי' - ומפני עניני חדש תשרי לא הי' 

הזמן גרמא לענות עד עתה-

הנני בזה להביע ברכתי שיגדלוהו הוריו לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

וזה לשון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מה שכתב בענין התספורת לשלש שנים:

"... ובדבר גזיזת השערות - אפשערענעס - הוא דבר גדול במנהג ישראל, ועיקרו הוא בהחינוך 

דהשארת פיאות הראש, ומיום הגזיזה והנחת הפיאות של הראש נהגו להדר להרגיל את התינוק בענין 

יהי' בעזרם שיגדלוהו לתורה  והשי"ת  וברכת המזון וק"ש שעל המטה,  וברכות השחר  נשיאת ט"ק 

לחופה ולמעשים טובים מתוך פרנסה בהרחבה ובמנוחת הדעת בגשמיות וברוחניות".

בברכה לבריאות הנכונה לו ולכב"ב שי'.



סח

     
מוגה  בלתי

" בברכה ,1"פותחין
מעייני הישועה -ה 'תשנ "ב 

ובפרט – טוב , יום  בשנה , מיוחד  בזמן ועאכו"כ  השנה , ימות  בכל  ענין כל  לפתיחת  בנוגע  כהכלל 
ובמעמד  משולש , בית  וגמ "ח , תפלה  תורה  בית  המדרש , ובית  הכנסת  בבית  מיוחד , במקום  כשנמצאים 

קרובו" "עם  (ובפרט  עם  "ברוב  מישראל , מלך "2רבים  הדרת  (3–

  4      , פעמים חזקה "(ג ' הוי זימני ד "טוב "5"בתלת  שהתוכן ,(
טאג "). געבענטשטער  "א  העולם : (כלשון ברכה  של  ַָהו"ע 

גו'". משה  ברך  אשר  הברכה  "וזאת  פעמים ): שלש  (שקורין השבוע  פרשת  בהתחלת  גם  מודגש  זה  וענין

: השמחה ענין – טוב " "יום  של  לענינו בנוגע  מיוחדת  וברכה 

תמיד " משתה  לב  "טוב  הציווי כללות  על  זמנים 6נוסף  ישנם  חיים ), אורח  חלק  בסוף  בשו"ע  (כהפס "ד 
יתירה  ובהדגשה  בגלוי השמחה  ענין צ "ל  שבהם  בשנה  "מועדים מיוחדים  הנקראים  רגלים , בשלש  –

" התורה  מן עשה  מצות  ישנה  שבהם  ,"" 7בחגך.

ביו  מודגש  גופא  לשמחה  שבו ובמועדים  שהשמחה  שמחתנו", "זמן שנקרא  – הסוכות  בחג  השמחה  ענין תר 
המועדים , שאר  משמחת  יותר  במדרש גדולה  .8כדאיתא  אחת  שמחה  בו שכתוב  מוצא  אתה  אין ."בפסח 

. .בעצרת  אחת  שמחת  .. (הסוכות ) בחג  אבל  כתב . . בענין והתחזקות ) (חוזק  "חזקה " – שמחות "
ראה  לא  השואבה  בית  שמחת  ראה  שלא  "מי  הסוכות : שבחג  השואבה  בית  בשמחת  וכמודגש  השמחה ,

מימיו" .9שמחה  השואבה  בית  שמחת  שמחים  "כשהיינו וכו'", שינה  טעם  טעמנו לא  גם 10. זה  ומעין ,
לארץ . ובחוץ  הזה ") בזמן ההם  ("בימים  הזה  בזמן השואבה  בית  בשמחת 

ושמחת  בכלל  הסוכות  דחג  השמחה  ּפראווען") ("מ 'זאל  שיחגגו – השמחה  לענין בנוגע  הברכה  ַָותוכן
הלילות  שבעת  בכל  בפרט  השואבה  גדר 11בית  פורצת  (שמחה  גדר  פריצת  של  באופן הסוכות  למעלה 12דחג  ,(

הראשון) (בלילה  ומיד  שתיכף  העיקר , והוא  ועוד  ליום , מיום  והוספה  עילוי של  ובאופן והגבלה , ממדידה 
אלא ) בביהמ "ק , שהיתה  השואבה  בית  שמחת  לזכר  מנהג  בתור  רק  (לא  השואבה  בית  שמחת  לחגוג  זוכים 

 שנתבארו הענינים  פרטי ובברייתא 13(ככל  בעזרה 14במשנה  – השלישי 15) המקדש  .16דבית 

.: כולה השנה  כל  על  המשכתה  – דסוכות  בהיו"ט  בברכה  להפתיחה  בנוגע  עיקרי ענין ועוד 
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וראה 1) שבתניא. באגה"ק הראשונה אגרת פתיחת ע"פ
וש"נ. בהערה. 641 ע' חכ "ד  לקו"ש

ז.2) ד , ואתחנן וראה יד . קמח , תהלים
וש"נ.3) בערכו. תלמודית אנציק' וראה כח . יד , משלי 
ושייך 4) קשור ה"ה חול  היותו (שעם המועד  בחול  ועד "ז

מועד ". גוטן "א – טוב) יום שהוא ַל "מועד "
וש"נ.5) רע"ב. קו, ב"מ 
טו.6) טו, משלי 
יד .7) טז, ראה פ'
(בתחלתו).8) תרנד  רמז אמור יל "ש
סע"א.9) נא, סוכה

א.10) נג , שם
חכמים 11) שגזרו שבות האיסור כי , הראשון, בלילה גם

לא  דוחה שאינו השואבה בית של  "החליל  על  שני ) בית (בזמן
בית  דשמחת בהמנהג  שייך  אינו טוב", היום את ולא השבת את

ואילך ). 43 ס"ע הישועה מעייני  (ראה הזה בזמן השואבה
ואילך .12) רכג  ס"ע תרנ"ז סה"מ  ראה

("כל 13) בתורה אלו ענינים ולומדים שחוזרים עי "ז ובפרט 
על  נוסף – כו'") כאילו הכתוב עליו מעלה כו' בתורה העוסק
הלימוד ), (לפני  עצמה התורה מצד  בלאה"כ  שנעשית הפעולה
ובדפוס  פה) בעל  רק (לא כתב של  באופן שבאה לאחרי  ובפרט 

לדורות). (שהוא
וברייתא14) דמשנה מהשייכות "אין להגאולה להעיר –

וראה  ג . פ"ז, (ויק"ר המשניות" בזכות אלא מתכנסות הגלויות
ס"ה  ס"ד . וביאורים תשובות ועד "ז *בארוכה ס"י ), לקמן וראה .

המשניות, כמו למעשה שקו"ט ) (ללא הלכות הם שגם ברייתות,
של  מדרשו בבית נשנו שהמשניות אלא אינו ביניהם והחילוק
נקראו  ולכן מדרשו, לבית חוץ נשנו והברייתות הקדוש, רבינו

רפ"ו). אבות (מד "ש מברא חוץ תרגום כי  חוץ, לשון ברייתות
לשמחת 15) – ומסייע ומסוגל  שמוכשר – המיוחד  המקום

השואבה. בית
שני ,16) בית בזמן חכמים שגזרו שבות האיסור יתבטל  שאז

יו"ט . בליל  גם וכו' חליל  עם השואבה בית שמחת ויחגגו

         המו"ל



סט    

כמרומז 17ידוע  כולה , השנה  כל  על  ופועלים  שנמשכים  כלליים  ענינים  הם  תשרי חודש  עניני שכל 
"רשית " אותיות  "תשרי", החודש , של  כולה .18בשמו השנה  לכל  כו' דרך  שמורה  וראש  התחלה  ,

עשר  חמשה  ביום  שהתחלתו דכיון – הסוכות  לחג  בנוגע  יתירה  סיהרא שבו19ובהדגשה  "קיימא 
באשלמותא " ד "20(דתשרי) השלימות  גם  כולל  תשרי, דחודש  השלימות  בו מודגשת  , התחלה ,"

כולה . השנה  כל  על  ופועל  שנמשך  וראש ,

כולה . השנה  כל  על  הברכה  המשכת  גם  כוללת  דסוכות  בהיו"ט  בברכה  שהפתיחה  מובן ומזה 

השנה  כל  על  שמחה  שנמשכת  – השמחה  ענין – הסוכות  חג  של  העיקרי לענינו בנוגע  לראש  ולכל 
שמחת  ראה  שלא  "מי אמרו עלי' השואבה  בית  לשמחת  בנוגע  וכמודגש  שמחה , שנת  שנעשית  כולה ,
שמחה  ראיית  פועלת  השואבה  בית  שמחת  שראיית  מובן שמזה  מימיו", שמחה  ראה  לא  השואבה  בית 

שנעשים  (ובאופן ימיו השמחה )."ימי בכל  המשכת  בהם  לפעול  בעה "ב  שהוא  ,"

הברכה  המשכת  עם  גם  קשורה  שמחה ) (שנת  השמחה  לענין בנוגע  כולה  השנה  כל  על  הברכה  והמשכת 
ושלימה . אמיתית  היא  השמחה  שאז כולם , הענינים  בכל 

. באות שהתחלתה  שמחה , שנת  השמחה , לענין בנוגע  הברכה  המשכת  על  שנוסף  – יותר  ובפרטיות 
כ "ב  בכל  שמתחילים  הענינים  בכל  כולה  השנה  כל  על  ברכה  המשכת  נעשית  ֿ בי"ת , האל "ף  שבסיום  שי"ן

ֿ בי"ת : האל "ף  אותיות 

ו יצה ,דולה ,רכה ,ורה ,שנת  טוב ,דר ,וד  וארוכים ,כיות ,עד  טובים  גדולות ,יים  ובות 
, עוד, בהפלגה יעקב לכלה  שכנגד  הסוכות  לחג  במיוחד  ששייך  – רבה  בהצלחה  התורה  ,21ימוד 

בישראל ",22כמ "ש  שם  ותורה  ביעקב  עדות  "ויקם 

ד  באופן הגשמייים ) בענינים  (גם  גדולה  התרחבות  מתוך  הוא  לאופןוהלימוד  ועד  רק רומים , ולא  סי,
ה  ערך  לפי גם  אלא  האדם , פעולת  ערך  של לפי באופן ומתגלה  ונמשך  דשמייא , רק ייעתא  (לא  טוב  ימן

מצי  המברר  הדבר סימן ופועל  הגורם  סימן גם  אלא  ישנו, שכבר  דבר  ומתוך 23אות  ,(,( שמאלית (בשי"ן מחה 

" כאו"א  אצל  נעשה  במקומו"ועי"ז וחדוה  –24וז ועיקר  ועוד  ,""לעמו שלח  האמיתית 25דות  גאולה  ,
" ע "י שבאה  עולם "והשלימה  של  "26דיקו שהוא  ,"ו עולמים " מקור דוש  נמשך  וממנו העולמים ", בון

וה ה  העולמים מחה  בכל  עצמה  פועלת 27מחה  זו ושמחה  , למלך ה ' "והי' כי, כולו, העולם  בכל  וממות 
אחד " ושמו אחד  ה ' יהי' ההוא  ביום  הארץ  כל  והולך 28על  לשבח ", "עלינו תפלת  עתה  שסיימו כפי ,

"ה  – נצחי באופן ולהבא  מכאן וה ונמשך  עולמים ",יר  לחי וה "ה בח  (וכל הלה  עולמים " לחי פארת 
מ "ה  בי"ת , האל "ף  כל  הכולל  המיוחד  שבשיר  הענינים  וה פרטי "ה דרת  עד  וה מונה " פארת ").הלה 

ש  – –ובפשטות  ותפלה  תהלה  ושנת  גאולה , שנה  נעשית  ממש  ומיד  תי"ו) באות  (שהתחלתו יכף 
המקדש . ובבית  הקודש  בהר  הקודש , עיר  בירושלים  הקדושה , בארצנו
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ועוד .17) .49 ע' תש"ב רעח . ע' תרנ"ו לו. ע' תרנ"ד  סה"מ  ראה
יב.18) יא, עקב בעה"ט 
מיוחדים 19) בימים הוא הט "ו) יום (לאחרי  המשכו וגם

" בגימטריא – י "ז יום כמו "טוב בחודש, – י "ח  יום ככל חי", ,"
ומדריגה, במעלה הראשון, מהפירוש החל  שבזה, הפירושים
מכל  למעלה שהוא כפי  בעצמו, הקב"ה עולמים", "חי  על  שקאי 
הנברא  היש התהוות נעשית שממנו ומהות, עצמות דרגות, עניני 

ס"כ ). אגה"ק תניא (ראה המוחלט  ואפס מאין והנעשה והנוצר
שמו"ר 20) וראה ועוד . רע"א. פה, ח "ב רע"א. קנ, ח "א זהר

כו. פט "ו,
ובכ "מ .21) סתי "ז. או"ח  טור ב. רנז, זח "ג 
ה.22) עח , תהלים
ומפרסת 23) גרה מעלת – טהרה לסימני  בנוגע שמצינו כפי 

צפע"נ  (ראה הטהרה ופועלים גורמים גם שהסימנים – פרסה

לתוכן  בנוגע ביותר ומודגש אסורות), מאכלות הל ' ריש להרמב"ם
במק"א  בארוכה כמבואר האדם, בעבודת טהרה דסימני  הענין
בתחלתה  ה'שי "ת אלול  מבה"ח  ראה ש"פ שיחת בארוכה (ראה

וש"נ). (174 ע' ח "א (תו"מ 
כז.24) טז, דה"א
ט .25) קיא, תהלים
כח .26) יח , וירא פרש"י 
עושה"27) הוא לעשות לישראל  אומר שהוא "מה שהרי 

ֿ אפשר  שאי  באופן היא שעשייתו אלא עוד  ולא ט ), פ"ל , (שמו"ר
והוא  היודע "הוא כי  עשייתו, לבין בינו ח "ו ולהבדיל  להפריד 
פ"ב  יסוה"ת הל ' (רמב"ם אחד " הכל  עצמה הדעה והוא הידוע
שהם  ית' שלו והפעולות התוארים לשאר בנוגע ועד "ז ה"י ),

נפלא" ב"יחוד  עמו .*מיוחדים
ט .28) יד , זכרי '

        



ע   

.חג" היותו מפני היא , שמחות "), ("שלש  המועדים  שאר  משמחת  שלמעלה  הסוכות  חג  שמחת 
" השדה מן מעשיך  את  באספך  השנה  הארץ ",29בצאת  תבואת  את  ופירות 30"באספכם  "שהתבואה  ,

בפנים , שמחות "האילן שלש  .8כתב 

האדם  בעבודת  הענין :31וביאור 

בארץ 32כתיב  בנ"י עבודת  כללות  על  שקאי – תבואתה " את  ואספת  ארצך  את  תזרע  שנים  "ושש 
הידוע  כהפתגם  ישראל , ארץ  לעשותה  שצריכים  לארץ  בחוץ  (ועד "ז לארץ )33ישראל  (בחוץ  כאן "עשה 

הקדושה  ניצוצות  כל  את  ("ואספתה ") ולאסוף  ולקבץ  ללקט  העולם , עניני וזיכוך  בבירור  ישראל ") ארץ 
כל  את  ולאסוף  ולקבץ  ללקט  – עצמו להאדם  בנוגע  ועד "ז לקדושה . ולהעלותם  העולם  שבעניני

קדושה . בעניני חדורים  שיהיו והמעשים  והדיבורים  המחשבות 

שבו – האסיף  חג  של  וענינו (" השנה ("בצאת  כולה  השנה  ניצוצות 34דכל  באסיפת 
והמעשים  והדיבורים  המחשבות  כל  ובאסיפת  השדה "), מן מעשיך  את  ("באספך  העולם  שבעניני הקדושה 

ביותר . גדולה  היא  השמחה  ולכן לה ',

מארבע  יחד  "קבצנו כולו, העולם  מכל  בנ"י כל  ואסיפת  קיבוץ  גם  נרמז האסיף " שב "חג  ועיקר , ועוד 
הארץ " ישראל 35כנפות  אהבת  מתוך  יחד  מתאספים  ומקום  מקום  שבכל  עי"ז ישראל ,36[ובפרט  ואחדות 

אחד " בלב  אחד  הגלות 37"כאיש  סיבת  מבטלים  שעי"ז המסובב ,38, ממילא  בדרך  בטל  הסיבה  ובהבטל  ,
והשלימה . האמיתית  בגאולה  המקדש , ולבית  הקודש  עיר  לירושלים  הקדושה , לארצנו יחדיו] כולם  ובאים 

.( לקדושה להעלותם  העולם  עניני כל  ולזכך  (לברר  האדם  בעבודת  האסיף " ד "חג  הענין לבאר  ויש 
יותר : בפרטיות 

העולם " הושתת  "שממנה  המקדש , שבבית  שתי'" ה "אבן הוא  העולם  כל  של  שה "יסוד " .39ידוע 
בהם  וישפיע  שיפעל  שלהם , ה "יסוד " אל  העולם  עניני כל  את  לאסוף  היא  העולם  בעניני והעבודה 

ולהעלותם  המקדש .40להגביהם  שב )בית  שתי' (אבן הוא  שלהם  שהיסוד  בהם  ניכר  שיהי' ,

ועד  מאל "ף  האותיות  כל  וסיום  התחלת  שכוללת  שתי'", "אבן בתיבת  גם  מרומז זה  שענין לומר , ויש 
– התורה .ןתי"ו אותיות  בכ "ב  שנבראו העולם  עניני בכל  לגלות  שצריכים  – ֿ ת ) ש  ֿ ב  (א  י'

למטה  מלמעלה  – הא "ב  דאותיות  הסדרים  בשני גם  שמתבטא  כפי – אופנים  בב ' היא  זו ועבודה 
(תשר "ק ): למעלה  ומלמטה  וכו'), ג "ד  (א "ב 

המשכה  הוא  הא ' אופן  שההתחלה דא "ב  האותיות  כבסדר  – בעולם  אלקות  המשכת  ,
עולם  של  אלופו על  שרומזת  אל "ף  באות  העולם "41היא  נברא  שבה  "בבית  בי"ת , באות  נמשך  ולאח "ז ,42,

דלים " "גמול  ֿ ד , ג  האותיות  ואופן 43ולאח "ז תי"ו. באות  להסיום  עד  למטה , ההמשכה  כללות  על  שרומז ,
העלאה  הוא  הב '  מלמטה) תשר "ק  האותיות  כבסדר  – לאלקות  העולם  עניני העלאת  ,
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טז.29) כג , משפטים
דחג30) ראשונים ימים דב' בהקריאה – לט  כג , אמור

הסוכות.
אוה"ת 31) ֿ רו. רה ע' שם קלב. ע' תר"ל  סה"מ  גם ראה

ואילך . א'קעח  ע' משפטים
יו"ד .32) כג , משפטים
תפה.33) ע' ח "א מוהריי "צ אדמו"ר ֿ קודש אגרות
רגלים 34) ג ' שעברו לאחרי  תאחר" ל "בל  בנוגע גם ומודגש

הוא הסוכות שחג  – א) ד , (ר"ה תחילה המצות וחג  סוף כסדרן
בהם.הזמן  שנתחייב כו' הקרבנות כל  דהבאת

שזהו"ע 35) – לחרותנו" גדול  בשופר "תקע הדברים: וסדר
האסיף. חג  שזהו"ע – יחד " "וקבצנו דר"ה, תק"ש

ע"ש 36) – ל "ליובאוויטש" המיוחדת מהשייכות להעיר

מצות  קיום ע"ד  ומעורר שמזכיר ההיא), המדינה (בשפת האהבה
יח ). יט , (קדושים כמוך " לרעך  "ואהבת

שם.37) מכילתא וראה ב. יט , יתרו פרש"י 
ב.38) ט , יומא ראה
ב.39) נד , שם
בהיותו 40) גם גביו שעל  הבנין את ומעלה שמגבי ' יסוד  ככל 

ומכוסה  שתי 'טמון דהאבן בהיסוד  ועאכו"כ  בגלויבארץ, שנראה
עתה. ועד  העולם בריאת מאז

ס"ו.41) שם ואדה"ז שו"ע סס"א. או"ח  בב"י  הובא סמ "ק
ג . כג , תזריע לקו"ת וראה

ה"א.42) פ"ב חגיגה ירושלמי  ראה
א.43) קד , שבת



עי    

ושרשם  למקורם  האותיות ) כל  סיום  תי"ו, (אות  למטה  שנמצאים  העולם  עניני את  שמעלים  למעלה ),
עולם . של  לאלופו שרומזת  אל "ף  לאות  עד  למעלה ,

– למטה  מלמעלה  ותי"ו: אל "ף  האותיות  צירוף  אופני בב ' גם  טפל "וכמרומז מלשון – כי,44" ,
לבנ"י  [ועאכו"כ  לתורה  ובטל  טפל  העולם  נעשה  התורה , אותיות  בכ "ב  שנברא  בעולם  שמגלים  עי"ז

בתדב "א  כדאיתא  לתורה , וישראל "45שקדמו תורה  לעולם  קדמו דברים  "ישראל 46"שני גופא  וביניהם  ,
"מחשבתן  דבר "47קדמו", לכל  קדמה  ישראל  "48של  – למעלה  ומלמטה  ;[" בלשון) שפירושו –

ונכנסו  שבאו ומקורן, לשרשן העולם  עניני העלאת  שלימות  על  שרומז וכניסה , ביאה  והזהר ) הגמרא 
האמיתי. למקומם  ָ("אנגעקומען")

.ע "י בעיקר  נעשית  הנ"ל  אופנים  בב ' בעולם  התורה  שפעולת  להוסיף , הלכות ויש  – התורה 
העולם :49פסוקות  בעניני בפועל  במעשה  להנהגה  בנוגע 

הפסוק  דרשו 50על  לו", עולם  הכלל 51חז"ל "הליכות  וע "פ  הלכות ". אלא  הליכות  תקרי 52"אל 

אמת , ושניהם  פירוש , עוד  מוסיף  אלא  הפשוט , הפירוש  שולל  אינו כו'" אלא  כו' תקרי ד "אל  שהלימוד 
לומר , יש  " ד הענינים  ב ' ישנם  אלא גופא  הליכות  תקרי ו"אל  לו", ".עולם 

בזה : וההסברה 

אדרבה ) אלא  העולם , ותיקון בנין היפך  העולם , מציאות  שלילת  (לא  הוא  התורה  הלכות  של  ענינם 
ופעולת  העולם , (הליכות ) והנהגת  מציאות  שישנה  היינו, התורה , ע "פ  תהי' שהנהגתו בעולם  לפעול 

עולם  "הליכות  שיהיו היא  התורה  הקב "ה .הלכות  של  רצונו ע "פ  יתנהג  שהעולם  הקב "ה ), של  (שלו, "

שכל  שיכריז ועד  בו ניכר  שיהי' בעולם  שפועלים  – הלכות " אלא  הליכות  תקרי "אל  מזה , ויתירה 
התורה  דהלכות  הקיום  ע "י כי, התורה , הלכות  קיום  בשביל  אלא  הליכות ") תקרי ("אל  אינה  מציאותו
ממדידה  שלמעלה  (הליכה  ֿ גבול  הבלי כח  שמתגלה  ד "הליכות ", העילוי ניתוסף  (בעולם ) בפועל  במעשה 

בעולם . גם  לפעול  שבכחן והגבלה ) במדידה  הם  עצמם  (שמצד  התורה  שבהלכות  והגבלה )

.– בעולם ) הפעולה  נעשית  ידם  (שעל  התורה  שבהלכות  הענינים  ב ' לו",וביאור  עולם  "הליכות 
בנ"י: בעבודת  – הלכות " אלא  הליכות  תקרי "אל 

בצאתך "53ידוע  "זבולון וישכר : זבולון – סוגים  לשני נחלקים  בנ"י שעיקר 54שכללות  עסק , בעלי ,
ד " שזהו"ע  – העולם  בעניני עבודתם  " שמים לשם  יהיו מעשיך  ש "כל  (כיון לו" שנעשים ) (כפי

דעהו" דרכיך  באהליך "55ו"בכל  ו"ישכר  שזהו"ע 54); – התורה  בלימוד  עבודתם  שעיקר  אוהל , יושבי ,
אלא  הליכות  תקרי ".ד "אל 

וישכר  דזבולון העבודה  אופני ב ' בחיבור  היא  העבודה  צ "ל 56ושלימות  זבולון אצל  שגם  לכך  שנוסף  –
לתורה  עתים  העולם 57קביעות  בעניני התעסקות  צ "ל  ישכר  אצל  וגם  בעניני 53, זבולון בעבודת  גם  הרי, ,

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

ב.44) מא, ב"ק רע"ב. לו, ברכות ראה
יד .45) פרק
שנקראת 46) תורה ראשית, ב' "בראשית", בתיבת גם ומרומז

(פרש"י העולם נברא שבשבילם ראשית, שנקראו וישראל  ראשית
בראשית). ר"פ

ל "סוף 47) ועד  למעשה, ומדיבור לדיבור נמשך  וממחשבה
וראה  דודי ". "לכה (פיוט  תחילה" "מחשבה עם שקשור מעשה"

ובכ "מ ). ויגש. ר"פ תו"ח 
ד .48) פ"א, ב"ר
ולכאן,49) לכאן וסברות שקו"ט  סברות שתיללא

וגם וב"ה), דב"ש שונות יותר (כבפלוגתות ושיטות סברות משתי 
מ "ט ) פ"ב (אבות המשנה בפירוש המבואר ע"ד  התורה, בלימוד 
תלמידים  שחמשה זכאי ", בן יוחנן לרבן לו היו תלמידים "חמשה

מהוים סוגים אלו הכוללים חמשה התורה לימוד  ואופני  בשיטות
ריב"ז  של  הרבה") תלמידים ("העמידו התלמידים ריבוי  כל  את

.(103 ע' אבות לפרקי  ביאורים (ראה

ו.50) ג , חבקוק
וש"נ.51) סע"ב. כח , מגילה
(5224 ע' חכ "א בלקו"ש הנסמן ס"ג . אלי  הליכות ס' ראה

.27 הערה
ובכ "מ .53) א). (קט , ס"ה אגה"ק תניא ראה
יח .54) לג , ברכה
דעות 55) הל ' רמב"ם וראה ג . ו, משלי  מי "ב. פ"ב אבות

ס"ב. סקנ"ו או"ח  אדה"ז שו"ע ספ"ג .
(56. ש"זבולון שביניהם, השותפות על  יוצא נוסף .

. יושבים לפרקמטיא והם ישכר של  פיו לתוך  ונותן ומשתכר .
. בתורה (פרש"יועוסקים היתה" זבולון ידי  על  ישכר של  תורתו .

לזבולון, זקוק אינו שישכר אופן שישנו ולהעיר, – שם). ברכה
בתורה  ועוסק "יושב שהי ' חרסום בן אלעזר ר' אצל  שמצינו כפי 
ב). לה, (יומא מופלג  עשיר הי ' ואעפ"כ , הלילה", וכל  היום כל 

ועד 57) ועוד ), א. ז, ח "א (לקו"ד  בנפש קביעות גם כולל 
לקו"ש  (ראה עראי " ומלאכתך  קבע ד "תורתך  באופן אצלו שנעשה



עב   

מציאות  שכל  ניכר  צ "ל  עולם ") ("הליכות  תקרי העולם  ("אל  התורה  הלכות  קיום  בשביל  אלא  אינה  העולם 
קיום  ע "י  שנעשה  העילוי ניכר  צ "ל  ("הלכות ") התורה  בלימוד  ישכר  בעבודת  וגם  הלכות "), אלא  הליכות 

עולם "). ("הליכות  העולם  במציאות  התורה  הלכות 

.ע "י ישכר ) של  (ענינו התורה  בהלכות  שנעשה  להעילוי דוגמא  להביא  (ענינו ויש  עולם " "הליכות 
האחרונים  בדורות  העולם  בעניני שנתחדשו מהחידושים  שכתוצאה  במוחש  שרואים  כפי – זבולון) של 
שקו"ט  היתה  שלא  אלו) שבדורות  ותיק " "תלמיד  (ע "י בתורה  חדשות ) (הלכות  חדשים  ענינים  ניתוספו

בעולם  זו מציאות  נתחדשה  שלא  זמן כל  שלפנ"ז בדורות  .58אודותם 

ישכון" ימים  ש "לחוף  שזבולון – וישכר ) לזבולון (בנוגע  כדור 59ולדוגמא  לחצי ומגיע  בספינות  יוצא 
בנוגע  כמו התורה , בהלכות  חדשות  שאלות  אצלו מתעוררים  אוסטרליא , מדינת  כמו שבתחתון, התחתון
המקום ), צורך  לפי או שבחו"ל , ישראל  תפוצות  ככל  בבל  בני אחר  הולכים  (אם  גשמים  שאלת  לזמן
שמצינו  כפי – בתורה  חדשים  ענינים  מתחדשים  אלו, שאלות  פתרון ע "ד  לישכר  פנייתו וע "י וכיו"ב ,

ישראל  גדולי של  בשו"ת  השקו"ט  מצינו 60אריכות  שלא  באוסטרליא  בנ"י התיישבות  זמן מהתחלת 
שלפנ"ז  .61בספרים 

ופנימיות  דתורה  נגלה  התורה , והפצת  תורה  מוסדות  כו"כ  דהקמת  ה "חידוש " כללות  מלבד  – זה  [וכל 
זו, במדינה  בכללותו, התחתון כדור  בחצי ולפנ"ז באוסטרליא , בנ"י מהתיישבות  כתוצאה  שנעשה  התורה ,

העליון  כדור  בחצי שהי' ֿ תורה  דמתן הענין כללות  לגבי חידוש  דפנימיות 62שזהו ֿ תורה  מתן גם  כולל  ,
העליון כדור  בחצי תחילה  שהי' החסידות  בתורת  שנתגלתה  כפי בסוף התורה  ואילו ,63(בליובאוויטש ),

דוקא ]. התחתון כדור  שבחצי זו במדינה  התורה  פנימיות  והפצת  לגילוי המקור  נעשה  זה , בדורנו

שאלות  מתעוררים  שאז הירח , על  ולנחות  בחללית  לטוס  יכול  שאדם  זה  בדורנו להחידוש  בנוגע  ועד "ז
לבנה " ל "קידוש  בנוגע  הירח  על  שנמצא  אדם  יתנהג  איך  ולדוגמא , בהלכה , ?!...64חדשות 

ה  הלכות  קיום  בשביל  היא  העולם  מציאות  שכל  האמור  שע "פ  אלא ולהוסיף , הליכות  תקרי ("אל  תורה 
יתוספו  ידם  שעל  היא  בהם  והתכלית  שהכוונה  שבעולם , להחידושים  בנוגע  גם  הוא  שכן מובן, הלכות "),

בתורה  חדשות ) (הלכות  חדשים  ית '65ענינים  לו להיות  הקב "ה  שנתאווה  הכללית  הכוונה  נשלמת  ועי"ז ,
בתחתונים  .66דירה 

.: הגאולה לענין התורה  דהלכות  השייכות  לבאר  יש  עפ "ז

הזקן 67כתיב  רבינו ומפרש  תפדה ", במשפט  הלכות 68"ציון היינו ע "פ 69ש "במשפט  כמשפט 70כתרגומו
כמשארז"ל  והיינו קדמייתא , כהלכתא  פסוקות .71הראשון הלכות  המשניות ", בזכות  אלא  מתכנסות  הגליות  אין

כולו  העולם  בכל  מפוזרים  (כשבנ"י הגלות  בזמן העולם  שבירור  לעיל  האמור  ע "פ  – לזה  ומהטעמים 
ע "י  העולם  בבירור  הגלות  דזמן העבודה  כשנשלמת  ולכן, התורה , הלכות  ע "י נעשה  נדחת ) לפנה  עד 

הגאולה . אל  הגלות  מן הפדי' נעשית  אזי התורה , הלכות 

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

וש"נ). ואילך . 347 ע' חי "ז
היא,58) בשמים לא התורה הרי , גליא, שמיא שכלפי  ואף

שנתחדשה  לאחרי  אלא בתורה אלו ענינים נתגלו לא ולכן,
בארץ. המציאות

יג .59) מט , ויחי 
(60389 ע' ח "א תשמ "ג  בהתוועדויות הנסמן – לדוגמא ראה

.9 הערה 221 ע' חכ "ב לקו"ש ואילך .
באהליך "61) וישכר בצאתך  זבולון "שמח  לפרש יש ועפ"ז

פועלת זבולון שיציאת דישכר – של היציאה וההגבלה מהמדידה
חדשים. בענינים לשקו"ט  עתה עד  בתורה שנידונו הענינים

ואילך .62) תצב ע' ח "ב מוהריי "צ אדמו"ר ֿ קודש אגרות ראה
וש"נ.

(63.(47 הערה לעיל  (ראה תחילה במחשבה מעשה וסוף
שלא 64) מאריטש הלל  ר' הרה"ח  אודות מהמסופר ַלהעיר

לקדש  אפשרות ללא לבנה דקידוש הזמן שיעבור לסבול  בכחו הי '

לאחריהל  פעם שהתבטא כפי  בעבים), מכוסה היותה (מפני  בנה
אילולי קורה הי ' מה יודע מי  הלבנה: נראתה שסו"ס עד  זמן משך 
– האמורה השאלה יותר מתחזקת ועפ"ז הלבנה. לקדש זוכה הי '
דחודש  הלבנה קידוש זמן במשך  הירח  על  שנמצא אדם יעשה מה

זה.
רבו 65) מה – הבורא מגדלות בהתפעלותו ההוספה גם כולל 

ה'. מעשיך  גדלו ומה ה' מעשיך 
ובכ "מ .66) רפל "ו. תניא ועוד . טז. נשא תנחומא ראה
כז.67) א, ישעי '
דברים.68) ר"פ לקו"ת
הלכות")69) אלא הליכות ("א"ת ב"הליכות" מהרמז להעיר

אלקים  אל  ל "יראה באים שמזה חיל ", אל  מחיל  "ילכו ע"ש –
הגאולה. ענין ח ), פד , (תהלים בציון"

יג .70) מ , וישב
(71.14 הערה לעיל  ראה



עג    

שבעניני  הקדושה  ניצוצות  כל  אסיפת  על  שרומז – האסיף  חג  – הסוכות  לחג  במיוחד  שייך  זה  וענין
ממקומות  בנ"י כל  אסיפת  נעשית  ואז הגלות , משך  זמן כל  ועבודתינו מעשינו ע "י שנתבררו העולם 

הקדושה . לארצנו העולם  בכל  פזוריהם 

התורה  כל  מסיימים  שבו תורה , ו)שמחת  ל (שמע "צ  באים  האסיף , חג  הסוכות , שמחג  יותר  ויומתק 
מתחיל  ולאח "ז התורה , הלכות  שע "י העולם  בירור  כבר  נשלם  האסיף  בחג  כי, – מחדש  ומתחילים  כולה 

תצא " מאתי חדשה  ד "תורה  שזהו"ע  העולם , מבירור  שלמעלה  בתורה  חדש  בעולם 72ענין גם  (ודוגמתו
חדשה " וארץ  חדשים  "שמים  –73.(

. כל ועבודתינו מעשינו עניני כל  (אסיפת  להגאולה  בשייכות  האסיף  חג  של  שענינו להוסיף , ויש 
זו  בשנה  ביותר  מודגש  האומות ) בין שגלו המקומות  מכל  בנ"י כל  ואסיפת  הגלות  משך  :74זמן

תהא  ד "הי' הכללית  המעלה  על  מנס "76שנת 75נוסף  שלמעלה  נו"ן 77("פלא " ובתוספת  ,
") נפלא" רבים , ובלשון והשלימה ,פלא "), האמיתית  דהגאולה  הנפלאות  על  שרומז צאתך 78"כימי "),

נפלאות " אראנו מצרים  נפלאות 79מארץ  שנת  ה "ה  –80 לא) השנה  של  במציאותה  חודרות  שהנפלאות  ,
האפשריים  הזמנים  שינויי כל  שכוללת  הימנו), שמחוץ  בדבר  שהיא  ראי' של  באופן הזמן,81רק  כללות  ,

דדצח "מ , הנבראים  פרטי כל  ומקום ), זמן (שגדרו העולם  עניני שכל  היינו, המקום , כללות  גם  ובמילא 
הגאולה  בענין לגילוי חדורים  ועד  בנפעל , הפועל  כח  בהם  לגלות  העבודה  שנשלמה  כיון ("נפלאות "),

משיח  שבישראל , היחידה  בחינת  ע "י ומתגלית  הקשורה  שלמעלה , היחידה  בחינת  עולם ", של  "יחידו בחי'
מישראל 82צדקנו  שבכאו"א  משיח , ניצוץ  הפרטית , יחידה  גם  ).83(כולל 

ד "נפלאות  בהר "ת  גם  כל "וכמרומז מכל  "בכל  הענינים 84", בכל  הם  שהנפלאות  שכולם 85– ,
הגאולה . בענין חדורים 

" בגימטריא  כל " מכל  ש "בכל  הרמז ע "פ  יותר  ."86–"ויומתק  הארץ גליותנו כנפות  מארבע  .
העולם  עניני כל  ואסיפת  בקיבוץ  הגלות  משך  זמן כל  ועבודתינו מעשינו נשלמו שכבר  כיון – לארצנו"

עולם . של  דיחידו האחדות  לנקודת 

כהלכתן" שבתות  "שתי שמירת  אשר , זו, בשנה  שבתות " "שתי עברו שכבר  לאחרי קשורה 87ובפרט 
הגאולה  האסיף "88עם  ב "חג  ונמצאים  ועבודתינו 89, מעשינו עניני כל  לאסיפת  מסוגל  הכי הזמן ה "ז –

עיר  לירושלים  הקדושה , לארצנו האומות , בין שגלו המקומות  מכל  בנ"י כל  ואסיפת  הגלות  משך  זמן כל 
האמיתית  בגאולה  העולם "), הושתת  ש "ממנה  שתי'" ה "אבן נמצאת  (שבו המקדש  ולבית  הקודש 

צדקנו. משיח  ע "י והשלימה 
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ג .72) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '
כב.73) סו, יז. סה, ישעי '
שיש 74) שנים כמה המשך  לאחרי  באה זו ששנה לכך  נוסף

הקהל , שנת ותשמח , תשמח  משנת החל  – מיוחדת מעלה ְְִַַַבהם
שנת  ולאח "ז נסים, שנת ולאח "ז ידיך ", "תשמט  שנת ולאח "ז

אראנו. נפלאות
ועוד ).75) א. נח , קידושין (ראה תהא בהוייתה
אראנו.76) נפלאות שנת החולפת, בשנה גם שהיתה
וש"נ.77) .16 הערה 368 ע' חט "ו לקו"ש ראה
יהיו כ "78) לבוא לעתיד  כי , למעליותא, הדמיון בכ "ף – ימי "

וש"נ), ֿ ז. תפו ע' עה"פ נ"ך  אוה"ת (ראה ליצי "מ  בערך  "נפלאות"
בדרך  תהי ' לבוא לעתיד  יצי "מ  שהזכרת (ברכות טפל ועד  בלבד 

סע"ב). יב,
טו.79) ז, מיכה
ג '80) כהנוסח  – בם בו בה (נפלאות) יותר: ובפרטיות

בם"), "וינוחו בו", "וינוחו בה", ("וינוחו השבת דיום התפלות
דמלכיות  הענינים ג ' וכנגד  ספירות, בעשר החלוקות ג ' כנגד 
שכוללים  – ואילך ) תקלז ע' תרס"ו המשך  (ראה ושופרות זכרונות

כולם. הדרגות כל 
ועוד .81) פי "ט . ח "ד  הקודש עבודת ראה
ועוד .רמ "ז 82) ב. רס, ולזח "ג  ב. מ , לזח "ג 
(83692 .599 ע' ח "ב לקו"ש פינחס. ס"פ עינים מאור ראה

ועוד . בהערה.
ואילך .84) סע"ב טז, ב"ב ראה
הענינים 85) לכל  השימוש אות היא בי "ת שאות לכך  נוסף

כולם.
שם.86) לב"ב חת"ס ח "י  ראה
מעלת87) הדגשת – דייקא ידן הלכות כהלכתן שעל  התורה,

בארוכה. כנ"ל  העולם, בירור נעשה
ב.88) קיח , שבת
ראשונים 89) ימים (ב' האסיף חג  מתחיל  זו שבשנה ולהעיר,

(שמחלקים  המלך " בג  "פת כהסימן ר"ה, כמו וג ', ב' ביום דיו"ט )
ושלימות  גמר מודגש שבזה – לשתים) וילך  נצבים הפרשיות
נצבים  ש"פ משיחות קונטרס (ראה בארוכה כנ"ל  העבודה,

ואילך )). 10 ע' (לעיל  תשנ"ב וילך  וש"פ דר"ה ב' יום תנש"א,



עד   

. לבאר יש  – העולם  בבירור  ישראל  של  עבודתם  כללות  על  רומז האסיף  שחג  לעיל  האמור  ע "פ 
האושפיזין: לענין והשייכות  הקשר 

הסוכות  ימי שבשבעת  (אורחים )90ידוע  אושפיזין שבעה  בזהר 91באים  שנזכרו האושפיזין הן –92:
אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ע "י שנתגלו החסידיים  האושפיזין והן ודוד , יוסף  אהרן משה  יעקב  יצחק  אברהם 

דורנו  מהר "ש ,93נשיא  אדמו"ר  הצ "צ , אדמו"ר  האמצעי, אדמו"ר  הזקן, אדמו"ר  המגיד , הבעש "ט , :
מהורש "ב  .94ואדמו"ר 

בזה : ומהענינים 

חז"ל  לבעל "95אמרו שיברך  כדי המזון) (ברכת  מברך  אורחים ) שפירושו האושפיזין (שזהו"ע 
המשכה  מלשון ברכה  ("יברך ", ההמשכה  פעולת  על  שרומז – בעולם 96הבית " הקב "ה  של  וההתגלות  (

" שהוא  שניכר  באופן  דעשיית הענין כללות  שזהו ,". בתחתונים ית ' לו

דרכים  ב ' רבים , לשון ו"אורחים " "דרך ", מלשון גם  הוא  "אורח " לזה , שנים ונוסף  רבים  )97(מיעוט 
מלמעלה  הולכים  שבה  הדרך  בעולם : בעה "ב  הקב "ה  נעשה  ידם  שעל  (בכללות ) הדרכים  ב ' על  שמורה  –

לאלקות ) העולם  (העלאת  למעלה  מלמטה  הולכים  שבה  והדרך  בעולם ), אלקות  (המשכת  .98למטה 

בנ"י לכל  ֿ הדרך  מורי שהם  – האסיף  שבחג  האושפיזין שבעת  של  ענינם  ליעקב וזהו משפטיך  ("יורו
לישראל " בב '99ותורתך  העולם , כל  של  הבית " "בעל  בתור  הקב "ה  והתגלות  המשכת  לפעול  כיצד  (

בבירור  ישראל  של  עבודתם  כללות  שזוהי מלמטלמ "ע , והעלאה  מלמעלמ "ט  דהמשכה  (הכלליים ) הדרכים 
האסיף ). חג  של  (תוכנו העולם 

הסוכות  חג  לאחרי גם  נמשך  האושפיזין של  שענינם  מובן אינם 100ומזה  שאז אלא  ֿ עצרת ), (בשמיני
בעולם  הקב "ה  של  בעלותו וגילוי בהמשכת  האושפיזין  פעולת  ע "י כי, ֿ בתים ", "בעלי אלא  "אורחים "
של  (בסיומו באים  (אושפיזין), "אורחים " בתור  ליום ) מיום  (ובהוספה  הסוכות  ימי בשבעת  שנעשית  כפי
בתור  בעולם  הקב "ה  של  בעלותו בהתגלות  פעולתם  ניכרת  שאז העבודה , ושלימות  לגמר  האסיף ) חג 

ֿ בתים ". "בעלי

דחג האושפיזין לשבעת  (בהמשך  לשמע "צ  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  השייכות  תומתק  ועפ "ז
ודור ) לגלות  (האחרון הדור  של  הנשיא  להיותו כי, – בעה "ב ) בתור  אלא  אושפיז, בתור  לא  אבל , הסוכות ,

לאחריהראשון שלאחרי , לשמע "צ  שייך  ה "ה  העולם , בבירור  ועבודתינו מעשינו ושלימות  גמר 
והשלימה  האמיתית  הגאולה  באה  ואז העולם , דבירור  העבודה  כללות  ושלימות  גמר  על  שרומז האסיף  חג 

ב " כידוע שמרומזת  מלשון 101ֿ עצרת ", גם  הוא  "שמיני" לזה , ונוסף  שמונה , למספר  שייכת  שהגאולה 
ו"עסענץ " אלקות .102שומן היא  מציאותם  שכל  העולם , עניני דכל  ("עסענץ ") התמצית  התגלות  על  שרומז ,
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של 90) באופן נעשים שאז אלא ֿ עצרת, בשמיני  לזה וההמשך 
בפנים. כדלקמן ֿ בתים, בעלי 

כו'"91) "יעול  האושפיזין: דהזמנת הנוסח  לומר נוהגים ויש
אין  בחב"ד  אבל  האושפיזין, שאר כו'" ו"עימי ' זה, דיום האושפיז

כו'. במחשבה אם כי  כן, נוהגים
בזהר 92) מהשינויים ולהעיר – ועוד . ואילך . ב קג , ח "ג 

גם  חיים", אלקים דברי  ואלו ו"אלו האושפיזין, וסדר למנין בנוגע
ואילך ). 71 ע' הישועה מעייני  (ראה לפועל  בנוגע

ישב 93) כאן זה": ואומר באצבעו ד "מראה ובאופן
תרצ"ז  הסוכות דחג  א' ליל  (שיחת וכו' המגיד  ישב כאן הבעש"ט ,
בנוגע  הוא ("ישב") עבר בלשון שהשימוש ולהעיר, – ותש"ג ).

הזמן להסיפור הסוכות, דחג  בלילות בעמדנו אבל , זמן, לאחרי 
הוה  בלשון ה"ז האושפיזין, באים ("יושב")!שבו

הם 94) החסידיים האושפיזין שכל  – אחר באופן לומר ויש
וכו' הזקן אדמו"ר הוא הראשון שהאושפיזא היינו, חב"ד , נשיאי 

סי "ט ). לקמן (וראה
א.95) מו, ברכות
ובכ "מ .96) ג . לז, מקץ תו"א ראה
(97.21 הערה 111 ע' חכ "א בלקו"ש נסמן
גם 98) (וראה ואילך  ב יט , וישלח  לאדהאמ "צ ביאוה"ז ראה

ס"ו). לעיל 
יו"ד .99) לג , ברכה

ולאח "ז 100) מסויים, לזמן להתארח  שבאים אורחים כמו לא
האירוח . זמן מסתיים

ועוד .101) ב. יג , ערכין ראה
("עסענץ"102) הוא חסידות כן מאמרי  בכמה אידיש) בלשון ,

בתניא  כמ "ש אמירתם, כלשון – ועוד ) תתקכו. ע' בלק (אוה"ת
בל "א  ד "ת אומר הי ' ז"ל  ש"הבעש"ט  (סכ "ה) ולא *אגה"ק

בלה"ק. שכתיבתם אף בלה"ק",

                    
          



עה    

.: מישראל כאו"א  לעבודת  בשייכות  האושפיזין של  ענינם  ביאור  ולתוספת 

השכינה " פני מהקבלת  אורחים  הכנסת  ("גדולה  אורחים  וכיבוד  דהכנסת  העיקריים  ),103מהענינים 
שהוא  מראה  שבעה "ב  ( בעה "ב (של  השתדלותו ע "י האורח , את  ביותר  .( לאורח)

להשתדל  צריך  מישראל  שכאו"א  בנדו"ד , ועד "ז   אדמו"רים ישראל , נשיאי האבות , –
מסייעתם " אבותם  ו"זכות  ואורחותיהם , בדרכיהם  ההליכה  ע "י –104.

ולהעיר :

נשיאי  של  השלישי (דור  ֿ צדק  הצמח  של  לתולדותיו בנוגע  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  ברשימותיו מצינו
בתואר  נקראים  מהם ) ש (כמה  חזקה "), הוי זימני "בתלת  ֿ כח 105"אדמו"ר "חב "ד , נתינת  מהוה  זה  וענין .

"אדמו"ר "! שבתואר  וה "התפשטות " ה "רחבות " לעצמו ליקח  ישראל , כלל  בתוככי מאתנו, לכאו"א 

בכל – גדול  הכי פלא  דוגמתו מצינו הרי פארציטערט "... דאך  מען "ווערט  כזה  ביטוי ַָכשאומרים 
הארון 106יו"ט  פתיחת  בעת  בחול 107, הרחמים 108(וכשחל  מדות  י"ג  דאמירת  ההקדמה  לאחרי שאינן 109–

ריקם  מישראל 110חוזרות  שכאו"א  ,(   ויתקיים" : שכתוב ה '111מקרא  רוח  עליו ונחה 
של  מעלתו גודל  שמתאר  פסוק  – וגו'" ...!

להאושפיזין. להדמות  להשתדל  וצריך  יכול  מישראל  שכאו"א  האמור  כ "כ  יפלא  לא  שכן, וכיון

– אורחים  שפירושו ד "אושפיזין" הענין בכללות  לראש ) (ולכל  גם  צ "ל  להאושפיזין וההתדמות 
כמו רק  בעולם  שנמצא  ולהרגיש  לידע  צריך  מישראל  האמיתי,שכאו"א  מקומו אינו (שהעולם  "אורח "

ממש " ממעל  אלקה  "חלק  חד ",112להיותו כולא  וקוב "ה  ה "דרך "113"ישראל  את  לגלות  ותפקידו ,(
בקיום  עבודתו כללות  ע "י לאלקות  העולם  והעלאת  בעולם  אלקות  וגילוי להמשכת  דרך ) מלשון ("אורח "

. "אורח  וכאמור , ובעה "ב התומ "צ , בעולם , הקב "ה  של  בעלותו ומגלה  שממשיך  הבית ", לבעל  מברך  .
הסמוך  "בן של  ומצב  במעמד  שנעשה  ועד  כו', אותו ומשמש  צרכיו כל  מבנ"י) (כאו"א  ל "אורח " נותן

אביו" שולחן והשלימה .114על  האמיתית  בהגאולה  בפועל  שיתגלה  כפי ,

*

. מהאושפיזין אחד  כל  של  הפרטי ענינם  גם  לבאר  יש  האושפיזין, של  הכללי ענינים  על  נוסף 
זה  שביום  הסוכות , ימי משבעת  אחד  של  העיקרי גובר "(האושפיזא  בהמשך 115"מזלו שבאים  כפי ,(
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וש"נ.103) א. קכז, שבת
ועוד .104) מ "ב. פ"ב אבות – חז"ל  לשון
בית 105) מתולדות פרקים וראשי  היחס "שלשלת ראה

בתחלתו. יום" "היום – רבינו"
בשמע"צ,106) ובסיומו הסוכות חג  בהתחלת – ובנדו"ד 

אחרונים, ימים ושני  הסוכות, דחג  ראשונים ימים בשני  – ובחו"ל 
ושמח "ת. שמע"צ

ֿ תורה 107) הספר את לעכב שלא להזהר שצריכים וכיון
מובן  הרי  בהס"ת), עילוי  ניתוסף הקריאה (שע"י  בה מלקרות

ביותר. נעלה בענין אא"כ  זמן בשהות להאריך  שאין
כמה 108) ולהשלים ולמלא "איבערקומען" צריכים שאז

בשבת). (משא"כ  ענינים
כולל 109) והגבלה, מדידה כל  לבטל  שענינם שאף להעיר,

והגבלה, מדידה מכל  למעלה להיותם דקדושה, והגבלה מדידה גם
– והגבלה מדה "מדות", בשם נקראים מ "מ , ומהות, לעצמות עד 
כמו  יחד , גם ומדה) ממדה (למעלה המעלות ב' בהם שיש
בגבול  כח  לו יש כך  גבול  בבלי  כח  לו שיש שכשם ית', בעצמותו

הגבול ). בכח  הוא החידוש עיקר – (ואדרבה
ובמיוחד  כולל  שבו, ההפלאות כל  שלאחרי  – ביו"ט  ודוגמתו

ע"י יו"ט  שמחת צ"ל  הארון, פתיחת בעת מדה"ר י "ג  אמירת
הסעודה  עם זה לקשר ויש ישן. ויין שמן בשר גשמית, סעודה
ומיד  תיכף והשלימה האמיתית בהגאולה שתהי ' הבר ושור דלויתן
סעודה  עם קשורים דהגאולה נעלים הכי  שהעילויים – ממש

גשמית.
ב.110) יז, ר"ה
ב.111) יא, ישעי '
רפ"ב.112) תניא
א.113) עג , זח "ג  ראה
סע"א.114) ג , ברכות ראה
בנוגע 115) ובקה"ע) ה"ח  פ"ג  ר"ה (ירושלמי  חז"ל  לשון

בסוכה, הסעודה בזמן רק (לא הוא זה וענין – הולדת. ליום
היא  שהלידה שאף הולדת, כביום היום, כל  במשך  גם) אלא
רק  (לא היא המזל  התגברות מ "מ , ביום, מסויים זמן במשך 

היום  בכל  אלא) הלידה, דהכנסת *ברגע בהענין גם ומרומז .
להאכילם  החיוב על  שנוסף – גופא (אושפיזין) אורחים
גם  החיוב נמשך  בביתו, שמתארחים בשעה כו' ולהשקותם
אבל  הל ' רמב"ם (ראה לוי ' במצות מביתו, שיוצאים לאחרי 

רפי "ד ).

                



עו   

ובהשפעתם  בכחם  ועבודתינו, מעשינו כללות  ושלימות  גמר  האסיף , חג  של  לסיומו עד  לזה , זה  ובהוספה 
האושפיזין. של  דרכם  והוראת 

ובתוספת  הדברים , נדפסו וכבר  שלפנ"ז, בשנים  אלו ענינים  אודות  בארוכה  דובר  שכבר  – ובהקדמה 
ֿ מקומות  מראי מחכימות 116ציוני ואותיות  בפנים , לעיין שיכולים  כך  השלימות 117, כבר  שישנה  ובפרט  ,

לשמוע " ואזנים  לראות  ועינים  לדעת  לב  לכם  ה ' ש "נתן שנה , באריכות 118דארבעים  צורך  אין ולכן ,
עוד " ויחכם  לחכם  ו"תן וברמז, בקיצור  הדיבור  גם  מספיק  אלא  .119הדברים ,

לאלה  גם  השואבה  בית  בשמחת  עתה  הנאמרים  הדברים  את  ימסור  אחד  שכל  ביתו ובודאי מבני (החל 
שהשתתפו  או השואבה , בית  בשמחת  עדיין (השתתפו שלא  כאן) נמצאים  אינם  שתהי' סיבה  שמאיזה 
יתוסף  שעי"ז והעיקר , והסבר , ביאור  ובתוספת  אלה , דברים  שמעו לא ) שבו במק "א  השואבה  בית  בשמחת 

השואבה . בית  שמחת  עניני בכל  יותר 

.:אבינו אברהם  – הראשון האושפיזא 

הוא  אבינו אברהם "אברהם  הי' ("אחד  אלקות 120הראשון ולגלות  להמשיך  הדרך  את  ופתח  שהתחיל  (
הרמב "ם  כמ "ש  – עצמו מהעולם  והוכחות  ראיות  ע "י גם  לשוטט 121בעולם  התחיל  זה  איתן שנגמל  "כיון

. שהשיגבדעתו עד  וכו' אותו יסבב  ומי מנהיג  לו יהי' ולא  תמיד  נוהג  הזה  הגלגל  שיהי' אפשר  היאך  .
ברא  והוא  הגלגל  מנהיג  והוא  אחד  אלקה  שם  שיש  וידע  הנכונה  מתבונתו הצדק  קו והבין האמת  דרך 

. גדול הכל  בקול  ולקרוא  לעמוד  והתחיל  . ,"'כו העולם  לכל  אחד  אלקה  שם  שיש  ולהודיעם 
כי אברהם  שמך  והי' אברם  שמך  את  עוד  יקרא  "ולא  – בשמו גם  וכמרומז   אב" נתתיך ",

העולם " .122לכל 

ש "הודיעו  (עי"ז הכח  נמשך  .121ומאברהם  בנו ליעקב ליצחק  הודיע  ויצחק  למד . אבינו ויעקב  . .
כולם " "גוי123בניו – מישראל  לכאו"א  (" ש "124בארץ כמו , בחינת בו ויש  אברהם ", הי'

בעולם .125"איתן" אלקות  ולגלות  להמשיך  –

דהתגלות  הדרך  את  ופתח  שהתחיל  הראשון שהוא  – הבעש "ט  – החסידי לאושפיזא  בנוגע  ועד "ז
יותר  עוד  ניתוסף  ידה  שעל  חב "ד , חסידות  תורת  בהתגלות  ההמשך  גם  שכוללת  הכללית , החסידות  תורת 

העצמות  בכח  ממש  ואפס  מאין שנתהוה  בעולם  ניכר  שיהי' בעולם , אלקות  וגילוי שיש 126בהמשכת  ועד  ,
האמיתי  יש  עם  חד  נעשה  ועד "127הנברא  לעולם  ימלוך  כש "ה ' לבוא , לעתיד  בפועל  שיתגלה  כפי ,128,

אחד  ושמו אחד  ה ' יהי' ההוא  ביום  הארץ  כל  על  למלך  ה ' .129"והי'

להגאולה : דהאושפיזין והשייכות  הקשר  להוסיף  ויש 

כמאמר  – אבינו .130אברהם  לישראל  הבטחתו שומר  כמה "ברוך  לעשות  הקץ  את  חישב  שהקב "ה  .
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ובספר 116) ֿ תנש"א, תשמ "ב (ח "א) התוועדויות בספרי 
שלאח "ז. בשנים ובהשלמות תשמ "ח ), (קה"ת הישועה" "מעייני 

הל '117) עוז מגדל  ב). (קצא, שלו שבועות במס' של "ה ראה
.17 ע' תש"א סה"מ  ה"ט . פ"ד  אישות

ג .118) כט , תבוא
ט .119) ט , משלי 
כד .120) לג , יחזקאל 
ה"ג .121) פ"א ע"ז הל '
ובפרש"י .122) ה יז, לך  לך 
("אין 123) "אבות" נקראים ויעקב יצחק שאברהם ולהעיר,

לשלשה" אלא אבות האבות *קורין "שבחינת ב)), טז, (ברכות
בחינה  יש "שתמיד  ודור", דור בכל  אחריהם לבניהם ירושה היא

הצדיקים  ומעלת בחינות "שאר משא"כ  אדם", בכל  זמן בכל  זו
. לוי  שמעון ראובן השבטים בחי 'כגון כלל  בו שאין אדם לך  יש .

מתייחס  מישראל  שכאו"א לפי  וארא), ר"פ (תו"א אלו" ומדרגות
אחד  .**לשבט 

כג .124) ז, ֿ ב שמואל 
ובכ "מ .125) ראה. ר"פ לקו"ת ראה
(126.19 הערה לעיל  ראה
ובכ "מ .127) ג . מג , בשלח  לאדהאמ "צ ביאוה"ז ראה
יח .128) טו, בשלח 
ערבית.129) תפלת בסיום עתה זה שאמרנו כפי 
הגש"פ.130) נוסח 

                  
                    

       



עז    

שאמר   אדמו"ר מו"ח  כ "ק  פירוש  וכידוע  הבתרים ", בין שנעשה 131בברית  הנח "ר  גודל  שמצד  ,
וההילול למע  השבח  וזהו וגבול , קץ  בלי זה  ענין להיות  יכול  הי' הגלות , בזמן בנ"י של  מעבודתם  לה 

הגלות . דזמן לעבודה  וגבול  קץ  שיהי' לעשות  הקץ  את  חישב  שהקב "ה 

גם  כולל  מחשבונות , למעלה  אופן", ֿ שם 'סקער  בעל  א  "אויף  נעשה  גופא  זה  שענין – ַוהבעש "ט 
אינם  דהגאולה  שהנפלאות  אלא  עוד  ולא  הגאולה , הבטחת  מתקיימת  ממש  ומיד  תיכף  אלא  הקץ , חשבון

רגילה , הנהגה  שנעשים  כיון נס  של  ֿ שם 'סקע בגדר  בעל  "."א  ַ

.:אבינו יצחק  – השני האושפיזא 

ביצחק  מעלה  גם  יש  מ "מ , ליצחק ), (גם  לאבות  ראשון להיותו אבינו אברהם  מעלת  שגדלה  אע "פ 
הכתוב  בלשון גם  וכמרומז אברהם . יצחק ",132לגבי את  הוליד  אברהם  אברהם  בן יצחק  תולדות  "אלה 

לאברהם , שקודם  כפי יצחק  מעלת  גם  מודגשת  יצחק ", את  ש "הוליד  אברהם  מעלת  הדגשת  על  שנוסף 
וכמארז"ל  אברהם ", בן מוסיף ) ואח "כ  (תחילה  האב "133"יצחק  מכח  הבן כח  .134"יפה 

בזה  של –135ומהענינים  באופן היתה  עבודתו) התחלת  (לפני כשלעצמה  ומפורסם יצחק  גלוי
נעשה 136לכל  ידו שעל    כל אלקים  לי עשה  "צחוק  שרה : כדברי הטבע ), הנהגת  (שינוי

. לי יצחק  .השומע  וחשיבות  שבח  (לשון לאברהם  מלל  מי הבטחתו . שומר  הוא  ומי הוא  מה  ראו .
. ועושה ) מבטיח  לזקוניו"הקב "ה  בן ילדתי כי בנים 137. ש "הניקה  הנס  הי' לזה  שבהמשך  אלא  עוד  ולא  ,

אותם " והניקה  עמהן בניהן את  השרות  הביאו המשתה  "ביום  .138שרה ",

הפעולה  גם  ישנה  השרות , כל  לעיני  שרה " בנים  ש "הניקה  הנס  דראיית  הפעולה  שמלבד  [ולהעיר ,
חלב " ונעשה  נעכר  ("דם  מהדם  בא  שהחלב  דכיון כשלעצמה , הבנים  הנקת  הנפש "139שע "י ש "הוא  (140,

שרה  של  מנפשה  השפעה  קיבלו שרה , של  מחלבה  ינקו השרות  כשבני פעלה 141הרי, זו שהשפעה  ובודאי ,
לטובה ]. שינוי בהם 

שנת  תהא  "הי' זו, לשנה  במיוחד  נוגע  זה  שענין ולהוסיף , " השנה שנפלאות  בה )– (נפלאות 
של  במציאותם  (ועאכו"כ  שבעולם  דבר  בכל  רואים  הם  שגם  ועד  העמים , כל  לעיני ובפירסום  בגלוי באים 

דהקב "ה ,142ישראל  הנפלאות  לבדו") גדולות  נפלאות  שמחה 143"לעושה  של  ומצב  מעמד  נעשה  ועי"ז ,
בעולם "–144בעולם  הי' שחוק  "רב  לי", יצחק  השומע  (ובפרט 145"כל  השואבה  בית  בשמחת  במיוחד  כמודגש  ,
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(131.151 ע' תש"ח  סה"מ 
תולדות.)132 ר"פ

וש"נ.133) סע"א. מח , שבועות
באה 134) הבן") כח  ("יפה הבן שמעלת מהפירוש להעיר

לראש  לכל  אבל , וש"נ), .222 ע' חכ "ג  לקו"ש (ראה האב" "מכח 
הבן שכח  הפשוט  הפירוש יותר ישנו האב.יפה מכח 

ימיו 135) כל  הי ' שלכן תמימה", ד "עולה המעלה על  נוסף
– ועוד ) ג . פס"ד , (ב"ר לארץ לחוץ יצא ולא ישראל , בארץ

שלפנ"ז. בשנים בארוכה כמבואר
מועד 136) כאן נאמר נולד  היום ש"בחצות ממארז"ל  להעיר

ו) פנ"ג , (ב"ר ממצרים" צאתך  מועד  השמש כבוא להלן ונאמר
יותר להדגיש כדי  הדבר – היום פירסום "בעצם שהיתה כביצי "מ  ,

מח ). לב, האזינו פרש"י  מא. יב, (בא הזה"
ובפרש"י .137) ֿ ז ו כא, וירא
ובפרש"י .138) ז שם,
ב.139) ו, בכורות
כג .140) יב, ראה פ'
דאברהם 141) האחדות מצד  אברהם, של  מנפשו גם ובמילא

לנפש  גם כולל  אחד ", "לבשר שנעשים ואשה איש בתור ושרה
אחת.

וגו'142) גדול  גוי  מי  "כי  תקפא) סו"ס (טואו"ח  מארז"ל  ע"ד 
מנהגיו . פי ' אלקי ' של  אופי ' שיודעת זו כאומה אומה איזו .

אינן  ישראל  אבל  כו' דין לו שיש אדם עולם של  שמנהגו ודיניו,
. לבנים ומתעטפים לבנים לובשים ושמחים כן ושותין ואוכלין .

נס". להם יעשה שהקב"ה שיודעין לפי  בר"ה
א.143) לא, נדה וראה ד . קלו, תהלים
ה',144) עבודת עניני  בכל  דישראל  השמחה על  נוסף

ֿ ל  הא ובאהבת המצוה בעשיית אדם שישמח  שצוה *ש"השמחה
אלא  עוד  ולא לולב), הל ' סוף (רמב"ם היא" גדולה עבודה בהן
ד "וגילו  באופן השמחה ענין צ"ל  שבהם הנוראים בימים שאפילו

הדגשה ברעדה  מצינו ובכ "מ ), ואילך . א מז, נצבים לקו"ת (ראה "
התקיעות  שבעת – שמחה) (שענינו ליצחק בנוגע **מיוחדת

רע"א), ק, (זח "ג  ביצחק" בי ' תרווייהו "אחידן ואברהם יעקב
מימי משמאל אברהם ויעקב יצחק ן .ובאמצע

ובפרש"י .145) ו כא, וירא

                 
                     



עח   

השני סוכות בלילה  אצל 146של  גם  ופועלת  שנמשכת  והשמחה ) השחוק  ע "ש  יצחק , הוא  שלו שהאושפיזא 
העולם . אומות 

.:אבינו יעקב  – השלישי האושפיזא 

בישראל ". שם  ותורה  ביעקב  עדות  "ויקם  כמ "ש  תורה , הוא  אבינו יעקב  של  ענינו

הוא  שיעקב  השלישי ולהעיר , הרגל  הסוכות , חג  עם  במיוחד  (וקשור  בו 147שבאבות  (שכתוב 
(ענינו  התורה  וגם  יעקב ), הוא  שהאושפיזא  הסוכות , דחג  השלישי ביום  יתירה  ובהדגשה  שמחות ), שלש 

"אוריאן היא  יעקב ) ."148של 

והבדיל  כולם  בניו למד  אבינו ש "יעקב  יומתק  דרך ועפ "ז ללמד  בישיבה  והושיבו ראש  ומינהו
יפסיקו שלא  בניו את  וצוה  אברהם , מצות  ולשמור  השם   תשכח שלא  כדי ממונה  אחר  ממונה 

דייקא ,121הלימוד " לוי –. שבשבטים

שלידתו  יצחק  של  ומעלתו אברהם , ע "י בעולם  אלקות  להמשכת  הדרך  פתיחת  שלאחרי – בזה  והענין
בעולם  אלקות  בהמשכת  – בנ"י כללות  – יעקב  של  עבודתו באה  בעולם , אלקות  גילוי היתה  כשלעצמה 

ע "י כידוע בפועל  עולם ", של  "תרומתו שהיא  מ '149, תורה  אותיות  שניתנה 150ש "תרומה " (תורה 
שבריאתו  בו שנרגש  העולם ), (בירור  העולם  בכל  הרמה ) מלשון (תרומה  הרמה  נעשית  ידה  שעל  יום ), למ '

ראשית  שנקראת  התורה  ראשית 151בשביל  שנקראו ישראל  כידוע 152(ובשביל  נקראים 153, ישראל  שגם 
תרומה  ).154בשם 

.:רבינו משה  – הרביעי האושפיזא 

ֿ תורה  מתן הי' ידו שעל  – רבינו משה  של  כו'"155ענינו ומסרה  מסיני תורה  קיבל  "משה  כולל 156, ,
הענינים  כל  כמארז"ל גם  הדורות , כל  במשך  ניתן 157בתורה  לחדש  עתיד  ותיק  שתלמיד  מה  "כל 

ב "משה  החידוש  עיקר  ואדרבה , מסיני", תורה  קיבל  "משה  בכלל  הם  אלו ענינים  שגם  מסיני", למשה 
שעתידים  לענינים  בנוגע  אלא ) משה , של  בזמנו כבר  שנתגלו לענינים  בנוגע  (לא  הוא  מסיני" תורה  קיבל 

 .מסיני משה  קיבל  אותם  שגם 

בזה  זה 158[וההסברה  שענין כיון מובן: אינו דלכאורה  – נחשב למה  מסיני, למשה  כבר 
כלל  של  באופן היא  רבינו למשה  שהנתינה  – ותיק  תלמיד  שמוציא 159של  הוא  ותיק  התלמיד  של  וחידושו ,

הפרטים ]. את  ומגלה  ומפרט 
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ביום 146) דסוכות שני  יום חל  זו שנה שבקביעות ולהעיר,
לבריות  וטוב לשמים טוב טוב, כי  בו שהוכפל  בשבוע, השלישי 
פעולת  יותר מודגשת שבזה – ועוד ) ב. לג , בראשית אוה "ת (ראה

(בריות). העולם בכל  גם) דבנ"י  השמחה על  (נוסף השמחה
תחילה 147) המצות וחג  כסדרן רגלים ג ' – תאחר בל  לענין

.(34 הערה (כנ"ל 
א.148) פח , שבת
א.149) קעט , זח "ג 
של 150) שמקומה כך , כדי  ועד  אחת, תיבה שנעשים ובאופן

הוא מ ' התיבה.באמצע האות
כב.151) ח , משלי 
ג .152) ב, ירמי '
שלו 153) ע' תרומה ערך  להצ"צ) (דא"ח  הליקוטים ספר ראה

וש"נ. ואילך .

הי ',154) לעולם טהורה חלה ש"אדה"ר ממארז"ל  ולהעיר
(ירושלמי האדמה" מן עפר האדם את אלקים ה' וייצר דכתיב
גמר  שהי ' אדה"ר זה יהרסנה תרומות "ואיש ה"ו), פ"ב שבת
עריסותיכם" ראשית שנאמר תרומה, חלה ונקראת עולם של  חלתו
(ראה  אדה"ר כמו שהוא מישראל  בכאו"א ועד "ז רפי "ד ). (ב"ר

סע"א). לז, סנהדרין
ניתנה"155) שלא עד  כולה התורה כל  האבות ש"קיימו דאף

בערך , שלא עילוי  ניתוסף ֿ תורה במתן הרי , וש"נ), ב. כח , (יומא
כידוע.

רפ"א.156) אבות
(157.252 ע' חי "ט  בלקו"ש הנסמן ב. יט , מגילה ראה
וש"נ.158) .253 ע' שם לקו"ש ראה
מכללות 159) למעלה ועד  מזה, ולמעלה דכלל , כלל  – ועד 

ב"משה נכלל  ה"ז ואעפ"כ  מסיני ".קיבל ופרטות, תורה

                    
  התורה פסוקי      



עט    

רבינו: משה  אצל  עיקרי ענין הם  בתורה  שהחידושים  ולהוסיף ,

ע "י נעשה  בתורה  להבין החידוש  ההלכות  וטעמי הסברות  לעומק  לירד  ופירוקים  בקושיות 
רבות  הלכות  חידושי יתחדשו שעי"ז דבר , מתוך  –160דבר  רבינו משה  אצל  ביותר  מודגש  זה  וענין .

ניתן161כמארז"ל  דאורייתא  שפלפולא   ועז"נ לישראל , ונתנה  עין טובת  בה  שנהג  אלא  "טוב 162,
מלחמ  נתן כי יבורך  הוא  רבינו.עין משה  של  "לחמו" הוא  התורה  שפלפול  היינו, לדל ",

בתורה , ולחדש  לפלפל  מישראל  כאו"א  על  חיוב  נעשה  לישראל , שנתנה  לה "וכיון שאינו 163"לאפשא  ,
בתורה  ולחדש  ולפלפל  להוסיף  צריך  אלא  נתגלו, שכבר  התורה  עניני בלימוד  להסתפק  [וגם 164יכול 

רגע  שבכל  כיון היום , במשך  יותר  עוד  ולחדש  להוסיף  צריך  ביום , וג "פ  זה , ביום  בתורה  שחידש  לאחרי
החיוב  שישנו החיוב התורה ורגע  ולחדש ישנו לפלפל  ביכלתו שכאשר  כך , כדי ועד  בתורה ],

וביחס  (בערך  תורה " "ביטול  בבחינת  ה "ז נתגלו, שכבר  התורה  עניני על  חוזר  אלא  מחדש  ואינו בתורה 
ממארז"ל  כמובן בתורה ), ש "מקרא 165להחידוש  דאף  מגילה ", מקרא  לשמוע  ובאין תורה  תלמוד  "מבטלין

התורה  לימוד  הוא  וחידוש 166מגילה " פלפול  של  באופן להלימוד  ביחס  תורה " ל "ביטול  נחשב  ה "ז ,
.167בתורה 

חדשה  "תורה  לבוא , לעתיד  בתורה  האמיתי לחידוש  זוכים  בתורה  החידוש  שע "י – העיקר  והוא  ועוד 
בגאולה  החדשה "), והארץ  החדשים  "השמים  – בעולם  החידוש  גם  (ועי"ז תצא " האמיתית 168מאתי

צדקנו  משיח  ע "י .169והשלימה 

.:החסידי לאושפיזא  בנוגע  ועד "ז

אריבער " "לכתחילה  שענינו דחב "ד , הרביעי נשיא  מהר "ש , אדמו"ר  הוא  הרביעי וכאשר 170האושפיזא  .
"רחובות  שענינו האמצעי, אדמו"ר  הוא  הרביעי האושפיזא  אזי והמגיד , הבעש "ט  את  גם  באושפיזין מונים 

יותר 171הנהר " ובמהירות  בנקל  היא  שלו החסידות  במאמרי הביאור  בהרחבת  וההשגה  ההבנה  שכן, ,
תושב "כ  בדוגמת  (שהם  הזקן אדמו"ר  של  החסידות  במאמרי של 172מאשר  החסידות  למאמרי ביחס 

האמצעי). אדמו"ר 

הלימוד  ודרך  סדר  כי, – "לחמו") רבינו, משה  של  (ענינו דאורייתא  לפלפולא  במיוחד  שייך  זה  וענין
יותר  עוד  ולפלפל  להתעמק  רוצים  הענין בעומק  שמפלפלים  שככל  באופן הוא  דאורייתא  דפלפולא 

מאתיים " רוצה  מנה  לו שיש  "מי והפלפול 173(בבחינת  ההלכות  טעמי לעומק  ותכלית  קץ  "אין שהרי ,(
ותכלית "בטעמיהן קץ  לאין הלכות  חידושי גם ) מזה  (וכתוצאה  . אמיתית 174. הרחבה  נעשית  ועי"ז ,

אריבער "). ("לכתחילה  והגבלה  ממדידה  למעלה  הנהר ", "רחובות  בתורה ,
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ועוד .160) ה"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל ' ראה
א.161) לח , נדרים
ט .162) כב, משלי 
לאדה"ז 163) ת"ת הל ' ד . לט , מקץ תו"א וראה ב. יב, זח "א

וש"נ. שם.
כבר 164) שלמד  שאף – החג  הלכות ללימוד  בנוגע ולדוגמא

באריכות  הקב"ה שזיכהו (וכיון שלפנ"ז בשנים סוכות הלכות
עוה"פ  ולומד  חוזר פעמים), עשרות אלו הלכות כבר למד  ימים,

אלו. בהלכות חדשים ענינים שמגלה ועד  והעמקה, עיון ביתר
או"ח 165) טושו"ע מגילה. הל ' ריש רמב"ם א. ג , מגילה

ס"ב. סתרפ"ז
(166– ביותר נעלה בענין הוא שהלימוד  אלא עוד  ולא

שבא  לנס ועד  גדולים, נסים ע"י  שבאה דפורים, הגאולה
מדרך  שלמעלה נס לגבי  עילוי  בו שיש הטבע בלבושי  בהתלבשות

ובכ "מ ). ואילך . א צג , מג "א תו"א (ראה לגמרי  הטבע

וש"נ.167) ואילך . 835 ע' ח "ב תשמ "ו התוועדויות ראה
בשם 168) דבר האומר "כל  מ "ו) פ"ו (אבות ממארז"ל  להעיר

לעולם". גאולה מביא דהאומרו) (חידוש אומרו
עבדי169) ש"אכתי  באופן שהיא דפורים הגאולה כמו ולא

" רק הי ' מרדכי  ואפילו א), יד , (מגילה אנן" משנה אחשורוש
בסופה). (אסתר אחשורוש" למלך 

תריז.170) ע' ח "א מוהריי "צ אדמו"ר ֿ קודש אגרות ראה
וש"נ.171) .349 ע' חכ "ה לקו"ש ראה
ב),172) ד , (ואתחנן תגרעו" ולא גו' תוסיפו "לא נאמר שבה

ולאח "ז  כצורתם, הרב באותיות והדיוק להשמירה בנוגע ודוגמתו
כו'. ביאור ניתוסף שעי "ז הדברים, בביאור הפלפול  בא

חיי173) ס"פ ובחיי  רמב"ן יו"ד . פ"ג , יג . פ"א, קה"ר ראה
ועוד . שרה.

ה"ה.174) פ"א לאדה"ז ת"ת הל '
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ד " להר "ת  רומז השנה  דסימן ב ' שהאות  – ה 'תשנ"ב  – זו לשנה  המיוחדת  מהשייכות  ",ולהעיר 
חכמה . לגבי גם  הבינה  מעלת  שזוהי הנהר ", "רחובות  של  באופן שהיא 

"משה  התורה , למקבלי בנוגע  וההרחבה  הריבוי גם  נכלל  הנהר " ד "רחובות  שבהענין להוסיף , ויש 
ד "העמידו  באופן ומסרה " מסיני תורה  התלמידים ,"175תלמידים 156קיבל  ריבוי שכל  ועיקר , ועוד  ,

מתקבצים  בנ"י, טובה 176כל  "ארץ  הקדושה , לארצנו שתהי'יחד  כפי הקודש  עיר  לירושלים  ,"
("וראמה " והרמה  הרחבה  של  למעלה 177באופן שאין ההרחבה  בתכלית  התורה  ללימוד  זוכים  ושם  ,(

תצא ". מאתי חדשה  "תורה  הימנה ,

.:הכהן אהרן – החמישי האושפיזא 

לתורה " ומקרבן הבריות  את  "אוהב  – הוא  אהרן של  ענין 178ענינו מודגש  אהרן אצל  שגם  היינו, ,
משה  אצל  כמו הוא 179התורה , אצלו החידוש  שעיקר  אלא , , עתה ֿ שלעת  אלה  אצל  התורה 

לתורה ", ומקרבן הבריות  את  "אוהב  היא  לזה  והעצה  בעלמא , בריות  בשם  נקראים  שלכן מהתורה ,
יוכל  ואולי האי וכולי אהבה , עבותות  בחבלי .180לתורה ""למשכן

אהרן להיותו – אהרן ע "י התורה  בהפצת  מיוחד  בבית וחידוש  לה ' בהשירות  עבודתו שעיקר  ,
הקדשים  לקדש  ועד  לתורה .181המקדש  לקרבן כדי "בריות " עם  התעסק  זה , עם  וביחד  ,

לשרתו  ה ' את  לעבוד  ש "הובדל  – הכהן) אהרן הוא  (שנשיאו לוי שבט  של  ענינו כללות  גם  וזהו
ותורתך  ליעקב  משפטיך  יורו שנאמר  לרבים , הצדיקים  ומשפטיו הישרים  דרכיו ולהורות  זה ) עם  (וביחד 

אהבה 182לישראל " מתוך  יפות , פנים  בסבר  להאמר  צריכה  המתאים , באופן תתקבל  זו שהוראה  וכדי ,
דוקא . וקירוב 

. הכהן אהרן של  מתלמידיו "הוי – מישראל  כאו"א  עבודת  להיות  צריכה  כזה  את ובאופן אוהב  .
הרמב "ם  כפס "ד  לוי, שבט  לעבודת  בנוגע  ועד "ז לתורה ", ומקרבן אלא 183הבריות  בלבד  לוי שבט  "לא 

. ואיש  איש  .כל  אותו רוחו נדבה  אשר  דכה "ג. הקדושה  (דרגת  קדשים  קדש  נתקדש  ה "ז .184. אתה ) .185

גורלי". תומיך 

.: יוסף – הששי האושפיזא 

ידו  שעל  משה , תורה , שענינו מיעקב  החל  התורה , בענין שלפנ"ז האושפיזין לפעולת  ובהמשך  לאחרי
של  פעולתו באה  – התורה  בהפצת  שפעולתו ואהרן, תורה , וחידושי דאורייתא  דפלפולא  הענין ניתוסף 

" אחר בן לי ה ' ד "יוסף  "בן"186באופן נעשה  שמ "אחר " התורה 187, פעולת  מודגשת  שבזה  ,
("בן"). לקדושה  ולהעלותו ולזככו לבררו ("אחר "),

ובחיצוניות  בגלוי ומצבו שמעמדו יהודי על  לפעול  בנ"י, עם  בהפעולה  גם  שייך  זה  שמעין [ולהעיר ,
ב "אחר " הפעולה  עיקר  אבל , "בן", בבחינת  ובחיצוניות  בגלוי גם  שיהי' "אחר " בבחינת  הוא 

לבירור  בנוגע  היא  ובחיצוניות ) בגלוי רק  ].188(לא 
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בבחינת 175) בעצמו הוא מהתלמידים שכאו"א גם כולל 
כו'. לרגע ומרגע ליום מיום אצלו שניתוסף עי "ז "הרבה",

"בכל ",176) ר"ת – השנה דמספר בי "ת באות מרומז זה שגם
"קבץ  בגימטריא כל ", מכל  סי "א)."בכל  (כנ"ל  "

ב.177) עה, ב"ב וראה יו"ד . יד , זכרי '
מי "ב.178) פ"א אבות
(179– החמישי  האושפיז הוא שאהרן בכך  גם ומרומז

שקיבל  תורה", חומשי  חמשה יודע, אני  חמשה יודע, מי  "חמשה
למשה  ניתן לחדש עתיד  ותיק שתלמיד  מה שכל  (דאף מסיני  משה
קיבל  ובגלוי  בפועל  ואילו כלל , של  ובאופן בהעלם ה"ז מסיני ,

תורה). חומשי  חמשה
לא 180) – לתורה" "ומקרבן הדיוק ובהדגשת – פל "ב. תניא

אותם  ולהעלות לקרב אלא ח "ו, אליהם התורה את ולהוריד  לקרב
.(44 ע' אבות לפרקי  ביאורים (ראה לתורה

בקדש 181) כה"ג  עבודת עניני  פרטי  בארוכה כמבואר
מיני '. דאזלינן דיוהכ "פ עבודה בסדר – הקדשים

הי "ב.182) פי "ג  ויובל  שמטה הל ' רמב"ם
הי "ג .183) שם
יג .184) כג , דה"א
ה.185) טז, תהלים
כד .186) ל , ויצא
עה"פ.187) אוה"ת ראה
הבריות 188) את "אוהב – לאהרן שייכת בנ"י  עם והפעולה

ס"כ ). (כנ"ל  לתורה" ומקרבן
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שענינו מהר "ש , אדמו"ר  החסידי, האושפיזא  ע "י יותר  עוד  ניתוסף  –ובזה  אריבער " "לכתחילה 
הלכות  קיום  בשביל  אלא  אינה  מציאותו שכל  בעולם  שנרגש  באופן הוא  התורה  ע "י העולם  שבירור 
לבררו  וצריכים  בפ "ע  מציאות  הוא  שהעולם  באופן זה  שאין אריבער ", ד "לכתחילה  הפירוש  שזהו התורה ,
הלכות  קיום  בשביל  אלא  אינה  העולם  שמציאות  ד "אריבער ", באופן אלא  התורה , הלכות  קיום  ע "י ולזככו
אלא  אינה  עולם " ד "הליכות  שהמציאות  הלכות ", אלא  הליכות  תקרי "אל  חז"ל  בדרשת  כמרומז התורה ,

ס "ז). (כנ"ל  התורה  הלכות  קיום  בשביל 

.: מהורש "ב ואדמו"ר  המלך  דוד  – השביעי האושפיזא 

עם  קשור  האושפיזין, של  ענינם  כללות  ונשלם  נגמר  ידו שעל  השביעי, האושפיזא  של  ענינו
שבז  האושפיזא  הן – והשלימה  האמיתית  החסידי,הגאולה  האושפיזא  והן משיחא , מלכא  דוד  הר ,

כמ "ש  "שלום ", חודר 189ששמו שה "שלום " אלא  עוד  ולא  בימיו", ישראל  על  אתן גו' "שלום 
"בער ") – בלע "ז שנקרא  כפי (וגם  "דוב " השני, בשמו המרומזים  העולם  בעניני גם  ונמשך 

בבשר " העולם .190ש "מסורבל  דעניני וזיכוך  הבירור  ונשלם  שנגמר  כיון ,

הוא  מהורש "ב  אדמו"ר  של  העיקריים  מעניניו כי, – התורה  שע "י הפעולה  מודגשת  זה  בענין וגם 
תמימה " החסידות  ותורת  הנגלית  תורה  ה ' "תורת  לומדים  שבה  תמימים  תומכי ישיבת  ועי"ז 191התייסדות  ,

הידועה  בשיחתו כמבואר  משיחא , מלכא  דוד  ביאת  דוד "192פועלים  בית  למלחמת  היוצא  "כל  ,193בענין
משיחא . מלכא  דוד  וביאת  התגלות  שפועלים  דוד " בית  "חיילי הם  הישיבה  שתלמידי

תומכי  לישיבת  בנוגע  מיוחדת  הוספה  להיות  צריכה  האחרונים  הגלות  ברגעי שבעמדנו מובן ומזה 
ישיבות  של  הקיימות ) המחלקות  והרחבת  הגדלת  על  (נוסף  חדשות  מחלקות  התייסדות  ע "י – 194תמימים 

תמימים  195תומכי   שיש בעולם  מקום  בכל  התניא  ספר  הדפסת  דוגמתו, בענין שפעלו (כשם 
בנ"י  ישוב  הזה 196בו היום  עד  ליובאוויטש  העיירה  נמצאת  שבה  ההיא  במדינה  גם  כולל  שעי"ז 197), –

והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  להביא  דוד " בית  "חיילי של  פעולתם  ושלימות  גמר  ומזרזים  ממהרים 
תבל ) קצוי (בכל  שבבבל  (ישיבות ) מדרשות  ובתי כנסיות  בתי כל  "עתידים  שאז משיחא , מלכא  דוד  ע "י

ישראל " בארץ  .198שיקבעו

. האושפיזין שבעת  והן שבזהר , האושפיזין שבעת  הן האושפיזין, שבעת  של  פעולתם  ולאחרי
יחד , שניהם  ובצירוף  דור החסידיים , דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  פעולתו באה  – אושפיזין

והשלימה .ה  האמיתית  דהגאולה  ומצב  המעמד  שזהו באשלמותא , סיהרא  "קיימא  ,
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ט .189) כב, דה"א
וש"נ.190) רע"א. יא, מגילה ראה
כה.191) ע' ח "א "התמים" – תרנ"ט  שמח "ת שיחת
ואילך .192) ב תשפז, ח "ד  לקו"ד  – תרס"א שמח "ת
וש"נ.193) א. נו, שבת
בעבר 194) שלמדו אלו (גם תו"ת מתלמידי  שכאו"א גם כולל 

תו" תלמידי  ההוראה שנשארים בקיום מוסיף חייהם) ימי  כל  ת
ביתו  מבני  החל  הרבה", תלמידים תלמידים *"והעמידו וגם ,

ֿ שלשה  שנים הפחות ולכל  הכי**כפשוטם, לריבוי  ועד  תלמידים,
ההוראה  בעצמו מקיים מהתלמידים אחד  וכל  תלמידים, של  גדול 

הרבה". תלמידים ד "העמידו
נקראים 195) שבהם השמות ושאר תמימים", "אחי  ועד "ז

החסידות  ותורת הנגלית תורה ה' "תורת לומדים שבהם הישיבות
לפעול  – ויחיד  ומיוחד  אחד  הכל  שלהם שהמכוון תמימה",

עולם". של  ד "יחידו הגילוי 
ואילך .196) 320 ע' חכ "ו לקו"ש ראה
בה 197) וערכו ליובאוויטש לעיירה חזרו שלאחרונה ולהעיר,

ומעשים  פעולות כו"כ  ועשו חסידות, וחזרו חסידיות, התוועדויות
בעצמם), (והשתתפו שם שביקרו אלו שסיפרו כפי  – טובים
שנתעלו  כך  כדי  עד  השומעים את שהחיו עד  חיות, מתוך  וסיפרו
(כאילו  ומקום דזמן מהחילוקים שלמעלה ומצב למעמד 

שם). נוכחים היו עצמם שהשומעים
א.198) כט , מגילה
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הוא  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  שכ "ק  הווסדה ולהוסיף , מיום  תמימים  תומכי 199דישיבת 

. "מהרה  ֿ ברכות ) השבע  וחותם  (בסיום  אומרים  שאז שלו, הנישואין דשמחת  המשתה  ימי בשבעת  –.
וגו'" שמחה  וקול  ששון קול  ירושלים  ובחוצות  יהודה  בערי ידו200ישמע  שעל  – התייסדות כוונת 

תומ  משיחא ישיבת  מלכא  דוד  בביאת  תמימים  כי .

כל  נשלמו שכבר  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  הפס "ד  שישנו לאחרי ביותר  מודגש  זה  וכל 
הכפתורים " "צחצוח  גם  כולל  ולתפארת 201הענינים , לכבוד  הבגדים  ומצב 202(שלימות  במעמד  ונמצאים  ,(

צדקנו  משיח  פני לקבל  כולכם " הכן סיבה 203ד "עמדו [ובגלל    [ בגלות עדיין נמצאים 
זה  "הנה  משיחא , מלכא  דוד  ע "י והשלימה  האמיתית  לגאולה  זוכים  ממש  ומיד  שתיכף  בודאי הרי –

בא " המשיח ) בא ".204(המלך  ש "כבר  עבר  בלשון לומר  יכולים  ומיד  שתיכף  אלא  הוה , בלשון רק  ולא  ,

הסוכות  לחג  מלכות בדבר יודפס השיחה המשך
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זזה 199) לא קדושה שהרי  – הזה היום עד  ונמשך  והולך 
ז"ך ). לסי ' ביאור אגה"ק תניא (ראה ממקומה

ֿ יא.200) יו"ד  לג , ירמי ' ע"פ
תרפ"ט .201) שמח "ת שיחת ראה
בהם 202) שנאמר – גדול  דכהן כהונה לבגדי  ההכנה שזוהי 

כח , (תצוה ולתפארת" לכבוד  אחיך  לאהרן קודש בגדי  "ועשית
ב).

טבת.203) ט "ו יום" "היום ראה
עה"פ.204) ובשהש"ר ח  ב, שה"ש

   

הוא  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  שכ "ק  הווסדה ולהוסיף , מיום  תמימים  תומכי 199דישיבת 

. "מהרה  ֿ ברכות ) השבע  וחותם  (בסיום  אומרים  שאז שלו, הנישואין דשמחת  המשתה  ימי בשבעת  –.
וגו'" שמחה  וקול  ששון קול  ירושלים  ובחוצות  יהודה  בערי ידו200ישמע  שעל  – התייסדות כוונת 

תומ  משיחא ישיבת  מלכא  דוד  בביאת  תמימים  כי .

כל  נשלמו שכבר  דורנו נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  הפס "ד  שישנו לאחרי ביותר  מודגש  זה  וכל 
הכפתורים " "צחצוח  גם  כולל  ולתפארת 201הענינים , לכבוד  הבגדים  ומצב 202(שלימות  במעמד  ונמצאים  ,(

צדקנו  משיח  פני לקבל  כולכם " הכן סיבה 203ד "עמדו [ובגלל    [ בגלות עדיין נמצאים 
זה  "הנה  משיחא , מלכא  דוד  ע "י והשלימה  האמיתית  לגאולה  זוכים  ממש  ומיד  שתיכף  בודאי הרי –

בא " המשיח ) בא ".204(המלך  ש "כבר  עבר  בלשון לומר  יכולים  ומיד  שתיכף  אלא  הוה , בלשון רק  ולא  ,

הסוכות  לחג  מלכות בדבר יודפס השיחה המשך
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זזה 199) לא קדושה שהרי  – הזה היום עד  ונמשך  והולך 
ז"ך ). לסי ' ביאור אגה"ק תניא (ראה ממקומה

ֿ יא.200) יו"ד  לג , ירמי ' ע"פ
תרפ"ט .201) שמח "ת שיחת ראה
בהם 202) שנאמר – גדול  דכהן כהונה לבגדי  ההכנה שזוהי 

כח , (תצוה ולתפארת" לכבוד  אחיך  לאהרן קודש בגדי  "ועשית
ב).

טבת.203) ט "ו יום" "היום ראה
עה"פ.204) ובשהש"ר ח  ב, שה"ש

אגרות קודש

 ב"ה,  ז"ך תשרי, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מי"ז אלול, ונתעכב המענה מפני טרדות ימי הסגולה דחודש זה.

נהניתי שמכתבי הזכירו על הקשר האמיץ שיש לו עם ליובאוויטש, ועורר בו זכרונות ימי קדם 

וגם זכרון אביו ז"ל והתקשרותו הפנימית עם ליובאוויטש. וכיון שאמרו חכמינו זכרונם לברכה לא 

בני  עמנו  פי סיסמא של  ועל  פעולתם  זכרונות אלה  יפעלו  דבר אחד לבטלה, הרי בטח  ברא הקב"ה 

ישראל שהמעשה הוא העיקר.

מה שכותב שמלאכתו אינה נוחה ולכל היותר יש בה לתקן המעשה אך לא לתקן את האדם, 

כו', הנה בשטח זה בפרט יש הדגשה מיוחדת בתורת החסידות בענין פעולת המעשה על האדם, שבעצם 

יותר על האדם מפעולת הדיבור והמחשבה. שלכן גם בתורה מוצאים אנו  לפעמים משפיעה בעומק 

הדגשה יתרה על קיום המצוות בפועל, ואח"כ בא ענין האמונה, בבחינת נעשה ואח"כ נשמע, אף על 

פי שידוע עד כמה גינו ענין דמצות אנשים מלומדה, וכמובא ג"כ באגרת הקדש לרבנו הזקן סי' כ"א 

ומסיים בדברי המורה הגדול, רופא הנפש ורופא הגוף גם יחד, הוא הרמב"ם בפירוש המשנה דאבות 

וידוע פתגם הבעש"ט  נאמר "ארץ חפץ",  ובפרט שעל היהודים  לזכך הנפש.   - רוב המעשה  לפי  הכל 

הנמשל בזה, שכשמסתכלים מחוץ אין לשער האוצרות הטמונים במעמקים, כן הוא בנוגע לבני ובנות 

ישראל. ועוד בנקודה זו בתוכן מכתבי הכללי לראש השנה דהאי שתא, אשר העתקתו מוסגרה בזה 

ותקותי שימצא בו ענין.

בכבוד ובברכה.
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הקודש ללשון מתורגם 

.‡

"ÌÈÓ˘‰ ÂÈÊ‡‰" ÏÚ È"˘ ˘ÂÈÙ

"שאני  רש"י: מפרש השמים" "האזינו  הפסוק על 
שכך  בדבר , עדים אתם ותהיו  בישראל , בהם מתרה
הארץ. ותשמע וכן  עדים, תהיו  שאתם להם אמרתי
בשר  אני משה: אמר  וארץ? שמים בהם העיד  ולמה
עלינו  קבלנו  לא ישראל , יאמרו  אם מת. אני למחר  ודם,
שמים  בהם העיד  לפיכך  ומכחישם? בא מי – הברית
אומר  מכן  לאחר  לעולם". קיימים שהם עדים וארץ,

נוסף  פירוש העדים 1רש"י יבואו  יזכו  שאם "ועוד ,
יבולה  תתן  והארץ פריה, תתן  הגפן  שכרם. ,2ויתנו 

טלם  יתנו  "יד 3והשמים בהם תהיה יתחייבו  ואם .
תחילה", השמים 5ועצר 4העדים יהיה 6את ולא

...".7מטר 

מן  לכאורה, נובע, רש"י של  לפירוש ההכרח 
הפרשה  תוכן  לכאורה, והרי, השמים", "האזינו  המילים
כיצד  – לישראל  אלא והארץ, השמים כלפי מכוון  אינו 
ינהגו  לא הם אם התוצאות יהיו  ומה להתנהג, עליהם

לשמים 8כך  אמר  רבינו  שמשה רש"י, מפרש ולפיכך  –
בישראל ; להתראתו  "עדים" ולהיות להאזין , ולארץ
שמים  בהם העיד  "ולמה מסביר  הוא ובהמשך 

וארץ...".

נצבים  פרשת בסוף כן , לפני להבין : יש נאמר 9אך  ,
שם  וגם הארץ", ואת השמים את היום בכם "העדותי
לעולם, קיימים "שהם פירושים: שני רש"י מפרש
התרתי  שאני עדים יהיו  הרעה אתכם תקרה וכאשר 
את  היום בכם העדותי אחר : דבר  זאת. בכל  בכם

להם  אמר  – וגו ' לישראל :השמים הקדושֿברוך ֿהוא
את  שינו  שמא אתכם, לשמש שבראתי בשמים הסתכלו 
לשכר ... לא שנעשו  אלו , ומה עלה... לא שמא מדתם,
וצריך  על ֿאחתֿכמהֿוכמה". זכיתם... שאם אתם, –
בהם  העיד  "למה כאן  רש"י שואל  מדוע א) להבין :
עדות  על  לפניֿכן  למדו  שכבר  בשעה וארץ", שמים

עדים? להיותם לכך  הסיבה ועל  והארץ, השמים

גם  לפרש כלשהיא, מסיבה רש"י, רצה אילו  אף ב)
לעדים, והארץ השמים לבחירת הסיבה את זו  בפרשה
בענין  מרחיב הוא מדוע בקצרה, זאת לכתוב עליו  היה

בפרשה ולא זה השניה, בפעם כתוב הוא שבה ,
את  היום בכם "העדותי הפסוק על  הראשונה, בפעם

הוא ששם לעולם השמים..." קיימים "שהם
אתכם..."? תקרה וכאשר 

בפרשתנו : השני הפירוש לגבי להבין  צריך  גם ג)
נצבים  בפרשת השני בפירוש אומר  שרש"י העובדה
הסתכלו  לישראל , הקדושֿברוך ֿהוא להם "אמר 
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לא 1) הם שם אבל עה"פ, בספרי  מקורם ברש "י  הפירושים ב'
בסופו  הא' פי ' כו '", אומר בנאה ר' "הי ' תחלה הב' (פי ' אחד בהמשך

פרשתנו . ריש  תנחומא גם וראה ובשינויים, כו '") העיד "משה
(2" ובזכרי ' שלפנינו . בדפוסים ראשון כ"ה בדפוס וכ"ה יבולה".

דרש "י .
יב.3) ח, זכרי '
את 4) ונתתי  יט) (כו , דבחוקותי  הכתובים הביא שלא מה מובן  ועפ"ז 

פרש "י  וראה כג ). (כח, דתבוא או  כנחושה, ארצכם ואת כברזל שמיכם
" אי "ז  שם כי  שבניגוד בהנ "ל, מה א) בהעונש  מביא כי  ע"ז  נוסף ,"

מהגהות  ולהעיר גו '. כברזל שמיכם בהכ' משא"כ ובגלוי , ב) להשכר,
לא  אבל וגו '". שמיך והיו  "כמש "ה פרש "י  בהמשך שמביא א ג , ע"ז  יעב"ץ
עצמו . ראיית אלא רש "י  מדברי  אי "ז  ואולי  לפנינו . ובכת"י  בדפוסים נמצא

יז .5) יא, עקב
פסוקים 6) ולא אלו  פסוקים בהעונש  והן  בהשכר הן  שהביא הטעם

כמ"פ  המפורש  ולא מזכרי ' פסוק הביא שבהשכר (ובפרט שבתורה אחרים
משמים  בא והעונש  דהשכר מפורש  בהן  שדוקא לפי  הוא בפשטות בתורה)
את  "ועצר גם כ' מדוע צ"ע לכאורה ועפ"ז  עצמם. (מהעדים ) וארץ

(תענית  כבגמרא דמפרש  י "ל ואולי  הקב"ה. על קאי  שבפשוטו  השמים"
הראי ' עיקר וא"כ הם, ענינים ב' מטר יהי ' ולא השמים את דועצר ב) ג ,
שממנה  השמים" את "ועצר התחלתו  גם והביא מטר". יהי ' מ"ולא הוא
וי "ל  בפשש "מ. הוא דוחק אבל בפ"ע. ענין  הוא מטר יהי ' דולא מובן 
והעונש  שהשכר מפורש  שבהם כתובים להביא רש "י  כוונת דאין  בפשטות
בהשכר  הביא ולא וארץ. שמים ע"י  שבא כפשוטו  אלא מצ"ע, מהן  בא
יבולה  הארץ ונתנה בעתם גשמיכם "ונתתי  ד) (כו , בחוקותי  דר"פ הכתוב

מן  שבא בו  מפורש  שאין  יד) יא, דעקב הכתוב (וכיו "ב .גו '"*
"יתנו 7) נאמר "ולא בהשכר ובעונש  המוכרח) מטר רק (לא "

כטל. תזל ד"ה ב' פסוק פרש "י  ראה טל). יהי ' שלא (ופשיטא מטר" יהי '
שם. מתענית ולהעיר

ברא"ם.8) משמע כן  ולכאורה מהרי "ק. פי ' (ראה מפרשים בכמה
"ואדברה" ממ"ש  הוא רש "י  של שדיוקו  דוד), ודברי  חיים מים באר וראה
"האזינו  רק העתיק לא רש "י  אבל "ואדברה"), תיבת מפרש  שרש "י  (או 

" גם מעתיק ב' בדפוס אבל ותשמע השמים". "וכן  מעתיק (וכן  "
הארץ .במהרי "ק הובא וכן  .("
יט.9) ל,
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זאת  אומר  ואינו  מדתם...", את שינו  שמא בשמים...
מובנת 10בפרשתנו  רש"י 11, פירש שכבר  (כפי כי את 12, (

רבינו  משה אמר  היום..." בכם "העדותי המילים
אמר  לא אך  והארץ, השמים את מעיד  שהוא לישראל ,
מובן  ולכן  עדים, יהיו  שהם ולארץ, לשמים זאת

ֿ הוא הקדושֿברוך  להם "אמר  של  :שהענין 
בפרשת  לשם, רק שייך  שבראתי..." בשמים הסתכלו 

אך נצבים, והארץ, השמים מן  לקחים ילמדו 
לפרשתנו : מתאים הוא אין 

"שאם  בפרשתנו  רש"י שאומר  השני הפירוש אבל 
להיאמר , מתאים שכרם..." ויתנו  העדים יבואו  יזכו 
לישראל , אומר  שמשה נצבים, בפרשת גם לכאורה,
יתנו  ישראל , יזכו  שכאשר  – עדים הם והארץ שהשמים
ואם  ההיפך . יקרה יזכו , לא ח "ו  ואם שכרם, את העדים
אלא  הראשונה, בפעם כך  מפרש רש"י אין  מדוע כך ,
עצמם? והארץ השמים את מעיד  משה כאשר  כאן , דוקא

.

È"˘ È„ ÏÚ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÏ‡˘

רש"י: בדברי דיוקים מספר  להבין  יש כן 

אמרתי  "שכך  ומפרש בדבריו  רש"י מאריך  מדוע א)
כאן  להודיע חשוב מדוע – עדים" תהיו  שאתם להם
והארץ  שהשמים בישראל , התרה שהוא ולארץ, לשמים

עדים? יהיו 

לומר  ֿ 13ואין  אי של  האפשרות נמנעת שבכך  ,
כי  עדים, יהיו  והארץ שהשמים לכך  ישראל  הסכמת
מסכים  המותרה אם העדים לגבי הבדל  אין  לכאורה,
כך ? ובין  כך  בין  עדים נעשים הם – לאו  אם לעדותם

כאשר  רק מועילה שהתראה בטעם, די אין  וכן 
עדים  לכך  שמעידים יודע לגבי 14המותרה אמור  זה כי ,

בפרשת  הנאמר  מן  זאת ידעו  כבר  הם והלוא ישראל ,
והארץ  השמים כלפי חשיבות לכך  ואין  כלפי 15נצבים, ,

.16העדים 

עלינו  קבלנו  לא ישראל  יאמרו  "אם רש "י לשון  ב)

 משתמש הוא אין  מדוע – ומכחישם" בא מי –
ב"ספרי" הכתוב את 17בביטוי עלינו  קבלנו  "לא :

את 18התורה" להכחיש היה ניתן  עדים שללא וכדומה,
בכלל ? והמצוות התורה קבלת

.‚
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אחרת  שאלה ולהציג להקדים יש זאת להבין  כדי
בכללותו : הענין  על 

משה  שדברי יוצא, רש"י, מפירושי המשתמע לפי
היום  בכם "העדותי נצבים פרשת בסוף לישראל  רבינו 
"האזינו  – שבפרשתנו  והעדות הארץ", ואת השמים את
כדברי  הוא, היחיד  ההבדל  הך . היינו  הם – השמים..."

אבל 12רש"י  אמר , לישראל  נצבים) (בפרשת ש"התם ,
השמים  האזינו  לומר : בא ועכשיו  אמר , לא וארץ לשמים
אמרתי  "שכך  זה: פסוק על  גם רש"י שאומר  וכפי וגו '",
כך , הדבר  אין  לכאורה, אבל , עדים". תהיו  שאתם להם,
משה  אמר  שעליהם נצבים, שבפרשת הדברים כי
הארץ" ואת השמים את היום בכם "העדותי לישראל 

ששמ  דברים אותם האמורים אינם והארץ, השמים עו 
אמירתם, על  לעדים נהיו  ואשר  האזינו , בפרשת

– דברים אותם שאלה רש"י אומר  איפוא, וכיצד ,
ושההבדל  – עדים" תהיו  שאתם להם אמרתי "שכך 
גם  כך  על  הודיע הוא האזינו  שבפרשת הוא היחיד 

ולארץ? לשמים

.„
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של  הפשוטה משמעותה הוא: הנ "ל  לכל  ההסבר 
לזכר  סימן  אות, היא: רבים בפסוקים "עדות" המלה

מסויים  צורות:19ענין  בכמה אפשרי וזה ,

העצם  אך  מסויים, לדבר  סימן  עדות, קובעים א)
על ֿידו . המסומן  לענין  כלל  קשור  אינו  סימן  המהווה

ואבימלך  אברהם בענין  למדנו  שכבר  שאלת 20כפי על  :
"כי  אברהם: לו  ענה כבשות", שבע הנה "מה אבימלך 
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האזינו 10) עה"פ בפרשתנו  בספרי  כ' שם שברש "י  השני  שפי ' ולהעיר
השמים.
כאן .11) (להט"ז ) דוד בדברי  כמ"ש 
כח.12) לא, וילך בפ'
כאן .13) ושפ"ח מהרי "ק בפי ' כמ"ש 
לדוד.14) משכיל וראה כאן . גו "א
שפירושם 15) מלבד לדוד. ומשכיל טוב שבדבק להפי ' גם קשה וזה

פרש "י .דוחק ולשון  בהמשך כלל מתיישב
"שאני ה 16) אתםשייכות ותהיו  בישראל אף בהם "

לבאר  צריך רש "י  אין  התראה, על ולא עשי ' על מעידים עדים שבכלל

התראה  לשון  העיד, "העד ג ) (מג , מקץ בפ' כמ"פ: לפנ "ז  פירש  שכבר
בהם, "העד כא) (יט, יתרו  בפ' עדים"; בפני  בו  מתרה התראה שסתם
בעדים  התראה לשון  בבעליו  "והועד כט) (כא, משפטים בהם"; התרה

שם. ובהערות ואילך, 62 ע' ח"ו  [המתורגם] לקו "ש  וראה כו '",
ח"ו 17) ואם כו ' והמצוות התורה ישראל שיקיימו  תנחומא וראה

כו '. ימאנו 
לפנינו .18) רש "י  כת"י  ובב' דרש "י . שני  בדפוס וכ"ה
ֿ ז .19) ב'קו  ע' ויקהל אוה"ת ראה
ואילך.20) כח כא, וירא
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לי תהיה  בעבור  מידי תקח  כבשות שבע כי את
הזאת". הבאר  את חפרתי

ואינן  לענין  קשורות אינן  כשלעצמן  הכבשות שבע
שהוא  אלא הבאר , את חפר  שאברהם כך  על  מצביעות
עדות, יהוו  הכבשות ששבע שניהם החליטו  ואבימלך 

הזאת". הבאר  את ש"חפרתי לזכירה וסימן  אות

יותר . מאוחר  "קיים" להיות צריך  אינו  כזה סימן 
 שהסימן לאחר  גם נשארת והסימן  העדות של 

לא 21מתבטל  הכבשות ששבע בפשטות, שמובן  כפי ,
לא  ואפילו  ב"עדה", צורך  שהיה הזמן  כל  במשך  חיו 

ש  למרות ואבימלך , אברהם חיי תקופת בכל 
מכן  לאחר  רב זמן  שימשו  שהיוו  .22והסימן 

שהם  הענין  למשמעות קשר  יש ולסימן  לעדות ב)
כ "עד " אבינו  יעקב שקבע הגל  לדוגמא, להזכיר . באים

" – לבן  לבין  אני 23בינו  אם המצבה ועדה הזה הגל 
אלי  תעבור  לא אתה ואם הזה הגל  את עליך  אעבור  לא

לר  הזאת המצבה ואת הזה הגל  עה".את

לענין  בלבד  סימן  הוא עדות של  זה סוג  גם כלומר ,
לבין  הסימן  בין  קשר  יש אבל  ביניהם, סיכמו  שהם

הענין  בין 24תוכן  מחיצה על  מורה אבנים של  "גל " ,
צדדים  .25שני

הפסוק  את לומדים כאשר  בעניננו : מובן  מזה
המדבר  הארץ", ואת השמים את היום בכם "העדותי
מהי  השאלה מתעוררת לא בשר ֿודם, שאינם עדים על 
כי  אלו , עדים דוקא נבחרו  מדוע או  העדים, משמעות
לענין  ולסימן  ל "עדות" זה דבר  וקבעו  סיכמו  כך 

המסומן . הענין  עם קשר  לכך  אין  אם גם מסויים,

רק מסביר  רש"י  שמים של  הסימן  נקבע
שאני  עדים יהיו  הרעה אתכם תקרה "וכאשר  – וארץ

בכם" .26התריתי

לעולם", "קיימים שהם בעדים צורך  יש שכאן  אלא
שבע  כי וכדומה, הכבשות שבע של  כסימן  שלא
בין  ורק מסויים במקום שקיים לענין  סימן  היו  הכבשות
לדעת  אפשר  ולכן  אחריהם, וזרעם לאבימלך  אברהם
הסימן  בעניננו , ואילו  ביטולו . לאחר  גם זה סימן  ולזכור 
די  אין  ולכן  מקום, ובכל  זמן  בכל  היהודים לכל  הוא

הסימן  קביעת בעת רק קיימים שהעדים .27בכך 

על  לומר  אפשר  לגמרי: "חלק" איננו  זה פירוש אך 
ביניהם  שאין  אחר , לדבר  וזכרון  סימן  שהוא מסויים דבר 
במיוחד  האדם על ֿידי נעשה הסימן  כאשר  רק קשר ,
אבל  הדרוש, את מזכיר  הוא אז  רק – סימן  היותו  למטרת
באותו  בראשית ימי מששת הקיימים וארץ, שמים לגבי

כך  לומר  לכאורה, איֿאפשר , לעולם", "קיימים ,28מצב,
נעשה  לא ובכלל  זו , למטרה במיוחד  נוצרו  לא הם כי

סימן  היותם לצורך  שינוי שום .29בהם

אמר  אחר ... "דבר  נוסף: פירוש רש"י אומר  לכן 
בשמים  הסתכלו  לישראל : הקדושֿברוך ֿהוא להם
ומה  מדתם... את שינו  שמא אתכם, לשמש שבראתי

שנעשו ..." שע 30אלו  עדים, הם והארץ שהשמים קב ,
ומעורר  המזכיר  וסימן  אות מהוים ומשמעותם מהותם

והמצוות  התורה .31לקיום

אין  בשמים...", "הסתכלו  של  כזה, עדות ולסוג
משמעותם, כי ומתמיד , מאז  קיימים מהיותם סתירה

וזכרון . עדות היא מדתם...", את שינו  ש"לא
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אבל 21) ֿ ז . קכו  אות שם לוירא בתו "ש  שהובאו  ממדרשים להעיר
ועוד. בסופו . טו  יהושע יז . יב, ראה פרש "י  ראה – כן  כתב לא רש "י 

שאמרו 22) מפני  פלשתים "סתמום טו ) (כו , תולדות מפרש "י  להעיר
היא. דשלהם עלי ' שרבו  ולא עלינו ", הבאות הגייסות מפני  לנו  הם תקלה

וכן 23) "הקב"ה". פרש "י  מד בפסוק משא"כ מח. שם, נב. לא, ויצא
שם. נ  בפסוק מפורש 

לקמן 24) (ראה כבאברהם ולא הקיים דבר דוקא לקחו  בזה שלכן  וי "ל
מה. שם, ספורנו  מד. שם ויצא רמב"ן  ראה כאן ) ברש "י  הב' לפי ' בפנים

שם.25) בהכתובים דברים לשאר גם "עד" הי ' שהרי  ממש  לא אבל
הא' כאופן  הוא דיעקב העד גם נצבים) בפרש "י  השני  פי ' (לגבי  ובכללות

העד. הוא והקב"ה בעלמא וזכרון  סימן  שהוא
צרי 26) בפ'וכן  הארץ" ואת השמים את היום בכם "העדותי  לפרש  ך

שג "ז  בכם", שהתריתי  עדים להיות מזמינם "הנני  שפרש "י  כו ) (ד, ואתחנן 
מזמינם" "הנני  בואתחנן  פירש  שכבר ומכיון  הנ "ל. ע"ד סימן  רק הוא
ולא  בנצבים לפרש  שהוצרך מה לאידך, נצבים. בפ' הדברים לכפול אי "צ
הוא  דבר איזה על מפורש  לא זה בכתוב כי  בואתחנן , פירושו  על סמך
כו '", תקרה "וכאשר לפרש  צריך ולכן  (כבפנים) גו '" "העדותי  אומר
מספיק  ולכן  גו '". מהר תאבדון  אבד "כי  שממשיך בואתחנן  משא"כ

שם. ואתחנן  לדוד משכיל וראה בכם. שהתריתי  עדים להיות פירושו 
הפרשה 27) התחלת כי  י "ל ואתחנן  בפ' ולא בנצבים שפירשו  ומה

תוליד "כי  ובני שם  שהעיד מה מובן  וא"כ גו '", בארץ
לפי  שזהו  מוכרח אינו  אבל ודם, מבשר יותר שקיימים וארץ, שמים בהם
הזמנים, בכל ולא סמוך בזמן  הוא שהמדובר כיון  לעולם קיימים שהם

ונושנתם. ד"ה שם בפרש "י  וראה
וכו '28) וסימן  עדות שהם כפשוטו  הא' בפי ' פרש "י  לא שלכן  וי "ל

דיעקב  והגל הכבשות בשבע ע"ד כו ', הזמנים בכל ומצות התורה שיקיימו 
דוחק  זה גם אבל מסויים, זמן  על כו '", הרעה אתכם תקרה "כאשר ורק

כבפנים. קצת
שעכשיו 29) כיון  וכיו "ב בכם ואעידה דהול"ל קשה זה לפי  וגם:

שענינם  כיון  "העדותי " ל' מתאים הב' לפי ' משא"כ עדים אותם עשה
רע"ב  וראה בפנים. כדלקמן  משה) של דבורו  לפני  (גם העדות הוא מצ"ע

שם. לדוד ומשכיל
הערה 30) (כנ "ל כי  שם ואתחנן  בפ' השני  פי ' גם רש "י  כתב שלא מה

אבד  כי  גו ' השמים את היום בכם "העדותי  ומפרש  ממשיך שם (26
מה  היא שלהם שהעדותי  בנצבים הב' כפי ' לפרש  אין  א"כ גו '" תאבדון 
שם. ואתחנן  לדוד משכיל וראה המצות. קיום על מעוררים עצמם שהם

(31(16 הערה לעיל (הובא בפרש "י  כבכ"מ הוא "העדותי " פי ' ועפ"ז 
גם  הפי ' דלכל וי "ל בישראל, מתרים והארץ שהשמים התראה ולשון  ענין 

דלפ  אלא התראה, ולשון  ענין  הוא ברש "י  הא' מסייעים לפי ' רק הם זה י '
"העדותי ". נאמר ולכן  בההתראה,
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המילה  מובנת לא השני הפירוש לפי – שני מצד 
תורה  לקיים ומזכירים עדים עצמם הם אם כי "היום",
שונה  עדותם הרי בשמים...", "הסתכלו  על ֿידי ומצוות

"היום". דוקא ולאו  תמיד ,

חשוב  שהסימן  למרות הראשון , הפירוש לפי ואילו 
הפיכתם  העדים, קביעת הרי יותר , מאוחרת לתקופה
מתרה  רבינו  משה כאשר  "היום", נעשית לסימן ,

אלו . עדים כך  על  ומעיד  בישראל 

.‰
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היא, הללו  העדים סוגי שני בין  השווה הנקודה
צורך  ואין  מדבר , באדם, דוקא כך  לשם צורך  שאין 

סימן . היותם על  ידעו  שהעדים

הארץ  ותשמע ואדברה השמים "האזינו  בפסוק
 ֿ אי ולארץ, לשמים רבינו  משה שאומר  פי", אמרי
(כבפסוק  וסימן  אות היא כאן  שהעדות לומר  אפשר 
שהעדים  צורך  אין  שכזו  לעדות כי "העדותי..."),
היא  שהכוונה לומר , אפוא, הכרחי, זאת. וידעו  ישמעו 
מפרש  לכן  מסויים. דבר  או  מאורע על  ממשית לעדות
במשמעותה  עדות – בדבר " עדים אתם "ותהיו  רש"י

.32האמיתית 

שמים  בהם העיד  "ולמה רש"י כאן  שואל  ולכן 
דוקא  נבחרו  מדוע ממש, עדות זוהי אם – וארץ"

התורה? כבכל  אדם, בני ולא לעדים, והארץ השמים

– וארץ" שמים בהם העיד  "איך  שואל  אינו  (רש"י
 משה התראת על  יעידו  והארץ שהשמים ייתכן 

– ולהבין  לשמוע יכולים הם אין  אשר  בעוד  בישראל 
בראשית  בפרשת כן , לפני כבר  רש"י 33כי פירש כבר  ,

בדשאין  למינהו  נאמר  שלא "אףֿעל ֿפי הדשאים לגבי
כך בציווייהן , על  האילנות שנצטוו  

"... אצלם,34בעצמן שאפשרי יודעים ומזה ,
והבנה  שמיעה של  ענין  והארץ, השמים אצל  .35ובודאי

העדים, הם והארץ השמים דוקא מדוע רק שואל  רש"י
– אנשים ).ולא

אני  משה: "אמר  רש"י ממשיך  זאת לתרץ כדי
שישראל  שייתכן  כיוון  – מת..." אני למחר  בשר ֿודם,

ב" צורך  יש הברית", עלינו  קבלנו  "לא יאמרו 
זו .שהם טענה להכחיש שיוכלו  כדי ,"

שהמטרה  ממש, עדים הם אלה מובן : אינו  אך 
יותר  מאוחר  להעיד  שיוכלו  היא בקביעתם העיקרית
אודות  שידעו  רק ולא בענין , כך  ידי על  ולפעול 
כזו  עדות אפשרית כיצד  כך , ואם הדיבור , או  המאורע

והארץ  השמים ?36באמצעות

אלא  אחר , פירוש (לא "ועוד  רש"י מוסיף לפיכך 
והארץ) השמים עדות על  הסבר  יזכו 37תוספת שאם ,

בהם  תהיה יתחייבו  ואם שכרם... ויתנו  העדים יבואו 
השמים  כלומר , השמים...". את ועצר  תחילה העדים יד 

לצורך  גם מושלמים עדים הם כעדים והארץ
שמיעת  לצורך  רק ולא מעידים, הם שעליו  בענין 
אם  מקויימת היא אם והבדיקה בישראל  ההתראה

.38לאו 
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כיוון  הדיוקים: שאר  גם יובנו  לעיל  האמור  כל  לפי
עדים  הם והארץ שהשמים חדש, ענין  נוסף זה שבפסוק
היא  עדים בפני התראה של  המטרות שאחת הרי ממש,
מעשיית  ויימנע הדבר  חומרת את ויחוש ידע שהמותרה
אחר ֿכך , אותו  להעניש שיוכלו  רק ולא הבלתיֿרצוי,
"האזינו  ולארץ לשמים משה אמר  כאשר  ולכן ,

הא  ותשמע מתעוררת השמים... לעדים, וקבעם רץ",
התראה  של  העיקרית המטרה כאן  חסרה הן  השאלה:
דברי  שהרי כך , על  ידעו  שישראל  וצריך  עדים, בפני
השמים  את היום בכם "העדותי לפניֿכן  אליהם משה
סימן  להיותם אלא לעדות, קשורים אינם הארץ" ואת

בהרחבה. לעיל  שהוסבר  כפי ואות,

תהיו  שאתם להם אמרתי "שכך  רש"י מוסיף לפיכך 
השמים  את בם "ואעידה לפסוק היא והכוונה – עדים"

וילך  פרשת בסוף אשר  הארץ" משה 39ואת אמר  ששם ,
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אבל 32) אמר לישראל "התם כח) (לא, בוילך שפרש "י  מה ועפ"ז 
רק  לא הכוונה וגו '", השמים האזינו  לומר בא ועכשיו  אמר לא לשו "א
גדר  חדש , גדר כאן  שנתחדש  אלא להם אמר לא עדיין  העדות שאותה

ראשון . מדפוס 39 הערה לקמן  וראה דעדים.
יב.33) א,
ענין 34) מצינו  לא לכאורה בפשש "מ אבל .180 ע' ח"י  לקו "ש  וראה

ומזל. שר
השמים 35) לצבא בנוגע טז ) (א, שם בפרש "י  הוא דמפורש  ולהעיר

להפיס כו ' ואמרה שקטרגה על הלבנה "נתמעטה – ולהעיר ."
על היא גם נפקדה .. כן  עשתה לא "והיא יא) (שם, פרש "י מרש "י  ."

לחטוא". הוסיפה "בזו  יא) (ד, שם

פרשתנו .36) ריש  יקר מכלי  להעיר
וראה 37) כו '". יזכו  שאם אלא עוד "ולא הלשון  דרש "י  ראשון  בדפוס

כאן . תנחומא
לא 38) כי  לעד לפניו  הזאת השירה ד"וענתה מובן  כהנ "ל עפ"י 

עדות  אי "ז  כו ) (שם, לעד" בך שם "והי ' וכן  כא) לא, (וילך גו '" תשכח
שפירש "י  וזהו  נצבים). דפרש "י  הב' אופן  (ע"ד וזכרון  לאות אלא גמורה
שם. רא"ם וראה אותו ". המוצאות כל על בתוכה בו  "שהתריתי  כא) (שם,

פרשתנו . ריש  לדרך צידה
לשון :39) בשינוי  הוא וילך בפרש "י  ראשון  שבדפוס ולהעיר

לשמים  אבל הארץ ואת השמים את עליכם מעיד שאני  אמר "לישראל
חבירו  על שמתרה למי  "למדנו  ומוסיף: עדים" תהיו  עדיין  אמר לא וארץ
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כעדים 40לישראל  הארץ ואת השמים את מעיד  שהוא ,
השמים...", את היום בכם "העדותי לפסוק (ולא ממש

נצבים"), פרשת בסוף אשר 

והארץ  השמים של  בהיותם התועלת מובנת וכך 
ישראל . לידיעת הובא הדבר  כי להתראה, עדים

.Ê
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˘ÓÓ

לפי  ג': בסעיף דלעיל  השאלה מתגברת זה לפי אך 
על  רק ממש עדים הם והארץ שהשמים יוצא, האמור 
משה  דברי על  ואילו  האזינו , בפרשת שנאמרו  הדברים
ולא  בלבד , סימן  הם נצבים בפרשת לישראל  רבינו 

ממשיים. עדים

משה  אומר  נצבים בפרשת הוא: לכך  ההסבר 
החיים  הארץ ואת השמים את היום בכם "העדותי
וזרעך ". אתה תחיה למען  בחיים ובחרת והמוות...
והמצוות  התורה קיום לגבי היא שם העדות כלומר ,
צורך  אין  כך  ועל  עליהם, והעונש השכר  ולגבי בכלל ,
איֿפעם  יכחישו  שישראל  חשש אין  בודאי כי בעדים,
ענין  זהו  – והמצוות התורה מתן  של  הענין  כל  את

לדור . מדור  ועבר  לכולם הידוע מפורסם

שיזכרו  וסימן , אות שהיא עדות אפוא, מספקת, לכך 
איֿקיומם, על  העונש ואת והמצוות התורה את תמיד 

רש"י. פירושי שבשני האופנים לשני בהתאם

אודות  רק איננו  בפרשתנו  השירה תוכן  זאת, לעומת
את  כוללת היא אלא והמצוות, התורה קיום חובת עצם
בפרשה, כמפורט  רבים פרטים שבהם הברית, דברי
קבלנו  "לא הכחשה של  אפשרות קיימת א) ולפיכך :

(ואפילו עלינו  ואות בסימן  די אין  לכך  ב) ;"
סימן  שכן  נצבים), בפרשת רש"י שבפרוש השני באופן 
כאשר  בו  די אין  אך  בכללותו , הענין  את מזכיר  רק
להכחישם. לגמרי אפשר  אשר  רבים, פרטים על  מדובר 

אשר ל  זה, ענין  על  ממש בעדים צורך  יש פיכך 

ואף  כך , על  ומעידים ההתראה פרטי את שומעים
למעשה. עדותם את לבצע יכולים

.Á
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בפירוש  אשר  המופלאים ההלכתיים הענינים מן 
זה: רש"י

הארץ  והן  השמים שהן  מפרש רש"י אם לכאורה,
בתחילת  הפסוק, מן  מצטט  הוא אין  מדוע עדים, הם

הארץ"? "ותשמע המילים את גם פירושו ,

הם  והארץ השמים אחרת: שאלה לפי יובן  זה דבר 
נאמר  שעליהם ממש, "על ֿפי41עדים , יקום עדים...

אופן . באותו  ביחד , להיות צריכים העדים ששני דבר ",
משה  אמר  לשמים השאלה: מתעוררת כך , ואם
שעדותם  אפוא, ויוצא "ותשמע", – ולארץ "האזינו ",

.כראוי קיים אינו  העדות וענין  ,

"כשהעדים  בספרי נאמר  – וההלכה הדרוש בדרך 
עדותם  כאחד , מכוונים דבריהם נמצאו  אם מעידים,
אמר  אילו  כך  קיימת, עדותם אין  – לאו  ואם קיימת,
אומרים: שמים היו  – ושותק השמים, האזינו  משה:
הארץ  היתה – הארץ ותשמע בהאזנה. אלא שמענו  לא

ישעיהו  בא בשמיעה. אלא שמעתי לא וסמך 42אומרת:
האזנה  ליתן  – ארץ והאזיני שמים שמעו  לדבר :
רש"י  אך  לארץ". ושמיעה והאזנה לשמים, ושמיעה
מפני  מובנת, לכך  והסיבה בפירושו , זאת מביא אינו 
עדותם  היתה לא ישעיהו  לתקופת שעד  יוצא, זה שלפי

כנדרש  מכוונת והארץ השמים מפשט 43של  אשר  בעוד  ,
כראוי  לעדים מיד  נעשו  שהם נראה .44הפסוקים

"האזינו  המילים את רק רש"י כאן  מצטט  לכן 
"ותהיו  ואומר : בלשון השמים" בדבר ", עדים

רבים  בלשון  עדים הם בעצמם שהשמים כפי 45רבים, ,
רש"י  בפירוש כן  לפני פעמים מספר  למדנו  ,46שכבר 
" מוסיף הוא ואחר ֿכך  יחידים. מ "שמים" יותר  שיש

היא כשלעצמה הארץ שגם הארץ", ותשמע
ארצות 47עדים  עשרות כוללת שהארץ כידוע, ואם 48, .
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האזינו  לומר שבא עתה לפיכך עדי  אתם לעדים שיאמר צריך עדים בפני 
א  בם "ואעידה לפרש "י  ולפי "ז  להקהילם". סמוך ואת השמים השמים ת

אינו . הדפוסים ובכל וארץ, לשמים אמירה בעיקר הוא הארץ"
נושאי 40) "הלוים אל הי ' גו '" בם "ואעידה בפועל, שהדיבור אף

כה). (לא, ה'" ברית ארון 
טו .41) יט, שופטים
ב.42) א, ישעי '
ד.43) יז , שופטים פרש "י  ראה
רש "י .44) בשם הנ "ל דרש  הובא פרשתנו  ריש  התוס' בעלי  ברבותינו 

בדיוק  אינו  לנ "ך בפירושו  דרש "י  ידוע אבל שם. ישעי ' לפרש "י  והכוונה

חי "ד  לקו "ש  ראה בזה הטעם עה"ת. בפירושו  כמו  פשוטו  ע"פ בתכלית
.10 להערה שוה"ג  87 ע'

כאן .45) טוב ודבק לדוד משכיל ראה
כ,46) שם ותחתונים". עליונים שמים שהרכין  "מלמד כ יט, יתרו 

ועוד. רקיעים. שבעה לה: ד, ואתחנן  יט.
ופשוט.47) יחיד, ל' ארץ כי  יחיד, לשון  הארץ" "ותשמע ונאמר

עד  כל טו ) יט, (שופטים לפנ "ז  רש "י  שפירש  מה ע"פ יומתק ובנדו "ז 
עד  שנאמר מקום "כל יח) (שם, אחד. בו  לך פרט אא"כ שנים שבתורה

מדבר". הכתוב בשנים
ואילך.48) ה י , נח
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הם והארץ השמים – מכוונת עדות כאן  קיימת כך ,
עדים  .49קבוצות
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נוסף: הלכתי ענין  יש רש"י בדברי

רבינו  משה אומר  כיצד  להבין : צריך  לכאורה,
פי" אמרי הארץ ותשמע ואדברה השמים "האזינו 
להיות  רוצים שהם מנין  – לעדים על ֿידיֿזה והופכם

יחטאו ? אם ולהענישם לישראל , עדים

שאתם  להם אמרתי "שכך  באומרו  רש"י רומז  כך  על 
ולציין , להקדים יש זאת להסביר  וכדי – עדים" תהיו 
הקהלה  מוזכרת לא נצבים פרשת שבסוף שבעדות

ישראל  של  וילך ,50מיוחדת פרשת בסוף זאת, ולעומת .
– הארץ" ואת השמים את בם "ואעידה נאמר  כאשר 
זקני  כל  את אלי "הקהילו  כתוב – ממש לעדים קביעתם
הדברים  את באזניהם ואדברה ושוטריכם שבטיכם

ביניהם? ההבדל  מהו  ולכאורה, – ואעידה..." האלה

"האזינו  לומר  רצה רבינו  משה הסיבה: שזוהי אלא
עדים  אתם ותהיו  בישראל  בהם מתרה "שאני השמים",
ושטריכם" שבטיכם "זקני את הקהיל  הוא ולכן  בדבר ",
נתונה  ביתֿדין  ובידי וביתֿהדין , הסנהדרין  אנשי –

עדים  להיות והארץ השמים את לחייב .51הסמכות

ההתראה  שמיעת על  היתה לא העדות יתר ֿעל ֿכן :
ואף  הכחשה, של  במקרה עדות מתן  על  גם אלא בלבד ,
כפי  תחלה", העדים יד  בהם "תהיה של  הדין  ביצוע
אמרתי  "שכך  רש"י אומר  ולכן  בהמשך , רש"י שאומר 
הפכו  הם על ֿידיֿזה דוקא – עדים" תהיו  שאתם להם

ביתֿדין . באמצעות ממש, לעדים

.È
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רש"י: בפירוש אשר  תורה' של  מ 'יינה

לכך  הענינים בפנימיות שהסיבה לומר , יש
והמצוות  התורה קיום על  כשמדובר  נצבים, שבפרשת
לגבי  בפרשתנו , ואילו  וזכרון , כסימן  בעדות די בכלל ,
התורה  קיום לגבי היא: ממש, בעדות צורך  יש הברית,
יכחיש, ח "ו , שיהודי, ייתכן  לא למעשה והמצוות
בו  שנכנסה ייתכן  רק ומצוות. תורה יקיים לא ובמזיד 

ביהדותו " ש"עודנו  לו " ו "נדמה שטות די 52רוח  ולכן , .
בסימן  כך  צורות:לשם בשתי היא זו  ועדות .

התריתי  שאני עדים יהיו  הרעה אתכם תקרה "כאשר 
באה  שהרעה מזכירים העדים כלומר , זאת". בכל  בכם
שהוא  היהודי נזכר  וכך  ומצוות, תורה איֿקיום עקב

מאלקות. על ֿידיֿזה מתנתק

מעוררים  עצמן " וארץ ש"שמים היא, השניה והדרך 
 והמצוות התורה .53את

על  מדובר  בפרשתנו  זאת רק לעומת שאיננה ,
התחזקות  יתר  על  בעיקר  אלא למעשה, התורה קיום על 
די  אין  כך  ולשם פרטיהן , לכל  והמצוות התורה בקיום

ממש. בעדות צורך  יש אלא ואות, בסימן 

התורה  בקיום להתחזקות הברית היא: לכך  והסיבה
הנפש  מסירות כח  גילוי על ֿידי מתבצעת והמצוות
ענין  באמצעות נעשה זה וגילוי ישראל . אצל  הקיים

הזקן  אדמו "ר  בהרחבה שמבאר  כפי העדות, ,54העדות:
צורך  אין  גלוי דבר  על  ואילו  נסתר , דבר  על  היא
צורך  אין  להתגלות שעשוי דבר  על  וגם בעדות,
צורך  יש לחלוטין  נסתר  דבר  על  רק גמורה". ב"עדות

מתגלה. הוא ידם על  שרק בעדים,

הנובע  הנפש מסירות כח  את לגלות כדי ולפיכך ,
מעל  ביותר , נסתרת שהיא שבנפש, ה"יחידה" מדרגת

ממש. בעדות צורך  יש לגילויים,
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רש "י 49) העתיק שלא מה פשש "מ ע"פ הביאור גם שזהו  וי "ל
הארץ" ותשמע "וכן  פירושו  בתוך כתב רק פירושו  בתחלת הארץ ותשמע

שבספרי . הנ "ל קושיא מטעם לא אבל
נצבים 50) "אתם להתחלתה בהמשך היא הפרשה שכל שי "ל אף

ואילך. 278 ע' לעיל ראה גו '". כולכם היום
הוא 51) הרי  שבטיכם, לזקני  משה הוצרך למה להקשות יש  לכאורה

ושווה  מומחה יחיד שהוא כיון  וכו ', וארץ לשמים לצוות בכחו  עצמו 
ולא  המות" ביום שלטון  "ואין  שם וילך בפ' רש "י  ביאר כבר אך כב"ד.

נוס  בעצמו . בזה ולשלוט לדון  בכחו  וילך הי ' ר"פ בפרש "י  מפורש  לזה ף
מסורות  ממנו  שנסתמו  מלמד התורה בדברי  ולבא לצאת עוד) אוכל "(לא

החכמה". ומעיינות
פכ"ד.52) שם וראה פי "ד. תניא
(53 משנים שאינן  קה"ט לג ' בנוגע שם) (פכ"ד בתניא המבואר

תפקידם.
התבוננות  להדגיש  צריך מתחלה כי  הפירושים, לסדר הטעם
להסתכלות  ושייכים מרגישים שאינם פחותה, למדרי ' גם לכ"א השייכות
ואח"כ  מאלקות. נפרד שנעשה – הרעה אתכם תקרה שעי "ז  והתבוננות,

המצות. לקיום שמעורר ובארץ בשמים ההתבוננות ההסתכלות
ה'ש "ת 54) עדות ויקם ד"ה גם וראה ואילך. סע"א ד, פקודי  לקו "ת

ואילך. 204 ע' לעיל בארוכה וראה ועוד. פ"א.



פט

ְמלְֹך  ַוּיִ ן־ַעְכּבֹור  ּבֶ ָחָנן  ַעל  ּבַ ָמת  ַוּיָ לט:  לו,  בראשית 
יַטְבֵאל  ְמֵהֽ ּתֹו  ִאׁשְ ם  ְוׁשֵ עּו  ּפָ ִעירֹו  ם  ְוׁשֵ ֲהַדר  יו  ְחּתָ ּתַ

ב: ת ֵמי ָזָהֽ ת־ַמְטֵרד ּבַ ּבַ

קסה

בתורה נק' "הדר", ולא כתוב בו מיתה, ובדברי הימים נק' 
"הדד" וכתוב בו "מיתה", רמז בהפ' למארז"ל )שבת יג.( 

מעשה בתלמיד א'... ומת בחצי ימיו... והיתה אשתו נוטלת 
תפיליו וכו'

תנא1 דבי אליהו2 מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה 

וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, ומת בחצי 

בבתי  ומחזרתם  תפיליו  נוטלת  אשתו  והיתה  ימיו, 

בתורה  כתיב  להם,  ואמרה  מדרשות,  ובבתי  כנסיות 

ששנה  בעלי  ימיך,  ואורך  חייך  הוא  כי  ב(  ל,  )דברים 

הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה מפני 

מה מת בחצי ימיו, ולא הי' אדם מחזירה דבר.

והיתה מסיחה כל אותו  פעם אחת נתארחתי אצלה 

נדותיך מה הוא אצלך,  בימי  ואמרתי לה בתי  מאורע, 

אמרה לי חס ושלום אפילו באצבע קטנה לא נגע ]בי[, 

בימי לבוניך מהו אצלך. אכל עמי ושתה עמי וישן עמי 

בקירוב בשר ולא עלתה דעתו על דבר אחר, ואמר לה 

שהרי  לתורה,  פנים  נשא  שלא  שהרגו  המקום  ברוך 

1( תני דבי אליהו )הברייתא נשנית בבית מדרשו של אליהו( מעשה 

בתלמיד אחד, ששנה הרבה )משניות(, וקרא הרבה )מקרא( ושימש 

תלמידי חכמים הרבה, ומת בחצי ימיו )ומת בחצי ימי שנותיו(, והיתה 

אשתו נוטלת תפילין ומחזרתם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ואמרה 

להם )לנמצאים בבית המדרש(, כתיב בתורה )דברים ל, כ( "כי הוא 

חייך ואורך ימיך" )ומכיון שכן( בעלי ששנה הרבה )משניות( וקרא 

בחצי  מת  מה  מפני  הרבה,  חכמים  תלמידי  ושימש  )מקרא(  הרבה 

ימיו? ולא הי' אדם מחזירה דבר )ולא הי' אחד שמשיב לה תשובה על 

זה, וסיפר אליהו הנביא( פעם אחת נתאחרתי אצלה, והיתה מסיחה 

הוא  נדותיך מה  בימי  "בתי  לה  ואמרתי  אותו מאורע,  כל  )מספרת( 

אצלך )כשהיית נדה, איך התנהג אתך( אמרה לו חס ושלום, אפילו 

מה  לבוניך  "בימי  אותה(  )שאלתי  בי,  נגע  לא  )שלי(  קטנה  באצבע 

היא  הלבנים:  הבגדים  לבישת  בימי  בקרבתך  התנהג  )איך  אצלך" 

השיבה( אכל עמי ושתה עמי וישן עמי בקירוב בשר, )ועם זאת( ולא 

עלתה דעתו על דבר אחר, ואמרתי לה "ברוך המקום שהרגו" )משום( 

שלא נשא )בעלך פנים לתורה, שלא נהג כבוד בתורה( שהרי אמרה 

תורה )ויקרא יח, יט( ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב.

2( עיין עוד בפירוש המארז"ל בילקוט לוי יצחק על התורה פרשיות 

בא )שמות פרק יג פסוק טז(, ופרשת מצורע.

)ויקרא יח, יט( ואל אשה בנדת טומאתה  אמרה תורה 

לא תקרב.
שבת יג, א

אשתו  ושם  וגו'  הדר  תחתיו  וימלך  מ"ש  לזה  ורמז 

מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב, מהיטבאל הוא מלשון 

לבעלה,  מותרת  שאז  טבלה  כשהאשה  הוא  טבילה 

הם  )שתפילין  הדר  הבעל  נקרא  שאז  עמה,  ומתייחד 

הידור ופאר, כמ"ש3 פארך חבוש עליך, ועוטר ישראל 

בתפארה קאי על תפילין4(. ולא כתוב בו מיתה, שהוא 

חי.

וישן עמה  ולא כמו בהתלמיד ואשתו שאכל ושתה 

טרם שטבלה אם שלא שימש ממש עמה עד שטבלה, 

ולא הועילו לו תפיליו, ועסקו בתורה, ומת בחצי ימיו.

והוא ע"ד וכמו שבדברי הימים כתיב5 מיתה בהמלך 

הח'. אך שם נקרא הדד ולא הדר, הדד רומז על תפילין 

וד'  יד(.  בשל  וא'  ראש  בשל  )ד'  בתים  ה'  בהם  שיש 

פרשיות בשל ראש וד' פרשיות בשל יד, היינו הד"ד.

אך התפילין לא היו להדר לו )שלכן לא נקרא הדר(, 

מפני שאכל ושתה וישן עמה טרם שטבלה, אם ששימש 

רק אחר שטבלה, שלכן גם בדברי הימים6 נקרא הנוקבא 

מהיטבאל מלשון טבילה. וא"כ התלמיד הוא ע"ד הדד 

שכתוב בו מיתה, ואשתו הוא ע"ד מהיטבאל, שבדברי 

הימים וד"ל.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד עג

3( יחזקאל כד, יז. )ראה גם לעיל סימן נ(.

4( ראה שו"ע אדמו"ר הזקן הלכות תפילין סימן כה סעיף ט וז"ל: 

בתפארה  ישראל  עוטר  עד  השחר  ברכות  מברך  הי'  ז"ל  "הרא"ש* 

והי' מניח תפילין ואח"כ מברך עוטר ישראל בתפארה כדי ליתן שבח 

והודי' בברכה זו גם על התפילין שהם נקראים** פאר שנאמר פארך 

חבוש עליך***".

ם עירו  5( דברי הימים א, נ־נא: וימת בעל חנן וימלוך תחתיו הדד וׁשֵ

פעי ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב . . וימת הדד . .

6( ראה סימן קסז, טעם שבתורה כתוב ושם עירו פעו" באות וא"ו, 

ובדברי הימים כתוב ושם עירו פעי" ביו"ד.

*( טור. שו"ע סעיף ג.

**( טור. לבוש סעיף ג. ט"ז ס"ק ג.

***( ראה גם שו"ע אדמוה"ז סימן לח סעיף ה.

ילקוט לוי יצחק על התורה

ביום הכיפורים )ובפרט בתפילת נעילה( עולה ספירת המלכות עד למעלה מעלה, וממשיכים זאת בכל ז' רקיעים, שלכן אומרים אז 
"הוי' הוא האלוקים" ז' פעמים.

משיחת שבת פרשת האזינו, ה'תשכ"ח
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המשך ביאור למס' מנחות ליום שבת קודש עמ' א

פני מהם אראה  ויאמר אסתירה  כ –  לב, 
מה אחריתם כי דור תהפוכות המה בנים לא 

אמון בם

המה,  תהפוכות  דור  כי  חז"ל,  אמרו  האזינו  בילקוט  א. 
הכנסתי אתכם לארץ ישראל, אמרתי לא תהו גולין ממנו 
ישראל  אמרתי  בדוד  חלק  לנו  אין  שאמרתם  כיון  לעולם, 

גלו יגלו מעל אדמתו.

צריך ביאור למה ע"י שאמרו אין לנו חלק בדוד גלו.

לאשתי  זה  גט  תן  האומר  )יא:(  דגיטין  פ"ק  דבמשנה 
ושחרור זה לעבדי, עד שלא בא לידם יכול לחזור בשתיהן 
משום דחוב הוא לעבד ואשה לצאת מיד בעלה ורבו דברי 
בעבד,  ולא  אשה  בגט  חוזר  אומרים  וחכמים  מאיר,  רבי 
רצה  ואם  בפניו  אלא  חבין  ואין  בפניו  שלא  לאדם  שזכין 
והוה  רשאי  אינו  אשתו  לזון  ושלא  רשאי  עבדו  לזון  שלא 
חוב לאשה לצאת מיד בעלה ויכול לחזור, אבל לעבד זכות 

ואינו יכול לחזור.

עמי  עשי  לעבד  לומר  הרב  יכול  ש"מ  יב.(  )שם  ופריך 
ואינו זנך, ומשני הכא במאי עסקינן דא"ל צאי מעשה ידיך 
במזונתיך, דכוותה גבי אשה דא"ל צאי מעשה ידיך במזונתך 
אמאי לא, אשה בדלא ספקא עבדא נמי בלא ספקי עבדא 
דנהום כרסי' לא שוי למרא למאי מבעי וכו' ואם מספקא 
מספקת  רשאי,  במזונתך  ידיך  מעשה  צאי  וא"ל  באשה 
מאי למימרא מהו דתימא כל כבודה בת מלך פנימה קמ"ל, 
פירש"י צנועה ואין דרכה לצאת ולסבב בעיר אחרת אחר 
מלאכה להשתכר, כגון אשה שגלה לעיר מקלט, ושם אין 
אדם מכירה להביא לה מלאכה לביתה בעלה חייב לפרנסה 

קמ"ל דאם ספקי יכול לומר צאי מעשה ידיך במזונותיך.

ובפרק הערל )יבמות עז.( שדנו לפסול דוד שבא מרות 
אשר  ע"ד  בקהל  יבא  לא  מואבית  אפילו  וסברו  המואבי' 
לא קדמו בלחם ומים והתירוהו לבא לקהל שאין דרכו של 

אשה לקדם בלחם ומים משום כל כבודה בת מלך פנימה.

ישראל  מארץ  להגלנו  כביכול  ית'  בידו  אין  זו  ולסברה 
לארץ  וחוץ  ישראל  לארץ  יורד  שהשפע  לפרנסתינו  שלא 
ניזון מתמצית, ותו בחוץ לארץ שאין לנו נחלה שדה וכרם 
אין בידינו להשיג פרנסתינו כי אם ע"י יגיעה וטירחא יתירא 
להקב"ה  אשה  בגדר  שאנחנו  אחרים  במקומות  לשוטט 

כביכול וכל כבודה בת מלך פנימה.

וזה ביאר המדרש הכנסתי אתכם לארץ ישראל אמרתי 
מלך  בת  וכ"כ  אשה,  בגדר  שאתם  לעולם  ממנו  יגלו  לא 
אחר  אחרים  למקומות  לשוטט  יצטרכו  יגלו  ואם  פנימה, 
וגליתם  בדוד  חלק  לנו  אין  שאמרתם  כיון  אבל  פנסתם, 
לפסלו,  ורציתם  פנימה  מלך  בת  כבודה  כל  דאין  דעתכם 
מעשה  צאו  לומר  שאוכל  אדמתו,  מעל  יגלו  גלו  אמרתי 
המחי'  אחר  לשוטט  שתצטרכו  אף  במזונותיכם  ידיכם 
דן  לית דחש לכל כבודה בת מלך פנימה, הקב"ה  וכלכלה 

מדה במדה לפי סברתו ודעתו.
אבי שלום

בתועבות  בזרים  יקניאוהו   – טז  לב, 
יכעיסוהו

יכעיסוהו  בתועבות  בזרים  יקנאהו  מ"ש  לפרש  ויש  ב. 
את  איש  ישלח  הן  לאמר  א(  ג,  )ירמי'  הנביא  שאמר  ע"ד 
אשתו וגו' הישוב עלי' עוד וגו' ואת זנית רעים רבים ושוב 
גירש  לא  באמת  כי  התשובה  בפרשת  פרשנו  וכבר  אלי', 
הקב"ה את ישראל כדכתיב )ישעי' ג, א( אי זה ספר כריתות 
בלאו  ג"כ  נכלל  סוטה  שדין  אלא  שלחתי'  אשר  אמכם 
אחרי  )יא:(  ביבמות  חז"ל  שאמרו  כמו  גרושתו,  דמחזיר 
ביחזקאל  ומצינו  שנבעלה,  סוטה  לרבות  הטמאה  אשר 
)יחזקאל כ, לג( שבאו אליו ואמרו שהם אסורים כבר לשוב 
אל ה', והי' התשובה אם לא ביד חזקה אמלוך עליכם, ואמרו 
ירמי' רס"ח( שהשיב הש"י שלא  )ילקוט שמעוני  במדרש 
אמרתי אלא איש כי תשטה אשתו ואני אל ולא איש, ענינו 
הראשון  בעלה  על  נאסרה  עם איש אחר  שזינתה  כי א"א 
זנות  אין  בלעדי,  אל  עוד  ואין  אל  אני  אבל  כמותה  שהוא 
זה אוסר כמ"ש )יבמות נט:( אין זנות לבהמה מפני שאינה 
בתועבות  בזרים  יקנאהו  וז"ש  הראשון,  איש  כמו  איש 
יכעיסוהו דכתיב )לעיל ה, ט( לא תשתחוה להם וגו' כי אנכי 
ה' אלקיך אל קנא, הרי שקינא להם שלא יעבדו עבודה זרה 
ובפרשה זו כתיב לא יוכל בעלה הראשון וגו' כי תועבה היא, 
וזה טענתם כאילו הוא קינא להם ואסורים לחזור אליו כי 
תועבה היא וזהו בתועבות יכעיסוהו, וע"ז השיב להם יזבחו 
ואין אלהי בלעדי אינכם  וכיון שאני אל  לשדים לא אלוה, 
זה  אמר  להם,  שקינא  טוענים  שהם  מה  גם  עלי,  נאסרים 
הבל כי הם חדשים מקרוב באו וכשקנאתי לאבותיכם עדיין 

לא באו לעולם ולא יתכן קנאה בדבר שלא בא לעולם.
פנים יפות

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת האזינו 
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ÌÈÓM‰ eÈÊ‡‰∑, ּביׂשראל ּבהם  מתרה  ׁשאני «¬ƒ«»«ƒְְְֲִִֵֶֶֶַָָ
להם  אמר ּתי ׁשּכ ּבּדבר  עדים  א ּתם  ׁשא ּתם וּתהיּו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבהם  העיד  ול ּמה  הארץ ". "ות ׁשמע  וכן עדים , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּתהיּו
אני  למחר  ֿ ודם , ּבׂשר  'אני מ ׁשה : אמר  וארץ ? ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹׁשמים 
מי  ה ּברית , עלינּו ק ּבלנּו לא  יׂשראל : יאמר ּו אם  ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֹמת ,
וארץ , ׁשמים  ּבהם  העיד   לפיכ ּומכחיׁשם '? ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבא 

יב ֹוא ּו יזּכּו, ׁשאם  וע ֹוד , לע ֹולם . ק ּימים  ׁשהם  ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָעדים 
ּתּתן  והארץ  ּפריּה ּתּתן ה ּגפן ׂשכרם : ויּתנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהעדים 
ּבהם  ּתהיה  יתח ּיב ּו ואם  ט ּלם , יּתנּו וה ּׁשמים  ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָיב ּול ּה,

ּתח ּלה : העדים  יא)יד  ולא (לעיל  ה ּׁשמים  את  "ועצר  ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ
:ּכ ֿ ואחר  יב ּול ּה", את  ת ּתן לא  והאדמה  מטר  ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹיהיה 

ֿ ּכֹוכבים  הע ֹובדי ֿ ידי על  מהרה ", ."ואבד ּתם  ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ

         

היא : עב דה  מ ה  ֲִִֶַַָָָהה ראה 
עסק . עלי  על   ואר אהל, י בי  על קאי    מיְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

. העניני ני  התללת להי ת ְְְְְְִִִִִֵַָָָצריכה 
רה  א א  לי  אי הא מר "ל לידע   צריכי אהל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹי בי 
י המצת,   ק   להי ת  צרי א א  ,"ל אי רה  ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָאפ
ד ל  למ ד  וקא , לע ת על־מנת להי ת  צרי ְְְְֲִִִַַַַַַָָָה ד 

מע ה . לידי  מביא  ְֲִִֵֵֶֶַַַה למ ד 
לידע  צריכי המצת,   ק  דת עב ע ר עסק , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָבעלי 
,  י כל לרה   י ע קביע ת להי ת ְְְְִִִִֶַַַָָֻכרחת

ערבית. אחד  פרק  חרית אחד  רק   נילְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָעל

 מה א א  אינ קו ע ע ע ע ר ר ר ר הח ק  , להדר זה זה זה זה ענינ  צרי ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
.הקוי ני  להי ת  צריכי  ניה אצל אבל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָי תר,
: פג הוי ' וע בדי   מתנ הוי ' ע בדי  כ  כמְְְְְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָ

מ ד היא   דת עב ע ר  א   מתנ הוי ' ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָע בדי 
המ כה     ה  ע   להתע ק   ה  צריכי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָה מה ,
מיעה    להתע ק   צריכי  פג הוי ' וע בדי  ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָלמ ה ;
העלאה   ה מה  א ר ("דערהער  א הער") ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָקליטת

ְְַָלמעלה .
ע המצוה  מע ה  להי ת  צרי פרט, מצוה  כל ־כ כמְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָ

נמה . לא   ג נה  לא  מצוה  י  המצוה , ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹֹנת

         

ד ר  , בינ פרת  לכ  העניני נימ ת ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֻה ה 
,רוז סימ עד ת י  כלל, והמצת ה רה    ק ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָעל
היא : , מ עד ת צר  י ה רית, לגי  ,תנר  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹוא
חס  ה די , כ י לא  למע ה  והמצת ה רה    ק ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלגי 
 כ י רק  מצת. רה    יק לא  במזיד  , יכחי , ל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹו
."ת יהד  ד ע" "ל ו "נדמה  טת רח   ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָכנסה 

סימ   ל י  ,רת רת רת רת ולכ יותז ותז ותז ותז היא  ז ועד ת . ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹֹ ְְִִֵֵֶֶֶֶֹֹ
אני  עדי  יהי הרעה   אתכ קרה  "א ר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָצרת:
הרעה   ירימז  העדי למר, זאת". כל  כ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהתריתי 
ה א  ה ה די  נזר  וכ מצת, רה    אי ־קי עקב  ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָאה 

מאלק ת. על־ידי ־זה  ְְֱִֵֵֵֶַַֹמתנק 
 ררי מע "עצמ  ואר  מי" היא , ה נה  ר וה לק לק לק לק ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

והמצת. ה רה  ְְִֶַַָאת
על מד ר תנר זאת על רית רית רית רית לע ת רק  אינה  , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻֻ

 ק התח ק ת יתר על ע ר א א  למע ה , ה רה    ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָק
וא ת, סימ י  אי   ל ,רטיה לכל והמצת ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָה רה 

. מ עד ת צר  י ְֵֵֶֶַָָֹא א 
והמצת  ה רה    ק להתח ק ת ה רית היא :  לכ ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָוה ה 
אצל    ה פ ה מסירת ח  י  על־ידי  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹמתצעת
פי העד ת, העד ת: עני אמצע ת נע ה  זה  וגי  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָי ראל.
 וא נס ר, בר על היא  ,ק ה אדמ "ר הרחבה  ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמבאר
ע י בר על  וג עד ת, צר אי לי  בר ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעל
נס ר  בר על רק  מ רה ". "עד ת צר אי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹלהתלת

מתה . ה א   על־יד רק  , עדי צר  י טיְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלחל
מ רת  ה בע  פ ה מסירת ח  את לגת די  , לפיכְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹ
 י , ילגיל מעל י תר, נס רת היא  ,נפ ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָה "חידה "

. מ עד ת ְֵֶַָֹצר
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הארהארהארהאר ותותותותמע מע מע מע  .... ....  מי מי מי מיהההה  ֲֲֲֲִִִִַַַַֽֽֽֽהאזינ האזינ האזינ האזינְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
 א  הי ו י ראל,  ה מתרה  אני  –  מי ה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהאזינ
 וכ , עדי  הי   א  לה אמרי   בר,  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעדי

" האר רש"י)ותמע  ובפירוש א. .(לב , ְְִֶַָָ
צריכה  בר",   יק  עדי ני  ו "על־י  מאחר להק ת:  ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָי
והאר  מי ה  ואי ,האפ ת בא אחת להי ת ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהעד ת
,האזינ ל אמר  מי עה  , עדי להי ת ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָיכל

ותמע ? ל  ְְְְִִֶַָָולאר
מי  מע" י עיה  אמר זה   ע  ר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ['ספרי '
מיעה  ל  י  מי  ג : ו ה בזה  " אר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהאזיני 

האזנה ]. ל  אר  ְְֲֶַַָָָָוג
ה ב ת  את ה ס ק  מ  יק הע ר"י   ר ז ק יא  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻוה ה 
– בר"  עדי   א  הי ו" מפר " מי ה האזינ"ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
מי ב מ רה . עד ת נ י   לב  מי ה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָמ מע 

רי  נ י  שבעה עצמ לה : ד , ואתחנ רש"י בפירוש שמצינו  (כמו  ְְִֶַָ
ועוד ) ,ברקיעי מ .  לב מ רה  עד ת נ י  וה זאת ד  ְְְְְִִֵֵַַַָָֹ

וג " האר ותמע  וכ" ר"י  וכל ," האר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ"ותמע 
 ־ וא מ רה . עד ת נ י ארצת, מהרה  ה ללה   ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהאר
וכת  "האזנה " ל אחת ת , עדי י  י  אכ  נ ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָי

"מיעה ". ל ְְִִֶֶַָאחרת

      ©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬©©−¦§¨¦®¦§¦¦´
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Ënk ÛÚÈ∑ ׁשאני ׁשּתעיד ּו, העד ּות  היא  זֹו «¬…«»»ֲִִִֵֶֶָָ
ליׂשראל  ׁשּנת ּתי ּתֹורה  ּבפניכם , ח ּיים א ֹומר  ׁשהיא  ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

לע ֹולם לע ֹולם , ח ּיים  ׁשה ּוא  ה ּזה  ּכא ׁשר ,(ספרי )ּכּמטר  ֲִֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּומטר  טל  ה ּׁשמים  וכן ∑ÛÚÈ.יערפ ּו יּטיף , ל ׁשֹון ְִַַַַַָָָ«¬…ְְִֵַ

סה) ּדׁשן",(תהלים לג )"ירעפ ּון טל "(לקמן Ïfz."יערפ ּו ְְֲִֶַַָָƒ«
Ïhk∑( ספרי) ׂשמחים ּבֹוׁשה ּכל  יׁש ׁשה ּמטר  לפי ּבֹו, ««ְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּבֹו), עצבים  יׁש אחרים : (ספרים  ל ּבר ּיֹות  ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַָעצבים 
יין  מלא  ּבֹור ֹו ׁשהיה  ּומי ּדרכים  ה ֹולכי .ּכג ֹון ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

ÌÈÚNk∑, סערה ר ּוח  'ּכר ּוחי ל ׁשֹון ּכתר ּגּומ ֹו: ƒ¿ƒƒְְְְְֵַַָָ
הע ׂשבים  את  מחזיקין ה ּלל ּו הר ּוח ֹות  מה  ְֲֲִִִִֶַַַָָָָָמטרא ',
את  מג ּדלין ּתֹורה  ּדברי אף  א ֹותם , ְְְְְִִִֵֶַַַָָּומג ּדלין

ׁשם ∑ÌÈÈÎÂ.ל ֹומדיהן  על  לי ונראה  מטר . ט ּפי ְֵֶ¿ƒ¿ƒƒְְִִִֵֵַָָָ
אמר : ּדא ּת ּכמה  רביב , נקרא  ּכחץ  כא)ׁשּיֹורה  (בראשית ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ק ּׁשת " ע (גראזגוויכס )ארברי"ץ ∑„L‡."ר ֹובה  טיפת , ֶַָ∆∆ֲִַ
ּבירק הארץ  ע ׂשב ,∑NÚ.מכ ּסה  קר ּוי אחד  קלח  ְְֶֶֶָָָֻ≈∆ֵֶֶֶַָָ

ע ׂשב  קר ּוי לעצמ ֹו ּומין מין .וכל  ְְְִִֵֶַָָ

      ¦²¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬−Ÿ¤¥«Ÿ¥«

‡˜‡ '‰ ÌL Èk∑ ּבל ׁשֹון מ ׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒ≈∆¿»ְְֲִִֵֵַ
ּכמ ֹו כג )'ּכא ׁשר ', הארץ ",:(ויקרא אל  תב ֹוא ּו "ּכי ְֲִֶֶֶַָָָ

א ּתם  ה ', ׁשם  ואזּכר  eÈ‰Ï‡Ïּכׁשאקרא  Ï„b e‰ ְְְְֵֶֶֶֶַָֹ»…∆≈…≈

ּכב ֹוד  ׁשם  ּבר ּו" ׁשע ֹונין: אמר ּו מ ּכאן ׁשמ ֹו. ְְְְִִֵֶָָָָּוברכ ּו
ׁשּבּמק ּדׁש ּברכה  אחר  טז)מלכ ּות ֹו", .(תענית ְְְִֶַַַַָָָ

              

    

:::: לאלהינ לאלהינ לאלהינ לאלהינ גדל גדל גדל גדל   הב הב הב הב אקרא אקרא אקרא אקרא  הההה''''      ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹי י י י  ֵֵֵֵֶֶֶֶֹֹֹֹֽֽֽֽ ֵֵֵֵֹֹֽֽֽֽ
 ר' ני ע אמר א מ . . ה '   ואזיר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאקרא 

 ק רכה  אחר ' ת מלכ רש"י)ב ד  ובפירוש ג . .(לב , ְְְְִֶַַַַָָָ
למ ד ,בר ה אחר אמ ני ע י מ :נינ 'ספרי ' ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָה ה 
 ר"י  ל  טעמ להבי  וצרי .לאלקינ דל  הב ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלמר

"לאלקינ דל  הב" ר  מקרא  ל ט ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹהמפר
ולא  , ק רכה  אחר '  ר' אמירת על ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹקאי 
י תר  לכא רה   תאי ה רכה , ל על קאי  ה 'פרי ' פרְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ
רכה  א ד ת  ה רנת א  , בית ה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹפטת

? ק ְְִֶֶַָֻמיחדת

ÏËk‡ב  Ïa˜˙È ÈÙÏe‡ ‡ËÓk ÌqÈ¿««¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿««¿«»
‰‡˙„ ÏÚ ÔÈL„ ‡ËÓ ÈÁek ÈÓÈÓ≈¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿ƒ«ƒ¿»

:‡aNÚ ÏÚ È„ ‡LB˜ÏÓ ÈÒÈÒÎeƒ¿ƒ≈«¿»ƒ«ƒ¿»

e˙‡ג  e‰ ÈÏˆÓ ‡‡ ÈÈ„ ‡ÓLa È‡¬≈ƒ¿»«¿»«»¿«≈»¿»
:‡‰Ï‡ Ì„»̃»¡»»»



      
    

       
     

       
      

     
      

     
     

   
 

     
    
   
    

  



צג               
המד ר  זה  פס ק  ה כ ת  לפר  להבי  צרי  ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָ

?האזינ פרת מ ה  לדברי  , ק רכה  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹא ד ת
לבני הזיר נר מ ה  הרי  ק ה , לכא רה  זה : לבאר  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוי
מ ע נה ,  עיהאר  מ  עמי רי  ה '"  " ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָי ראל
 רי  לה למר ,האזינ פרת  האחר  מ י עד  ְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָח ה 
על  מד ר א למד  מ ה  ?"לאלקינ דל  הב" ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻלהי ת
 ה ' הזרת זה , לפני  היתה  א  מיחד  אפ ה ' ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻהזרת

."  ר"  ני ע זה  על , ק היתה  פר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹה
י , לאר ה ניסה   קד האחר  מ י  לה זאת אמר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹולכ
. ק ה בבית  לאר ה ניסה  לאחר רק   זה  צי    ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָק
 ש להזכיר  רשות נית "שלא רש"י כתב  הרי במשכ ־כמה ־שאי)

ולא  דוקא הבחירה " בית וזהו  ,ש שהשכינה  במקו אלא המפורש

וכו '.) במשכ

      ©Æ¨¦´¨«¢½¦¬¨§¨−̈¦§¨®¥³
     ¡¨Æ§¥´½̈¤©¦¬§¨−̈«

BÏÚt ÌÈÓz ev‰∑, חזק ׁשה ּוא  ֿ ּפי ֿ על  אף  «»ƒ»√ִֶַַָָ
ה ּוא  ּבׁשטף  לא  רצ ֹונֹו, ע ֹוברי על  ּפרענּות  ְְְְְִֵֵֶֶֶַָֹֻּכׁשּמביא 

ּפעל ֹו ּתמים  ּכי ּבדין, ֿ אם  ּכי ‡eÓ‰.מביא  Ï‡∑ ְֳִִִִִִֵָָ≈¡»
ה ּבא , לע ֹולם  צדקתם  ל ּצּדיקים  ֿ ּפי ל ׁשּלם  ֿ על  ואף  ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ

ּדבריו  את  לא ּמן ס ֹופ ֹו ּתגמ ּולם , את  ÔÈ‡Â.ׁשּמאחר  ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ¿≈

ÏÂÚ∑ ה ּזה ּבע ֹולם  צדקתם  ׂשכר  מ ׁשּלם  לר ׁשעים  .אף  »∆ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
‡e‰ LÈÂ ˜Ècˆ∑,ּדינֹו את  עליהם  מצ ּדיקים  ה ּכל  «ƒ¿»»ְֲִִִֵֶֶַַֹ

"ויׁשר  ה ּבר ּיֹות , מ ּפי "צ ּדיק " להם . ויׁשר  רא ּוי  ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָוכ
להצ ּדיק ֹו ורא ּוי .ה ּוא " ְְְִַָ

       ¦¥¬²−Ÿ¨¨´¨®¬¦¥−§©§«Ÿ

'B‚Â BÏ ˙ÁL∑ לה ֹון ח ּביל ּו ולא ּכתר ּגּומ ֹו: ƒ≈¿ְְְְִַַָ
ÌÓeÓ.ליּה ÂÈa∑ׁשה ׁשחית ּו וה ׁשחתה  היּו, ּבניו ֵ»»»ְְְִִֶַָָָָָ

מ ּומם  ÌÓeÓ.היא  ÂÈa∑ ולא היה  ּבניו ׁשל  מ ּומם  ִָ»»»ְֶָָָָָֹ
LwÚ.מ ּומ ֹו Bc∑ ּכמ ּומע ּקל , ג )ֹו:עק ּום  "ואת (מיכה ƒ≈ְְְֶָָֻ

ׁשּׁשּניה  'חל ּדה  מ ׁשנה : ּובל ׁשֹון יע ּקׁשּו", היׁשרה  ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּכל 

ועק ּוׁשֹות ' אנטורטיליי"ׁש∑ÏzÏ˙Ùe.עק ּומ ֹות  ֲֲַ¿«¿…
פערוויקקעלט) ּכ(פערדרעהט, ּומ ּקיפין , א ֹות ֹו ׁשּגֹודלין ה ּזה  ּפתיל  ְְִִִִֶֶַַַ

סביב ֹות  ה ּתב ֹות ∑ÏzÏ˙t.ה ּגדיל א ֹות ֹו מן ְְִִַ¿«¿…ִֵַ
סגל ּגל  סחרחר , אדמ ּדם , ירקרק , ּכמ ֹו: .ה ּכפ ּול ֹות , ְְְְְְְְְֲַַַַַַַַָ

       ©§§Ÿ̈Æ¦§§½Ÿ©¬¨−̈§´Ÿ¨¨®£
      Æ¨¦´¨¤½¬¨«§−©§«Ÿ§¤«

˙‡ÊŒeÏÓ‚z '‰Ï‰∑ לפניו וכי ּתימ ּה, ל ׁשֹון «¿ƒ¿¿…ְְְִֵַָָ
וׁשהטיב  מ ּכם , ליּפרע  ּביד ֹו ׁשּיׁש מעציבין, ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָא ּתם 

ה ּטֹוב ֹות ? ּבכל  Ï.לכם  ÌÚ∑ את ׁשּׁשכח ּו ְֶַָָ«»»ְֶֶָ
להם  ÌÎÁ.הע ׂשּוי ‡ÏÂ∑, ה ּנֹולד ֹות את  להבין ֶֶָָ¿…»»ְִֶַָָ

ּולהרע  להטיב  ּביד ֹו ‡EÈ.ׁשּיׁש ‡e‰Œ‡BÏ‰ ְְְִֵֵֶַָָ¬»ƒ

Ew∑ׁשּקּננ , חזקה ,ׁשּקנא ּובארץ  ה ּסלעים  ּבקן »∆ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּתּקנה  מיני ּבכל  ׁשּתּקנ.ENÚ ‡e‰∑ א ּמה ְְִִֵֶֶַָָָ»¿ָֻ

וכן,∑EÎÈÂ.ּבא ּמֹות  ּבסיס  מיני ּבכל  ֿ כן אחרי ָֻ«¿…¿∆ְֲִִֵֵֵַַָָָ
ׁשה ּכל   ּכר מלכים , ּומ ּכם  נביאים  מ ּכם  ּכהנים , ְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַָָֹֹמ ּכם 

ּבֹו .ּתל ּוי ָ

‡d˙Áד  Ïk È‡ È‰B„BÚ ÔÈÓÏL„ ‡ÙÈ˜z«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¬≈»…¿»≈
‡Ï ‰ÏÂÚ È‰BÓ„˜ ÔÓ„ ‡ÓÈ‰Ó ‡‰Ï‡ ‡È„ƒ»¡»»¿≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»»

:‡e‰ ËÈL˜Â ÈkÊ Ì„˜ ÔÓc ˜Ù»≈¿ƒ√»««¿«ƒ

eÁÏÙה  È„ ‡È dÏ ‡Ï ÔB‰Ï eÏÈaÁ¬ƒ¿»≈¿«»ƒ¿»
:eÈzL‡Â È‰B„BÚ eÈL‡„ ‡„ ‡˙ÂÚËÏ¿«¬»»»»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ

„˜eÏÈaו ‡ÓÚ ‡c ÔÈÏÓb Ôez‡ ÈÈ Ì„˜ ‡‰»√»¿»«»¿ƒ»«»¿«ƒ
È„ z‡Â Ce‡ ‡e‰ ‡Ï‰ eÓÈkÁ ‡ÏÂ ‡˙ÈB‡«¿»¿»«ƒ¬»¬¿«¿ƒ

:C˜˙‡Â C„Ú ‡e‰ dÏ≈»¿»¿«¿¿»



     
     
     

   
    

      
     

   
     

    
   

     
  

      
    
   

  
     

    
    
     

      

       
     
   
     

      
     

  
    

     
    
      



צד              
          

זאתזאתזאתזאת  גמל גמל גמל גמל ו )הלההלההלההלה'''' היא (לב , הלה ', בת ל ה "א  הא ת ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַֹֹ ְִֵֵֶֶַַָֹֹ
מ פיעה  ז וא ת אחד ת. על מ רה  אחת, א ת ל ְְִֵֶַַַַָָָבה 
היא  ה נה  י  ,( חכ ולא  נבל  ע) וקא  לילי  ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹהק ר
וכ ד ע , וקא . התח ק ת ל   מק אחד ת ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָֹלפעל

רית ל לע ת היא   ל הע ריאת ל ה נה  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָכלית
ל  מ ב   ה פי   ני ח ה למר: , ני ח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָירה 
ל ירה   יהי ( ני לעלי  י תע פי  (לא   ני חְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָֹ

.רְִֵָית

     

         §ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ§©³¨¦̧Æ
   §©¥½§§¥¤−§«Ÿ§¨«

ÌÏBÚ ˙BÓÈ ÎÊ∑ ּברא ׁשֹונים ע ׂשה  מה  ¿…¿»ִִֶָָָ
לפניו  „ÂŒc.ׁשהכעיס ּו ˙BL eÈa∑,אנֹוׁש ּדֹור  ְְִִֶָָƒ¿…»…ֱ

ׁשּׁשטפם . ה ּמּבּול  וד ֹור  א ֹוקינֹוס , מי עליהם  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהציף 
ׁשעבר  על  לבבכם  נת ּתם  לא  אחר : eÈa.ּדבר  ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָֹƒ

cÂŒc ˙BL∑ להטיב ּביד ֹו ׁשּיׁש לה ּבא , לה ּכיר  ¿…»…ְְְְִִֵֵֶַַָָ

ה ּבא  והע ֹולם  ה ּמׁשיח  ימ ֹות  לכם  ּולהנחיל  .לכם  ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ
EÈ‡ Ï‡L∑ּכמ ֹו אב ֹות , ׁשּנקרא ּו ה ּנביאים  א ּלּו ¿«»ƒְְְְִִִֵֶַָ

ּבאל ּיה ּו: ב )ׁשּנאמר  יׂשראל "(מלכים רכב  אבי ."אבי ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
EÈ˜Ê∑( לב החכמים (קידושין ∑CÏŒeÓ‡ÈÂ.א ּלּו ¿≈∆ֲִֵַָ¿…¿»

.הרא ׁשֹונֹות  ִָ

       §©§¥³¤§Æ¦½§©§¦−§¥´¨¨®©¥Æ§ª´Ÿ
    ©¦½§¦§©−§¥¬¦§¨¥«

ÌÈBb ÔBÈÏÚ ÏÁ‰a∑ּֿבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ּכׁשהנחיל  ¿«¿≈∆¿ƒְְִִֶַָָ
נחלתם , חלק  את  למכעיסיו ּוׁשטפם ה ּוא  .הציפם  ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

Ì„‡ Èa B„ÈÙ‰a∑ּביד ֹו היה  ה ּפּלגה  ּדֹור  ּכׁשהפיץ  ¿«¿ƒ¿≈»»ְְִֵֶַַָָָָָ
ּגב ּול ֹות  "יּצב  א ּלא  כן, ע ׂשה  ולא  הע ֹולם  מן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלהעבירם 

א ּבדם  ולא  ק ּימם  Ï‡NÈ.ע ּמים ", Èa tÒÓÏ∑ ְְְִִִַָָֹ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈
ׁשם , מ ּבני לצאת  ׁשעתידין יׂשראל , ּבני מס ּפר  ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָּבׁשביל 
למצרים , ׁשּירד ּו יׂשראל  ּבני ׁשל  נפ ׁש ׁשבעים  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּולמס ּפר 

ל ׁשֹון  ׁשבעים  ע ּמים " "ּגב ּול ֹות  .ה ּציב  ְְִִִִִַָ

cז ÈLa ÏkzÒ‡ ‡ÓÏÚ ÔÓ„ ÔÈÓBÈ k„‡ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿««ƒ¿≈«
CÏ ÈÂÁÈÂ Ce‡ Ï‡L „ÂCÈÒÔeÓÈÈÂ:CÏ ¿»¿«¬ƒ«ƒ»»»¿≈¿»

Èaח  d˙eLÙa ‡ÈÓÓÚ ‰‡ÏÚ ‡ÒÁ‡a¿«¬»»ƒ»»«¿«»¿»»≈¿≈
Èa ÔÈÓÏ ‡ÈÓÓÚ ÈÓeÁz ÌÈÈ˜ ‡L‡¬»»«ƒ¿≈«¿«»¿ƒ¿«¿≈

:Ï‡NÈƒ¿»≈



    
    

     
     
    

  
    

   
      

     
     
     

  
      

 
     

      
    

    
     
    

     
      

     


     
     
    
      
     
    

      
     
     
     

      
   

    
    

    
    

    

    
      
     
      
     
    
    
    

    
     

     
     

    
    

     
 

    
     
     

  



צה               
              

י י י י ראל ראל ראל ראל  ני ני ני ני  למס למס למס למס רררר  י י י י ע ע ע ע ב ב ב ב ל ל ל ל תתתת ח)י י י י ב ב ב ב  י (לב , ה ר ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָ
לברר  י ראל ני  על ה א , " י ע ל"גב לת י ראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָני 
זאת?  י ע יצד  . ל הע ל את הינ , י הע ארצת ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹאת
מי מה  . . לברריא  לה    מ "אחד  זה  ידי  על ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
ע הק "ה  ע ה  "צדקה  רז"ל אמר  זה ." כ  ליתְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻ

י ראל  ני  ל צר אי הא ת": לבי ר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻי ראל
("אחד אחד  יה די  י  א א  , ל ע   מק לכל  יע ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָי
ממה , פה  נמצא  יה די  א ר , ולפעמי .("  ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָמ
מ ה  האב ת נמ ת ואפיל ציק , נמת  ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹמתע רת

הה א .   ק ה את לברר כל די  ,נְְֵֵֵֶֶַַַַָָר

      ¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ¤¬¤©«£¨«
BnÚ '‰ ˜ÏÁ Èk∑ ׁשהיה לפי זאת ? ּכל  ל ּמה  ƒ≈∆«ְִֶָָָָָֹ

חלק ֹו? ה ּוא  ּומי לצאת . ועתיד  ּביניהם  ּכב ּוׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָחלק ֹו
ע ּמֹו? ה ּוא  ּומי B˙ÏÁ.ע ּמֹו, ÏÁ ˜ÚÈ• וה ּוא ִַַ«¬…∆∆«¬»ְ

ּבׁשל  ה ּמׁשּלׁש ּבאב ֹות , אבי ה ּׁשליׁשי זכ ּות  זכ ּיֹות : ׁש ְְְְְֲִִִַַָָָָֹֻֻ

ׁשל  הרי ּוזכ ּות ֹו, אביו, ּוזכ ּות  ה ּזה אביו, ּכחבל  ׁש, ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ל ֹו היּו ּובניו וה ּוא  ּגדילים . ּבׁשל ׁשה  ע ׂשּוי ְְְִִִֶָָָָָֹׁשה ּוא 

ּבנֹולנחלה , ע ׂשו ולא  אברהם , ּבן יׁשמעאל  ולא  ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
יצחק  .ׁשל  ְִֶָ

      ¦§¨¥̧Æ§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´§¦®Ÿ§«Ÿ§¤̧§Æ
   §´§¥½¦§¤−§§¦¬¥«

a„Ó ı‡a e‰‡ˆÓÈ∑ל ֹו מצא  א ֹותם  ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ָָָ
ּתֹורת ֹו עליהם  ׁשּקּבל ּו מד ּבר , ּבארץ  ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָנאמנים 
וע ׂשו, יׁשמעאל  ע ׂשּו ּׁשּלא  מה  וע ּלֹו, ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֻּומלכ ּות ֹו

לג )ׁשּנאמר : מהר (לקמן ה ֹופיע  למ ֹו, מ ּׂשעיר  "וזרח  ְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ÔÓLÈ.ּפארן" ÏÏÈ e‰˙e∑, ּוׁשממה צ ּיה  ארץ  ָָ¿…¿≈¿ƒ…ְִֶֶָָָ

אחר  נמ ׁשכ ּו ׁשם  אף  יענה , ּובנֹות  ּתּנינים  יללת  ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָמק ֹום 
ל ּמד ּבר ֹות , נצא   היא' למ ׁשה : אמר ּו ולא  ְְְְֱִֵֵֵֶַָָָָָֹֹהאמ ּונה ,

ׁשּנאמר : ּכענין ּוׁשממ ֹון'? צ ּיה  ב )מק ֹום  "לכ ּת(ירמיה ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבּמד ּבר " וה ּקיפם ∑e‰ÒÈ.אחרי ס ּבבם  ׁשם  ְֲִַַַָ¿…¿∆¿ְְִִִָָָ

וס ּבבם  ר ּוח ֹות , לאר ּבע  ּבדגלים  וס ּבבם  ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָּבעננים 
ּכגיגית  עליהם  ׁשּכפה ּו ההר , ∑e‰BÈ.ּבתח ּתית  ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ¿¿≈

ּובינה  ּבת ֹורה  ועקרב ∑e‰vÈ.ׁשם , ׂשרף , מ ּנח ׁש, ְִָָָƒ¿∆¿ְְִַָָָָָ
ֿ ּכֹוכבים  הע ֹובדי BÈÚ.ּומן ÔBLÈ‡k∑ ה ּׁשחר ה ּוא  ְִִֵָָ¿ƒ≈ַָֹ

ּתר ּגם :ׁשּבעין  וא ּונקל ֹוס  הימ ּנּו. יֹוצא  ׁשה ּמא ֹור  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּכמ ֹו: ּבּמד ּבר ', צר ּכֹו ּכל  'יס ּפיקה ּו (במדבר "ימצאה ּו", ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

להם ",יא) יז)"ּומצא  ההר "(יהושע  לנּו יּמצא  ."לא  ִֵֶָָָָָָָֹ
e‰ÒÈ∑ אהל ל ׁשכנּתּה', סח ֹור  סח ֹור  'א ׁשרנּון ¿…¿∆¿ְְְְְִִִֵֶַֹ

ר ּוח ֹות  לאר ּבע  ּדגלים  ואר ּבעה  ּבאמצע  .מ ֹועד  ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

         

להבי דה עב וקאיזה  ,עינ  אי  רנה י תיב  ה ה  , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָ
ס ק  הינ , ע הוי ' חלק  י   י מי לעיל תב  מה  ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
  אי  רנה י נאמר  ועליה י ראל, נמ ת על קאי  ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָזה 
זה  ב וי .עינ  אי  נקראי י ראל מ ת ,ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָעינ
ידי על ה א  הרא ה  עני למ ה ,  אד ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָעל־ר־מ ל
 י למעלה  כ  כמ .עי ה ח ר ה א  ,עי  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאי
ה ה  הוי ' עיני  א ה  בעה  תב   מ הוי ', עיני  ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָחינת

כל  מ טטת עיניו  הוי ' י  כתיב  , האר כל  טטי ְְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָמ
( טטי מ) כ רא  בחינת  לאכי ה על קאי  , ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהאר
וה , י לב  לי  ה (מ טטת), נקבא  ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָבחינת
תק ל  אפר אי  מ ה  כיו למ ה , הה עה  ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלחי 
ידי על הא ר המ כת נע ה  לכ ה א ,  מ ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָהא ר
על־ר־מ ל  זה  ב וי הה עה . לחי   ה  לאכי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָה
הרא ה , א ר את מצמצמ ת ה  העיני למ ה ,  אדְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

‡dzÒÁ:ט  „Ú ˜ÚÈ dÓÚ ÈÈ„ ‡˜ÏÁ È‡¬≈√»»«¿»«≈«¬…¬««¬«¿≈

Èe˙י  ‡a„Ó ‡Ú‡a ÔB‰Èkˆ ˜ÈtÒ«ƒ»¿≈¿«¿»«¿¿»≈
BÁÒ ÔeL‡ ‡ÈÓ ˙ÈÏ È„ ˙‡ ‡ÂÁ«̂¬»»¬«ƒ≈«»«¿ƒ¿
‡˙ÈB‡ ÈÓ‚˙t ÔeÙÏ‡ dzÎLÏ BÁÒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈ƒƒ¿»≈«¿»

:ÔB‰ÈÈÚ ˙k ÔeË¿»ƒ¿»«≈≈



      
     
       
     
     

  
     

     
       

  
    

      
    

   
    

     
   

     

   
     

    
    

     
     
      

    



צו              
ב ל, לי  ה א  פ ה מ ד  ה א   מ הרא ה  א ר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָהרי 
 ה  והעיני מי , בר איזה  לרא ת  יתצמצ  ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹולא 
ס י  מה    מכרח  וזה  הרא ה . א ר את ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמצמצמ ת
בכדי י תר, רי  ה א   עצמ מ ד  הרא ה  א ר הינ ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָנה ר,
צמצ ידי  על ה א  מי  בר איזה  לרא ת  יתצמצְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
י ימל  ה  מיקר  י לב  עיני  לפי  , ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהעיני
י ב מה נחסר וכא ר הרא ה , א ר את  מצמצמיְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ
נתה  אזי  וה מה ,  ה  ה רי  ידי  על  מיקרְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָ
ס י  וזה י תר, רי  ה א  ה א ,  מ הרא ה  א ר  ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָעצ
מי . בר לרא ת  להתצמצ יכל אי כ ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנה ר,
אי ־  ה א   מ הא ר  עצ למעלה , ב י ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָועל־ר־זה 
הא ר  לפי  למ ה , הה חה  עני  יד על להי ת ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָאפר
אר י הע למ ת היא  ה ונה  וכיו י תר, רי  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָה א 
ה  ימ  ת מציא  ה  כמ ,לית ולא   ת מציאְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻ
מצ וה , יתצמצ הא ר הכרח  לכ מעלה , ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהא ר

מ טטת, עיניו  והוי '  טטי מ הוי ' עיני  ידי  על ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָָה א 
י  עלי ה  וכלי  י לב  ה , לאכי ה על ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָקאי 
זה  ידי  ועל הא ר, על  ירי מס  עלימי  א ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָהא ר
על  קאי  הוי ' עיני  למר בהכרח  למ ה . הא ר  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָנמ
עיני א ה  בעה  נאמר הרי  ה מ ת, על ולא   לאכי ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹה
דאיתא  , עיני ב ' רק   י ב מ ת , טטי מ ה ה  ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָהוי '
אזני ב '  עיני ב '  ה  ערי ה בעה  עני יצירה  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָספר
מאחר  , י רק   ה  העיני הינ וה ה ,  הא נקבי  ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָב '
על  אי  למר הכרח  הוי ', עיני  א ה  בעה  ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָא מר
זה  ל , אמנ למ ה . הה חה  היא   על־יד , לאכי ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָה
תיב י ראל נמ ת ־אימה ־ הע למ ת, כללת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָה א 
ה חה  נ י י ראל בני  והינ ,עינ  אי  רנה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָי
 א  לי ידי  על אינ ה חה ), טיפערע  (א  י תר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנעלית

. עצמ הרא ה  ח  מ חינת א א  , י ְְְְִִִִֶַַַָָָֹלב

      §¤̧¤Æ¨¦´¦½©«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ
  ¦¨¥½¦¨¥−©¤§¨«

Bp˜ ÈÚÈ Lk∑ ּובחמלה ּברחמים  נהגם  ¿∆∆»ƒƒְְְְֲִֶַָָָ
ּפתאם , לק ּנֹו נכנס  ואינֹו ּבניו, על  רחמני ה ּזה  ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכּנׁשר 
אילן  ּבין ּבכנפיו ּבניו על  ּומטרף  מק ׁשק ׁש ׁשה ּוא  ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָעד 

ׂשּוכה  ּבין ויהא לאילן, ּבניו ׁשּיע ֹור ּו ּכדי לחבר ּתּה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
לק ּבל ֹו ּכח  ˜Bp.ּבהן ÈÚÈ∑ ּבניו ÂÈÏÊBbŒÏÚ.יע ֹורר  ְְֶַַָֹ»ƒƒְֵָָ«»»

ÛÁÈ∑ נֹוגע מחפף , א ּלא  עליהם , עצמ ֹו מכ ּביד  אינֹו ¿«≈ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש אף  נֹוגע , לז)ואינֹו לא (איוב  ׁשּדי ְֵֵַַַַַָָֹ

נגלה  לא  ּתֹורה , ליּתן ּכׁשּבא  ּכח , ׂשּגיא  ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹמצאנּוה ּו
ׁשּנאמר : ר ּוח ֹות , מאר ּבע  א ּלא  אחת  מר ּוח  (להלן עליהם  ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ּבא לג ) מ ּסיני מהר "ה ' ה ֹופיע  למ ֹו, מ ּׂשעיר  וזרח  ְִִִִִֵֵַַַַָָָ
קד ׁש", מרבב ֹות  ואתה  ג )ּפארן, מ ּתימן (חבקוק  "אל ּה ְְֱִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

רביעית  ר ּוח  זֹו e‰ÁwÈ.יבא ", ÂÈÙk NÙÈ∑ ּכׁשּבא ְִִַָֹƒ¿…¿»»ƒ»≈ְֶָ
ּכׁשאר  ּברגליו נֹוטלן אינֹו למק ֹום , מ ּמק ֹום  ְְְְְְִִִֵַָָָָָָליּטלן
ׁשה ּוא  ה ּנׁשר , מן יראים  ע ֹופ ֹות  ׁשּׁשאר  לפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַָע ֹופ ֹות ,
ּברגליו  נֹוׂשאן  לפיכ עליהם , ּופ ֹורח  לע ּוף  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָמג ּביּה
החץ , מן א ּלא  ירא  אינֹו ה ּנׁשר  אבל  ה ּנׁשר , ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמ ּפני
החץ  ׁשּיּכנס  'מ ּוטב  א ֹומר : ּכנפיו, על  נֹוׂשאן  ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָלפיכ

יּכנס  ולא  ֿ ה ּוא :ּבי ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש אף  יט)ּבבני', (שמות ְְִִֵַַַָָָָֹ
מצרים  ּכׁשּנסע ּו נׁשרים ", ּכנפי על  אתכם  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ"וא ּׂשא 

וה ּׂשיג ּום  ּבהם (חֹונים)אחריהם  זֹורקים  היּו ה ּים , על  ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
מ ּיד : ּבליסטרא ֹות , ואבני יד )ח ּצים  מלא (שמות "וּיּסע  ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָ

וג ֹו' מצרים  מחנה  ּבין וּיבא  וג ֹו', ."האלהים  ְְְֱֲִִִֵֵַַַָָֹֹ

      §Ÿ̈−¨¨´©§¤®§¥¬¦−¥¬¥¨«

„„a לבטח ∑‰' ּבדד  – נהגם ה ' »»ְֶַָָָָָ
Î.ּבּמד ּבר  Ï‡ BnÚ ÔÈ‡Â∑ ּכח היה  לא  ְִַָ¿≈ƒ≈≈»ַָָֹֹ

ּכח ֹוּבאחד  להרא ֹות  ֿ ּכֹוכבים  הע ֹובדי אלהי מ ּכל  ְְְְֱִִֵֵֶַָָָָֹֹ
על  ּדר ׁשּוה ּו ור ּבֹותינּו ע ּמהם . העתיד ,ּולה ּלחם  ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ÛÙBÁ˙Óיא  È‰B ÏÚ d˜Ï LÈÁÓ„ ‡Lk¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ≈«¿ƒƒ¿≈
ÛB˜z ÏÚ ÔB‰ÏËÓ ÔB‰Ïa˜Ó È‰Bt„b ÒÈt»ƒ«¿ƒ¿«∆¿¿«∆¿«¿

:È‰B‡¡»ƒ

ÓÏÚa‡יב  ÔB‰˙eÈL‡Ï „È˙Ú È‰B„BÁÏa ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿»¿¿»¿»
È‰BÓ„˜ ÌÈ˜˙È ‡ÏÂ ‡˙„Á˙‡Ï „È˙Ú ‡e‰„¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿»ƒ¿««»»ƒ

:ÔÂÚË ÔÁÏÙ»¿««¬»



     
    
    
    

      
     

      

     
    

      


     
     

     

     
   

      
     

      
     

 



צז               
ּתֹוכחה  ּדברי א ֹומר : ואני א ּונקל ֹוס . ּתר ּגם  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָוכן

להם הם  ה ּׁשירה  ּותהא  והארץ , ה ּׁשמים  להעיד  ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשע ׂשה  הרא ׁשֹונֹות  יזּכר ּו ולא  לב ּגד  ׁשּסֹופן ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹֹלעד ,
להם , לע ׂשֹות  עתיד  ׁשה ּוא  ה ּנֹולד ֹות  ולא  ְֲִֶֶֶַַָָָָֹלהם ,

ה ּדבר  ליּׁשב  צרי  הענין לפיכ וכל  ּולכאן, לכאן ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָ
ֿ ודר ", ּדר  ׁשנֹות  ּבינּו ע ֹולם , ימ ֹות  "זכר  על  ְְְִַָָָֹֹֹמ ּוסב 
היה  זה  ּכל  לע ׂשֹות , עתיד  וכן להם , ע ׂשה  ְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָּכן

לזּכר  .להם  ְִֶָֹ

     

     ©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤©Ÿ©−§´Ÿ¨¨®
     ©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©§¤−¤¥«©§¦¬«

ı‡ È˙ÓaŒÏÚ e‰kÈ∑ ה ּמקרא ּכל  «¿ƒ≈«»√≈»∆ְִַָָ
B‚Â'.ּכתר ּגּומ ֹו e‰kÈ∑ יׂשראל ׁשארץ  ׁשם  על  ְְַ«¿ƒ≈¿ְִֵֵֶֶֶַָ

הארצ ֹות  מ ּכל  È„N.ּגב ֹוה  ˙ez ÏÎ‡iÂ∑א ּלּו ֲִַָָָָ«…«¿…»»ֵ
מ ּכל  ּולהת ּבּׁשל  לנּוב  ׁשּקּלים  יׂשראל  ארץ  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּפר ֹות 

הארצ ֹות  ÚÏqÓ.ּפר ֹות  L„ e‰˜iÂ∑ מע ׂשה ֲֵָָ«≈ƒ≈¿«ƒ∆«ֲֶַ
ּבסיכני: לבנֹו ׁשאמר  מן ּבאחד  קציע ֹות  לי 'הבא  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּפיה , על  צף  ה ּדב ׁש ּומצא   הל 'זֹוהחבית '. ל ֹו: אמר  ְִִֶַַַַַָָָָָָָ

היא ' ּדב ׁש וא ּתה ׁשל  לת ֹוכ ּה  יד 'ה ׁשקע  ל ֹו: אמר  , ְְְְְִֶַַַַַָָָָ
מ ּתֹוכ ּה' קציע ֹות  LÈÓÏÁÓ.(ספרי )מעלה  ÔÓLÂ ְֲִִֶַָ¿∆∆≈«¿ƒ

eˆ∑(פה ּגּוׁש(מנחות ׁשל  זיתים  È˙Óa.חלב א ּלּו ִֵֵֶָָ»√≈
ı‡∑ּגב ּה ׂשדה ∑È„N.ל ׁשֹון LÈÓÏÁ.ל ׁשֹון »∆ְַֹ»»ְֶָ«¿ƒ
eˆ∑ ל ּתבה ּדב ּוק  ּכׁשאינֹו סלע . ׁשל  וחזק ֹו ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָּתק ּפֹו

נק ּוד  ּדב ּוק  ּוכ ׁשה ּוא  'חלמיׁש', נק ּוד  ְְֲֲִֶֶַָָָָָׁשּלאחריו
.'חלמיׁש' ְִַ

         

 אר אר אר אר מתי מתי מתי מתי  על על על על  יבהיבהיבהיבהיג )יריריריר י י י י ראלראלראלראל(לב ,  אר אר אר אר      על על על על  ְְְְְְְְֳֳֳֳִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
הארצהארצהארצהארצתתתת מ מ מ מ ל ל ל ל   ב ב ב ב(רש"י). . ידיעה  ק לי  ע ה  זה  ְְֲֲֲֲִִִִִִִֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

מאר א  וא ־על־י  ה ד ה . לארצנ מר ל  ב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמ
מ ל   ב י ראל  אר . . הרי  ,אמר  מ גבע ת,  ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהרי
כל  עלה  זה   י ו אי  . .  ב א מרת זאת ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהארצת,

נגע בפרט לי . זה  ה  רח , וה  ג ה , בני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָה
ה ב  קד לגי  נגע  ועל־אחת־ה ־וכ ה  , די הְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָל
א ר  החסיד ת, רת י  על את ביתר . ד ה  ארְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹ
החמר  על ה רה  הגרת היא   האד עב דת ל  ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹכלית

ה מ ת. על ְְִִַַַָָוהרחנת

      ¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ¦¥̧¤¨¦¹§¥¦³
     §¥«¨¨Æ§©¦½¦¥−¤¦§´¦¨®§©¥−̈

¦§¤¨«¤
Ô‡ˆ ÏÁÂ ˜a ˙‡ÓÁ∑, ׁשלמה ּבימי היה  זה  ∆¿«»»«¬≈…ְִֵֶָָֹֹ

ד )ׁשּנאמר : א ּבקר (מלכים וע ׂשרים  ּבריאים  ּבקר  "ע ׂשרה  ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָ
צאן" ּומאה  ÌÈk.רעי ÏÁŒÌÚ∑ ּבימי היה  זה  ְִֵָֹƒ≈∆»ƒִֵֶָָ

ׁשּנאמר : ה ּׁשבטים , ו)ע ׂשרת  ּכרים (עמוס  "וא ֹוכלים  ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָ
hÁ‰.מ ּצאן" ˙BÈÏk ÏÁ∑, ׁשלמה ּבימי היה  זה  ִֹ≈∆ƒ¿ƒ»ְִֵֶָָֹֹ

ד )ׁשּנאמר : א וג ֹו'"(מלכים ׁשלמה  לחם  ÚŒÌ„Â."ויהי ְְְֱִֶֶֶֶַַֹֹ¿«≈»
ÓÁŒ‰zLz∑ ה ּׁשבטים ע ׂשרת  ו)ּבימי  "ה ּׁשֹותים (עמוס  ƒ¿∆»∆ְֲִִִֵֶֶַַָ

יין  ˜a."ּבמזרקי ˙‡ÓÁ∑ מעל ה ּנקלט  ׁשּומן ה ּוא  ְְְִִֵַ∆¿«»»ְִֵַַָָ
החלב  ˆ‡Ô.ּגּבי ÏÁÂ∑ ּוכ ׁשה ּוא צאן, ׁשל  חלב  ֵֶַָָ«¬≈…ְֶֶָָֹ

ּכמ ֹוּדב ּוק  ּפּתח , ּבחטף  'חלב ' כג )נק ּוד  "ּבחלב (שמות ְֲֲֲֵֵַַַַָָָ
ŒÈa.ּכמ ׁשמע ֹו∑ÌÈÏÈ‡Â.ּכב ׂשים ∑ÌÈk.א ּמֹו" ִ»ƒְִָ¿≈ƒְְַָ¿≈
ÔL∑היּו hÁ‰.ׁשמנים  ˙BÈÏk∑ ׁשמנים ח ּטים  »»ְִֵָƒ¿ƒ»ְִִִֵ

ּככ ּוליא  וג ּסין ּכליֹות , ׁשֹותה ∑ÚŒÌ„Â.ּכחלב  היה  ְְְְֲִֵַַָָ¿«≈»ֶָָ
ח ׁשּוב  יין וט ֹועם  אר ּמי ∑ÓÁ.ענב  ּבל ׁשֹון .יין ְִֵֵַָָ»∆ְֲִִַַָ

ÓÁ∑, ּבּטעם מ ׁשּבח  ל ׁשֹון א ּלא  ּדבר , ׁשם  זה  אין »∆ְְֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ּבלע "ז מקרא ֹות (ווייניכט)ווינו"ש  ׁשני לפר ׁש יׁש וע ֹוד  . ְְְְְִֵֵֵַַָָ

ּתק ּפי  על  'א ׁשרינּון א ּונקל ֹוס : ׁשל  ּתר ּגּום  אחר  ְְְְְִֵֶַַַַַַָָה ּלל ּו
וג ֹו''' .ארעא  ְְַָ

Êa˙יג  ÔeÏÎB‡Â ‡Ú‡ Èt˜z ÏÚ ÔeL‡«¿ƒ«»¿≈«¿»¿»ƒƒ«
ÈÒÎÂ ÔÈÂ˜ ÈËÈÏL ˙Êa ÔB‰Ï ‰ÈÂ ÔB‰È‡Ò»¿≈ƒ«¿ƒ««ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈÙÈ˜z ÔÈkk È˙È»¿≈¿«ƒ«ƒƒ

ÌÚיד  ÔB‰ÈËÈÏLÂ ÔB‰ÈÎÏÓ ˙Êa ÔB‰Ï ‰È¿«¿ƒ««¿≈¿«ƒ≈ƒ
ÔB‰Ú‡„ ‡ÓÚ ÔB‰ÈÙ˜˙Â ÔB‰È ˙Ú…««¿¿≈¿«ƒ≈«»¿«¿¬
ÔB‰˙ÈLÓe ÔB‰ÈÏÈÁ ˙Êa ÌÚ ÔB‰zÒÁ‡Â¿«¬«¿¿ƒƒ«≈≈«ƒ¿»¿

:‡ÈÓk „LzÈ‡ ÔB‰Èab Ì„Â¿«ƒ»≈ƒ»«¿«»



    
     
     
    

     
     

     
     

 
     

     
     

    
     
     
      
     

  



צח              

      ©¦§©³§ªÆ©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨¨¦®¨©¦Æ
    ¡´©¨½̈©§©¥−¬§ª«¨«

˙ÈÚ∑ עבי ל ׁשֹון:∑ÈNk˙.ל ׁשֹון "ּכּסית ", ּכמ ֹו »ƒ»ְֳִ»ƒ»ְְִִָ
טז) מ ּבפנים (איוב  ׁשּׁשמן ּכאדם  ּבחל ּבֹו", ּפניו ּכּסה  ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָ"ּכי

א ֹומר : ה ּוא  וכן מ ּבח ּוץ , נכ ּפלים  "וּיע ׂש(שם)ּוכסליו ְְְִִִֵֵַַַַָָָ
כסל " עלי קל ∑ÈNk˙.ּפימה  ל ׁשֹון 'ּכּסּוי',יׁש ּבל ׁשֹון ֲִֵֶָָ»ƒ»ְִִֵַָ

יב )ּכמ ֹו: 'ּכׂשית '(משלי  ּכתב  ואם  ער ּום ". קל ֹון "וכסה  ְְְִִִֶַָָָָֹ

ּכמ ֹו: אחרים , את  ּכּסית  נׁשמע  היה  טו)ּדגּוׁש, "ּכי (איוב  ְְֲִִִִִֵֶַָָָָ
ּפניו" B˙ÚLÈ.ּכּסה  eˆ ÏaÈÂ∑ּכמ ֹו ּוב ּזה ּו, ּגּנה ּו ִָָָ«¿«≈¿À»ְִִָָ

ח)אמר :ׁשּנ אין "אח ֹוריהם (יחזקאל  וג ֹו'", ה ' היכל  אל  ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַ
מ ּזה  ּגד ֹול  .נּבּול  ִִֶָ

   ©§¦ª−§¨¦®§«¥−Ÿ©§¦ª«

e‰‡˜È∑חמת ֹו ּבהם ∑ÚB˙a˙.וקנאת ֹוהבעיר ּו ׁשּנאמר  ּוכ ׁשפים , זכ ּור  מ ׁשּכב  ּכג ֹון ּתע ּובים  ּבמע ׂשים  «¿ƒÀְְְֲִִִָָ¿≈…ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָ
.""ּתֹועבה  ֵָ

      ¦§§À©¥¦Æ´Ÿ¡½Ÿ©¡Ÿ¦−´Ÿ§¨®
     £¨¦Æ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ§¨−£«Ÿ¥¤«

dÏ‡ ‡Ï∑א ּלּו ,'צר ֹו ּבה ֹון 'ּדלית  ּכתר ּגּומ ֹו: …¡…«ְְְְִִֵַ
עכ ׁשו  ּכמ ֹו ּכפ ּולה  קנאה  היתה  לא  צר ֹו ּבהם  .היה  ְְְְְְִֶַָָָָָָָָֹ

e‡a wÓ ÌÈL„Á∑( ספרי)היּו לא  הא ּומ ֹות  אפ ּלּו ¬»ƒƒ»…»ֲִָָֹ
א ֹומר : היה  א ֹותם , ר ֹואה  ׁשהיה  נכרי ּבהם , ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָרגילים 

יה ּודי' צלם  ‡ÌÎÈ˙.'זה  ÌeÚN ‡Ï∑ירא ּו לא  ְִֶֶֶ…¿»¬…≈∆ְָֹ

ׂשער ֹות   ּדר מ ּפניהם . ׂשערתם  עמדה  לא  ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמהם ,
ל  ויׁשהאדם  ּב'ּספרי'. נדר ׁש ּכ יראה , מחמת  עמד  ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ

ל ׁשֹון  "ׂשער ּום ", ע ֹוד  יג )לפר ׁש יר ּקד ּו(ישעיה "ּוׂשעירים  ְְְְְְִִֵַָָ
הם  ׂשעירים  ׂשעירים ׁשם ", אב ֹותיכם  ע ׂשּו לא  ׁשדים , ְְֲִִִִִֵֵֵֶָָֹ

.ה ּלל ּו ַָ

     ¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬§«Ÿ§¤«

ÈLz∑ להטיב ּכׁשּבא  ּדר ׁשּו: ור ּבֹותינּו ּתׁשּכח . ∆ƒְְְְְִִֵֵֶַַָָ
ּכח ֹו ּומ ּתיׁשים  לפניו מכעיסין א ּתם  מ ּלהטיב לכם , ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

EÏÏÁÓ.לכם  Ï‡∑ ל ׁשֹון מרחם ,  כט)מ ֹוציא (תהלים ֶָ≈¿…¿∆ְֲִֵֶֶ
א ּיל ֹות ", מח)"יחלל  ּכּיֹולדה (שם .""חיל  ְִֵֵַַָָֹ

     

     ©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«

˜‡טו ÛB˜z ÁÏˆ‡ ËÚe Ï‡NÈ zÚÂ¿««ƒ¿»≈¿««¿«¿¿»
Ê‚‡Â d„Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏt ˜Le ÔÈÒÎƒ¿ƒ¿«»¿«¡»»¿»¿≈¿«¿≈

:d˜Ù„ ‡ÙÈ˜z Ì„√̃»«ƒ»¿»¿≈

zÚB˙a‡טז ÔÂÚË ÔÁÏÙa È‰BÓ„˜ e‡È˜‡«¿ƒ»»ƒ¿»¿»«¬»¿∆¿»
:È‰BÓ„˜ eÊÈ‚‡«¿ƒ»»ƒ

„Ï‡יז ÔÏÁc CBˆ ÔB‰a ˙ÈÏc ÔÈ„LÏ eÁa„«»¿≈ƒƒ≈¿¿«¬»ƒ»
‡Ï ‡„ÈÚ˙‡ È˜Ó È„ ‡z„Á ÔeÚ„È¿»À«¿»ƒƒ»ƒƒ¿¬ƒ»»

:ÔBÎ˙‰‡ ÔB‰ e˜qÚ˙‡ƒ¿«»¿¬»»¿

z˜L‡יח  ‡˙L˙‡ C‡„ ‡ÙÈ˜˙ ‡ÏÁ„«¬»«ƒ»ƒ¿»»ƒ¿¿≈»¿«¿»
:C„Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏÙ»¿«¡»»¿»¿»

eÊÈ‚‡„Óיט  dÊ‚ Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¡ƒ√»¿»¿≈»¿≈ƒ¿«¿ƒ
:Ôe ÔÈa È‰BÓ„»̃»ƒ¿ƒ¿»



    
    

      
     

  
     

     
   
     

      
 

     
    

    
  
     

       
  

   
   

    
     

     
    

     
    

     
     

 

     
    

  
    

    
      

 

    
    
    



צט               

      ©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´©«£¦¨®
      ¦´³©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬¨«

Ì˙ÈÁ‡ ‰Ó∑ ּבס ֹופם ּבהם  ּתעלה  Èk.מה  »«¬ƒ»ְֲֶֶַַָָƒ
‰n‰ ˙Ît‰z B„∑רצ ֹונֹו Œ‡Ï.לכעס מה ּפכין «¿À…≈»ְְְְִַַַ…

Ìa ÔÓ‡∑ נּכרים אין ּדר ּגּדּולי ה ֹוריתים  ּכי ּבהם , ≈À»ִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
מ ּמּנה  וסר ּו ב )ל ׁשֹון ∑‡ÔÓ.ט ֹובה  "ויהי (אסתר ְִֶָָָ≈Àְְִַ

ּבלע "ז נודריטור "ה  אחר :.(ערציהען)א ֹומן", ּדבר  ְֵֵַַַָָ
ּבסיני  אמר ּו ּכתר ּגּומ ֹו. אמ ּונה , ל ׁשֹון ְְְְְֱִֵַַָָֻ"אמן",
הבטחתם  ּבּטל ּו ק ּלה  ּול ׁשעה  ונׁשמע ", ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָ"נע ׂשה 

העגל  .וע ׂשּו ְֵֶָָ

     ¥¦§´¦§Ÿ¥½¦«£−¦§©§¥¤®©«£¦Æ
    ©§¦¥´§Ÿ½̈§¬¨−̈©§¦¥«

Èe‡˜∑ חמתי ּבדבר ∑Ï‡Œ‡Ï.הבעיר ּו ƒ¿ƒְֲִִִָ¿…≈ְָָ
אל ּה להם ∑ÌÚŒ‡Ïa.ׁשאינֹו ׁשאין ֿ ּכֹוכבים  ּבע ֹובדי ֱֵֶַֹ¿…»ְְִֵֵֶֶָָ

ׁשּנאמר : ּכמ ֹו כג )ׁשם , העם (ישעיה זה  ּכׂשּדים  ארץ  "הן ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

א ֹומר : ה ּוא  ּובע ׂשו היה ", א)לא  א ּתה (עובדיה  "ּבזּוי ְֵֵַָָָָָֹ
‡ÌÒÈÚÎ.מאד " Ï ÈB‚a∑ ה ּוא וכן ה ּכֹופרים , א ּלּו ְֹ¿»»«¿ƒ≈ְְִֵֵַ

יד )א ֹומר : אלהים (תהלים אין ּבל ּבֹו נבל  .""אמר  ְֱִִֵֵַָָָֹ

     ¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½©¦©−©§´©§¦®
     ©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈©§©¥−«§¥¬¨¦«

‰Á„˜∑ ּבערה.„˜ÈzÂ∑ היס ֹוד עד  .ּבכם  »¿»ֲָָ«ƒ«ְֶַַָ
dÏÈÂ ı‡ ÏÎ‡zÂ∑ויב ּול ּה ∑Ë‰ÏzÂ.ארצכם  «…«∆∆ƒÀ»ְְִֶַָ«¿«≈

ׁשּנאמר : ההרים , על  ה ּמיּסדת  קכה)יר ּוׁשלים  (שם ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
ל ּה סביב  הרים  .""יר ּוׁשלים  ְִִִַָָָָ

    ©§¤¬¨¥−¨®¦©−£©¤¨«
˙BÚ BÓÈÏÚ ‰tÒ‡∑, רעה על  רעה  אח ּבר  «¿∆»≈»ֲֵַַָָָָ

כט)ל ׁשֹון  ׁשנה ",(ישעיה על  ׁשנה  כט)"ספ ּו "ספ ֹות (לעיל  ְְְַָָָָ
ז)הרוה ", אחר (ירמיה ּדבר  זבחיכם ". על  ספ ּו "ע ֹול ֹותיכם  ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּכמ ֹו אכ ּלה , יט)"אס ּפה ", ּתספה "(בראשית ÈvÁ."ּפן ְְֲִֶֶֶֶַַָƒ«
ÌaŒ‰lÎ‡∑ לפי זֹו, ּוקללה  ּבהם . א ׁשלים  ח ּצי ּכל  ¬«∆»ְְְִִִֶַַָָָָ

ּכלים  אינם  והם  ּכלים  ח ּצי היא : לברכה  .ה ּפרענּות , ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֻ

              

     אכ אכ אכ אכ הההה כג )ח ח ח ח י י י י  לי לי לי לי (לב ,  אינ אינ אינ אינ  וה וה וה וה  לי לי לי לי (רש"י)ח ח ח ח י י י י  ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
ויראה .ח ח ח ח יייי אהבה  הינ  לי לי לי לי (למ טב )  אינ אינ אינ אינ  וה וה וה ת והכל  ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָָָ

הוי ' אני  ה ס ק  על חסיד ת וכ באר (תמיהה )? פ ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹה
 אי להתא :  , ית כ לא  יעקב  ני    וא יתי  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹלא 
מ יע ולא  ה פה  עת יתי " לא  הוי ' "אני  יה די  נְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹמת

חסד ה  ה על־ ־טב , רת רועל־ ?פ ה ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַלכלת
לת  הע ר , אמנ ה פה . אחר חי  נאר  אד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמה '
ג נמה  היא  ה ונה  כלית הרי  לטבה , ה א  פ ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָה
מה  ח ת מ סיפת ה ' ויראת ה ' אהבת ואדרה , ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָוקא .

. גְ

Ó‡כ  ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ÔB‰Ó ÈzÎL ˜ÏÒ‡ Ó‡Â«¬«¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿¡ƒ√»«»
‡Èa Ôe‡ eÈL‡„ ‡„ È‡ ÔB‰ÈÙBÒ È‰È¿≈¿≈¬≈»»¿«¿ƒƒ¿«»

:eÓÈ‰ ÔB‰a ˙ÈÏ„ƒ≈¿≈»

‡eÊÈ‚כא  ‡ÏÁ„ ‡Ïa ÈÓ„˜ e‡È˜‡ Ôe‡ƒ«¿ƒ√»«¿»«¬»«¿ƒ
ÌÚ ‡Ïa Ôe˜‡ ‡‡Â ÔÂÚË ÔÁÏÙa ÈÓ„√̃»«¿»¿««¬»«¬»«¿ƒ¿»«

:ÔeÊ‚‡ ‡LÙË ‡ÓÚa¿«»«¿»«¿≈ƒ

Ê‚aכב  ÈÓ„˜Ó ˜Ù ‡L‡k ÛÈ˜z Ìe„˜ È‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«ƒ√»«ƒ¿«
‡Ú‡ ÛÒ‡Â ˙È‡Ú ÏB‡L „Ú ÈˆLÂ¿≈≈«¿¬»ƒ¿»≈«¿»

:‡ÈeË ÈÙÈÒ „Ú ˙ÈˆLÂ dzÏÏÚÂ«¬«¿«¿≈ƒ««¿»≈«»

ÔB‰:כג  ÈˆL‡ ÈLzÎÓ ÔÈLÈa ÔB‰ÈÏÚ ÛÒ‡»≈¬≈ƒƒ¿«»«¡≈≈¿



      
    

  
    


     

   
      

    
     

    

    
    

   
     

    
      

 
    

    
       

    

 
     

    
    
     

      
     

    
    

     
 



ק              

      §¥¬¨¨²§ª¬¥¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤§¥ŸÆ
   £©©½̈¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«

Ú ÈÊÓ∑ ואין כפן', 'נפיחי ּתר ּגם : א ּונקל ֹוס  ¿≈»»ְְְְְִִֵֵֵָָ
ה ּדר ׁשן  מ ׁשה  ר ּבי ׁשל  ּומ ּׁשמ ֹו עליו. מ ֹוכיח  עד  ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלי
מג ּדל  ּכח ּוׁש אדם  רעב , ׂשעירי ׁשמע ּתי: ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָמ ּטּול ֹוׁש"א 

ּבׂשר ֹו על  א ∑ÈÊÓ.ׂשער  מזיא ,ל ׁשֹון ׂשער , ר ּמי: ְֵַָָ¿≈ְְֲִֵַַָָ
ּבמזיא ּדהוה  מה ּפ.ÛL ÈÓÁÏe∑ ה ּׁשדים ְְְֲֵַַַָָ¿À≈∆∆ִֵַ

ׁשּנאמר : ּבהם , ה)נלחמ ּו יג ּביה ּו(איוב  ר ׁשף  "ּובני ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָ
ׁשדים  והם  ÈÈÓ.ע ּוף ", Ë˜Â∑ ׁשד ּוכרית ּות  ְִֵֵ¿∆∆¿ƒƒְִֵ

מרירי. –ׁשּׁשמ ֹו ּכמ ֹוקטב  יג )ּכריתה , "אהי (הושע  ְְְְֱִִִִֶֶֶָ
ׁשא ֹול "  קטב.˙Ó‰aŒÔLÂ∑( ספרי) היה מע ׂשה  ְְְָ¿∆¿≈…ֲֶַָָ

ּוממיתין  נֹוׁשכין הרחלים  ÙÚ.והיּו ÈÏÁÊ ˙ÓÁ∑ ְְְְִִִִֵָָ¬«…¬≈»»
העפר , על  ּגח ֹונם  על  המתה ּלכים  נח ׁשים  ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָארס 
מר ּוצת  ל ׁשֹון זחילה , הארץ . על  ה ּזֹוחלים  ְְְֲִִִֶַַַַַָָָּכּמים 
על  ה ּמׁשפ ׁשף  ּדבר  מר ּוצת  ּכל  וכן העפר , על  ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָה ּמים 

 וה ֹול .העפר  ְֵֶָָ

    ¦Æ§©¤¤½¤¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ
   ©§½̈¥−¦¦¬¥¨«

ÁŒÏkLz ıeÁÓ∑ ּתׁשּכלם לעיר  מח ּוץ  ƒ¿«∆∆∆ְְִִֵַָ
ּגיס ֹות  ‡ÓÈ‰.חרב  ÌÈ„ÁÓe∑ ונמלט ּכׁשּבֹורח  ְֶֶָ≈¬»ƒ≈»ְְְִֵֶַָ

ל ּבֹו חדרי החרב , אימה ,מן מחמת  עליו נֹוקפים  ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּדב  ּבּה.  וה ֹול מת  אימה ",וה ּוא  "ּומחדרים  אחר : ר  ְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָ

ּׁשּנאמר : ּכמ ֹו ּדבר , אימת  ּתהיה  ט)ׁשּבּבית  "ּכי (ירמיה ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַ
א ּונקל ֹוס . ּתר ּגם  וכן ּבח ּלֹונינּו", מות  ּדבר (ספרי )עלה  ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָ

ּׁשע ׂשּו מה  על  ֿ חרב ", ּתׁשּכל  "מח ּוץ  ְִֵֶֶֶֶַַַַָאחר :
ׁשּנאמר : יא)ּבח ּוצ ֹות , יר ּוׁשלים (ירמיה  ח ּוצ ֹות  "ּומס ּפר  ְְֱִִֶֶַַַַָ

ל ּבׁשת " מזּבח ֹות  ‡ÓÈ‰.ׂשמ ּתם  ÌÈ„ÁÓe∑ על ְְְִֶֶַַֹ≈¬»ƒ≈»ַ
ׁשּנאמר : חדרים , ּבחדרי ּׁשע ׂשּו ח)מה  "א ׁשר (יחזקאל  ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּבחדרי  איׁש ּבח ׁש ע ֹוׂשים  יׂשראל  ּבית  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָֹזקני
."מ ׂשּכית ֹו ְִַ

    ̈©−§¦©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«

Ì‰È‡Ù‡ ÈzÓ‡∑. א ֹותם אפאה  ּבל ּבי אמר ּתי »«¿ƒ«¿≈∆ְְְִִִֶַַָָ
לה ׁשליכם  ּפאה , א ׁשיתם  "אפאיהם ", לפר ׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָויׁש

ּבעזרא : מצינּו ודגמת ֹו הפקר , ט)מעלי "וּתּתן (נחמיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
להפקר , לפאה ", ותח ּלקם  ועממים  ממלכ ֹות  ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלהם 
'יח ּול  ּכתר ּגּומ ֹו: א ֹות ֹו ּפֹותרים  ויׁש מנחם . ח ּבר ֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַוכן
לכ ּתב : ל ֹו היה  ּכן ׁשאם  יּתכן, ולא  עליה ֹון', ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹרגזי
ּכמ ֹו: ליס ֹוד , ואחת  ל ׁשּמּוׁש, אחת  א ' ְְְְֲִִֵֶַַַַַ'אאפאיהם ',

מה) טז)"אא ּזר ",(ישעיה והא '(איוב  פי", ּבמ ֹו "אא ּמצכם  ְְְְֲֲִִֶֶַַָ
אחר  ּתר ּגם  וא ּונקל ֹוס  ּכלל . ּבֹו רא ּויה  אינּה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָה ּתיכ ֹונה 
זֹו ּתבה  הח ֹולקת  ּב'ּספרי', ה ּׁשנּויה  ה ּבריתא  ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָל ׁשֹון
ּבא ּפי: אמר ּתי הם , אי אף  אמר ּתי ּתב ֹות : ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹל ׁשל ׁש
א ּיה  עליהם : ר ֹואיהם  ׁשּיאמר ּו אינם , ּכא ּלּו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹ'א ּתנם 

.הם '? ֵ

      ¥À©³©¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ
     ̈¥´½̈¨§¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ

ÔÈÁeכד  ÈLÈ˙Îe ÛeÚ ÈÏeÎ‡Â ÔÙÎ ÈÁÈÙ¿ƒ≈»»«¬≈¿ƒ≈ƒ
˙ÓÁ ÌÚ ÔB‰ È‚‡ ‡a ˙ÂÈÁ ÔLÂ ÔLÈaƒ»¿≈≈«»»¡»≈¿ƒ¬«

:‡ÙÚa ÔÈÏÁÊ„ ‡ÈÈz«ƒ«»¿»¬ƒ¿«¿»

BÓ˙‡כה  ˙‚Á ‡ÈÂzÓe ‡aÁ Ïk˙z ‡aÓƒ»»¿«≈«¿»ƒ¿»«»«¿«»
ÌÚ ÔB‰È˜È ÔB‰˙ÓÏBÚ Û‡ ÔB‰ÈÓÏeÚ Û‡«≈≈«≈»¿»¿≈ƒ

:ÔB‰ÈÒ L‡¡«»≈

ÔeˆL‡Âכו ÔB‰ÈÏÚ ÈÊ‚ ÏeÁ‡ ˙ÈÓ‡¬»ƒ≈»¿ƒ¬≈∆¡≈ƒ
:ÔB‰ÈÎe„ ‡L‡ ÈaÓ ÏË‡¡««ƒ¿≈¡»»¿»≈

„ÓÏÈ‡כז LÈk ‰‡Ò„ ‡Ê‚ ÔBÙÏeÏ‡ƒ»»¿»¿»¿»¿ƒƒ¿»
‡„È ÔeÓÈÈ ‡ÓÏÈ„ ‡„ ÏÚa ˙Èƒ¿«¿«¿≈¿»»ƒ¿»≈¿¿»»
:‡„ Ïk ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ‡Ï ˙ÙÈ˜¿̇ƒ«»»¿»ƒ√»¿»¬«»»



    
   

    
   

    
    
     
     
    

     
    

    
    

  
      

    
   
     

  
     

     
     

     
    

      
    

   



קי               

      ¦²Ÿ©¬¥−¥®¨§¥¬¨¤−§¨«

 e‚‡ ÈB‡ ÒÚk ÈÏeÏ∑ ׁשּכעס לא  אם  ≈««≈»ִֶַַֹ
עליהם  ּכנּוס  להם הא ֹויב  יּוכל  ואם  לה ׁשחיתם , ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

יתלה  ולא  ּובאלהיו, ּבֹו ה ּגד ּלה  יתלה  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻויׁשחיתם ,
ינּכר ּו צרימ ֹו", ינּכר ּו "ּפן ׁשּנאמר : וזה ּו ּבי, ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָֻה ּגד ּלה 

ֿ ּכֹוכ  ּבעב ֹודת  ּגב ּורתם  לתל ֹות  ׁשאין ה ּדבר  בים , ְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
ׁשּלֹו B‚Â',.ה ּגד ּלה  ‰Ó e„È eÓ‡ÈŒÔtÈk∑ ְֶַָֻ∆…¿»≈»»¿ƒ

ּגֹוי  ez‰.א ֹות ֹו Ì‰a ÔÈ‡Â ‰n‰ ˙BˆÚ „‡∑ …«≈≈»¿≈»∆¿»
חכמים  היּו וג ֹו'ׁשא ּלּו יר ּדף  "איכה  זאת : ."יׂשּכיל ּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹ

ÔB‰aכח  ˙ÈÏÂ Ôe‡ ‰ˆÚ È„a‡Ó ÌÚ È‡¬≈«¿«¿≈≈»ƒ¿≈¿
:e˙ÏÎeÒ¿¿»
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Ì˙ÈÁ‡Ï eÈÈ∑ יׂשראל ׁשל  ּפרענּותם  לס ֹוף  להת ּבֹונן לב  .יּתנּו »ƒ¿«¬ƒ»ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָֻ
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„Á‡ ÛcÈ ‰ÎÈ‡∑ מ ּיׂשראל אלף  ‰ÌÈbÒ.מ ּמּנּו '‰Â ÌÎÓ ÌeˆŒÈk ‡ÏŒÌ‡∑ ּומסרם מכרם  ≈»ƒ¿…∆»ְִִִֵֶֶֶָƒ…ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְְָָָָ
ּבלע "ז דילבר "ר  .(איבערגעבען)ּבידנּו, ְְֵַַָ

                

 יר יר יר יר הס הס הס הס והוהוהוה''''  מכר מכר מכר מכר  ר ר ר רצצצצ ל)י י י י  הי (לב , ל"ע  ה מד ת ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
 אי הרי  , ל הע א ת ל  ח מ ד   הי לא   רנ דְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻ
מ על  אלקה  חלק  היא  מת יה די , על ליטה  ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלגי 

לא  ואבניו  ה מי   ק ה עצי   א : עצמ וה ע  . ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָֹמ
 ל־  עריה "  אר  טבע" תב  הא יב , ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָלט
, כת (ו כני  רחני   מק ליטה  ל אי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹוקל־וחמר
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קז               
א א  ואחד ). אחד  ל ת ר ר ר ר צ צ צ צ  יר הס וה '  מכר ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָ

וחמי מ רי  קד ת ב ד  וה ה  רא ית. לי צר ה ד ע   ע ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֻמ
. . . מ אי י תר ה ' את להציק  אי , ע אמר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָאדמ "ר

לה '  ד י עתיד  הינ י ", אנפ י  ה '  ד א" תיב  ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאבל
."ה "אנפ ְַַַָָעל

     ¦²¬Ÿ§¥−¨®§«Ÿ§¥−§¦¦«

Ìeˆ eeˆÎ ‡Ï Èk∑ לא ֹויבים להם  היה  זה  ּכל  ƒ…¿≈»ְִֶֶָָָָָ
ה ּנּצח ֹון, ולאלהיהם  להם  ולא  הס ּגירם , ׁשה ּׁשם  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלהבין
צ ּורנּו, ּכנגד  אלהיהם  ּכל ּום  יכל ּו לא  ה ּנה  עד  ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשהרי

סלע  ל ׁשֹון ׁשּבּמקרא , צ ּור  ּכל  סלעם . ּכסלענּו לא  .ּכי ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ÌÈÏÈÏt eÈÈB‡Â∑,א ֹותנּו ׁשֹופטים  א ֹויבינּו ועכ ׁשו ¿¿≈¿ƒƒְְְְִֵַָָ

להם  מכרנּו צ ּורנּו להם)ׁשהרי מכרנּו ׁשּצּורנּו הרי  אחרים: .(ספרים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ

     ¦«¦¤³¤§ŸÆ©§½̈¦©§−Ÿ£Ÿ̈®£¨¥̧Æ
   ¦§¥½©§§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ¨«

ÌÙb Ì„Ò ÔÙbÓŒÈk∑ אמר ּתי למעלה : מ ּוסב  ƒƒ∆∆¿…«¿»ְְְִַַָָָ
ׁשּמע ׂשיהם  לפי – זכרם  וא ׁשּבית  אפאיהם  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבל ּבי

ועמ ֹורה  סדם  ּכמ ֹו:∑Ó„L˙.מע ׂשה  ּתב ּואה , ׂשדה  ְֲֲֵַַָֹ«¿…ְְְֵָ
ג ) אכל ",(חבקוק  ע ׂשה  לא  כג )"ּוׁשדמ ֹות  ב  (מלכים ְֵֶָָֹֹ

קדר ֹון" מר ∑LBŒÈpÚ."ּבׁשדמ ֹות  .ע ׂשב  ְְְִַƒ¿≈ֵֶַ
BÓÏ ˙Ó ˙ÏkL‡∑ לפי להם , רא ּוי מר  מ ׁשקה  «¿¿…¿……»ְְִֶֶַַָָ

'ות ׁשלמת  א ּונקל ֹוס : ּתר ּגם  וכן ּפרענּותם , ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻֻמע ׂשיהם 
ּכמרר ּותה ֹון' .ע ֹובדיה ֹון ְְִֵָָ

     £©¬©¦¦−¥¨®§¬Ÿ§¨¦−©§¨«

ÌÈÈ ÌÈpz ˙ÓÁ∑ כמרת 'הא  ּכתר ּגּומ ֹו: ¬««ƒƒ≈»ְְְַַָָ
ּכֹוס  נח ׁשים  ּכמריר ּות  ה ּנה  ּפרענּותה ֹון', ּכס  ְְְְֲִִִִִֵַַָָֹֻּתּנינּיא 

ּפרענּותם  ÌÈ˙t.מ ׁשּתה  L‡Â∑ ׁשה ּוא ּכֹוסם , ְְִֵָָֻ¿…¿»ƒֶָ
אכזרי  א ֹויב  .ל ּנׁשּו מהם אכזר  ויּפרע  .יבא  ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

    £Ÿ−¨ª´¦¨¦®¨−§«§Ÿ¨«

È„nÚ ÒÓk ‡e‰Œ‡Ï‰∑,ּכסב ּורים ּכתר ּגּומ ֹו ¬…»Àƒ»ƒְְְִִַ
ּוׁשמ ּורים  ּגנּוזים  ּכּלם  מע ׂשיהם ? ׁשּׁשכח ּתי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֻהם 

ׁשדמ ֹותם ,∑‰e‰Œ‡Ï‡.לפני  ּותב ּואת  ּגפנם  ּפרי ְַָ¬…ְְְְִַַַָָ
ע ּמדי  .ּכמ ּוס  ִִָָ

„‡לא  ÈÏÚe ÔB‰t˜z ‡t˜˙Î ‡Ï È‡¬≈»¿»¿»»»¿¿«¬≈¿»»»
:‡È„ BÂ‰¬«»»»

ÔB‰˙eÚtלב  ÌB„Ò„ ‡ÓÚ ˙eÚÙÎ È‡¬≈¿À¿¬«»ƒ¿À¿¬¿
ÈLk ÔÈLÈa ÔB‰˙ÁÓ ‰ÓÚ ÌÚk ÔB‰˙e˜ÏÂ¿»¿¿«¬…»»»¿ƒƒ¿≈≈

:ÔB‰˙eÓk ÔB‰È„BÚ ˙ÓÏL˙Â ÔÈÂÁ∆¿»¿À¿»«»≈ƒ¿»¿

LÈÎeלג  ÔB‰˙eÚt Òk ‡iÈpz ˙ÓÎ ‡‰»¿»««ƒ«»…À¿¬¿¿≈
:ÔÈ‡ÊÎ‡ ÔÈÂÁ È˙t¿»≈∆¿»«¿¿»ƒ

ÌBÈÏלד  ÔÈÊÈ‚ ÈÓ„˜ ÔÏ‚ ÔB‰È„BÚ ÏÎ ‡Ï‰¬»»»≈¿»√»«¿ƒƒ¿
:ÈˆB‡a ‡Ècƒ»¿¿»



     
     


      

     
      

     
      
      
     
     
     
      
     

     
     

       
      

     
    

   
  
  

     
      
    
    
     
      
      
     
     

      
     

     
    

      
   

     
     

     
 

    
    
    
     
   
   

     
    

     
    

      
 



קח              

        ¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®¦³¨Æ´
   ¥½̈§−̈£¦¬Ÿ¨«

ÌlLÂ Ì˜ ÈÏ∑ נקם ּפרענּות  ּומזּמן נכ ֹון ע ּמי ƒ»»¿ƒ≈ְְִִָָָָָֻֻ
ּגמ ּולם . להם  יׁשּלם  ה ּנקם  ּכמע ׂשיהם . להם  ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוׁשּלם 
וה ּוא  'וׁשל ֹום ', ּכמ ֹו ּדבר  ׁשם  "וׁשּלם ", מפר ׁשים  ְְְְְְְִִֵֵֵָָָָויׁש

ה)מ ּגזרת  וה ּדּבּור .(ירמיה ּכמ ֹו ּבהם ", אין "וה ּדּבר  : ְְְְִִִִֵֵֶַַַָ
– להם ? א ׁשּלם  ÌÏ‚ואימתי ËeÓz ˙ÚÏ∑ ְֲֵֵֶַַָָ¿≈»«¿»

עליו  סמ ּוכים  ׁשהן אב ֹותם , זכ ּות  Èk.ּכׁשּתּתֹום  ְְְֲִִֵֶֶָָָƒ
Ì„È‡ ÌBÈ B˜∑ יֹום עליהם  להביא  ּכׁשארצה  »≈»ְְְֲִֵֶֶֶֶָ

ׁשל ּוחים  ֿ ידי על  להביא  לפני ּומזּמן קר ֹוב  ְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻאידם ,
BÓÏ.הר ּבה  ˙„˙Ú LÁÂ∑ העתיד ֹות יבא ּו ּומהר  ְֵַ¿»¬ƒ…»ֲִֵַָָֹ

ה)ּכמ ֹו∑LÁÂ.להם  ּכאן (ישעיה עד  יחיׁשה ". "ימהר  ֶָ¿»ְְִֵַַָָָ
ה ּׁשירה  להיֹות  ּתֹוכחה  ּדברי מ ׁשה  עליהם  ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹהעיד 
ׁשאני  ידע ּו ה ּפרענּות  עליהם  ּכׁשּתבא  לעד , ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻה ּזאת 
ּדברי  עליהם  העיד   ואיל מ ּכאן מרא ׁש, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹה ֹודע ּתים 
א ׁשר  ּככל  ה ּפרענּות , ּככל ֹות  עליהם  ׁשּיבא ּו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֻּתנח ּומין

למעלה : ל )אמר  ּכל (לעיל  עלי יב ֹוא ּו כי "והיה  ְְְִֶַַָָָָָָָ
אלהי ה ' וׁשב  וג ֹו' וה ּקללה  ה ּברכה  האלה  ְְְְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהדברים 

וג ֹו'  ׁשב ּות ."את  ְְְֶ

      ¦«¨¦³§Ÿ̈Æ©½§©£¨−̈¦§¤¨®¦³¦§¤Æ
    ¦¨´§©½̈§¤−¤¨¬§¨«

BnÚ '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑ ּביּסּורין א ֹותם  ּכׁשּיׁשּפט  ƒ»ƒ«ְְְִִִֶָֹ
ּכמ ֹו עליהם , האמ ּורים  לו)ה ּלל ּו ידין (איוב  בם  "ּכי ְֲֲִִִֵֶַָָָָ

ּבל ׁשֹון  מ ׁשּמׁש אינֹו זה  'ּכי' ע ּמים . ייּסר  ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַע ּמים ",
ל ׁשֹון  א ּלא  מעלה , ׁשל  ל ּדברים  טעם  לתת  ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ'ּדהא '

ּכמ ֹו ּדּבּור , כה)ּתח ּלת  הארץ ",(ויקרא אל  תבא ּו "ּכי ְְִִִֶֶַָָָֹ
ה ּקד ֹוׁשֿ ויתנחם  ה ּלל ּו מ ׁשּפטים  עליהם  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשּיבא ּו

עבדיו  על  ֿ ה ּוא  עליהם ּבר ּו ּולרחם  ∑ÌÁ˙È.ל ׁשּוב  ְֲֲֵֵֶַַָָָָƒ¿∆»
להרע  א ֹו להטיב  מח ׁשבה ,  הפ È‡‰.ל ׁשֹון Èk ְְְֲִֵֵֶַַָָָƒƒ¿∆

„È ˙ÏÊ‡ŒÈk∑ יד ּכי וח ֹוזקת ּכׁשּיראה  ה ֹולכת  הא ֹויב  ƒ»¿«»ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָ
ועזּוב  עצ ּור  ּבהם  ואפס  עליהם , נֹוׁשע ∑eˆÚ.מאד  ְְְֲֵֶֶֶֶָָָֹ»ַ

ּבהם  ׁשּיעצר  ּומ ֹוׁשל  ע ֹוצר  ֿ ידי ֿ ידי ∑eÊÚ.על  על  ְֲֵֵֵֶֶַַָֹ»ְֵַ
ילכ ּו ׁשּלא  ּבעם  הע ֹוצר  ה ּמֹוׁשל  ה ּוא  וע ֹוצר  ְְֵֵֵֵֵֶַָָָֹע ֹוזב .
לע "ז  ּבל ׁשֹון הא ֹויב , על  ל ּצבא  ּבצאתם  ְְְִִֵֵַַַַָָָָָֻמפ ּזרים 

ה ּמֹוׁשל ∑eˆÚ.מיינטינדו"ר  ּבמעצ ֹור  ה ּנֹוׁשע  .ה ּוא  »ְֲֵַַַָ
eÊÚ∑ּכמ ֹו ג )מח ּזק , עד (נחמיה יר ּוׁשלים  את  "וּיעזב ּו »ְְְְִֶַַַַַָָֻ

מט)הח ֹומה ", ּתה ּלה (ירמיה עיר  ע ּזבה  לא  אי"". ְְִִֵַָָָֹֻ

     §¨©−¥´¡Ÿ¥®−¨¨¬«

Ó‡Â∑ עליהם ֿ ּבר ּוֿה ּוא  ‡È.ה ּקד ֹוׁש ¿»«ֲֵֶַָָ≈
BÓÈ‰Ï‡∑ׁשעבד ּו ֿ ּכֹוכבים  B.עב ֹודת  eÈÒÁ eˆ∑ ¡…≈ְֲִֶַָָ»»

ּכל ֹומר  וה ּצּנה , הח ּמה  מ ּפני ּבֹו מת ּכּסין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָה ּסלע 
הרעה  מן עליהם  להגן ּבֹו ּבט ּוחין .ׁשהיּו ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָ

Ô„ÚÏלה  ÌÏL‡ ‡‡Â ‡˙eÚt ÈÓ„√̃»«À¿¬»«¬»¬«≈¿ƒ»
ÔB‰z ÌBÈ È˜ È‡ ÔB‰Ú‡Ó ÔeÏ‚È„¿ƒ¿≈«¿¬¬≈»ƒ¿»¿

:ÔB‰Ï „È˙Ú„ ÚaÓe««¿»ƒ¿

È‰B„Úלו ˙eÚÙe dÓÚ„ ‡È„ ÈÈ ÔÈ„È È‡¬≈¿ƒ¿»ƒ»¿«≈À¿¬«¿ƒ
ÔcÚ„ È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È‡ ÚÙ˙È ‡È˜È„«̂ƒ«»ƒ¿¿«¬≈¡ƒ»»ƒƒ¿ƒ»
ÔÈÏËÏhÓ ÔB‰È ‰‡Ò ˙ÁÓ ÔB‰ÈÏÚ Û˜˙˙„ƒƒ¿≈¬≈»«»¿»¿ƒ«¿¿ƒ

:ÔÈ˜ÈLe¿ƒƒ

ÔÈˆÈÁלז BÂ‰„ ‡ÙÈ˜z ÔB‰˙ÏÁ„ Ô‡ ÓÈÈÂ¿≈«»«¬»¿«ƒ»«¬¿ƒƒ
:da≈



     

      

    
   

     
       

      
    

      
  
     

    

    
    

  
     

     
      
       
    
     
    
     

   
     

     
  

   
      

     
     
     

   
     

   
     
   

  



קט               

      £¤̧¥³¤§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´§¦¨®
    ̈¸Æ§©§§ª¤½§¦¬£¥¤−¦§¨«

BÓÈÁÊ ÏÁ L‡∑ אלה ּות א ֹותן היּו ¬∆≈∆¿»≈ֱָָֹ
יין  וׁשֹותים  לפניהם  מקריבים  ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָא ֹוכלים ,

˙Ò‰.נסיכם  ÌÎÈÏÚ È‰È∑ לכם יהיה  ה ּצּור  א ֹות ֹו ְִָ¿ƒ¬≈∆ƒ¿»ְִֶֶַָ
ּומס ּתֹור  .מחסה  ְֲִֶַ

        §´©À̈¦´£¦³£¦Æ½§¥¬¡Ÿ¦−¦¨¦®
       £¦¨¦´©«£©¤À¨©̧§¦Æ©«£¦´¤§½̈§¥¬¦¨¦−

©¦«
‰zÚ e‡∑ ׁשהבאתי ה ּפרענּות  מן הבינּו ¿«»ְִִִֵֵֶַָָֻ

ׁשא ֹוׁשיעכם  ה ּתׁשּועה  ּומן מ ֹוׁשיע , לכם  ואין ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעליכם 
ּבידי  מ ֹוחה  ‰e‡.ואין È‡ È‡∑ לה ׁשּפיל ואני אני ְְִֵֶָ¬ƒ¬ƒְְֲֲִִִַַ

È„nÚ.להרים  ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡Â∑ למח ֹות ּכנג ּדי .ע ֹומד  ְִָ¿≈¡…ƒƒ»ƒְְְִִֵֶ
È„nÚ∑ וכמ ֹוני ÏÈvÓ.ּדגמתי È„iÓ ÔÈ‡Â∑ ƒ»ƒְְִִָָֻ¿≈ƒ»ƒ«ƒ

ּבי  .ה ּפֹוׁשעים  ְִִַ

     

      ¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−§Ÿ¨«

È„È ÌÈÓLŒÏ‡ ‡O‡ Èk∑ א ּׂשא א ּפי, ּבחר ֹון ּכי ƒ∆»∆»«ƒ»ƒֲִִֶַַָ
עצמי אל  ‡ÈÎ.ּבׁשב ּועה ידי ÈÁ ÈzÓ‡Â∑ ל ׁשֹון ְְִִִֶַָָ¿»«¿ƒ«»…ƒְ

ּכא ׁשר  לא  אם  ה ' נאם  אני חי [ּכמ ֹו ה ּוא , ְְְֲִִֶַַָָֹֻׁשב ּועה 

ּבאזני כח),ד ּבר ּתם  יד  "חי (במדבר נׁשּבע  אני ּכאן] אף  ְְְְֲִִִֶַַַַָָָ
."אנכי  ִָֹ

     ¦©¦Æ§©´©§¦½§Ÿ¥¬§¦§−̈¨¦®
    ̈¦³¨¨Æ§¨½̈§¦§©§©−£©¥«

ÈaÁ ˜a È˙BpLŒÌ‡∑ א ׁשּנן להב אם  את  ƒ«ƒ¿««¿ƒֲִֵֶַַַ
ּכמ ֹו כא)חר ּבי, פלנדו"ר "(יחזקאל  ּברק ", ל ּה היֹות  למען ְְְֱִַַַָָָ

È„È.(גלאנץ ) ËtLÓa ÊÁ‡˙Â∑ רחמים מ ּדת  לה ּניח  ¿…≈¿ƒ¿»»ƒְֲִִִַַַָ
וה ּמה ּבא ֹויבי  מעט  קצפ ּתי אני א ׁשר  לכם , ׁשהרע ּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּדבר  לרעה . מ ּדת עזר ּו את  ידי", "ותאחז אחר : ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
נקם  ולנקם  ּבּה להחזיק  Ì˜.ה ּמׁשּפט  ÈL‡ ְְְְֲִִִַַָָָָֹ»ƒ»»

'B‚Â∑, ה ּמקרא ל ׁשֹון מ ּתֹו ּבא ּגדה , ר ּבֹותינּו למד ּו ¿ְְְִִֵַַַָָָָָ

ֿ ודם  ּבׂשר  ּכמ ּדת  לא  ידי", ּבמ ׁשּפט  "ותאחז ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹׁשאמר 
חץ  זֹורק  ֿ ודם  ּבׂשר  מ ּדת  ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ִִֵֵַַַָָָָָָמ ּדת 
ח ּציו  זֹורק  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ וה ּקד ֹוׁש לה ׁשיב ֹו, יכל  ְְֲִִֵֵַַָָָָֹואינֹו
ּברק  ׁשהרי ּביד ֹו, א ֹוחזן ּכא ּלּו לה ׁשיבן ּביד ֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָויׁש
ּבמ ׁשּפט  ותאחז חר ּבי, "ּברק  ּכאן ׁשּנאמר  ח ּצֹו, ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹה ּוא 

ּפרענּות  ל ׁשֹון ה ּזה  וה ּמׁשּפט  ּבלע "ז ידי", ה ּוא , ְְְְְִִֶַַַַָָָֻ
.יושטיצא "ה 

ÓÁלח  Ô˙L ÔÈÏÎ‡ BÂ‰ ÔB‰˙ÒÎ ˙ È„ƒ¿«ƒ¿»¿¬»¿ƒ»»¬«
ÔB‰È ÔBÎe„ÚÒÈÂ ÔÚk ÔeÓe˜È ÔB‰ÈkÒƒ¿≈¿¿«ƒ«¬¿¿

:Ô‚Ó ÔBÎÈÏÚ¬≈»≈

‡dÏלט  ˙ÈÏÂ ‡e‰ ‡‡ ‡‡ È‡ ÔÚk BÊÁ¬¿«¬≈¬»¬»¿≈¡»
Û‡Â ‡ÈÁÓ ‰ÁÓe ˙ÈÓÓ ‡‡ ÈÓ a«ƒƒ¬»≈ƒ»≈»≈»¿«

:ÊLÓ È„È ÔÓ ˙ÈÏÂ ‡ÈÒÓ«≈»¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ

ÈÓ‡Â˙מ  ÈzÎL ˙Èa ‡ÈÓL ˙È˜˙‡ È‡¬≈«¿≈ƒƒ¿«»≈¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ
:ÔÈÓÏÚÏ ‡‡ ÌÈ«̃»¬»¿»¿ƒ

ÛBÒÓמא  ‡˜ eÊÁÎ ÔÈz „Á ÏÚ Ì‡ƒ««¿≈¿≈«¿»ƒ
Û˜˙˙Â ÈaÁ ÈÏ‚˙z ‡ÈÓL ÛBÒ „ÚÂ ‡ÈÓL¿«»¿«¿«»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈
ÈÏÚÏe È‡ÒÏ ‡˙eÚÙ È˙‡ È„È ‡È„¿ƒ»¿ƒ»≈À¿¬»¿»¿«¿«¬≈

:ÌÏL‡ È„¿»«¡«≈



     
   

      
   

    
    

     
     

    
      

      
 

     
    

   
    

     
    

     
     

   
      

       
  

    
    

      
     
     

  



קי              

       ©§¦³¦©Æ¦½̈§©§¦−Ÿ©´¨¨®¦©³¨¨Æ
   §¦§½̈¥−Ÿ©§¬¥«

ÌcÓ ÈvÁ ÈkL‡∑ הא ֹויב.ÏÎ‡z ÈaÁÂ «¿ƒƒ«ƒ»ֵָ¿«¿ƒ…«
Na∑ ּבׂשרם.‰ÈLÂ ÏÏÁ ÌcÓ∑ ּתהיה זאת  »»ְָָƒ«»»¿ƒ¿»ְִֶֹ

חללי ּדם  מעון ּדם)להם  חללי  אחרים: וׁשביה (ספרים יׂשראל  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
מהם  ‡ÈB.ׁשּׁשב ּו ˙BÚt L‡Ó∑ ּתח ּלת מ ּפׁשע  ֵֶֶָ≈…«¿≈ְִִֶַַ

נפרע  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ּכׁשה ּקד ֹוׁש ּכי הא ֹויב , ְְְִִִֵֶַַָָָָּפרצת 
ועונֹות  עונם  עליהם  ּפֹוקד  ה ּוא  ֿ ּכֹוכבים , ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַָָָֹֹמהע ֹובדי

ּביׂשראל  ׁשּפרצ ּו ּפרצה  מרא ׁשית  .אב ֹותיהם  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

       ©§¦³¦Æ©½¦¬©£¨−̈¦®§¨¨Æ¨¦´
    §¨½̈§¦¤¬©§¨−©«

BnÚ ÌÈB‚ eÈ‰∑יׁשּבח ּו ה ּזמן לא ֹות ֹו «¿ƒƒ«ְְְְַַַ
ׁשל  ּׁשבח ּה מה  'רא ּו יׂשראל : את  ֿ ּכֹוכבים  ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהע ֹובדי
ה ּתלא ֹות  ּבכל  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ּבה ּקד ֹוׁש ׁשּדבק ּו זֹו ְְְֶַַָָָָָָֻא ּמה 
ּבט ּוב ֹו היּו יֹודעים  עזב ּוה ּו, ולא  עליהם  ְְְְֲֲִֵֶֶָָָֹׁשעבר ּו

ÌBwÈ.ּוב ׁשבח ֹו' ÂÈ„ÚŒÌ„ Èk∑, ּדמיהם ׁשפיכ ּות  ְְִƒ«¬»»ƒְְִֵֶ
ÂÈˆÏ.ּכמ ׁשמע ֹו ÈLÈ Ì˜Â∑ ה ּגזל ועל על  ְְַָ¿»»»ƒ¿»»ְֵַַַָ

ׁשּנאמר : ּכענין ד )החמס , תהיה ,(יואל  ל ׁשּמה  "מצרים  ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
יה ּודה ", ּבני מחמס  ּתהיה  ׁשממה  למד ּבר  ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָואד ֹום 

א)וא ֹומר  וג ֹו'"(עובדיה יעקב  אחי tÎÂ."מחמס  ְְֲֲִֵֵַַָֹ¿ƒ∆
BnÚ B˙Ó„‡∑וע ּמֹו אדמת ֹו ה ּצר ֹות ויפ ּיס  על  «¿»«ְְִֵַַַַַָָ

הא ֹויב  להם  וׁשע ׂשה  עליהם , ל ׁשֹון ∑tÎÂ.ׁשעבר ּו ְְֲֵֵֶֶֶֶָָָָָ¿ƒ∆ְ
ּכמ ֹו ּופ ּיּוס , לב )ר ּצּוי 'אנחינּה(בראשית פניו", "אכ ּפרה  ְְְֲִִִֵַַָָָ

‡„B˙Ó.לרגזּה' tÎÂ∑.ע ּמֹו אדמת ֹו? היא  ּומה  ְְֵֻ¿ƒ∆«¿»ְִַַַָ
א ֹומר : ה ּוא  וכן מתנחמת , ארצ ֹו מתנחמים , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַּכׁשע ּמֹו

פה) "ׁשב ּת(תהלים ? ארצ רצית  ּבמה  ," ארצ ה ' ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָ"רצית 
יעקב " נ .ׁשב ּות  היא  אחרים  ּב'ּספרי',ּבפנים  דר ׁשת  ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹ

יה ּודה  ר ּבי נחמיה , ור ּבי יה ּודה  ר ּבי ּבּה ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָונחלק ּו
ּכּלּה ּדֹור ׁש נחמיה  ור ּבי יׂשראל , ּכנגד  ּכּלּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻּדֹור ׁש
ּכל ּפי  ּדֹור ׁשּה יה ּודה  ר ּבי ֿ ּכֹוכבים . הע ֹובדי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּכנגד 
"ולא  עד  ׁשּפר ׁשּתי ּכמ ֹו אפאיהם ", "אמר ּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיׂשראל :
א ּבד ּו – ה ּמה " עצ ֹות  אבד  ג ֹוי "ּכי זאת ". ּכל  ּפעל  ְִִֵֵַַָָָֹֹה '
ּתב ּונה " ּבהם  "ואין נכ ֹונה . עצה  להם  ׁשהיא  ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָּתֹורתי,
"אלף " הא ּמֹות  מן אחד " יר ּדף  "איכה  להת ּבֹונן –ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֻ

כצ ּורנּו לא  "ּכי מכרם , צ ּורם  ּכי  לא  אם  ְְִִִֵֵֶָָָֹֹמהם ,
נחמיה  ור ּבי ּתכלית ֹו. עד  ׁשּפר ׁשּתי ּכמ ֹו ה ּכל  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹצ ּורם ",
עצ ֹות  אבד  ג ֹוי "ּכי ֿ ּכֹוכבים : הע ֹובדי ּכל ּפי ְְְִִֵֵֵַַָָָֹּדֹור ׁשּה
"וא ֹויבינּו עד  ּתח ּלה , ׁשּפר ׁשּתי ּכמ ֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָה ּמה ",

ÌÙb":ּפלילים  Ì„Ò ÔÙbÓ Èk∑ֿהע ֹובדי ׁשל  ְִִƒƒ∆∆¿…«¿»ְֵֶָ
B‚Â'.ּכֹוכבים  ‰BÓÚ ˙BÓ„MÓe∑ ל ּבם יׂשימ ּו ולא  ִָƒ«¿¬»¿ְִִָָֹ

ּבי  ה ּגד ּלה  LBŒÈpÚ.לתל ֹות  BÓÚ∑ ה ּוא ְְִִַָֻ¬»≈ƒ¿≈
יׂשראל  על  אג ּור ", א ֹויב  ּכעס  "ל ּולי ְִֵֵֵֶַַַַָָָׁשאמר :
למ ֹו", מררת  "א ׁשּכלת   לפיכ ּולהמרירם . ְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹֹֹלהרעילם 

לבני: ּׁשע ׂשּו מה  על  א ֹותם  ÌÈpzלהלעיט  ˙ÓÁ ְְְִֶַַַַָָָ¬««ƒƒ
ÌÈÈ∑: להם ּׁשע ֹוׂשין מה  על  לה ׁשק ֹותם  ÒÓkמ ּוכן ≈»ְְִֶֶַַַָָָ»À
È„nÚ∑: ׁשּנאמר ה ּכֹוס , עה)א ֹות ֹו ּביד (תהלים כ ֹוס  "ּכי ƒ»ƒְֱִֶֶַַַ

וג ֹו' ÌÏ‚":ה ' ËeÓz ˙ÚÏ∑: ׁשּנאמר (ישעיה ּכענין ְ¿≈»«¿»ְֱִֶֶַָָ
רגל כו) BnÚ":"ּתרמס ּנה  '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑ זה ּבל ׁשֹון ְְִֶֶָָƒ»ƒ«ְֶָ

ל ׁשֹון  "ידין" ואין 'ּדהא ', ּבל ׁשֹון ידין", "ּכי ְְְְְִִִִֵֵַָָָמ ׁשּמׁש
ע ֹוׁשקיהם , מ ּיד  ריבם  את  יריב  'ּכי ּכמ ֹו: א ּלא  ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָיּסּורין,

וג ֹו'': יד  אזלת  ּכי יראה  ‡BÓÈ‰Ïּכי È‡ Ó‡Â∑ ְְְִִִֶַָָ¿»«≈¡…≈
ּכמ ֹוו  יׂשראל , ׁשל  אלהימ ֹו", "אי יאמר : הא ֹויב  ְְְֱִֵֵֵֵֶַָָֹֹ

ּכענין  ה ּפרכת , את  ּכׁשּגּדר  הר ׁשע  טיט ּוס  ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשאמר 
ז)ׁשּנאמר : ּבּוׁשה ,(מיכה ּותכ ּסה  א ֹויב ּתי "ותרא  ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָ

אלהי ה ' א ּיֹו אלי ‡È":הא ֹומרה  Èk ‰zÚ e‡ ְֱִֵַַָָָֹ¿«»ƒ¬ƒ
'B‚Â∑: ויאמר יׁשּועת ֹו, ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש יג ּלה  אז ¿ְְְֶַַַָָָָֹ

עליהם  ּבאת  מא ּתי ה ּוא ", אני אני ּכי ע ּתה  ְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָ"רא ּו

ÈÓÓÚa‡מב  ÏBË˜z ÈaÁÂ ‡Ó„Ó ÈÈ‚ ÈÂ‡¡«≈ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿¿«¿«»
LÈÓ ÔÈ˙Î ‰‡cÚ‡Ï ÔÈLÂ ÔÏÈË˜ ÌcÓƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿»»ƒ¿ƒ≈≈

:‡„ ÏÚe ‰‡Ò»¿»¿≈¿»»

È‰B„Úמג  ˙eÚÙ È‡ dÓÚ ‡ÈÓÓÚ eÁaL«»«¿«»«≈¬≈À¿¬«¿ƒ
È‰B‡ÒÏ È˙È ˙eÚÙe Út˙È ‡i˜Èc«̂ƒ«»ƒ¿¿«À¿¬»≈¿»¿ƒ

:dnÚ ÏÚÂ dÚ‡ ÏÚ tÎÈÂƒ««««¿≈¿««≈



    
     

    
 

    
     

      
     

 

     
      

       
     

   
     

      
     

     

    
 

    
 

       
    
    
      

       



קיי               
עליהם  ּתבא  ּומא ּתי È„iÓ.ה ּטֹובה הרעה , ÔÈ‡Â ֲִִֵֵֶַָָָָָֹ¿≈ƒ»ƒ

ÏÈvÓ∑ אביא א ׁשר  הרעה  מן אתכם  ׁשּיּציל  מי «ƒְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָ
È„Èעליכם : ÌÈÓL Ï‡ ‡O‡ Èk∑,'נׂשאתי 'ּכי ּכמ ֹו ֲֵֶƒ∆»∆»«ƒ»ƒְִִָָ

ּכתר ּגּומ ֹו. ּבּׁשמים , ׁשכינתי מק ֹום  מ ׁשרה  אני ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָּתמיד 
למ ּטה , וג ּבֹור  למעלה  ח ּלׁש על אפ ּלּו העליֹון אימת  ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

מ ּלמ ּטה  וח ּלׁש מלמעלה  ׁשּגּבֹור  ֿ ׁשּכן וכל  .ה ּתח ּתֹון, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
È„È∑ּכמ ֹו ׁשכינתי, ב )מק ֹום  יד ֹו",(במדבר על  "איׁש »ƒְְְִִִַָָ

אנכי  ׁשחי אמר ּתי אבל  מ ּכם , לה ּפרע  ּבידי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹוהיה 
ּבּדבר , ׁשה ּות  לי ׁשּיׁש לפי לפרע , ממהר  איני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלע ֹולם ,

מהם , נפרע  אני אחר ֹונים  ּובד ֹור ֹות  לע ֹולם , חי אני ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָּכי
 מל הח ּיים . ּומן ה ּמתים  מן ליּפרע  ּבידי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹוהיכלת 
ליּפרע  נקמת ֹו ממהר  למ ּות ,  ה ֹול ׁשה ּוא  ֿ ודם  ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבׂשר 
ׁשּלא  ונמצא  א ֹויב ֹו, א ֹו ה ּוא  ימ ּות  ׁשּמא  ּכי ְְְְִִֶֶַָָָָֹּבח ּייו,

נקמת  הם ראה  ימ ּות ּו ואם  לע ֹולם  חי אני אבל  מ ּמּנּו, ֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָ
ּבמ ֹותם : א ּפרע  ּבח ּייהם , נפרע  a˜ואיני È˙BpL Ì‡ ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָƒ«ƒ¿«

ÈaÁ∑ ּברק ּכׁשא ׁשּנן ּתל ּויים , ׁשאינם  יׁש 'אם ' הר ּבה  «¿ƒְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ׁשּפר ׁשּתי  ּכמ ֹו וכ ּו', ידי ּבמ ׁשּפט  ותאחז ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹחר ּבי

.למעלה  ְְַָ
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ÔeŒÔa ÚLB‰Â ‡e‰∑( יג ּדיּוזגי (סוטה ׁשל  ׁשּבת  ¿≈«ƒְֵֶַָָ
מ ׁשה  ל ֹו העמיד  לזה . ונּתנה  מ ּזה  ר ׁשּות  נּטלה  ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶָָָָָֹהיתה ,
ׁשּלא  ּכדי ּבח ּייו, ּדֹור ׁש ׁשּיהא  ליה ֹוׁשע , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻמתר ּגמן
רא ׁש'. להרים   ל היה  לא  ר ּב 'ּבח ּיי יׂשראל : ְְְְְְִִֵֵַַָָָָֹֹֹיאמר ּו

ּדע ּתֹו זחה  ׁשּלא  ל ֹומר  'ה ֹוׁשע '? ּכאן ק ֹוראה ּו ְְְֵֵֶַַַָָָָָֹול ּמה 
עצמ ֹועליו, ה ׁשּפיל  ּגד ּלה , ל ֹו ׁשּנּתנה  ֿ ּפי ֿ על  ׁשאף  ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻ

מ ּתח ּלת ֹו .(ספרי )ּכא ׁשר  ְֲִִֶַָ

         

    ננננ  והוהוהוהע ע ע ע  מד )ההההא א א א  ....(לב , ההההע ע ע ע   א א א א ראהראהראהראה ק ק ק ק ול ול ול ול הההה ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
א א א א ר ר ר ר   עצמ עצמ עצמ עצמ ההההיל יל יל יל  ד ד ד ד הההה  ל ל ל ל נהנהנהנה אאאא־ ־ ־ ־ על על על על ־ ־ ־ ־ י י י י  ....ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻֻֻֻ

תתתת ח ח ח ח ל (רש"י)מ מ מ מ דלת לגד ה , זכה  יה די  א ר ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֻ
 מ נעלת לברכ ת כה  אחר, עני דלת  א ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָררה 
, לכ זכה  ה א  פא  ה  לח ב , עלל ה א    מי ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹה

נעה  אצל היה   מ כתצאה  לבר, רא י  ה א  ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָסימ
מיה ע , אנ  מדיל ורממ ת. ה עת הרחבת ְְְְִִֶַַַַַַָָֻל
את  לה יל  צרי לגד ה  כה  מי  וקא  ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻא רה :
 תק ה ד ה   לכ ה לי     וזה .ת תח א ר  ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻעצמ

. ידְָ
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ÌÎÏ eÓÈN∑ עיניו ׁשּיהיּו אדם  צרי ƒ¿«¿∆ְִִֵֶָָָָ

א ֹומר : ה ּוא  וכן ּתֹורה , לדברי מכ ּונים  ול ּבֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָֻואזניו
מ) וׂשים (יחזקאל  ׁשמע  ּובאזני ּבעיני ראה  אדם  ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָ"ּבן

ּתבנית  ּומה  ֿ וחמר , קל  ּדברים  והרי וג ֹו'", ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹל ּב

אדם  צרי ּבקנה , ונמ ּדד  לעינים  נראה  ׁשה ּוא  ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָה ּבית ,
ּדברי  – להבין מכ ּוונים  ול ּבֹו ואזניו עיניו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָׁשּיהיּו

ּבׂשערה , ה ּתל ּוין ּכהררין ׁשהן ֿ אחת ּֿתֹורה , על  ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ
ֿ וכ ּמה  .ּכּמה  ְַַָָ

ÈÓ‚˙tמד  Ïk ˙È ÏÈÏÓe ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆«ƒ»»ƒ¿»≈
a ÚLB‰Â ‡e‰ ‡ÓÚ Ì„˜ ‡„‰ ‡˙ÁaLÀ̇¿«¿»»»√»«»¿≈««

:Ôe

iÓ‚˙Ù‡מה  Ïk ˙È ‡ÏlÓÏ ‰LÓ ÈˆLÂ¿≈≈…∆¿«»»»»ƒ¿»«»
:Ï‡NÈ Ïk ÌÚ ÔÈÏ‡‰»ƒ≈ƒ»ƒ¿»≈

„Èמו ‡ÈÓ‚˙t ÏÎÏ ÔBÎaÏ BeL ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿«ƒ¿¿»ƒ¿»«»ƒ
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ולב ,  אזני  עיני יחזקאל: ה תב  מ דר מ ה  ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָר"י 
נגע מד ר ר"י  פיר י    ואזני לב   עיני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֻוכ תב :
 העני לע למ ת, נגע  מד ר יחזקאל ואיל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻלרה .

: ק ית־ה ה א   נעלה  ְֲִֵֵֶֶַַַָה תר
ד ,והינ ונמע ". "נע ה  ה א  ה דר  ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹרה 
קד להי ת כרחת ,טפ מיעה  (לא  ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹה מיעה 
יר מיעה ) א א  ע ת, מה  לדעת די  ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהע ה ,
 ולכ ע ל. ק לת 'נע ה ', העני להי ת  צרי וה גה , ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָהבנה 
מיעה ,   אזני ואחר־ ע ל, ק לת  לב  ה א : ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָה דר

וה גה . ְֲַָָָָהבנה 
הרא ה  עני להי ת  צרי  לכל־לרא י תר: ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֹֹבפרטת
 עני א  לאחרי ־זה  אמ נה ; החכמה , עני ה א  ,( עיני)ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

.( אזני) ה מיעה  עני א  ואחר־ (לב ), ע ל' ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָה 'ק לת
להי ת   צרי  כל־לרא ה א  ה דר  ע למ ת ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹאבל
(ינה ),  ואזני (חכמה )  עיני חכמה ־בינה , יח ד  ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָָהעני
"לב  ה ב  הר  ע ר ה עת, עני א  ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָואחר־
ועד ,"ייפי לכל ליג "לא  ה ה  לאחרי ־זה  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלדעת";
למ ת, (ני ה ימי  בעת (על־ידי  ה ית ני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָע ה 
העלה  כלית ה א  , ק ית־ה ל ענינ  הְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ

"ל. , ל עֶַַָָ
רה , ה א  פי  העני נ י חלה    ברי ה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוסדר
, ל ע    נמ ואחר־ א מר", ה א  וכ" ר"י  בלְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ

. ק לבית־ה ְְְִֵֵַַָנגע 
 יל ה הררי"  ה רה " "ברי  העני את   לבאר  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָוי
ה רה  לאחרי     רה ' ל יינ' על־י  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָערה "
היא  הרי  ה מי , ה ה   ל לע אה  עד  ' כ וירדה  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָנסעה 

הררי עני  וזה למעלה . היא   מ ערה ,למ ה  ייל ה ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
למ ה ,  מ מה   ה ערה , ייל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָא ־על־י 

למעלה . ה א  פי  ,"הררי" נאר זה  ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָהרי 
: האד עב דת זה  ְְֲִֶַַָָָָָָוהעני

ה די "ק , מ נת אדמ "ר מו "ח  כ "ק  ל ה יחה  ְְְִִִֶַַַָָָיד עה 
ה  מבאר, ," לבבכ  ימ" העני א ד ת מד ר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

אבל  נפלא , מ יל והיה  אצילת, חכמה  מדרגת ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָה א 
"ע בד ".  מ י ראל ני   ע ר היה  י ־כ־על־ ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָא

ד  ווארט") לא 'דיקער ("א  נפלא  בר   ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ[וא מר
אצילת, חכמה  מדרגת על מ ה  מדרגת יתר  י ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹזה 
מקנאה  אצילת חכמה  ה ה  ,ז מעלה  ד  ,ב מְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָ

ְֶֹמ ה !].
"ערנסטע לד ר מ ה  התחיל נה   עיאר אחרי   ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹוזה

." לבבכ  ימ" י ראל לבני  ואמר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָרייד ",
מ ד  מ ראל אחד  ל אצל   להי ת  צרי זה  ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָועני
יהיה  ה ראה  עני   עלת ,נפ מ ה  ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹחינת

ניא . מבאר זטרתי ", "מי תא  ְְְְְִִֶַַַָָָָֹאצל
ע   לעסק  עליו  לפעל  צרי " לבבכ  ימ" ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֹוהעני
מאמר  ," ניכ את  צ "א ר ה תב :  המ  ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָה לת
וזהי ;" למידי ה  א   לבני  נ ו" ז"ל תינְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָר
חסר   וא ," לבבכ  ימ" העני אצל  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהה כחה 

. עצמ ר הח על ה כחה  ז הרי  ה לת,  ע ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָפע לה 
ועד ,"'וג  ימי  אריכ ה ה  "ב בר ה תב :   כסְְְֲִִִֶַַַַַָָָָ
אפיל ה א  ה רה  עני י ראל,  אר ירת  "לר"ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ביאת  הפסק ", ל אי" באפ , מ י  ינק  ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹאצל

. מ קרב  ,צדקנ ְְְִִֵַַָָמ יח 
ואחד , אחד  לכל  מכ  " לבבכ  ימ" עני לעיל ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהאמ ר
אמר  עני זה  אי ,והינ , מ פעל בא  ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹבכדי 
מ ה  אמר העיקר)  ה (א ־על־י  לבד  ְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹרה 
 וצרי , י מ ה לכל גע  עני  זה א א  ,ר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלאני 

ואחד . אחד  כל פעל ְְְְִֶֶַָָָֹלהי ת
, האברי חמ ת על 'על־ה ית' אחד  ל נע ה  ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָועל־ידי ־זה 

"מ  מ ב  מעמד  ע ה  ועד  ,' וכ  אזני  עיניי ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
גמ ת  ה כ נה , ריא ת  מ ," אלקי ה '  ע ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָֹהיה 

וה גלה . ה ראה  טב  ְְְְְִִִֶֶַַָברחנת,
האמ י לב  אל ועד  ("אריינטאנצ") ריק ד   מ  אי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָ

. מ קרב  וה למה , האמ ית ְְְְֲִִֵַַַָָָָָה א לה 
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ÌkÓ ‡e‰ ˜ cŒ‡Ï Èk∑ א ּתם לח ּנם  לא  ƒ…»»≈ƒ∆ְִֶַָֹ

ּבּה, ּתל ּוי ׂשכר  הר ּבה  ּכי ּבּה, ה ּוא יגעים  "ּכי ְְִִִֵֵַָָָָָ
ׁשאם  ּבּתֹורה  ריקן ּדבר   ל אין אחר : ּדבר  ְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָח ּייכם ".
אמר ּו ׁשּכן  ל ּתדע  ׂשכר , מ ּתן ּבֹו ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּתדר ׁשּנּו

לו)חז"ל : ּתמנע ,(בראשית ל ֹוטן היתה "ואח ֹות  ותמנע  ְְְְֲִִַַַַָָָָ

ל ֹו להיֹות  ּכדאי 'איני ׁשאמרה : לפי וג ֹו'", ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָּפילג ׁש
ל ּמה ? ּכ ֿ וכל  ּפילג ׁשֹו', ואהיה  הלואי ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָלא ּׁשה ,
ּומלכים  ׁשלט ֹונים  ׁשהיּו אברהם , ׁשל  ׁשבח ֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָלה ֹודיע 

ּבזרע ֹו ליּדבק  .מתא ּוים  ְְְִִִֵַַָ

‰e‡מז È‡ ÔBÎÓ ‡e‰ ‡˜ Ì‚˙Ù ‡Ï È‡¬≈»ƒ¿»≈»ƒ¿¬≈
ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎBz ÔÈ„‰ ‡Ó‚˙Ùe ÔBÎÈÈÁ«≈¿ƒ¿»»»≈¿ƒ«
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קיג               
               

 ימי ימי ימי ימי  אריכ אריכ אריכ אריכ הההההההה מז)ב ב ב ב ברברברבר ב ב ב ב א א א א ת ת ת ת (לב , מהמהמהמה היההיההיההיה ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ק ק ק ק רארארארא היההיההיההיה  א א א א .... .... מע מע מע מע  קריאתקריאתקריאתקריאת יקרא יקרא יקרא יקרא  לא לא לא לא  ְְְְַַַַָָָָֹֹֻֻֻֻההההטטטטפפפפתתתת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
 אריכ אריכ אריכ אריכ הההההההה ב ב ב ב ברברברבר א א א א מרמרמרמר ההההתתתתב ב ב ב  עליו עליו עליו עליו  .... .... סק סק סק סק  ֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָבא בא בא בא ,,,,

 ימי ימי ימי ב )ימי כד , ס ק .(ברכות ז הלכה  נרמזה  היכ , לתמ  י ְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָֹ
והתח ק ת  הס רה   רי  ענינ ר ה ה  למר,  ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָוי

לבבכ  ימ"ל (נד  יחיד  ל "בר" מ ה , . ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָלפרטי
אבל  ה ר, לילת על מ רה  ,( יר ל ," ברי ה ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָלכל
הפסקה  א א  לל, ר זה  אי אז מחלטת, לילה  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻלא 
ה ר  את להפסיק   מצינ והיכ ה ר. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאמצע 

נקי . אינ למב א  בא  ר מד  מי   ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָרה 

      ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤©¬©¤−¥«Ÿ
‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa ‰LÓŒÏ‡ '‰ a„ÈÂ∑ «¿«≈∆…∆¿∆∆««∆

ה ּזה ּבׁשל  ה ּיֹום  "ּבעצם  נאמר  מק ֹומ ֹות  נאמר ":ׁשה  ְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ז)ּבנח  ּבמראית "ּבעצם (שם וג ֹו'", נח  ּבא  ה ּזה  ה ּיֹום  ְְְְְִֶֶֶַַַַַָֹֹ

 ּבכ' א ֹומרים : ּדֹור ֹו ּבני ׁשהיּו לפי יֹום , ׁשל  ְְְְִִֵֶֶָָא ֹור ֹו
א ֹות ֹו מ ּניחין אנּו אין ּבֹו, מר ּגיׁשין אנּו אם  , ְְִִִִִֵַַָָָוכ
ּכּׁשילין  נֹוטלין אנּו א ּלא  ע ֹוד  ולא  ּבּתבה , ְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹליּכנס 
ּֿבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש אמר  ה ּתבה '. את  ּומב ּקעין ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻוקרד ּמֹות 
ּביד ֹו ׁשּיׁש מי וכל  ה ּיֹום , ּבחצי מכניס ֹו 'הריני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָה ּוא :

נאמר : ּבמצרים  וימחה '. יבא  למח ֹות , יב )ּכח  (שמות ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָֹֹ
מצר ּיים  ׁשהיּו לפי ה '", ה ֹוציא  ה ּזה  ה ּיֹום  ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָ"ּבעצם 
אנּו אין ּבהם , מר ּגיׁשין אנּו אם   וכ  ּבכ' ְְְְִִִִֵֶַָָָָָא ֹומרים :

נֹוטלין  אנּו א ּלא  ע ֹוד  ולא  לצאת , א ֹותם  ְְִִִֵֶַָָָָֹמ ּניחין
ּֿבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש אמר  להם '. וה ֹורגין זין ּוכלי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָסיפ ֹות 
ּבֹו ׁשּיׁש מי וכל  ה ּיֹום , ּבחצי מ ֹוציאן 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָה ּוא :
מ ׁשה  ׁשל  ּבמיתת ֹו ּכאן אף  וימחה '. יבא  למח ֹות , ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹּכח 
יׂשראל  ׁשהיּו לפי ה ּזה ", ה ּיֹום  "ּבעצם  ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָנאמר :
אנּו אין ּבֹו, מר ּגיׁשין אנּו אם   וכ  ּבכ' ְְְְִִִִֵַָָָָא ֹומרים :
לנּו וקרע  מ ּמצרים , ׁשה ֹוציאנּו אדם  א ֹות ֹו, ְְִִִִִִֶַַַָָָָָמ ּניחין
ה ּׂשלו, את  לנּו והגיז ה ּמן, את  לנּו וה ֹוריד  ה ּים , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאת 
אנּו אין ה ּתֹורה , את  לנּו ונתן ה ּבאר , את  לנּו ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוהעלה 
'הריני  ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש אמר  א ֹות ֹו'. ֲִִִֵַַַָָָמ ּניחין

וכ ּו'' ה ּיֹום  ּבחצי .מכניס ֹו ְְֲִִַַַ

         

היא : ואחד  אחד  ל ל ה ' לעב דת  מ ה למדת ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהה ראה 
פי ,ינר מ ה  "חינת" ק מת יה די  ל ל נפְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
ה ה די אפא  יכל ניא . הרחבה  ק ה אדמ "ר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹמס יר
 ואק רה  אלמד  רצה  הקד ־ר־ה א   א : ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלטע
היה  נפ מ ה  חינת קבע  ה א  מ ע  ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָֹמצת,
לל  ק מת היא  אי לח ב  ני  די  עד  , העלְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ה המית? פ ה את רק   י ח בגלי  , ל ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָחס ־ו
 וקא  י  לי ראל, טבה  הי  היא ,  על ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָה בה 

" ל העני מ קעת עצעצעצעצמתה ה  א ר רק  ה ה ":   ה ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻ
א דה דה דה דה רה עב עב עב עב ההס את להסיר די  עמל ה ה די  א ר  ְְְְֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

," ה "עצ מתה  אז רק   כלל  ל בע  ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָה מת
רק   ה וההס ר  ההעל  איר ואז ה ה די , ל ת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָעצמ
חינת  על־ידי  לגא ה  , לאחריה ה אה  להתע ת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻהכנה 
מ ה  הרי  ללית, לגא ה  רטית מ א ה  ,נפ ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻֻמ ה 

.אחר אל ה א   רא אל ֲִֵֵַה א 

             

   

לאמרלאמרלאמרלאמר:::: הההההההה     הההה  עצ עצ עצ עצ אל אל אל אל ־ ־ ־ ־ מ מ מ מ הההה הההה'''' ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹויד ויד ויד ויד רררר ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
. . נח  נאמר ה ה ,   ה  עצ נאמר מק מ ת ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹלה 

נאמר.. מ ה  ל מיתת . . נאמר  מצרי ובפירוש מח. (לב , ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָֹ
.רש"י)

נח  את לעצר ר ני   ב ח נח  למא  ,להבי  ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹוצרי
י ראל  מ ני  למנע   ב ח  יצר ה וכ לבה , ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָמ ה נס 
מיתה , למנע  י ראל ני   ב ח  אי אבל , מארצ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹלצאת

? כח אינ ְֵֶָָָֹבר
העברי הר אל עלה  למ ה  ה "ה  מ י  זה : לבאר  ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוי
י ראל  ני  הבינ נתי ", ימי   מלא   ה"   ב ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָה ה ,

על  ליה  יתת ימיו  לא זה    י  העברי להר ה  ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
הר, זה    י יהיה  לא  מ ה   א  ב ח ולכ ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹנתיו ,

ה זרה . סיחו תל אר כיבוש שאחרי רש"י שכתב  מה   ועל־דר) ְְִֵֵַַָ
הנדר ) שהותר  משה  חשב  .ועוג ,

      

לאמרלאמרלאמרלאמר:::: הההההההה     הההה  עצ עצ עצ עצ אל אל אל אל ־ ־ ־ ־ מ מ מ מ הההה הההה'''' מח)ויד ויד ויד ויד רררר (לב , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹ
,ת א  יחי מ אנ אי י ראל אמר  ע ה לבאר,  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוי
 מ ה א  מ ה , טירת על ה זרה  נגזרה  בר  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹא
ה ר  תבת לר,  ה עני ה א  מ ה  ְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹיתת

  ח א ־על־י  ,י זר לב ל א)יכ לה  יח, השנה  .(ראש ְְְְִִֵֶֶַַַַַָ

ה זרה , לב ל אמת  הצליח לא  י ראל ני   ע ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוה
ה ה "   ה" ה ה ",   ה  עצ" אמר ה ס ק  ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָמרז

י ראל. ני  ל   ה  עצ נגע  מ ה  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹטירת
 ספרי באר ( ועוד עמוקות היה (מגלה  מ ה   א , ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

יכ לה  היתה  לא  י ראל,  לאר י ראל ני  את ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמכניס 

‰„ÔÈמח  ‡ÓBÈ ÔÎa ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈÏÓe«ƒ¿»ƒ…∆ƒ¿«»»≈
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קיד              
ל  אפ היה  לא  הענ מ ילא  ,אחר־ לת ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹלהי ת
ני על א א  " האבני ועל  העצי על חמת ה "ה  פ"ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

אל  "עלה  להי ת  צרי היה  זה   ע מ , ל חס ־ו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָי ראל
." העברי ֲִַָָהר

      £¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹©§À£¤Æ§¤´¤
       ½̈£¤−©§¥´§¥®§¥Æ¤¤´¤§©½©£¤̧

    £¦¬Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−©«£ª¨«
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¤©¨«
EÈÁ‡ Ô‰‡ ˙ÓŒL‡k∑ מיתה ּבא ֹות ּה «¬∆≈«¬…»ƒְִָָ

אהרן  את  מ ׁשה  ׁשהפ ׁשיט  א ֹות ּה, וחמד ּת ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשראית 
לאלעז  והל ּביׁשֹו רא ׁשֹון ׁשליׁשי,ּבגד  וכן ׁשני וכן ר , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

עלה  אחי, 'אהרן מ ׁשה : ל ֹו אמר  ּבכב ֹוד ֹו. ּבנֹו ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹֹוראה 

'ּפׁשט  ּופ ׁשט . !'ידי 'ּפׁשט  ועלה . ְְְִֶַַָָָָָֹֹל ּמּטה '!
!'ּפי 'קמץ  ועצם . !'עיני 'עצם  ּופ ׁשט . !'ְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹרגלי
ׁשּמת  מי א ׁשרי מ ׁשה : אמר  ל ֹו.  והל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹוקמץ ,

זֹו .ּבמיתה  ְִָ

       ©Á£¤̧§©§¤¹¦À§Æ§¥´¦§¨¥½§¥«
      §¦©¬¨¥−¦§©¦®©´£¤³«Ÿ¦©§¤Æ¦½

  §−§¥¬¦§¨¥«
Èa ÌzÏÚÓ L‡ ÏÚ∑ ּבי למעל  ÏÚ.ּגרמ ּתם  «¬∆¿«¿∆ƒְְְִִֶַֹ«

È˙B‡ ÌzLc˜Œ‡Ï L‡∑,אתק ּדׁש ׁשּלא  לי ּגרמ ּתם  ¬∆…ƒ«¿∆ƒְְְִֵֶֶֶַַֹ
לכם : כ )אמר ּתי והם (במדבר ה ּסלע ", אל  "וד ּבר ּתם  ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ונתן  ע ּמֹו ּדּבר ּו וא ּלּו ּפעמים , לה ּכֹות ֹו והצרכ ּו ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָֻה ּכּוה ּו,

ׁשהיּו ׁשמים , ׁשם  מתק ּדׁש היה  ה ּכאה , ּבלא  ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹמימיו
ולא  ל ׂשכר  ׁשאינֹו ה ּזה  ה ּסלע  'ּומה  א ֹומרים : ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיׂשראל 
אינֹו חטא  ואם  ׂשכר , מ ּתן ל ֹו אין זכה  אם  ְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻלפרענּות ,

ֿ ׁשּכן'? ּכל  לא  אנּו ּבֹורא ֹו, מצות  מק ּים  ּכ .ל ֹוקה , ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ

      ¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨¨®¤§¨̧¨Æ´Ÿ¨½
    ¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«

„‚pÓ Èk∑ מרח ֹוק.'B‚Â ‰‡z∑ לא אם  ּכי ƒƒ∆∆ֵָƒ¿∆¿ִִֹ
ּבח ּיי ע ֹוד  ּתרא ּנה  לא  עכ ׁשו, Ï‡.ּתרא ּנה  ‰nLÂ ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ¿»»…

‡B˙∑ א ֹומר אני ּכן על  , ל היא  חביבה  ּכי ידע ּתי ּכי »ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָ
ּוראה ': 'עלה  : ְְֲֵֵל

.סימ כל"ב  ,פסוקי האזינו נ "ב  פרשת חסלת

„Èמט  B„ ‡eË ÔÈ„‰ È‡Ú„ ‡eËÏ ˜Ò«¿»«¬»»≈»≈»ƒ¿ƒ
˙È ÈÊÁÂ BÁÈ Èt‡ ÏÚ È„ ‡BÓ„ ‡Ú‡a¿«¿»¿»ƒ««≈¿≈«¬≈»
Ï‡NÈ ÈÏ ‰È ‡‡ È„ ÔÚÎ„ ‡Ú‡«¿»ƒ¿««ƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

:‡ÒÁ‡Ï¿«¬»»

Lk˙‡Âנ ÔÓ˙Ï ˜ÏÒ z‡ È„ ‡eËa ˙eÓe¿»ƒ«¿»≈¿«»¿ƒ¿¿≈
‡eË B‰ CeÁ‡ Ô‰‡ ˙ÈÓ„ ‡Ók CÓÚÏ¿«»¿»¿ƒ«¬…¬¿»

:dÓÚÏ LÈk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

Ï‡NÈנא  Èa B‚a ÈÓÈÓa Ôez˜L È„ ÏÚ«ƒ««¿¿≈¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
‡Ï È„ ÏÚ Ôˆ„ ‡a„Ó Ì˜ ˙eˆÓ ÈÓa¿≈«¿»«¿¿»¿ƒ«ƒ»

:Ï‡NÈ Èa B‚a È˙È ÔezLc«̃ƒ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

Ï‡נב  ÔÓ˙Ïe ‡Ú‡ ˙È ÈÊÁz Ï˜Ó È‡¬≈ƒ√≈∆¡≈»«¿»¿«»»
Ù :Ï‡NÈ ÈÏ ‰È ‡‡ È„ ‡Ú‡Ï ÏeÚ≈̇¿«¿»ƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ù Ù

       



    
  

    
     

     
     



קטו

יום ראשון - ז' תשרי
מפרק לט

עד סוף פרק מג
ופרקים קו-קח

יום רביעי - י' תשרי
פרק כ, מפרק נה
עד סוף פרק נט
ופרקים קטו-קנ

יום שני - ח' תשרי
מפרק מד

עד סוף פרק מח
ופרקים קט-קיא

יום חמישי - י"א תשרי
פרק כ, מפרק ס
עד סוף פרק סה

יום שלישי - ט' תשרי
פרק כ, מפרק מט
עד סוף פרק נד

ופרקים קיב-קיד

יום שישי - י"ב תשרי
פרק כ, מפרק סו
עד סוף פרק סח

שבת קודש - י"ג תשרי
פרק כ

מפרק סט עד סוף פרק עא

לשבוע פרשת האזינו 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 



קטז             

תשרי  ז' ראשון  יום 
אגרת כ           
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.27:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ משא"כ טעמי ' פסיק  לא משה דמשה הענין עם לקשרו יש אפשר - הענין וכללות "אפשר" "אומרו
ובכ "מ )". משפטים ר"פ ותו"ח  (תו"א סע"א).28.אברהם (קכד , ע' ב.29.תיקון מט , זאת 30.ישעי ' להסביר שאפשר מעיר, הרבי 

י "ג באד "ר הנז' העולמות ריבוי  ענין ...יובן צדק": ה"צמח  כותב שם קצט . ע' שמות התורה" ב"אור צדק" ה"צמח  שמבאר מה לפי 
שיש  א' בהקדמה שנת' ע"ד  מאד  רוחני ' עליונים אותיות בחי ' הן אלא ממש עלמין ר"ל  דאינו מספרים כמה עוד  וכן כנ"ל  עלמין אלף
המדריגות  בהשתלשלות למטה ונמשכים משתלשלים היו שאלו משום היינו עלמין בשם שנק' ומה גבוה מעל  גבוה אותיות בחי ' כמה

ש  עד  מדריגה אחר הרימדריגה למטה נתגשמו שלא אף וא"כ  עלמין אלף תליסר התהוות מהן הי ' בעשיה להתלבש מתגשמים היו
המלובשים  אותיות בחי ' ג "כ  הוא וקיומו וחיותו עוה"ז בחי ' עיקר אדרבה והרי  עלמין אלף י "ג  בחי ' של  והחיות הכח  בהם יש מ "מ 
האותיות  א"כ  הי ' כלא  הי ' ובהסתלקותם בו המלובשים מע"מ  האותיות בחי ' הוא הנברא מציאות עיקר והרי  ית' פיו ורוח  הוי ' מדבר בו
בעוה"ז  להתלבש שיוכלו עד  משל  אלפים ג ' כענין ירידה אחר ירידה המדריגות בהשתלשלות שירדו אלא העוה"ז עיקר הן הן מע"מ 
שאין  אז ומעלתם כחם  יותר וגדל  קץ לאין יותר נעלים הן ומקורם בשרשן אלו אותיות ובעוד  כו' שנתלבשו ע"י  להכילן שיוכל  הגשמי 
אותיות  בחי ' וא"כ  הב' בהקדמה וכנ"ל  כו' עליון חסד  שבבחינת אלו אותיות לגבי  גשמי ' במים המלובשים מים אותיות בחי ' ערוך 
מדריגה  שירדו אלו  מאותיות קץ לאין יותר נעלים הם אדרבא הרי  ערכן נגרע בהשתלשלות ירדו  שלא מפני  וכי  בגולגלתא דיתבין הנ"ל 
רם  בחיות ממש עלמין אלף תליסר של  וחיות כח  הן שהן ממש עלמין בשם בגולגלתא דיתבין הנ"ל  אותיות נק' לכן מדריגה אחר
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וז"ל  וחיוהי  איהו ד "ה באגה"ק מ "ש יובן (ובזה כו' בי "ע בעולמות המלובש מהחיות יותר שיעור לאין ‰‡ÌÈÙÏונפלא Ì‚˘ ÓÂÏ Â˜Â
'ÂÎ ˘È 'ÈÁÂ 'Èˆ‡„ ˙ÂÏÎÈ‰ ÔÈÚÎ ˘ÓÓ ÔÈÓÏÚ ÔÈ‡ ‡"ÊÂ ‡"‡„ ‡˙Ï‚ÏÂ‚ ÔÈ˙È„ ÔÈÓÏÚ ˙ÂÂ שנתהווה הנברא כי  ור"ל  עכ "ל .

שכבר  אותיות בחי ' שהן ור"ל  גולגלתא לגבי  עלמין שנק' רק אלקות בחי ' הן עצמן האותיות משא"כ  נפרד  ודבר יש הוא מהאותיות
ומש"ש  כו', גלגלתא בחי ' משא"כ  הגשמי  לאש ושרש מקור שהוא שלמעלה אש בחי ' כמו עלמין להתהוות ושרש מקור להיות נמשכו
אם  כצ"ל  כו' אלו אותיות ע"י  שהוא רק הסוכ "ע ב"ה א"ס מבחי ' הוא היש התהוות עיקר כי  ר"ל  מאין יש לברוא ממש אלקות שאינן
אחר  בענין פי ' באגה"ק דהתם ג "כ  לומר יש אמנם אחת, כוונה שניהם הם רגליו ועמדו מ "ש עם הנ"ל  באגה"ק שדבריו לומר באנו
דבי "ע). העולמות כאשר נפרד  ודבר יש בחי ' שאינן אחד  בקנה עולה מקומות שני  מ "מ  אבל  ע"ש. דאצילות נשמות בחי ' ע"ד  שהם

ב.31. קכח , זח "ג  פ"ז.32.ראה והאמונה היחוד  שער ובכ "מ . ל . לח , וישב בחיי 



קיח             

תשרי  ח' שני יום 
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ו.33. לג , מ "ז.34.תהלים י .35.פ"א קיא, ˘ËÈÏ"‡:36.תהלים "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ ריש קלא, ולקמן (בח "א). בפנ"ב מההג "ה "להעיר
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˘ËÈÏ"‡:37.ע"ב". "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ הגידול ואפילו תליא בעתיקא וכו' הנשמות  בריאת כי  - בהנ"ל  סתירה שאין ביותר יובן "שעי "ז
וההיכלות". ב.38.כו' נב, וש"נ.39.ח "ב ב. טז, צו לקו"ת ראה



קכ             

תשרי  ט ' שלישי יום 
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ה"ב.40. פ"א ˘ËÈÏ"‡שבת "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ מקדים ששם אלא ה"ב) (פ"א ברכות בירוש' לפנ"ז ג "כ  הוא כ "ז אשר "ולהעיר :
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תשרי  י' רביעי יום 
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אבל  זה). דין עיקר הוא בשבת כי  י "ל  (והטעם דוקא שבת לסוגיית הכוונה דכאן מסתבר ולכן סוכה, ואח "כ  לולב ובשבת ללולב סוכה
ואכ "מ ". תרמ "א. ר"ס חאו"ח  אדה"ז שו"ע וראה מובן. והחילוק - סוכה" ולעשות לולב "לעשות שלפנינו) (בש"ס הסוגיות בשני  צ"ע:

וש"נ. .10 הערה 267 ע' כ ' חלק לקו"ש וראה



קכב             

        

     

      

      



  

    

   

   

    

    



  

 

   

 

  

   

      
        

     
       

      
    

    
        

       

       

         

        

       

        

        

     

     

        

      

         

      

       

        

     

      
       

         
      

       

        

       

      

   

 

 
  

  

 
   

  
 

   

  

  

 

  

         

        
        

         

       

    

        

       

        

        

         
      

       

       

       
        

       

         

     
        

    

    
       

         
       

        
        

        

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

 
        
       
      
      
        
      
       
       
        
        
        

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ו.41. ט , נחמי '
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מ "ח .42. פרק
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.43‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."והכוונה הל ' צ"ע ותיקונים": "ב"הערות ו.44.: פ"י , קצו.45.ב"ר תשפו.46.ע' ע' במדבר
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.47‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."וספנ"ב ספנ"א שם ג "כ  וראה פי "ח . (בהג "ה), פ"ו "ראה :
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.48‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰:(סע"א (קלב, לעיל  משא"כ  מזל "ז), סתירה (מעין בשנה" שנה "מדי  מהו "תמיד " אומרו "לאחרי  :
שנה  שבכל  אלא כו' אינה אעפ"כ  כו' תמיד  וז"ש יד : סו"ס אגה"ק עפמש"כ  ויל "פ א"ס). (בחי ' וכההמשך  - לעו' יהי ') (וכן תמיד 

כו'". ˘ËÈÏ"‡49.ושנה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ המצות במעלת להנ"ל  בהמשך  שהוא וי "ל  - כאן? ענינו מה - במ "מ " - "והנה "לכאורה :
ותפלת  מצוה ע"י  כשנעשה - חנם" "בחסד  עתה גם הנשפעים הענינים בכל  דאף - מעשיות) מצות במעלות (ולהסיום בכלל  מהסוף

'מ  הארץ טובה המרגלים טענת בשלילת במש"נ מלקו"ת ולהעיר מאד . מאד  משובחים הם מאד '".האדם ‡„50"ÂÓ.אד  ˜"Î ˙Ú‰
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‡"ËÈÏ˘ שנתהווה לאחר גם שלכן וי "ל  העפר. מן הי ' דהכל  - עפר כאן נזכר דלא מובן [עפ"ז כו' ניזון ובכ "ז - להתהוותו בנוגע "גם :
ממנו]". וניזון א.51.זקוק ואילך .52.מ , סע"א ˘ËÈÏ"‡53.עא, "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ אדם הקרבן האוכל  האש מן סתם "ארי ' "אבל  :

שם)". (אוה"ת המקריב דאדם נשברה רוח  רוח " ורעות ב.54.משברון כח , א.55.פינחס רמא, א.56.ח "ג  כב, עירובין יא. ז, ואתחנן
מי "ז.57. פ"ד  ˘ËÈÏ"‡1.אבות "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ מחמת ניתנת וצדקה קדישא שמא עביד  צדקה דע"י  ס"ה באגה"ק לעיל  "וראה :

אהבה". שפנימיותה החסד  מדת
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יב.2. יא, כב.3.עקב כט , איוב ב.4.ע"פ לב, א.5.האזינו במדבר ספרי  א. כג , ג .6.מכות לה, ישעי ' ‡„7"ÂÓ.ע"פ ˜"Î ˙Ú‰
‡"ËÈÏ˘."'כו להתנדב לבם על  שעלה באלה שהמדובר "כההמשך  :.8‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰(בסופו (ישעי ' דבכתוב "להעיר :

החודש". לראש - חודש ומדי  השבוע סוף לשבת הכוונה - שבת ב.9.מדי  לח , ב"ק ב. כג , ב.10.נזיר כב, ג .11.וירא ראה 12.שם,
שם  13.184..פרש"י  ע' תש"ט  14.642.סה"מ  ע' ח "ב קונטרסים סה"מ  וראה יב. שם, א.15.וירא ד , ‡„16"ÂÓ.פסחים ˜"Î ˙Ú‰

‡"ËÈÏ˘."רפי "ב משהיוה"א "להעיר :
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א'.17. משנה א' פרק ˘ËÈÏ"‡פאה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰." ס "ג אגה"ק "וראה ב.18.: י , א.19.משלי  טז, שכוונת 20.ר"ה הסברא על 
זה  "לפירוש הרבי : כתב - לחדשים או לשבועות לחלקו אלא השנה, בתחילת צדקה של  גדול  סכום יתנו לא שגם בכך , הזקן רבנו
בא  וזה וכו'! 1/12 ֿ מ  יותר לא חדש מדי  וליתן השאר, ולעכב 1/12 החדשי  חלק רק כ "א - בתשרי  הסכום כל  ליתן לא  אדה"ז מצוה
איזו  בצדקה שכ "ז מובן כן הנתינה. וקדימת לזריזות כלל  בניגוד  אינו באם - ורק אך  דכוונתו ופשיטא הזריזות! הפלאת לבי ' בהמשך 
הובא  סקרט "ו. סקי "ג  צדקה הל ' שרד  בלבושי  פס"ד  בתורת - פיה"מ  על  נוסף שנק' וכמדומה טעמי '. בתר וזיל  דאה"ק. ל "ד  - שתהי '
(ודכללות  הכולל  כסף לגביית הנ"ל  דבי ' השייכות וכנראה בארוכה), בכהנ"ל  עיי "ש - בפ"ע נדפס (להצ"צ, פרוטה כל  כו' להבין בד "ה
בכו"כ  (כמבואר חדשים) בכו"כ  אחת בעיירות זהובים היו (וגובים בשנה שנה מדי  שליח  ע"י  הי ' - אז לאה"ק המשלוח  : האגה"ק)
רוב  ב) כו', זריזותו א) באגה"ק: הבי ' בא וע"ז עיר?! בכל  להגבאי  כו' בשבתו שבת מדי  בנתינה התועלת מהי  - ועפ"ז רבותינו). מכ '

שליט "א. אדמו"ר כ "ק של  הקדוש לשונו כאן עד  המעשה".
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א'.17. משנה א' פרק ˘ËÈÏ"‡פאה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰." ס "ג אגה"ק "וראה ב.18.: י , א.19.משלי  טז, שכוונת 20.ר"ה הסברא על 
זה  "לפירוש הרבי : כתב - לחדשים או לשבועות לחלקו אלא השנה, בתחילת צדקה של  גדול  סכום יתנו לא שגם בכך , הזקן רבנו
בא  וזה וכו'! 1/12 ֿ מ  יותר לא חדש מדי  וליתן השאר, ולעכב 1/12 החדשי  חלק רק כ "א - בתשרי  הסכום כל  ליתן לא  אדה"ז מצוה
איזו  בצדקה שכ "ז מובן כן הנתינה. וקדימת לזריזות כלל  בניגוד  אינו באם - ורק אך  דכוונתו ופשיטא הזריזות! הפלאת לבי ' בהמשך 
הובא  סקרט "ו. סקי "ג  צדקה הל ' שרד  בלבושי  פס"ד  בתורת - פיה"מ  על  נוסף שנק' וכמדומה טעמי '. בתר וזיל  דאה"ק. ל "ד  - שתהי '
(ודכללות  הכולל  כסף לגביית הנ"ל  דבי ' השייכות וכנראה בארוכה), בכהנ"ל  עיי "ש - בפ"ע נדפס (להצ"צ, פרוטה כל  כו' להבין בד "ה
בכו"כ  (כמבואר חדשים) בכו"כ  אחת בעיירות זהובים היו (וגובים בשנה שנה מדי  שליח  ע"י  הי ' - אז לאה"ק המשלוח  : האגה"ק)
רוב  ב) כו', זריזותו א) באגה"ק: הבי ' בא וע"ז עיר?! בכל  להגבאי  כו' בשבתו שבת מדי  בנתינה התועלת מהי  - ועפ"ז רבותינו). מכ '

שליט "א. אדמו"ר כ "ק של  הקדוש לשונו כאן עד  המעשה".
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א'.17. משנה א' פרק ˘ËÈÏ"‡פאה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰." ס "ג אגה"ק "וראה ב.18.: י , א.19.משלי  טז, שכוונת 20.ר"ה הסברא על 
זה  "לפירוש הרבי : כתב - לחדשים או לשבועות לחלקו אלא השנה, בתחילת צדקה של  גדול  סכום יתנו לא שגם בכך , הזקן רבנו
בא  וזה וכו'! 1/12 ֿ מ  יותר לא חדש מדי  וליתן השאר, ולעכב 1/12 החדשי  חלק רק כ "א - בתשרי  הסכום כל  ליתן לא  אדה"ז מצוה
איזו  בצדקה שכ "ז מובן כן הנתינה. וקדימת לזריזות כלל  בניגוד  אינו באם - ורק אך  דכוונתו ופשיטא הזריזות! הפלאת לבי ' בהמשך 
הובא  סקרט "ו. סקי "ג  צדקה הל ' שרד  בלבושי  פס"ד  בתורת - פיה"מ  על  נוסף שנק' וכמדומה טעמי '. בתר וזיל  דאה"ק. ל "ד  - שתהי '
(ודכללות  הכולל  כסף לגביית הנ"ל  דבי ' השייכות וכנראה בארוכה), בכהנ"ל  עיי "ש - בפ"ע נדפס (להצ"צ, פרוטה כל  כו' להבין בד "ה
בכו"כ  (כמבואר חדשים) בכו"כ  אחת בעיירות זהובים היו (וגובים בשנה שנה מדי  שליח  ע"י  הי ' - אז לאה"ק המשלוח  : האגה"ק)
רוב  ב) כו', זריזותו א) באגה"ק: הבי ' בא וע"ז עיר?! בכל  להגבאי  כו' בשבתו שבת מדי  בנתינה התועלת מהי  - ועפ"ז רבותינו). מכ '

שליט "א. אדמו"ר כ "ק של  הקדוש לשונו כאן עד  המעשה".

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' תשרי, תשכ"ב

ברוקלין.

 כבוד המשתתפים בהתועדות דיום הבהיר ח"י אלול,

ה' עליהם יחיו.

שלום וברכה!

המאורות  שני  הולדת  יום  אלול,  ח"י  הבהיר  ביום  התועדותם  ע"ד  הידיעה  קבלתי  בנועם 

הגדולים, הבעש"ט ואדה"ז,

אשר נוסף על גודל ענין התועדות בכלל, וכמבואר במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר, נדפס בקובץ 

הענינים  חוזרים  ושנה  שנה  בכל  אשר  וכידוע  כהנ"ל,  זכאי  ביום  כשההתועדות  עאכו"כ  תהלים, 

לקדמותם ומתעוררים מחדש,

ויהי רצון אשר אור מאורות אלו יאיר בחייהם ובחיינו בתוככי כלל ישראל ועד למחשבה דבור 

ומעשה.

ובקרוב ממש נזכה לקיום היעוד דיפוצו מעינותיך חוצה וקאתי מר דא מלכא משיחא.

בכבוד ובברכה לחתימה וגמר חתימה טובה.



היום יום . . . קל

ה'תש"דז תשרייום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג. קו־קח.

תניא: אמנם מציאותו . . . 262 כנ"ל.

אּור ֹאֶפן ַהד': ִקּצּור ּבֵ

הּוא  רֹוֶאה  לֹו,  ִביב  ּוִמּסָ ִעּמֹו  ה  ֲעׂשֶ ַהּנַ ל  ּכָ ַעל  ְוַדְעּתֹו  ִלּבֹו  ם  ַהּשָׂ ָהָאָדם  ֵעהּו,  ּדָ ָרֶכיָך  ּדְ ָכל  ּבְ ב, 
ִעְנַין  ֵבי ֹאֶהל' ּבְ ֲעֵלי ֲעָסִקים' ַעל ַה'ּיֹוׁשְ ִיְתרֹון ַה'ּבַ ָאַמר ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ּבְ מּוָחׁש, ּוְכמֹו ׁשֶ ֱאלֹקּות ּבְ

ָרִטית. ָחה ּפְ ּגָ ת ַהׁשְ ָאה ֵמְרִאּיַ ׁשּוָבה ַהּבָ מּוָחׁש. ֲעבֹוַדת ַהּתְ ת ֱאלֹקּות ּבְ ְרִאּיַ

ה'תש"דח תשרייום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח. קט־קיא.

תניא: ועוד . . . קלב דמל' דאצי'.

אּור ֹאֶפן ַהה': ִקּצּור ּבֵ

ְיֵהא ָאָדם  ּוְכַמֲאָמר "ְלעֹוָלם  ִליָטה,  ּבְ ְהֶיה ׁשּום  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ְזִהירּות  ֲהָוָי' ֱאלֶֹקיָך.  ַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם  ה, 
ה ֵמֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו  ַכּמָ ָלל, ָידּוַע ּדְ ר ּכְ ּלֹא ִיְהֶיה ִנּכָ ִיְרָאה", ְוִעְנַין ָהַעְרמּוִמית הּוא ׁשֶ ָערּום ּבְ

ָאה ֵמַהְצֵנַע ֶלֶכת. ׁשּוָבה ַהּבָ ּלּו ָהיּו ִמְצַטֲעִרים. ְוֶזהּו ֲעבֹוַדת ַהּתְ יִרים ַעְצָמם, ְוִאם ִהְתּגַ ַמְסּתִ

ה'תש"דט תשרי, עריוהכ"פיום שישי

חומש: ברכה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד. קיב־קיד.

תניא: ולפמ"ש בס' . . . 264 במ"א.

ָעִמים. ב ט' ּפְ ָעִמים, ַסְך ַהּכֹל ְמַסּבֵ ב ג' ּפְ ַעם ְמַסּבֵ ָעִמים, ּוְבָכל ּפַ ֹלׁש ּפְ לֹום" ׁשָ ֵני ָאָדם - ּוְלׁשָ רֹות: "ּבְ ּפָ ּכַ
ָעִמים. ֹלׁש ּפְ ֵניֶהם אֹוְמִרים "ְוהּוא ַרחּום" ׁשָ ְלֶקה ׁשְ ְלֶקה ְוַהּנִ ֲחנּון. ַמְלקֹות: ַהּמַ ֵרי ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ׁשְ ַעד סֹוף ּתִ

א. ָלה ַעל ְלַהּבָ ּפּוִרים – ַקּבָ יֹום ַהּכִ ּפּוִרים - ָהֲעבֹוָדה ִהיא ֲחָרָטה ַעל ֶהָעָבר, ּבְ ֶעֶרב יֹום ַהּכִ ּבְ

ה'תש"די תשרי, יום הכפוריםשבת

חומש: ברכה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט. קודם כל נדרי: קטו־קכג. קודם השינה: קכד־קלב. אחר מוסף: קלג־קמא. 

אחר נעילה: קמב־קנ.
תניא: ומזה יובן . . . עוה"ב.

ַעת  ַעם ַאַחת, ּוְבקֹול ָרם. ַעל ּדַ סּוק "אֹור ָזרּוַע" - ּפַ ֵגל" גו'. ּפָ ּפּוִרים ַמְתִחיִלים "ה' ָמָלְך ּתָ ֵליל יֹום ַהּכִ
מֹו  ה ּכְ ּטָ ַמע ַעל ַהּמִ ֹחֶמר". ְקִריַאת ׁשְ ה ּכַ י ִהּנֵ ָעִמים, ּוְבקֹול ָנמּוְך. ֵאין ּכֹוְפִלים ֶהָחרּוז "ּכִ ָהל כו' - ג' ּפְ ַהּקָ
ּפּוִרים אֹוְמִרים  ָנה ְויֹום ַהּכִ ָ ֹראׁש ַהּשׁ ִפּלֹות ַהּיֹום. ּבְ ָכל ּתְ נּו ְזכֹור ַרֲחֶמיָך כו' - ּבְ ת ְויֹום טֹוב. ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּבָ ׁשַ ּבְ

ים ַאַחר מּוָסף. ִהּלִ עּור ּתְ ת. ׁשִ ּבָ ׁשַ ָחל ּבְ ׁשֶ ם ּכְ ֶפר ּתֹוָרה ּגַ הֹוָצַאת ַהּסֵ י"ג ִמּדֹות ָהַרֲחִמים ּבְ
ִמְנָחה אֹוְמִרים ְלָדִוד ה'  ם ּבְ מֹוָך גו'. ּגַ ה. ִמי ֵאל ּכָ ַבר - ּוְבֵהָמה ַרּבָ ּפּוִרים: ַוְיִהי ּדְ ַהְפטֹוַרת ִמְנַחת יֹום ַהּכִ
א  ְנִעיָלה - ְלֵעּלָ יׁש ּדִ ּדִ ּקַ ת ְנִעיָלה. ּבְ ִפּלַ ל ּתְ תּוַח ַעד ַאֲחֵרי ּכָ ָאר ּפָ ֵרי, ְוִנׁשְ ְנִעיָלה ְלַאׁשְ ִתיַחת ָהָארֹון ּבִ אֹוִרי. ּפְ

ִים. ּפַ ִאים ּכַ אֹלֵקינּו, ָעֵלינּו. ְוֵאין נֹוׂשְ א, ֵאין ּכֵ ּוְלֵעּלָ
ָחר. י" ַעד ְלּמָ ל ָצְרּכִ ה ִלי ּכָ ָעׂשָ ם ִאם ֶהֱעִריב ַהּיֹום. ֵאין ְמָבְרִכים "ׁשֶ אֹוְמִרים "ַהּיֹום ִיְפֶנה", ּגַ

יוהכ"פ קומט אויס צו פאסטען זעקס און צווַאנציג שעה.

עֹות. ׁש ׁשָ ִרים ְוׁשֵ ּפּוִרים יֹוֵצא ָלצּום ֶעׂשְ יֹום ַהּכִ ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



קלי היום יום . . . 

ה'תש"דיא תשרייום ראשון

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: כא. אד"ש . . . 266 בכל יום.

במוצאי יוהכ"פ תקנ"ו בליאזנא אמר רבינו הזקן תורה ברבים - כנהוג אז דרושים 
קצרים - ע"פ מי כה' אלקינו בכל קראנו אליו, אליו לא למדותיו, דער פרדס זָאגט 
אליו איז אורות המתלבשים בכלים דע"ס דאצילות, דער רבי דער בעש"ט זָאגט אליו 
איז דער אלקות ווָאס אין כלים דע"ס דאצילות, דער פירוש הפשוט איז: אליו עצמות 
א"ס ווָאס עס איז בא יעדען פשוט'ן אידען בידיעה עצמית דורך אמונה פשוטה, און 
דָאס איז קרובים אליו און בכל קראנו אליו עצמות א"ס און עצמות הנשמה, תפלה 
באמונה פשוטה איז מחבר עצמות הנשמה מיט עצמות א"ס, אז עצמות א"ס זָאל זיין 

דער רופא חולים און מברך השנים.

ים  רּוׁשִ ּדְ ָאז  הּוג  ּנָ ּכַ  – ים  ַרּבִ ּבָ ּתֹוָרה  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ִליָאְזָנא  ּבְ תקנ"ו  ּפּוִרים  ַהּכִ יֹום  מֹוָצֵאי  ּבְ
ְרֵדס' אֹוֵמר: "ֵאָליו"  ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו", ֵאָליו לֹא ְלִמּדֹוָתיו. ַה'ּפַ ה' ֱאלֵֹקינּו ּבְ סּוק "ִמי ּכַ ְקָצִרים – ַעל ּפָ
"ֵאָליו"  אֹוֵמר:  ם-טֹוב  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ י  ָהַרּבִ ֲאִצילּות;  ּדַ ְסִפירֹות  ר  ֶעׂשֶ ּדְ ֵכִלים  ּבְ ים  ׁשִ ְתַלּבְ ַהּמִ ָהאֹורֹות  ֵהם 
ֵאין- ַעְצמּות   – "ֵאָליו"  הּוא:  ׁשּוט  ַהּפָ רּוׁש  ַהּפֵ ֲאִצילּות;  ּדַ ְסִפירֹות  ר  ֶעׂשֶ ּדְ ִלים  ּכֵ ּבַ ׁשֶ ָהֶאלֹקּות  הּוא 
ׁשּוָטה – ְוֶזהּו 'ְקרֹוִבים ֵאָליו', ּו'ְבָכל  ׁשּוט – ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ּפְ ל ְיהּוִדי ּפָ ל ּכָ יִדיָעה ַעְצִמית ׁשֶ ּבִ סֹוף ׁשֶ
ַעְצמּות  ֶאת  ֶרת  ְמַחּבֶ ׁשּוָטה  ּפְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ה  ִפּלָ ּתְ ָמה;  ׁשָ ַהּנְ ְוַעְצמּות  ֵאין-סֹוף  ַעְצמּות   – ֵאָליו'  ָקְרֵאנּו 

ִנים. ָ ַעְצמּות ֵאין־סֹוף ִיְהֶיה ָהרֹוֵפא חֹוִלים ּוְמָבֵרְך ַהּשׁ ָמה ִעם ַעְצמּות ֵאין-סֹוף, ׁשֶ ׁשָ ַהּנְ

ה'תש"דיב תשרייום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: אך גם . . . יבא שילה

ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ֵריָקם. ַעת ׁשֶ מֹוֲעצֹות ָחְכָמה ּוְבֵקרּוב ַהּדַ רּוָתה ְלַתֲעמּוָלה ַוֲעבֹוָדה ּבְ ִרית ּכְ ּבְ

ה'תש"דיג תשרייום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: כב. אהוביי . . . בפירש"י.

אִוויְטׁש. ְליּוּבַ בֹוד ּבִ קּות ַאְדמֹו"ר ַמֲהַר"ׁש – תרמ"ג – ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ּלְ ִהְסּתַ

ִמים' חֹוֶבֶרת  קֹוֵבץ 'ַהּתָ ס ּבְ ֶרת ַהּקֶֹדׁש. )ִנְדּפַ ִאּגֶ ְדפּוס ּבְ א ּבִ ֶרת ִסיָמן כב ְוסֹוָפּה – לֹא ּבָ ת ִאּגֶ ִחּלַ ּתְ
ה(. ִנּיָ ׁשְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



קלב            

ה'תשע''ט  תשרי ז' ראשון יום  '   '       

       
         

          
         

   
ילבש 'לא על עובר אחת לדעה  - השחי  בית  שיער המסיר

שניה ולדעה  בכך ". דרכה  "אשה  כי  אשה ', שמלת גבר 

מדרבנן הוא  שם)האיסור ובמפרש  א נט, הרמב "ם(נזיר  ופסק  .

מדרבנן. רק  הוא שהאיסור  כדעה

השערות בהסרת  גם  הוא  האיסור  הפוסקים , רוב  ולדעת

צג)במספריים  סי ' יו "ד  צדק צמח ערוך '(שו "ת ב 'שולחן פסק  וכן .

ס"א) קפב סי ' .(יו "ד 

משום בו שאין במספריים , הזקן שערות הסרת  ולענין

צדק ' ה 'צמח  רצה תחילה מדברי(שם)השחתה, ללמוד

'לא(בה"ט)הרמב "ם  משום  בה יש  השחי  בית  שיער שהסרת 

אם (מדרבנן )ילבש ' רק  הוא האיסור כי  כן, נוהגות

השיער שמעבירין במקום "אבל  נשים ', ב 'תיקון עצמו לתקן

הזקן  גילוח  זה, ולפי  אותו". מכין אין העביר אם האנשים ,

דחה אך ילבש '. 'לא משום אסור אינו בנשים, שייך  שאינו

מראשו  השחורות  מתוך לבנות שערות "המלקט  שהרי  זאת 

אשה"או עדי שעדה  מפני  לוקה, י )... הל ' על(להלן  אף 

הלבנות השערות  שליקוט כיון כי  זקן, אין שלאשה פי 

לקישוטי דומה זה הרי  צעיר, להיראות  כדי  הוא מהשחורות 

שייראה כדי  שנעשה כיון הזקן, בגילוח גם  וכן האשה , של נוי 

משום ואסור אשה, בקישוטי  מתנאה הוא  הרי  ונאה , צעיר 

ילבש '. 'לא 

כי הרמב "ם , לשון  משמעות  גם  שכך צדק ' ה 'צמח  והוסיף 

כתב  הראש  פאות גילוח ו )לגבי  "(בהל ' ,הפאות ללקוט 

כתב  הזקן גילוח  לגבי ואילו ז )במספרים ", גילח (בהל ' "אם 

במספרים, דאיסוראזקנו באצבע  "מורה  זה  ולשון ,"

" כי  במספרים " גם לגלח  פטוראיכא רק  בהדיא משמע  ,

ח "ו ". מותר דאינו פשיטא  אבל ממלקות ...

חמד ' ה'שדי  קטז )וכתב  כלל  ל , צדק '(מערכת ה'צמח  שכדעת 

אחרונים: כמה כתבו

וחיי ' א)ב 'חמרא מב, מתרגום(סנהדרין  ללמוד יש  שכן הביא

אשה". שמלת גבר ילבש  "ולא  הפסוק  על עוזיאל בן יונתן

נתן' א)וב 'זכר תער(צה, כעין זקנם "המגלחים  כתב :

'לא משום לוקה אבל זקן ' 'פאת משום עובר  אינו במספריים,

ילבש '".

ה'תשע''ט  תשרי ח' שני יום  ' '   

       
        

    
הודאה חלקים: משלושה  מורכב  הווידוי  הרמב "ם , לדברי 

לתמוה יש  זאת  לאור העתיד. על וקבלה  חרטה  החטא, על

אלא בו שאין וכו'', בגדנו 'אשמנו, בתפילה הווידוי  נוסח על

על וקבלה  חרטה  הבעת ממנו ונעדרים החטא , על  הודאה 

העתיד!

ב  בפרק  כותב  עצמו הרמב "ם "הוידוי(ה"ח)למעשה , :

הוידוי " עיקר  והוא – וגו' חטאנו אבל ישראל : כל בו שנהגו

גם לכלול צריך  שהווידוי  זו להלכה בסתירה זה הרי  ולכאורה 

העתיד? על  וקבלה חרטה 

החוזר יחיד  של  ווידויו על  הרמב "ם מדבר כאן כי ונראה 

בתפילת הווידוי  בנוסח מדובר ב  בפרק  ואילו בתשובה ,

תשובה שעושין זמן כל  ש "הציבור מבואר  שם  כי  הציבור,

נוסח  את מבאר לזה  ובהמשך נענים " הן שלם בלב  וצועקים

הרבים . של הווידוי 

הודאה היא  עצמו מצד  הווידוי של מהותו כי  להוסיף  ויש 

הודאה , מלשון – 'ווידוי ' המילה שורש  וזהו בלבד החטא על

המצוות  בספר הרמב "ם ט)כדברי  "(שורש  :העוונות על 

לבטא נוסף  ענין  יש  הווידוי  מצות  שמלבד אלא והפשעים"

את בפיו  שכתב כמו בלב , להחלטה בנוסף 

ה"א)הרמב "ם החוטא(פ"ב שיעזוב  התשובה ? היא "ומה  :

העבר... על  יתנחם וכן חטאו...  
     עוסק בה זו בהלכה ולכן, ."

שלושת את מפרט הוא הרי  התשובה , מצות בעיקר הרמב "ם

השב  שצריך העתיד על וקבלה חרטה הודאה , של המרכיבים

מצד הווידוי  על כשמדובר להלן ואילו בשפתיו, להוציא

נוהגים אנו וכך החטא  על הודאה רק  הרמב "ם  מזכיר עצמו,

התפילה . בנוסח הווידוי  באמירת 

    

ה'תשע''ט  תשרי ט' שלישי יום  ?      

      
      

משנה ': ה 'לחם והקשה 

ב)שנינו  פה, ואשוב (יומא אחטא ואשוב , אחטא  "האומר :

הגמרא ושואלת  תשובה ". לעשות בידו  מספיקין א)אין פז , (שם

ואשוב ' 'אחטא  אומר החוטא שבו מקרה המשנה  נקטה  מדוע 

אדם שעבר "כיון הונא רב  דברי  פי  על ומתרצת פעמיים?

פעמיים שחטא וכיון כהיתר", לו נעשית בה ושנה  עבירה



קלג             

דומה שהעבירה  לפי  תשובה , לעשות  בידו מספיקין אין "שוב 

היתר שם)עליו שאמירת(רש "י  הרמב "ם כתב  כן, אם  ומדוע , ."

התשובה ? את מעכבת  אחת  פעם ואשוב ' 'אחטא

חביב : בן הגר"מ  ומבאר

אחטא ואשוב  אחטא למימר  לי  'למה  - הגמרא משאלת 

אחת בפעם שכבר שמסתבר  משתמע  זימני ?'ֿ תרי  ואשוב ,

שגם הרמב "ם וסובר  תשובה , לעשות  בידו מספיקין אין

בידו  מספיקין אין אחת בפעם  שגם  זו, סברא  הגמרא בתירוץ 

פעמים שתי  נקטה  והמשנה עומדת. במקומה תשובה, לעשות 

אף  מתקבלת , תשובתו פעמים בשתי שגם  חידוש  להשמיענו

לומר מקום  היה  כהיתר לו שנעשית שכיון  לו

אמנם  כי  – תשובה  בתשובה לשוב  השמים  מן

תועיל . התשובה לשוב , ישתדל אם  אבל מספיקין...'), ('אין

הזקן אדמו "ר פי "א)[וכדברי  התשובה מספיקין (אגרת "אין :

תשובה ועשה יצרו על  ונתגבר ונתחזק  דחק  אם אבל דייקא ,

תשובתו"] מקבלין -

ואשוב ' 'אחטא האומר שרק  רש "י לשיטת אמנם,
היתר", עליו דומה  שהעבירה  "לפי  לשוב , בידו מספיקין אין

להקשות: יש 

תשובה לעשות  בידו מספיקין אין נעשתהאם  שבכך בגלל 

' שאומר המשנה  נוקטת מדוע  כהיתר, לו הרי ,'

לעשות בידו מספיקין אין התשובה על יסמוך לא אם גם

פעמיים ? עבר  כי  תשובה,

והביאור:

פעמיים עבירה  העובר רש "י  לשיטת חוטא אכן, אינו  אם (אף

תשובה) שיעשה סמך  כיון על  תשובה , לעשות בידו מספיקין  אין

לכך בנוסף  אם  שגם  מחדשת  המשנה  אך  כהיתר, לו שנעשית

תשובה  שיעשה  על  ואשוב')סמך הוא('אחטא 'עונשו' כל  עדיין  ,

-שאין ושב  התאמץ  אם אך תשובה , לעשות לו

מתקבלת . תשובתו

     

ה'תשע''ט  תשרי י' רביעי יום        

        
        
        
        
        

   
ב  מצוות  של שכרן למתן  בנוסף   יראו בו ,

עבודתם ידי  על  הנמשך האלוקי  האור את  בעין' 'עין ישראל 

מצוה") - מצוה "שכר  כל(כי  עושין "אנו שאם  הקב "ה  הבטיחנו -

ה טובות אלינו יגיעו - התורה  מצוות ."

"הנותן  השותפים: בדיני הלכה פי  על זאת  לבאר ויש 

עד עליהם התרנגולים  להושיב  התרנגולים  לבעל ביצים 

הריוח  ויהיה  התרנגולים בעל אותם  ויגדל  האפרוחים  שיצאו

יום " בכל ומזונו עמלו שכר לו להעלות  חייב  (הל 'ביניהם ...

ה"א) פ"ח ושותפין  .שלוחין 

דירה הזה  העולם את  לעשות  הוא ישראל עם  של תפקידו

יתברך פל "ו )לו תניא ישראל(ראה שבני  ידי על  נעשית זו ו 'דירה'

הנמצאת האלוקות  את  גילוי  לידי ומביאים  העולם  את  מזככים

נעשים יתברך' לו 'דירה  העולם  עשיית ידי ועל בהעלם , בו

בראשית' במעשה  לקב "ה 'שותף  ב)ישראל קיט, .(שבת

לבעל הביצים נותן  בין שנעשתה השותפות  כמו

שהיו  האפרוחים  את מגדל  התרנגולים  שבעל התרנגולים ,

מתחלק  כך בריווח, הביצים  נותן עם  ומשתתף  'בכח ' בביצים

כביכול , מתענג, הקב "ה  וישראל: הקב "ה בין ה'רווח'

"נחת חז"ל  כמאמר בתחתונים ', 'דירה  של  הכוונה  מהשלמת

רצוני " ונעשה שאמרתי  לפני  ח)רוח כח, פנחס וישראל(ספרי 

ידי על שנפעל אלוקות  ובגילוי  ה ' בנועם 'לחזות  נהנים

עבודתם .

נותן  חייב  התרנגולים  בעל  שמקבל לרווח שבנוסף  וכשם

ומזונו עמלו שכר  "להעלות  הביצים  בשכר גם  כך ,"

עשיית השלמת לאחר  לבוא, לעתיד לרווח בנוסף  המצות ,

הזה  בזמן לישראל לתת 'חיוב ' ישנו יתברך, לו (במהלך הדירה

עבודתםהעבודה) לעבוד שיוכלו כדי  ומזונם' 'עמלם  שכר  את 

המצוה". ולעשות  בחכמה  ללמוד  "פנויים  כשהם

    

ה'תשע''ט  תשרי י"א חמישי יום       

       
          

  
אף  לעסוק  יש  במצוות שגם הרמב "ם הזכיר לא מדוע 

הגמרא כדברי  לשמה, ב)שלא נ , אדם(פסחים יעסוק  "לעולם :

בא לשמה  שלא  שמתוך  לשמה  שלא  אע "פ  ומצוות בתורה

לשמה "?

מסוכטשוב : האדמו"ר מבאר

גם כי לשמה , שלא  גם  במצוה לעסוק  שיש  קבעו חז"ל 

עשיית ובזכות  מתקיימת . המצוה  לשמה  שלא  המצוה  בעשיית 

לשמה)המצוה  שלא שהיא לשמה .(אף לעשותה  יבוא

ללא היא  עשייתה  הרי  לשמה  שלא  הנעשית  מצוה והנה ,

עשאה "אם - כוונה  צריכות שמצוות וכיון מצוה , לשם  כוונה

התורה" מן חובתו ידי יצא  לא חובתו... ידי  לצאת  כוונה בלא 

ה"ד ) פ"ב שופר  הל ' רמב"ם וראה ס"ה, ס סי ' או "ח אדה"ז  כן (ש "ע ואם 

לא זו ועשיה המצוה , את קיים לא כוונה בלא מצוה  העושה 

כתב  לא  ולכן ולשמה, בכוונה המצוה  לקיום  אותו תביא

שגם  לשמה .הרמב "ם  שלא  אדם יעסוק 



קלד            

ובלא לשמה  שלא לומד אם שאף  לומר יש  בתורה  אמנם

המצוה  את  מקיים  הוא  הרי  בלימוד כוונה  לקיומה יבוא (ובזכותה

ידילשמה) יצא כוונה  בלא  בפסח  מצה האוכל  ולדוגמה, ,

הנאה בהן שיש  כיון באכילה ... התלויות "מצוות  כי  חובתו,

חובתו  ידי  יצא - זו באכילה  לצאת  נתכוין שלא  אף  לגוף ,

אכילה , נקראת זו  והרי  מאכילה הגוף  נהנה  כרחו על שהרי 

האכילה" מצות  שקיים ע"פ ונמצא  סכ "ח, תעה סי ' א"ח אדה"ז  (ש "ע

ב) ד , ר "ה בעתהר "ן  וההנאה השמחה  - תורה בתלמוד גם וכך .

מצוה לשם  יתכוין לא  אם וגם  המצוה, מכלל  היא  הלימוד

תורה . תלמוד מצות ומקיים מהלימוד נהנה 

שרק  הרמב "ם  דברי  אף ומדויקים לעסוק  יכול 

ולא לשמה  שלאשלא  אם גם  בתורה , העוסק  כי  :

לשמה , ללימוד תורה תלמוד מצות  קיום בזכות יבוא  לשמה,

קיום בזה שאין לשמה  שלא  במצוה  העוסק  כן שאין מה 

לשמה . עשייתה  לידי  יגיע  לא מצוה ,

   

ה'תשע''ט  תשרי י"ב שישי יום  ?          

        
         

      
בדבר ונחפז טרוד "לבו כי  שמע  מקריאת פטור חתן

פנויה" דעתו שאין ה"א)מצוה ... בקריאת(לעיל  לכוון יוכל  ולא ,

יוחנן רבי  לדברי  גמליאל, בן שמעון רבי ולדעת  (ברכות שמע .

ב), עצמו אםיז , על להחמיר  רוצה  בזההחתן ואין שמע , קורא

כל ) לא ד "ה שם רש "י  לבו ". לכוון  שיכול  בעצמו  יוהרא("שמראה .משום 

שנהגו  במקום שגם באב , בתשעה  מלאכה  עשיית  לענין וכן

רבי וסובר  ממלאכה, בטלים  חכמים  תלמידי מלאכה , לעשות 

חכם תלמיד עצמו לעשות רשאי אדם  שכל  גמליאל בן שמעון 

ממלאכה  מלאכה)ולהיבטל לעשות שנהגו  במקום לחשוש(גם ואין ,

ליוהרא .

משנה ': ה 'לחם והקשה 

רשאי שמע  מקריאת  שהפטור  כרשב "ג הרמב "ם  פסק  כאן 

בהלכות ואילו יוהרא , משום בזה ואין עצמו על להחמיר

ה"י )תעניות  בתשעה(פ"ה מלאכה  לעשות  שנהגו שבמקום  כתב 

רשב "ג דעת  את הביא ולא  בו", בטלין חכמים  "תלמידי  באב 

שאסור ומשמע  ממלאכה, ולהבטל להחמיר אדם כל  שרשאי 

יוהרא ? משום

ותירץ :

אחד שכל הרמב "ם  סובר באב  בתשעה  מלאכה  לענין גם

ממלאכה ולהיבטל להחמיר מלאכה)יכול  לעשות שנהגו  במקום (גם

העושה שכל שם דבריו המשך  על סמך כי  זאת , הזכיר  ולא

ומזה לעולם , ברכה סימן רואה אינו באב  בתשעה  מלאכה

זה . ביום  ממלאכה להימנע  אדם לכל שראוי מובן

חפץ ' 'דברי  טו )ובספר  דרוש  טולידו , ביאר:(להר "א

שישא רב  של כביאורו נקט  שם)הרמב "ם שלדעת(ברכות

משום בזה ואין לקרוא יכול  שמע  מקריאת הפטור חכמים 

קורא החתן וגם  שמע  קריאת  קוראים כולם כאשר כי  יוהרא 

באב  בתשעה  מלאכה  לענין ואילו כמתייהר , נראה אינו עמהם 

עקיבא  כרבי  ב)פסק  ל ' ממלאכה (תענית להמנע  במקום שראוי  (אף

לעשות) ברכה .שנהגו  סימן רואה  אינו מלאכה  בו העושה  כל כי  ,

יאמר לא  ממלאכה בטל אותו הרואה  כי  כיוהרא, נראה ואינו

וראה צא שהרי חכם, לתלמיד  עצמו שמחשיב  משום  שזהו

מלאכה . בימי  גם יש  בטלנים  כמה

התשע''ט  תשרי י"ג  קודש  שבת ?      

        
         
        
         
         


'מנחה להתפלל צריך שלכתחילה מבואר הרמב "ם  מלשון

גדולה ' 'מנחה והמתפלל  לשקיעה , יותר סמוך היינו קטנה',

בדיעבד . חובתו ידי  יצא

ה'טור' רלג)אך סי ' "(א"ח כתב    
לכתחילה להתפלל ניתן זה  שמזמן  היינו הלילה ", עד  ולמעלה 

שם) יוסף .(בית

המחלוקת: וביאור 

שבו  הזמן כנגד נתקן המנחה תפילת זמן הרמב "ם, לדעת

  הקריבו השנה  וכל ומאחר  התמיד , קרבן את 

שמאחר אלא  לכתחילה  זמנה זהו ומחצה , שעות בתשע  אותו

בשנה  אחת פסח)ופעם יותר(בערב מוקדם  אותו (משש הקריבו

ומחצה) אז.שעות כבר  להתפלל אפשר  בדיעבד  ,

רש "י כדברי  מפרש  הטור ב)אך כו , תפילת(ברכות שזמן

גדולה  ומחצה)מנחה  שעות זו(מש  שמשעה משום  הוא 
ההקרבה לזמן מתייחסים  ואין התמיד, קרבן את להקריב 

לכתחילה , גדולה  מנחה להתפלל אפשר זה  ולפי  בפועל.

זה  זמן פסחשהרי  בערב  רק  ולא  תמיד (מורשת להקרבה

כח) סי ' ברכות .משה

גדולה במנחה  יתרון יש  הרמב "ם  לדעת  גם  כי  שכתבו ויש 

להתפלל אנשים הרבה "נהגו כתב : הבאה  בהלכה  שהרי 

מנחה אם  כן נהגו טעם ומאיזה  רשות ". והאחת  וקטנה, גדולה 

העיקר? היא  קטנה

מעלה יש  התפילה  מצות עצם מצד כי  לומר, יש  ולכן

אהמה וצהרים ובוקר 'ערב  הכתוב  כלשון בצהרים , להתפלל

הקרבנות , כנגד גם נתקנו והתפילות  מאחר אך  קולי ', וישמע 

ולכן  התמיד, הקרבת בשעת  שהיא  קטנה  למנחה עדיפות  יש 

לה שנהגו שתיהיו את  להרוויח  כדי  שתיהן, את  תפלל 

שכד )המעלות  ד , וזמנים .(מועדים



קלה                 
         

      

ה'תשע"ט  תשרי ז' א' יום 

  
 



    

ישראל 1) בארץ  לעכו"ם והשכרתם ושדות בתים מכירת
ישראל. עניי  עם גויים עניי  שמפרנסים ובחו"ל;

.‡ÔÈÓÓÚ ‰ÚLÏ ˙Èa ÔÈ˙Bk ÔÈ‡2‰NÚpL È„k ≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ¿≈∆«¬∆
:Ó‡pL ,Ì"ekÚ „ÚÏ Ì˙B‡ ÁÈpÂ ÌBÏL Ô‰nÚƒ»∆»¿«ƒ«»«¬…«∆∆¡«
B‡ Ì˙„BÚÓ eÊÁÈ ‡l‡ ."˙Èa Ì‰Ï ˙Î˙ ‡Ï"…ƒ¿…»∆¿ƒ∆»««¿≈¬»»

Ì‰ÈÏÚ ÌÁÏ eÒ‡Â .e‚‰È3‡ÏÂ" :Ó‡pL , ≈»≈¿»¿«≈¬≈∆∆∆¡«¿…
"ÌpÁ˙4,‰pa ÚBË B‡ „B‡ Ì‰Ó ‰‡ Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿»≈¿ƒ»ƒ»»≈∆≈≈««»»

˙eÓÏ ÈeË e‰‡ ;epÏÚÈ ‡Ï5Ï‡ .epÏÈvÈ ‡Ï , …«¬∆»»»»…«ƒ∆¬»
eÒ‡ ,‰Ê ‡ˆBiÎÂ BÏ BÙÁ„Ï B‡ B„Èa B„a‡Ï6, ¿«¿¿»¿»¿¿¿«≈»∆»

ÌÈc ‰na .‰ÓÁÏÓ enÚ ‰NBÚ BÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈∆ƒ»ƒ¿»»«∆¿»ƒ
ÌÈÒBn‰ Ï‡ ;ÔÈÓÓÚ ‰ÚLa ?ÌÈeÓ‡7 ¬ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ¬»«¿ƒ

ÔÈÒB˜Èt‡‰Â8„Èa Ô„a‡Ï ÔÈ„ ‰È‰ ,Ï‡NiÓ ¿»∆ƒ¿ƒƒƒ¿»≈»»ƒ¿«¿»¿»
˙ÁL ‡a „Ú Ô„ÈB‰Ïe9ÌÈˆÓ eÈ‰L ÈtÓ ,10 ¿ƒ»«¿≈««ƒ¿≈∆»¿≈ƒ

˜B„ˆk ,'‰ ÈÁ‡Ó ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÈÒÓe Ï‡NÈÏ¿ƒ¿»≈¿ƒƒ∆»»≈«¬≈¿»
ÒB˙ÈÈe11"˜È ,ÌÈÚ˘ Ì˘"  Ì‰È„ÈÓÏ˙Â12 «¿«¿ƒ≈∆…≈¿»ƒƒ¿»

.(Ê ,È ÈÏ˘Ó)

ארץ ֿישראל 2) יושבי  וכו', והאמורי  והחיתי  הכנעני  והם
ונוסח  והשופטים. יהושע  בימי  הכיבוש מלחמת בתקופת
עבודהֿזרה, עובדי  אוקספורד: ונוסח  רס "ט  קושטא, דפוס 
הכתוב  עבודהֿזרה עובדי  שבכל הרמב "ם, שיטת כן כי 

ו). (הלכה בסמוך כמבואר בשעת 3)מדבר, שלא אפילו
לבבם  את יסירו שלא מהם להתרחק  כדי  - זאת וכל מלחמה.

ה'. עליהון;4)מאחרי  תרחם ולא אונקלוס : כתרגום
יט ). לג, (שמות אחון אשר את וחנותי  ונוסח 5)מגיזרת:

למות. לקוח  -6)אוקספורד: "העכו"ם חז"ל: אמרו שכן
כו.). (עבודהֿזרה מורידין" ולא מעלין המלשינים 7)לא

בידי וממונם אחיהם נפשות המוסרים ישראל, מבני 
נקראים 8)שונאיהם. והם תענוגים, ורודפי  בעיקר כופרים

שהיה  לפחב "ש) 340ֿ411) אפיקור היווני  הפילוסוף  שם על
הם  הזה העולם תענוגי  כי  והורה נהפש בהישארות כופר
למשנה  בפירושו ורבינו האדם. ומטרת החיים תכלית
שנוהג  מי  הפקר: מלשון השם את פירש י ) פרק  (סנהדרין
אליהו  והמדקדק  ולומדיה. התורה את ומבזה הפקרות
מין  אומר: "פקור" בשורש: "תשבי " בספרו הבחור,
והנמשכים  דת, בעלי  היו שלא אנשים שני  היו ואפיקורוס 
המינים  על ואפיקורסים. מינים נקראים: אחריהם
ג). פרק  תשובה, (הלכות לקמן עיין למיניהם, והאפיקורסים

ולא 9) מורידין - והמומרים והמסורות המינים כמאמרם:
כו:). (עבודהֿזרה וצוררים.10)מעלין מציקים

ויצאו 11) רבם תורת שעיקמו סוכו איש אנטיגנוס  תלמידי 
ה). פרק  נתן דרבי  (אבות רעה כנוסח 12)לתרבות

הפיסקה. חסרה אחרות ובנוסחאות ועוד. אוקספורד

.Ô‡kÓ13˙‡tÏ eÒ‡L ,„ÓÏ ‰z‡14Ì"ekÚ ƒ»«»»≈∆»¿«…«
‡È˙Ó ‰È‰ Ì‡Â .ÎN elÙ‡15‰È‰L B‡ Ô‰Ó ¬ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿»≈≈∆∆»»

‰È‡ ÌeMÓ LLBÁ16ÌpÁa Ï‡ ,ÎN ‡tÓ  ≈ƒ≈»¿«≈¿»»¬»¿ƒ»
eÒ‡17LBz ‚Â .18B˙BÈÁ‰Ï ‰eˆÓ ‰z‡Â ÏÈ‡B‰ ,19, »¿≈»ƒ¿«»¿À∆¿«¬

.ÌpÁa B˙B‡ ÌÈ‡tÓ¿«¿ƒ¿ƒ»

הטובע .13) את מעלין ואין דרפואה 14)הואיל (שם)
(כסף ֿמשנה). מעלין חייו 15)היינו - ירפאם לא שאם

ישראל.16)בסכנה. לכלל או הוא 17)לו שיכול מפני 
אשר  מלאכתו לעשות לדרכו הוא אץ  כי  ולומר, להתנצל

מחייתו. ימצא לנו 18)ממנה שמותר מפני  כן, נקרא
פרק  ביאה איסורי  (הלכות ישראל בארץ  בתוכנו, להושיבו
המצוות  שבע  את לקיים עליו שקיבל גר וזהו ז); הלכה י "ד,
ב ) ומשפטים, דינים א) הן: ואלו עליהן, נצטוו נח  שבני 
גילוי ה) דמים. שפיכת ד) עבודהֿזרה. ג) השם . ברכת

נו.). (סנהדרין החי  מן אבר ז) גזל, ו) לו 19)עריות. ליתן
שאמרה  וכמו סה.). (עבודהֿזרה צדקה בתורת מזונותיו

לה). כה, (ויקרא עמך וחי  ותושב  גר תורה:

.‚˙B„NÂ ÌÈza Ì‰Ï ÔÈÎBÓ ÔÈ‡20;Ï‡NÈŒı‡a ≈¿ƒ»∆»ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈
‡ÈeÒe21˙B„N ‡Ï Ï‡ ,ÌÈza Ì‰Ï ÔÈÎBÓ ,22. ¿¿»¿ƒ»∆»ƒ¬»…»

Ïe ,Ï‡NÈŒı‡a ÌÈza Ì‰Ï ÔÈÈkNÓe‡lL „ «¿ƒƒ»∆»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆…
‰eÎL eNÚÈ23ÔÈ‡Â .‰LÏMÓ ˙BÁt ‰eÎL ÔÈ‡Â . «¬¿»¿≈¿»»ƒ¿»¿≈

˙B„N Ì‰Ï ÔÈÈkNÓ24Ì‰Ï ÔÈÈkNÓ ,‡ÈeÒe . «¿ƒƒ»∆»¿¿»«¿ƒƒ»∆
˙B„N25da LiL ÈtÓ ?‰„Na eÈÓÁ‰ ‰Ó ÈtÓe . »ƒ¿≈»∆¡ƒ¿»∆ƒ¿≈∆∆»

dÚÈ˜ÙÓ :ÌÈzL26‰ÈÁ Ì‰Ï Ô˙BÂ ,˙BNÚn‰ ÔÓ ¿«ƒ«¿ƒ»ƒ«««¿¿≈»∆¬»»
Ú˜wa27‰ˆeÁa ˙B„NÂ ÌÈza Ì‰Ï kÓÏ zÓe . ««¿»À»ƒ¿…»∆»ƒ¿»¿»

.eˆ‡ dÈ‡L ÈtÓ ,ı‡Ï»»∆ƒ¿≈∆≈»«¿≈

ד):20) (הלכה לקמן מבואר והטעם כא.), (עבודהֿזרה
ישתקעו  ולא ארעית ישיבתם תהא קרקע  להם תהיה כשלא

ארם 21)בה. צובא, ארם כגון: דוד, שכבש הארצות
דברי השווה ארץ ֿישראל, כקדושת קדושתן שאין נהריים
חוץ  מכלל "שיצאה ג): הלכה א, פרק  תרומות (הלכות רבינו
ירדה  מה ומפני  הגיעה". לא ישראל ארץ  ולכלל לארץ 
קודם  אותה כבש שדוד "מפני  - ארץ ֿישראל? ממעלת
בה  נשאר עוד אלא היעודה), (הארץ  ארץ ֿישראל כל שכבש
לגבולותיה  ארץ ֿישראל כל תפס  ואילו עממים. משבעת
 ֿ כארץ  כולו כיבושו היה אחרות, ארצות כבש כן ואחרי 

דבר". לכל מפני22)ישראל מבבית: בשדה חומר
ומבאר  הולך שהוא כמו לאיסור, נימוקים שני  שבשדה

שמם.23)בסמוך. על שייקרא מיוחד גזירה 24)רחוב 
למכור. גם יבואו להשכיר נתיר שאם מכירה: משום

אינה 25) בסוריא גופא המכירה לגזירה: גזירה גוזרים דאין
בארץ ֿישראל. גם שדות למכור יבוא שמא גזירה: אלא
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אינה  - מכירה משום בסוריא השכירות תיאסר שאם נמצא,
לגזירה. גזירה חיוב 26)אלא מידי  אותה מוציא מסלקה.

יפריש  לא הנכרי  ברשות שהשדה עוד כל כי  המעשרות;
לעכו"ם  קניין שאין זאת למרות מעשרותיה, את ממנה
עבודהֿזרה, (תוספות מעשר מיד להפקיע  בארץ ֿישראל

שם).27)כא.). (עבודהֿזרה,

.„eÈz‰L ÌB˜Óa Û‡28‰Èc ˙ÈÏ ‡Ï ,ÈkN‰Ï «¿»∆ƒƒ¿«¿ƒ…¿≈ƒ»
,ÌÈÎBk ˙„BÚ dÎB˙Ï ÒÈÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,eÈz‰ƒƒƒ¿≈∆«¿ƒ¿»¬«»ƒ
ÈkNÓ Ï‡ ."E˙Èa Ï‡ ‰ÚB˙ ‡È˙ ‡Ï" :Ó‡Â¿∆¡«…»ƒ≈»∆≈∆¬»«¿ƒ

ˆB‡ Ô˙BNÚÏ ÌÈza Ô‰Ï29˙Bt Ô‰Ï ÔÈÎBÓ ÔÈ‡Â . »∆»ƒ«¬»»¿≈¿ƒ»∆≈
Ú˜˜Ï aÁÓa Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ‰‡e˙e30ÎBÓ Ï‡ , ¿»¿«≈»∆ƒ¿À»¿«¿«¬»≈

ı˜iMÓ ‡e‰31˙ÓŒÏÚ BÏ ÎBÓ B‡ ,32.ıˆB˜Â ,ı˜Ï ƒ∆»…≈«¿»»…¿≈
"ÌpÁ˙ ‡ÏÂ" :Ó‡pL ?Ô‰Ï ÔÈÎBÓ ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe33 ƒ¿≈»≈¿ƒ»∆∆∆¡«¿…¿»≈

Ì‰Ï ‰È‰È ‡Ï Ì‡L ,Ú˜wa ‰ÈÁ Ì‰Ï Ôz˙ ‡Ï …ƒ≈»∆¬»»««¿«∆ƒ…ƒ¿∆»∆
tÒÏ eÒ‡ ÔÎÂ .‡È‰ È‡Ú ˙ÈLÈ Ô˙ÈLÈ ,Ú˜«̃¿«¿ƒ»»¿ƒ«¬«ƒ¿≈»¿«≈
‰Ê ÌÈÎBk „BÚ ‰‡ ‰nk :ÓBÏ elÙ‡Â ,ÔÁLa¿ƒ¿»«¬ƒ««»»∆≈»ƒ∆

B˙eˆa34B‡ ,ÂÈNÚÓ ÁLa tÒiL ÓÁÂŒÏ˜ ! ¿»«»…∆∆¿«≈¿∆««¬»
"ÌpÁ˙ ‡ÏÂ" :Ó‡pL ,Ì‰ÈcÓ c aÁiL35 ∆¿«≈»»ƒƒ¿≈∆∆∆¡«¿…¿»≈

BnÚ ˜c‰Ï ÌBbL ÈtÓ ,EÈÈÚa ÔÁ Ì‰Ï ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆»∆≈¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿ƒ»≈ƒ
˙zÓ Ì‰Ï ÔzÏ eÒ‡Â .ÌÈÚ‰ ÂÈNÚnÓ „ÓÏÏÂ¿ƒ¿…ƒ«¬»»»ƒ¿»ƒ≈»∆«¿«

ÌpÁ36LBz ‚Ï ‡e‰ Ô˙B Ï‡ ,37bÏ" :Ó‡pL , ƒ»¬»≈¿≈»∆∆¡««≈
 "ÈÎÏ ÎÓ B‡ dÏÎ‡Â ‰pzz EÈÚLa L‡¬∆ƒ¿»∆ƒ¿∆»«¬»»»…¿»¿ƒ

.‰È˙ ‡ÏÂ ‰ÈÎÓaƒ¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ»

שכונה.28) עושים כשאין בארץ ֿישראל בתים כגון
להשכיר 29) אסור ליין כי  הראב "ד: ומעיר לסחורה. מחסן

רבינו  דברי  עיין בהנאה. אסור נסך יין שהרי  אוצר, בתור גם
ג). הלכה י "א, פרק  אסורות מאכלות עוד 30)(הלכות כל

שבינתיים  מפני  בקרקע , והתבואה באילן מחוברים שהפירות
בה. ויתערה בארץ  ישב  - והקטיף  הקציר עת שתגיע  עד -

האילן.31) פרי  ונקטף  השדה תבואת נקצרה כשכבר
(32- היבול בישול גמר עם שתיכף  בפירוש, עימו שמתנה

לו. וילך ויקטוף  חונים 33)יקצור יהיו שלא חנה, ָֹמשורש
בקביעות. כוונתו 34)בארץ  אם אבל כ.). (עבודהֿזרה

לו  ושככה נאות בריות שברא לה' והודייה שבח  לתת
מיימוניות). (הגהות מותר - שנגזר 35)בעולמו פועל זה

"חן". העצם: (שם).36)משם תחנם" "ולא שנאמר:
וטריפות 37) נבילות ואוכל בני ֿנח , מצוות שבע  עליו שקיבל

(שם).

.‰ÌÈÒÙÓ38,Ï‡NÈ ÈiÚ ÌÚ ÌÈÎBÎ È„BÚ ÈiÚ ¿«¿¿ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒƒ¬ƒ≈ƒ¿»≈
ÌBÏL ÈÎc ÈtÓ39ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â .40È„BÚ ÈiÚ „Èa ƒ¿≈«¿≈»¿≈¿«ƒ¿«¬ƒ≈¿≈

.ÌBÏL ÈÎc ÈtÓ ,‰‡Ùe ‰ÁÎL ,Ë˜Ïa ÌÈÎBÎ»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿≈«¿≈»
ÌbÁ ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌÓBÏLa ÌÈÏ‡BLÂ41ÈÎc ÈtÓ , ¿¬ƒƒ¿»«¬ƒ¿«»ƒ¿≈«¿≈

ÔÈÏÙBk ÔÈ‡Â .ÌBÏL42ÌÏBÚÏ ÌBÏL Ô‰Ï43ÒkÈ ‡ÏÂ . »¿≈¿ƒ»∆»¿»¿…ƒ»≈
BbÁ ÌBÈa ÌÈÎBk „BÚ ÏL B˙ÈÏ44.ÌBÏL BÏ ˙˙Ï ¿≈∆≈»ƒ¿«»≈»

„Îe ‰Ù ‰ÙNa ÌBÏL BÏ Ô˙B ,˜eM B‡ˆÓ¿»«≈»¿»»»»¿…∆
L‡45. …

סב .).38) (גיטין הצדקה איבה 39)מקופת לעורר שלא

הכול. כנגד השלום גדול כי  ובינינו, בינם ומשטמה
ישראל.40) עניי  עם יחד מללקוט  בידם מעכבים אין
אידו.41) ביום לאלילו זה על יודה שמא חוששים ואין
שלום!42) שלום, כי43)לומר: חגו, ביום שלא ואפילו

שם). (גיטין, אחת בפעם די  שלום" דרכי  כי44)"מפני 
להיות  ואסור לאלילו זה על ויודה לכבוד זאת לו יחשוב 

ישמע  לא שנאמר: לזה, יג).הגורם כג, (שמות פיך על
(שם).45)

.Âel‡‰ ÌÈc‰ Ïk ÔÈ‡46eÏbL ÔÓÊa ‡l‡ ,ÌÈeÓ‡ ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»ƒ¿«∆»
Ì"ekÚ „iL B‡ ,ÌÈÎBÎ È„BÚ‰ ÔÈÏ Ï‡NÈƒ¿»≈¿≈»¿≈»ƒ∆««
‰ÙÈwz Ï‡NÈ „iL ÔÓÊa Ï‡ ;Ï‡NÈ ÏÚ ‰ÙÈwz«ƒ»«ƒ¿»≈¬»ƒ¿«∆«ƒ¿»≈«ƒ»
.eÈÈa ÌÈÎBÎ È„BÚ ÁÈp‰Ï eÏ eÒ‡ ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆»»¿«ƒ«¿≈»ƒ≈≈
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ BÚ B‡ È‡Ú ˙ÈLÈ LBÈ elÙ‡Â«¬ƒ≈¿ƒ«¬«≈ƒ»¿»

‰BÁÒa47ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ‡l‡ ,eˆ‡a ÚÈ ‡Ï , ƒ¿»…«¬…¿«¿≈∆»«∆¿«≈»»
eLÈ ‡Ï" :Ó‡pL ,Á Èa eeËˆpL ˙BˆÓ ÚL∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«∆∆¡«…≈¿

‰ÚL ÈÙÏ elÙ‡  "Eˆ‡a48ÚL ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . ¿«¿¿¬ƒ¿ƒ»»¿ƒƒ≈»»∆«
,LBz b ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .LBz ‚ ‰Ê È‰ ,˙BˆÓƒ¿¬≈∆≈»¿≈¿«¿ƒ≈»

‚‰B ÏBi‰L ÔÓÊa ‡l‡49,ÏBi‰ ÔÓÊ ‡lL Ï‡ , ∆»ƒ¿«∆«≈≈¬»∆…ƒ¿««≈
b ‡l‡ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡50.„Ïa ˜„ˆ ≈¿«¿ƒ∆»≈∆∆ƒ¿»

עכו"ם 46) עניי  ופרנסת בארץ ֿישראל. בתים השכרת של
בארץ 47)וכו'. יתעכב  שמא לחשוש שיש לסחורה דווקא

- לעצמה כשהיא העברה אבל בה, וישתרש מסחרו לרגלי 
רוקח ). (מעשה איסור בה זה 48)אין על מעיר והראב "ד

"לא  והכתוב : מעולם! שמענו ולא מצאנו לא זאת ואומר:
מדבר; העמים בשבעת - מביא שהוא בארצכם" ישבו
אבל  "העברה".! ולא בהם כתיב  "ישיבה" לדבריו, ואפילו
בןֿיוחאי שמעון דרבי  במכילתא טהור מקורם רבינו דברי 
"לא  פסוק : על משפטים) (פרשת הגדול במדרש הנמצאת
עבודהֿזרה  עובד גוי  יושיבו שלא אזהרה זו - בארצך" ישבו

ואפילו חינם?ÂÚÏביניהם; על יכול בארץ ֿישראל.
לי ". אותך יחטיאו "פן לומר: כט .).49)תלמוד (ערכין

ביובל: שכתוב  נוהג, היובל כבר היה לא שני  בית ובימי 
בארץ  דרור È˘ÂÈ‰וקראתם ÏÎÏ שכל בזמן - ו) כה, (ויקרא

השבטים  עשרת כבר היו לא שני  בית ובימי  עליה, יושביה
לב :). וכן 50)(ערכין מצוות. תרי "ג כל עליו המקבל זה

מדבר  חוץ  תורה דברי  לקבל שבא נכרי  ל:): (בכורות אמרו
אומר: יהודה רבי  בן יוסי  רבי  אותו. מקבלין אין - אחד
רבינו  דברי  השווה סופרים. מדקדוקי  אחד דקדוק  אפילו

ח ). הלכה יד, פרק  ביאה איסורי  הלכות תורה, (משנה

    
מנחש,1) איזהו תלכו"; לא "ובחוקותיהם נאמר: מה על

ומכשף . עונן דיני  קוסם; ואיזהו

.‡ÔÈncÓ ‡ÏÂ ÌÈÎBÎ È„BÚ‰ ˙BwÁa ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡≈¿ƒ¿À»¿≈»ƒ¿…ƒ«ƒ
ÚN ‡ÏÂ LeaÏn ‡Ï ,Ô‰Ï:Ó‡pL ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ »∆…««¿¿…«≈»¿«≈»∆∆∆¡«

‡Ï Ì‰È˙wÁe" :Ó‡Â ,"ÌÈBb‰ ˙wÁa eÎÏ˙ ‡ÏÂ"¿…≈¿¿À…«ƒ¿∆¡«¿À…≈∆…
"eÎÏ˙ "Ì‰ÈÁ‡ L˜pz Ôt EÏ ÓM‰" :Ó‡Â , ≈≈¿∆¡«ƒ»∆¿∆ƒ»≈«¬≈∆

‡l‡ ;Ô‰Ï ‰ncÈ ‡lL ,È‰ÊÓ ‡e‰ „Á‡ ÔÈÚa Ïk‰«…¿ƒ¿»∆»«¿ƒ∆…ƒ«∆»∆∆»
BLeaÏÓa Úe„ÈÂ Ô‰Ó ÏcÓ Ï‡Ni‰ ‰È‰È‡Le ƒ¿∆«ƒ¿»≈À¿»≈∆¿»«¿«¿ƒ¿»
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קלז                 
         

BÚcÓa Ô‰Ó ÏcÓ ‡e‰L BÓk ,ÂÈNÚÓÂÈ˙BÚ„e. «¬»¿∆À¿»≈∆¿«»¿≈»
Ïc‡Â" :ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ‡Ï ."ÌÈnÚ‰ ÔÓ ÌÎ˙‡ ¿≈≈»«¿ƒ∆¿∆ƒ»«ƒ…

LaÏÈ„ÁÈÓ‰ LeaÏÓa˙ÈˆÈˆ Ïc‚È ‡ÏÂ ,Ô‰Ï ƒ¿«¿«¿«¿À»»∆¿…¿«≈ƒƒ
ÔÈ„„v‰ ÔÓ Ál‚È ‡ÏÂ ,ÌL‡ ˙ÈˆÈˆ BÓk BL‡…¿ƒƒ…»¿…¿««ƒ«¿»ƒ

Â‡˜p‰ ‰ÊÂ ,ÔÈNBÚ Ô‰L BÓk ÚˆÓ‡a ÚN‰ ÁÈpÈ¿«ƒ««≈»»∆¿«¿∆≈ƒ¿∆«ƒ¿»
˙ÈBÏaÔÊ‡Ï ÔÊ‡Ó ÂÈt „‚kÓ ÚN‰ Ál‚È ‡ÏÂ . ¿ƒ¿…¿«««≈»ƒ¿∆∆»»≈…∆¿…∆

Út‰ ÁÈpÈÂÔ‰ ÔÈNBÚL C„k ,ÂÈÁ‡lÓ‡ÏÂ . ¿«ƒ««∆«ƒ¿«¬»¿∆∆∆ƒ≈¿…
Ì"ekÚ ÏL ˙BÏÎÈ‰ ÔÈk ˙BÓB˜Ó ‰ÈÈ„k ƒ¿∆¿¿ƒ¿«≈»∆«¿≈

‰NBÚ‰ ÏÎÂ .ÔÈNBÚ Ô‰L BÓk ,ÌÈa Ô‰ eÒkiL∆ƒ»¿»∆«ƒ¿∆≈ƒ¿»»∆
‰˜BÏ  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ el‡Ó ˙Á‡. ««≈≈¿«≈»∆∆

בסמוך.2) כמבואר ובגידולו, השער אמרו 3)בתספורת
והלא  אמרו? שלא הכתוב  הניח  מה "וכי  אחרי ): (ספרא,
ובתו  בנו מעביר בך ימצא "לא י ): יח , (דברים נאמר כבר
תלכו? לא "ובחוקותיהם לומר: תלמוד ומה וכיו"ב , באש"
להם, החקוקים בדברים שלהם, בנימוסות תלכו שלא -

וכו'. וקרקסאות" תיאטראות (ספרי ,4)כגון: שאמרו כמו
והם  הואיל תאמר: שלא - וגו' אחריהם" תנקש "פן ראה):
באבטיגא; יוצא אני  אף  - מלבוש) (מין באבטיגא יוצאים
וכו'. בארגמן יוצא אני  אף  - בארגמן יוצאים והם הואיל
"וכבר  ואומר: מוסיף  ל) ל"ת (ב "ספרֿהמצוות", ורבינו
כוונתו  נכרי ", מלבוש הלובשים כל על הנביא לשון ידעת

ח ). א, (צפניה הנביא עולמו.5)לדברי  ובהשקפת בתורתו
הרי7)במידותיו.6) - העמים מן אתם מובדלים "אם

וחבריו" נבוכדנצר של אתם הרי  - לאו ואם שלי , אתם
קדושים). שאמר 8)(ספרא, מה בזה ומפרט  הולך רבינו

כלל. בדרך כאן אלא 9)עד לאסור רבינו נתכוון לא
צניעות  משום ממנו הישראלים ופרשו להם המיוחד מלבוש
ממנו, שפרשו אחרי  כעת ילבשוהו הישראלים ואם וכדומה;
אבל  אחריהם. ונמשכים בהם מודים הם כאילו נראה יהא
להשתנות  חייב  הישראל אין - להם מיוחד שאינו מלבוש

קולון). מהר"י  בשם (כס "מ , ועיקר כלל קווצות 10)מהם
ראשי בציצית ויקחני  מלשון: למצח , שממעל השער

ג). ח , כט .).11)(יחזקאל (ע "ז שער 12)כמבואר קווצת
הראש. מאחורי  ונופלת היורדת הנקרא 13)ארוכה והוא

רש"י : שם ופירש פג.). (ב "ק  קומי  מספר חז"ל: בפי 
מאחריהם". בלורית ומשיירין מלפניהם "שמספרין

האמורי :ובתוס  מדרכי  דברים "אלה שנינו: דשבת פ "ז פתא
בלורית". והעושה קומי , וכתבניתם.14)המספר כדמותם

מה  על מסברא להוסיף  "שאין מיימוניות): (הגהות וכתבו
מחוקות  שהוא - בידם קבלה שהיתה - חכמים שמנו

קומי15)הגויים". "המספר ס "ב ): (דבריםֿרבה, אמרו וכן
הארבעים". את סופג - חייב ? מהו בלורית... והעושה

.ÚÈb‰L ÔÂÈk  Ï‡NiÓ tzÒÓ ‰È‰L Ì"ekÚ«∆»»ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈≈»∆ƒƒ«
B˙ÈBÏÏËÓBL ,Áe ÏÎÏ ˙BÚaˆ‡ LÏL B˜ ƒ¿ƒ»»∆¿»¿»«≈

.B„È ˙‡∆»

(ה"א).16) לעיל כמבואר ראשו באמצע  משאיר שהוא
הבלורית 17) בגידול ועוזר מתקן יהא שלא ידו, את מסלק 

כט .). (ע "ז עבודהֿזרה לשם שהיא

.‚ÈÙÏ LÈÏ CÈˆÂ ˙eÎÏnÏ B˜ ‰È‰L Ï‡NÈƒ¿»≈∆»»»««¿¿»ƒ≈≈ƒ¿≈

È‰  Ô‰Ï ‰Ó„È ‡lL ÈÙÏ ,È‡‚ BÏ ‰È‰Â ,Ì‰ÈÎÏÓ«¿≈∆¿»»¿«¿ƒ∆…ƒ¿∆»∆¬≈
C„k ,ÂÈt „‚k Ál‚Ïe Ô‰ÈLeaÏÓa LaÏÏ zÓ ‰Ê∆À»ƒ¿¿«¿≈∆¿«≈«¿∆∆»»¿∆∆

ÔÈNBÚ Ô‰L. ∆≈ƒ

בןֿראובן 18) שאבטולוס  מט :): (סוטה חז"ל אמרו שכן
אמרו  וכן למלכות. קרוב  שהיה מפני  קומי , לספר לו התירו
קומי מספר שהיה בןֿאיסטרובלי  ראובן ר' על יז.) (מעילה

השרים. לפני  וישב  והלך

.„ÔÈLÁÓ ÔÈ‡."eLÁ˙ ‡Ï" :Ó‡pL ,Ì"ekÚk ≈¿«¬ƒ»«∆∆¡«…¿«¬
„ˆÈkÏÈ‡B‰ :ÌÈÓB‡L el‡ ÔB‚k ?LÁp‰ ‡e‰ ≈««««¿≈∆¿ƒƒ

ÈzÙ ‰ÏÙÂCÏB‰ ÈÈ‡ ,È„iÓ ÈÏ˜Ó ÏÙ B‡ ÈtÓ ¿»¿»ƒƒƒƒ»««¿ƒƒ»ƒ≈ƒ≈
!ÌÈNÚ ÈˆÙÁ ÔÈ‡ ,CÏ‡ Ì‡L ,ÌBi‰ ÈBÏt ÌB˜ÓÏ¿»¿ƒ«∆ƒ≈≈≈¬»««¬ƒ
È˙Èa Á˙tÓ ‡ˆBÈ ÈÈ‡ ,ÈÈÓÈÓ ÏÚeL ÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»«»ƒƒƒ≈ƒ≈ƒ∆«≈ƒ
el‡ ÔÎÂ !È‡n Ì„‡ ÈÚbÙÈ ,‡ˆ‡ Ì‡L ,ÌBi‰«∆ƒ≈≈ƒ¿»≈ƒ»»««¿≈≈

ÛBÚ‰ ÛeˆÙˆ ÌÈÚÓBML‡ÏÂ CÎ ‰È‰È :ÌÈÓB‡Â ∆¿ƒƒ¿»¿¿ƒƒ¿∆»¿…
c ˙BNÚÏ ÚÂ ,ÈBÏt c ˙BNÚÏ BË !CÎ ‰È‰Èƒ¿∆»«¬»»¿ƒ¿««¬»»
‡wL ,‰Ê ÏB‚z ËÁL :ÌÈÓB‡L el‡ ÔÎÂ !ÈBÏt¿ƒ¿≈≈∆¿ƒ¿««¿¿∆∆»»

˙ÈÚ!ÏB‚˙ BÓk ‰‡wL ,BÊ ˙Ï‚z ËÁL ! «¿ƒ¿««¿¿…∆∆»¿»¿«¿¿
,CÎÂ Ck ÈÏ Ú‡È Ì‡ :BÓˆÚÏ ÌÈÓÈÒ ÌÈNn‰ ÔÎÂ¿≈«≈ƒƒ»ƒ¿«¿ƒ∆¡«ƒ»»»
!‰NÚ‡ ‡Ï ,ÈÏ Ú‡È ‡Ï Ì‡Â ,ÈBÏt c ‰NÚ‡∆¡∆»»¿ƒ¿ƒ…∆¡«ƒ…∆¡∆

Ì‰‡ „Ú ÊÚÈÏ‡kÌÈc ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ; ∆¡ƒ∆∆∆∆«¿»»¿≈…«≈«¿»ƒ
„ ÈtÓ ‰NÚÓ ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .eÒ‡ Ïk‰ ,el‡‰»≈«…»¿»»∆«¬∆ƒ¿≈»»

.‰˜BÏ ,el‡ ÌÈcÓƒ¿»ƒ≈∆

כז).19) ל, (בראשית בגללך ה' ויברכני  ניחשתי  מלשון:
על  עתידות ולהגיד לקסום וסימן; לאות דבר איזה לחשוב 

שונים. אותות סה:).20)פי  סו.).21)(סנהדרין (שם,
סז:).22) שבת (רש"י , עורב  ניחושו 23)כמו על שסמך

ואשתה, כדך נא הטי  אליה אומר אשר הנערה והיה ואמר:
לעבדך  הוכחת אותה אשקה, גמליך וגם שתה ואמרה:
בניחושו, בטוח  לבו היה כך וכל יד). כד, (בראשית ליצחק 
עוד  ידיה, על צמידים נתן גמליו את השקותה אחרי  שתיכף 
ממשפחת  כי  ידע  ובטרם היא מי  בת אותה: ששאל בטרם
רבינו  את קשה מתקיף  בהשגותיו והראב "ד היא, אברהם
ואיך  ומותר! מותר זה דבר שהרי  גדול, שיבוש "זה ואומר:
ויונתן  אברהם עבד אליעזר כמו כמותם, צדיקים על חשב 
באמרו  הפלשתים, עם במלחמתו ניחש הוא שגם - בןֿשאול
לנו  וזה ועלינו... עלו, יאמרו: כה ואם כליו: נושא לנער
"לא  על ועברו ניחשו שהם - י ) יד , (שמואל האות
שאינו  נחש "כל צה:): (חולין חז"ל שאמרו ומה תנחשו?!"
לא  - נחש" אינו בןֿשאול וכיונתן אברהם עבד כאליעזר
נחש  על לסמוך ראוי  שאין לומר: אלא נאמר, איסור לענין
שהדגישו  ויונתן, אליעזר כנחש מראש הותנה שלא אחר
לא  - כך יארע  לא ואם זה; נעשה - כך יארע  אם ואמרו:
היו  בחיים הם היו "אלמלי  מסיים: והראב "ד נעשה".
דעת  דבר של לאמיתו אבל דנורא". פולסי  לו מצליפים
אליעזר  של כזה ונחש ז"ל, רבותינו לדעת מתאימה רבינו
לענין  חולין, שבמסכת הנ"ל המאמר שהרי  אסור. ויונתן
את  גם ליישב  כדי  אולם הראב "ד. כדעת ולא נאמר איסור
"לא  על ויונתן אליעזר עברו איך הראב "ד של תמיהתו
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שאסרה  שה"נחש" שם), (חולין, הר"ן יפה מגדיר תנחשו",
מחייב  השכל שאין בסימן מעשיו את בתולה רק  היא תורה
מפיו" פתו "נפל כגון: להפסדו, או הדבר של לתועלתו אותו
- אותו מחייב  שהשכל בסימן מעשהו התולה אבל וכדומה.
אם  ויונתן: אליעזר של הניחוש וזהו נחש, זה אין וודאי 
את  גם ותשקה ותשאב  תתרשל ולא לו תיענה הנערה
וראויה  לב  וטובת היא חרוצה כי  הוא, ומופת אות - הגמלים
יאמרו: לא הפלשתים אם וכן לבןֿאדוניו. לאשה להיות היא
אות  אלינו!" "עלו ויאמרו: אליכם", הגיענו עד "דומו!
לא  כאלה ולסימנים עליהם. העברים פחד נפל כי  הוא,
ותחבולותיהם  אדם בני  מעשי  כל הם כך כי  "נחש", נאמר:

הגיוניים. ואותות סימנים על בנויים

.‰‰˙È‰ BË ÔÓÈÒ ,È˙ÈaL BÊ ‰Èc :Ó‡L ÈÓƒ∆»«ƒ»∆»ƒƒƒ»»¿»
ÈÏÚ˙ÎÓ È˙ÈwL BÊ ‰Ó‰e È˙‡NpL BÊ ‰M‡ ! »«ƒ»∆»»ƒ¿≈»∆»ƒƒ¿…∆∆

Ï‡BM‰ ÔÎÂ !ÈzLÚ ,‰È˙ÈwL ˙ÚÓ ;‰˙È‰»¿»≈≈∆¿ƒƒ»»«¿ƒ¿≈«≈
˜eÒt BÏ Ó‡ Ì‡ ?„ÓBÏ ‰z‡ ˜eÒÙ ‰ÊŒÈ‡ :˜BÈ˙Ï¿ƒ≈∆»«»≈ƒ»«»

ÔÓÈÒ ‰Ê :Ó‡ÈÂ ÁÓNÈ ,˙BÎa‰ ÔÓÏk  !BË ƒ«¿»ƒ¿«¿…«∆ƒ»»
‡ÏÂ ÂÈNÚÓ ÔeÎ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,zÓ Ô‰ ‡ˆBiÎÂ el‡≈¿«≈»∆À»ƒ¿…ƒ≈«¬»¿…

˙BNÚlÓ ÚÓ„Ï BÓˆÚÏ ÔÓÈÒ ‰Ê ‰NÚ ‡l‡ , ƒ¿«ƒ«¬∆»»»∆ƒ»¿«¿¿»»
zÓ ‰Ê È‰  ‰È‰ kL. ∆¿»»»¬≈∆À»

מכוון 24) אינו אבל בעסקי ; הצלחתי  שבניתיה מאז כי 
זה. סימן לפי  לעתיד לכוון 25)מעשיו בדעתו אין אבל

יעשה. שלא או יעשה, אשר פעולותיו את פיו על 26)על
הסימן. ואשה 27)פי  תינוק  "בית, צה:): (חולין כמבואר

עליהם  לנחש כלומר: סימן", יש נחש, שאין פי  על אף  -
בתור  אותם לקבוע  אבל אסור, - בעתיד למעשים בנוגע 
חולקים  ורבים מותר. - בעבר שהצליחו למעשיו טוב  סימן
על  לסמוך שמותר היא: ודעתם הראב "ד ובראשם רבינו על
(הובא  והסמ "ג לבוא. לעתיד המעשים כלפי  גם אלה סימנים
לתינוק : שאמרו גדולים כמה מצינו כתב : ב "כסף ֿמשנה")
זה, פי  על מעשיהם ועשו שם) (חולין, פסוקיך לי  פסוק 

נבואה. כעין זאת בחשבם

.Â‡MÓ ‰NÚÓ ‰NBÚ‰ ‰Ê ?ÌÒB˜ e‰ÊÈ‡≈∆≈∆»∆«¬∆ƒ¿»
ÌMiL È„k ,˙BiNÚn‰ÏkÓ BzLÁÓ ‰t˙Â ««¬ƒ¿≈∆ƒ…¿ƒ»∆«¬«¿ƒ»

c‰ÌÈ,˙BÈ‰Ï ÌÈ„È˙ÚL ÌÈc Ó‡iL „Ú , «¿»ƒ«∆…«¿»ƒ∆¬ƒƒƒ¿
B‡ ,‰Â‰ BÈ‡ B‡ ˙BÈ‰Ï „È˙Ú ÈBÏt c :Ó‡ÈÂ¿…«»»¿ƒ»ƒƒ¿≈…∆
ÔÓ LÈ !CkÓ e‰f‰Â ,Ôk ˙BNÚÏ Èe‡L Ó‡iL∆…«∆»«¬≈¿ƒ»¬ƒ»≈ƒ
ÈÓ LÈÂ ;ÌÈ‡ B‡ ÏBÁa ÌÈLnLnL ÔÈÓÒBw‰«¿ƒ∆¿«¿ƒ¿«¬»ƒ¿≈ƒ

‰BbLÏkzÒnL ÈÓ LÈÂ ;˜ÚBˆÂ ÚeÈÂ ı‡Ï ∆≈»»∆¿»«¿≈¿≈ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈn„Óe ˙ÈLLÚ B‡ ÏÊa ÏL ‰‡ÓaÌÈÓB‡Â. ¿«¿»∆«¿∆«¬»ƒ¿«ƒ¿¿ƒ

„Ú ,B ‰kÓe ÂÈÏÚ ÔÚLÂ B„Èa ÏwÓ ‡NBpL ÈÓ LÈÂ¿≈ƒ∆≈«≈¿»¿ƒ¿»»»«∆«
ÈnÚ" :ÓB‡ ‡Èp‰L ‡e‰ .a„Óe BzLÁÓ ‰tzL∆ƒ»∆«¬«¿¿«≈∆«»ƒ≈«ƒ

BÏ˜Óe Ï‡LÈ BˆÚa."BÏ „ÈbÈ ¿≈ƒ¿»«¿«ƒ

ומשתומם.28) נבהל ונדהם, משמים כאיש שיהא
עד 29) והיישות מהמציאות מרוחק  שיהיה לו, שמסביב 

ל"ת  המצוות", ("ספר רבינו דברי  השווה בהן. ירגיש שלא
לארץ , ויביט  מחשבותיו ויעזוב  משונות זעקות "שיזעק  לא):
כח  פי  על להיות שעתיד מה ויגיד הנופל חולי  ענין כמו

שיעשו  מבלי  יתפעלו לא הדמיוניים הכוחות בעלי  הדמיון...
וכו'. דמיונו" כח  יגיעו אשר פעולה או מעשה איזה

מב )30) יח , (מלכיםֿא ארצה ויגהר הכתוב : מלשון
הארץ . על משתטח  לארץ : עצמו את כופף  ופירושו:

כוזבות.31) מחשבות דמיונם בכה ומגידים 32)הוזים
עתידות. שאוחז 33)לשואליהם זה - קוסם? "איזהו

שופטים). (ספרי , אלך?" לא אם אלך, ואומר: במקלו

.ÊÌÒ˜Ï eÒ‡Ï‡BM‰L ‡l‡ .ÌÒBwÏ Ï‡LÏÂ , »ƒ¿…¿ƒ¿…«≈∆»∆«≈
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,ÌÒBwÏÌÒBw‰ Ï‡ . «≈«ƒ«««¿¬»«≈
el‡ ÏkÓ ‰NÚÓ ‰NÚ Ì‡ ,BÓˆÚ Ô‰ ‡ˆBiÎÂ «¿ƒ»»«¬∆ƒ»≈¿«≈»∆

ÌÒ˜ ,'B‚Â Ba ÈÚÓ E ‡ˆnÈ ‡Ï" :Ó‡pL ,‰˜BÏ∆∆∆¡«…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈
."ÌÈÓÒ¿̃»ƒ

בעצמו.34) קסמים מעשה דרבנן,35)לעשות מלקות
שהשואל  משמע , לא) ל"ת המצוות", ("ספר רבינו מדברי 
קוסם  בך... ימצא "לא של: הלאו בכלל אינו לקוסם
שם  כתב  וכן בו. לשואל ולא עצמו לקוסם שעיקרו קסמים",

מאד". מגונה לקוסם השאלה "אבל המנויים 36)מפורש:
הקודמת. בהלכה

.ÁÌÈzÚ È˙B el‡ ?ÔBÚÓ e‰ÊÈ‡ÌÈÓB‡L , ≈∆¿≈≈¿≈ƒƒ∆¿ƒ
˙eÈ‚Ëˆ‡aÌBÈ !Ú ÈBÏt ÌBÈ !BË ÈBÏt ÌBÈ : ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«

˙ÈBÏÙ ‰L !˙ÈBÏÙ ‰Î‡ÏÓ Ba ˙BNÚÏ Èe‡ ÈBÏt¿ƒ»«¬¿»»¿ƒ»»¿ƒ
!ÈBÏt „Ï Ú ÈBÏt L„Á B‡…∆¿ƒ«¿»»¿ƒ

ועונתה 37) מלשון: - מעונן והשעות. העתים את המחשבים
וזמן. עת שפירושו: י ), כא, (שמות יגרע  חכמת 38)לא

להגיד  המתפארים בלע "ז) (אסטרולוגיה שמים הוברי 
שמה  רבינו וחושב  ומהלכם. הכוכבים מעמד פי  על עתידות
זה  - מעונן? איזהו סה:) (סנהדרין עקיבא רבי  שאמר
פי על - וכו' לצאת יפה היום ואומר: ושעות עתים המחשב 

אומר. הוא איצטגנינות

.Ë‡l‡ ,‰NÚÓ ‰NÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÔBÚÏ eÒ‡»¿≈««ƒ∆…»»«¬∆∆»
ÔÈn„Ó ÌÈÏÈÒk‰L ÌÈÊk‰ Ô˙B‡ ÚÈ„B‰Èc Ô‰L ƒ«»«¿»ƒ∆«¿ƒƒ¿«ƒ∆≈ƒ¿≈

ÈtÓ ‰NBÚ‰ ÏÎÂ .ÌÈÓÎÁ È„Â ˙Ó‡¡∆¿ƒ¿≈¬»ƒ¿»»∆ƒ¿≈
˙eÈ‚Ëˆ‡‰˙Ú‰ B˙B‡a B˙ÎÈÏ‰ B‡ BzÎ‡ÏÓ ÔeÎÂ , »ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈¿«¿¬ƒ»¿»≈

ÈB‰ eÚwL‰˜BÏ ‰Ê È‰  ÌÈÓL:Ó‡pL , ∆»¿¿≈»«ƒ¬≈∆∆∆∆¡«
ÊÁB‡‰ ÔÎÂ ."eBÚ˙ ‡Ï"‰n„Óe ,ÌÈÈÚ‰ ˙‡ …¿≈¿≈»≈∆»≈«ƒ¿«∆

‰NÚ ‡Ï ‡e‰Â ,ÔB‰n˙ ‰NÚÓ ‰NBÚL ÌÈ‡B‰ ÈÙaƒ¿≈»ƒ∆∆«¬≈ƒ»¿…»»
ÔBÚÓ ÏÏÎa ‰Ê È‰ ‰˜BÏÂ ,. ¬≈∆ƒ¿«¿≈¿∆

לשיטתו 39) בזה נאמן רבינו הכוזב . בדמיונם לחשוב  טועים
שמים  הוברי  שחכמת מ "ז), פ "ד, (ע "ז המשנה בפירוש
דבריו: ואלה ממש, בה ואין היא הבל חכמת (אסטרולוגיה)
עד  גדול פיתוי  בזה נפתים בני ֿאדם שרוב  יודע  שאני  "לפי 
דברים  שהם חושבים דתנו, מבני  החסידים הטובים, כי 
יודעים  ואינם התורה; מצד אסורים שהם אלא אמיתיים,
שלא  בתורה ונצטוינו וכוזבים, בטלים דברים שהם
כי להעיר, וראוי  הכזב ". על אותנו שהזהירה כמו לעשותם,
ומביא  זה בנידון מאריך קעט ) יו"ד, הטור (על יוסף " ה"בית
פ "ז  לסוף  יוסף " ה"נימוקי  את גם ובתוכם שונים מקורות
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בכלל  בכוכבים" "חוזים שאין היא: שדעתם דסנהדרין,
שיגן  לה': חסיד כל יתפלל זאת ועל ומעוננים, מנחשים
שלא  הזהירו רז"ל אבל והמזלות. הכוכבים מגזירת עליו
קיג:): (פסחים ואמרו הדברים, באלו מחשבתו אדם ישים
שנאמר: - בכוכבים)? (חוזים בכלדיים שואלים שאין מניין
כדעת  הטור ודעת יג). יח , (דברים אלהיך ד' עם תהיה תמים

האיצטגנינים.40)הרמב "ם. עצת פי  מז,41)על (ישעיה
ו"הוברי חלק . גזר, והוראתו: בערבית, מקורו - הבר ֵַָָֹֹיג).
השמים  את ומחלקים הגוזרים האסטרולוגים הם שמים"
הכוכבים. מעמד פי  על עתידות להגיד ומתימרים למחלקות
שם). (עיין גזור. מלשון: פירשו כנראה, הרד"ק , וגם

בודה 42) אלא שאינו עצמו המעונן אבל מעשה, עשה שהרי 
באזהרה  אלא אינו - ממש מעשה עושה ואינו ומכזב  דברים

לוקה. דברים 43)ואינו ומראה להטים מעשה העושה
המציאות. בטבע  את 44)שאינם להטיו במעשי  מטעה

- והרואים במעשיו; ממש שיש לחשוב  הרואים דמיון
התפעל  - מדמה לנקד: ייתכן ואולי  הוא. שכן להם כמדומה
מדמה  "כאדם וכן: כדין. ד' אות לפני  תֿההתפעל בחסרון

ה"ו). פ "ב , דעות (הלכות כועס " ואינו נגזר 45)כועס 
האוחז  זה - מעונן? איזהו וכמאמרם: עינים, העצם: משם
אינם  שהחכמים רבינו, וסובר סה:). (סנהדרין העינים את
המחשב  זה - תעוננו" "לא האומר: עקיבא רבי  על חולקים
הוא  ולפיכך דבריו, על הם מוסיפים אלא ושעות, עתים
עתים  מחשב  דרכים: בשתי  "מעונן" של האיסור את מבאר

(כסף ֿמשנה). עינים בו 46)ואוחז שאין שלאו פי  על ואף 
כאילו  ומראה העינים את אוחז אלא אינו שהרי  הוא, מעשה
"אחיזת  של הדבר בעצם אבל כלום, עושה ואינו עושה הוא
ומטעה  בסנוורים הרואים עיני  את מכה שהוא העינים"
אל  להטיו מוציא הוא שבאמצעותו מעשה ויש יש אותם,

(כס  לוקה הוא זה להטים מעשה ועל - לקמן הפועל "מ ,
ה"טו).

.ÈBÁ e‰ÊÈ‡ÔBLÏ ÔÈ‡L ÌÈ„a a„nL ‰Ê ? ≈∆≈∆∆¿«≈ƒ¿»ƒ∆≈»¿
ÌÚÔÈÚ Ì‰Ï ÔÈ‡Â,B˙eÏÎÒa BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÓe , «¿≈»∆ƒ¿»«¬∆««¿¿ƒ¿

,ÌÈÓB‡ Ô‰L „Ú ;ÔÈÏÈÚBÓ ÌÈc‰ Ô˙B‡L∆»«¿»ƒƒƒ«∆≈¿ƒ
BÈ‡ ,˜Ú‰ ÏÚ B‡ LÁp‰ ÏÚ CÎÂ Ck ÓB‡‰L∆»≈»»»««»»«»«¿»≈
Ô‰Óe .˜Bf BÈ‡ ,LÈ‡‰ ÏÚ CÎÂ Ck ÓB‡‰Â ,˜ÈfÓ«ƒ¿»≈»»»«»ƒ≈ƒ≈∆
‡ˆBiÎÂ ÚÏÒ B‡ ÁzÙÓ a„nL ˙Úa B„Èa ÊÁB‡ ≈¿»¿≈∆¿«≈«¿≈«∆«¿«≈
ÊÁ‡L BÓˆÚ BÁ‰Â .eÒ‡ Ïk‰ ,el‡‰ ÌÈ„«¿»ƒ»≈«…»¿«≈«¿∆»«
elÙ‡ ,Beac ÌÚ ‰NÚÓ ‰NÚL B‡ ÌeÏÎ B„Èa¿»¿∆»»«¬∆ƒƒ¬ƒ
‡ˆnÈ ‡Ï" :Ó‡pL ,‰˜BÏ ‰Ê È‰  BÚaˆ‡ ‰‡‰∆¿»¿∆¿»¬≈∆∆∆∆¡«…ƒ»≈
,„Ïa ÌÈc Ó‡ Ì‡ Ï‡ ."Á ÁÂ ,'B‚Â E¿¿¿…≈»∆¬»ƒ»«¿»ƒƒ¿«
;ÌeÏÎ B„È ‰È‰ ‡ÏÂ ,L‡ ‡ÏÂ Úaˆ‡ ‡Ï „È‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ…∆¿«¿……¿…»»¿»¿
‡e‰Â ,˙BÏBw‰ Ô˙B‡ aÁ‰ ÂÈÏÚ Ó‡L Ì„‡ ÔÎÂ¿≈»»∆»«»»««»»«¿
B˙B‡ ÔÈkÓ  ‰‡‰ ‰Ê BÏ LiL ‰n„Óe ÂÈÙÏ LBÈ≈¿»»¿«∆∆∆»∆¬»»«ƒ

˙ecÓ ˙kÓÏÎÂ .aÁ‰ ˙eÏÎÒa ÛzzLpL ÈtÓ , «««¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ¿««»¿»
‡Ï ,ÌÈÚÎÓ‰ ,ÌÈpLÓ‰ ˙BÓM‰Â ˙BÏBw‰ Ô˙B‡»«¿«≈«¿Àƒ«¿…»ƒ…

Ì˙B‡ ÔÈ‡ ËÈ‰ Ì‚Â ,eÚÈ. »≈¿«≈≈≈»

יח ,47) (דברים חבר וחובר בך... ימצא לא תורה: שאמרה
כב .):48)י ֿיא). (סוטה שאמרו כמו בעלמא, הברות אלא

ידע  ולא מלמל (המכשף  אמר מאי  ידע  ולא מגושא רטין
רטן. ורטין תרגומו: - חבר" "וחובר שמלמל). מה ְְָָבעצמו
הרבה  המחבר זה - חבר חובר מפרשים: מרבותינו רבים
רש"י גם פירש וכן אחד. למקום ואוספם ועקרבים נחשים
רבינו  ודברי  סה:). (סנהדרין חז"ל דברי  סמך על התורה על

(מכות, בתוספתא סמוכים שם:מוצאים שמצינו פ "ד)
פירוש  דעתו שלפי  הבהמה", ואת האדם את "החובר
יזיקו  שלא הבהמה ועל אדם על לוחש שהוא הדברים:

ומובן.49)וכדומה. מלקות 50)תוכן לא  אבל
שאין  לאו על לוקין אין כי  אחת, חסר ארבעים מדאורייתא:

טז.). (מכות מעשה ה).51)בו י , (ירמיה הכתוב  כלשון

.‡ÈÏÚ LÁÏÏ zÓ ,LÁ B‡ ˜Ú BÎLpL ÈÓƒ∆¿»«¿»»»À»ƒ¿…«
˙aLa elÙ‡Â ,‰ÎÈLp‰ ÌB˜ÓBzÚc MÈÏ È„k , ¿«¿ƒ»«¬ƒ¿«»¿≈¿«≈«¿

,ÌeÏk ÏÈÚBÓ c‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;BaÏ ˜fÁÏe¿«≈ƒ««ƒ∆≈«»»ƒ¿
BzÚc Ûh˙ ‡lL È„k ,BÏ eÈz‰ ,‡e‰ ÔkÒÓe ÏÈ‡B‰ƒ¿À»ƒƒ¿≈∆…ƒ»≈«¿

ÂÈÏÚ. »»

בטלה.52) בשיחה בו להרבות פחד 53)שאסור מרוב 
קא.). (סנהדרין מותר - נפש פיקוח  ומשום וצער;

.È‰kn‰ ÏÚ LÁBl‰ÔÎÂ ,‰Bz‰ ÔÓ ˜eÒÙ ‡B˜Â «≈«««»¿≈»ƒ«»¿≈
‰BzŒÙÒ ÁÈpn‰Â ,˙ÚaÈ ‡lL ˜BÈz‰ ÏÚ ‡Bw‰«≈««ƒ∆…ƒ»≈¿««ƒ«≈∆»

ÔLÈiL ÏÈLa ÔËw‰ ÏÚ ÔÈlÙ˙ B‡Ì‰Ï È„ ‡Ï  ¿ƒƒ««»»ƒ¿ƒ∆ƒ«…«»∆
ÏÏÎa Ô‰L ‡l‡ ,ÌÈBÁÂ ÌÈLÁÓ ÏÏÎa Ì‰L∆≈ƒ¿«¿«¬ƒ¿¿ƒ∆»∆≈ƒ¿«
˙‡eÙ ‰B˙ Èc ÔÈNBÚ Ô‰L ,‰Bza ÌÈÙBk‰«¿ƒ«»∆≈ƒƒ¿≈»¿«
eÈ‰ÈÂ" :Ó‡pL ,˙BLÙ ˙‡eÙ ‡l‡ ÔÈ‡Â ,Ûeb¿≈»∆»¿«¿»∆∆¡«¿ƒ¿
BÓÊÓe ÔÈ˜eÒÙ ‡wL ‡Èa‰ Ï‡ ."ELÙÏ ÌÈiÁ«ƒ¿«¿∆¬»«»ƒ∆»»¿ƒƒ¿
˙BvÓ ÏˆpÈÂ Ô˙‡È˜ ˙eÎÊ ÂÈÏÚ Ô‚zL È„k ,ÌÈl‰zÓƒ¿ƒƒ¿≈∆»≈»»¿¿ƒ»»¿ƒ»≈ƒ»

zÓ ‰Ê È‰  ÌÈ˜ÊpÓe. ƒ¿»ƒ¬≈∆À»

שהיו 54) ויש המכה. לרפואת כסגולה לחשים דברי 
התורה  מן בפסוקים גם זו לתכלית לפעמים משתמשים

צ .). ה"ב ).55)(סנהדרין פ "ו, שבת כמו 56)(ירושלמי ,
פסוקים  קורא שהיה טו:), (שבועות בריב "ל שמצינו
אמר: עצמו שהוא פי  על אף  שנתו, לפני  תהלים ממזמורי 
בדברי להשתמש אבל תורה"; בדברי  להתרפאות ש"אסור
צריכים  וכן מותר. - להינזק  שלא הגנה אמצעי  בתור תורה
תינוק  על ספרֿתורה להניח  ש"אסור רבינו: דברי  לפרש
כשהוא  אבל כבר; שחלה אחרי  אלא אינו שיישן", בשביל
שלא  הגנה אמצעי  בתור אלה, בכגון להשתמש מותר בריא

(כסף ֿמשנה). יחלה

.‚ÈÌÈ˙n‰ Ï‡ LBc e‰ÊÈ‡˙‡ ÈÚn‰ ‰Ê ? ≈∆≈∆«≈ƒ∆««¿ƒ∆
˙Bw‰ ˙Èa ÔÏÂ CÏB‰Â ,BÓˆÚ˙Ó ‡BiL È„k , «¿¿≈¿»¿≈«¿»¿≈∆»≈

Ì‰L ,ÌÈÁ‡ LÈÂ .ÂÈÏÚ Ï‡MM ‰Ó BÚÈ„BÈÂ ÌBÏÁa«¬¿ƒ«∆»«»»¿≈¬≈ƒ∆≈
,ÌÈc ÌÈÓB‡Â ,ÌÈÚe„È ÌÈLeaÏÓ ÌÈLBÏ¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
‡BiL È„k ,ÔcÏ ÌÈLÈÂ ,‰Úe„È ˙Ë˜ ÔÈÈË˜Óe«¿ƒƒ¿…∆¿»ƒ≈ƒ¿«»¿≈∆»
Ïk :c ÏL BÏÏk .ÌBÏÁa BnÚ tÒÈÂ ÈBÏt ˙Ó≈¿ƒƒ«≈ƒ«¬¿»∆»»»
:Ó‡pL ,‰˜BÏ ,BÚÈ„BÈÂ ˙n‰ ‡iL È„k ‰NBÚ‰»∆¿≈∆»…«≈¿ƒ∆∆∆¡«
."ÌÈ˙n‰ Ï‡ L„Â ,'B‚Â ÈÚÓ E ‡ˆnÈ ‡Ï"…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈∆«≈ƒ
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המתים 57) אל ודורש בך... ימצא לא תורה: שאמרה
י ֿיא). יח , סה:).58)(דברים (סנהדרין

.„È:Ó‡pL ,ÈBÚcÈ ÏÚa B‡ B‡ ÏÚa Ï‡LÏ eÒ‡»ƒ¿…««««ƒ¿ƒ∆∆¡«
."ÈÚcÈÂ B‡ Ï‡LÂ ,'B‚Â ÈÚÓ E ‡ˆnÈ ‡Ï"…ƒ»≈¿«¬ƒ¿¿…≈¿ƒ¿…ƒ

‰ÏÈ˜Òa ÔÓˆÚ ÈBÚcÈÂ B‡ ÏÚaL ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ, ƒ¿≈»»≈∆««¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ»
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰‰Ê‡a  Ô‰a Ï‡Lp‰Â. ¿«ƒ¿»»∆¿«¿»»«ƒ«««¿

‰˜BÏ  ÔÓ‡Ó ÈÙk ‰NÚÂ ÂÈNÚÓ Ôek Ì‡Â. ¿ƒƒ≈«¬»¿»»¿ƒ«¬»»∆

(ספרא,59) הידעונים ואל האובות אל תפנו אל ואזהרתם:
השווה פ "ט ). לז.קדושים ל"ת המצוות", ולא 60)"ספר

היא  שהשאלה ששאל, בזה מעשה עשה שלא מפני  מלקות,
בעלמא. דברים מעשה.61)רק  בו שיש לאו כל כדין

.ÂË‰ÏÈ˜Ò iÁ  ÛMÎÓ‰‰NÚÓ ‰NÚL ,‡e‰Â . «¿«≈«»¿ƒ»¿∆»»«¬≈
ÌÈÙLÎÌÈÈÚ‰ ˙‡ ÊÁB‡‰ Ï‡ .‰‡iL ,‡e‰Â , ¿»ƒ¬»»≈∆»≈«ƒ¿∆«¿∆

˙ecÓ ˙kÓ ‰˜BÏ  ‰NÚ ‡Ï ‡e‰Â ‰NÚLÈtÓ ; ∆»»¿…»»∆«««¿ƒ¿≈
‰Ê Â‡lL"E ‡ˆnÈ ‡Ï" ÏÏÎa ÛMÎÓa Ó‡pL ∆»∆∆∆¡«ƒ¿«≈ƒ¿«…ƒ»≈¿

‡e‰ ÔÈcŒ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙‰Ê‡Ï ÔzpL Â‡ÏÂ ,‡e‰ÔÈ‡Â , ¿»∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ."‰iÁ˙ ‡Ï ‰ÙMÎÓ" :Ó‡pL , ƒ»»∆∆¡«¿«≈»…¿«∆

נג.).62) מלאה 63)(סנהדרין שדה שהיתה כגון:
בכשפים. כולה ליקטה והוא כאילו 64)קישואים שהראה

זזו  לא שהקישואים בעוד הקישואים, את מלקט  הוא
משום 65)ממקומם. עקיבא רבי  כדברי  ממש, מלקות ולא

חייב ; - ליקט  אחד קישואים: לוקטים "שנים יהושע : רבי 
את  האוחז חייב ; - מעשה העושה פטור. - ליקט  ואחד

סז). (שם, פטור" - את 66)העינים ומפרש הולך רבינו
ממלקות. פטור הוא מדוע  בך...67)הטעם ימצא לא

י ). יח , (דברים ומכשף  ומנחש מעונן קסמים קוסם
לא 68) "מכשפה שנאמר: (שם), בסקילה המכשף  שדין

חייב  שאינו בשעה אפילו לוקין אין כזה לאו ועל תחיה",
משום  אבל עינים. באחיזת רק  מכשף  שהוא כאן כמו מיתה,
לעיל  אמרנו כבר שהרי  לפטרו אין מעשה" בו שאין "לאו

מעשה. בה יש עינים שאחיזת ובעל 69)(ה"י ) יג:). (מכות
בו  כשהתרו היא, כאן רבינו שכוונת לומר עלינו כרחנו
לאו  שזה מפני  ממלקות, פטור הוא ואז "מכשף " משום
משום  בו כשהתרו אבל הוא; ביתֿדין מיתת לאזהרת שניתן
את  אוחז כשהיה התורה מן מלקות חייב  הוא אז "מעונן"
למעלה  כמבואר מעשה, בו שיש לאו שהוא היות העינים,

(כסף ֿמשנה). עיין ט ). (הלכה

.ÊËÌÈ„eÌ‰Â ,Ô‰ ÊÎÂ ˜L Èc ÔlÎ el‡‰ ¿»ƒ»≈À»ƒ¿≈∆∆¿»»≈¿≈
ÈÈB‚Ï ÌÈBÓ„w‰ ÌÈÎBÎ È„BÚ Ô‰ eÚË‰L∆ƒ¿»∆¿≈»ƒ««¿ƒ¿≈

e‚‰iL È„k ˙Bˆ‡‰,Ï‡NÈÏ Èe‡ ÔÈ‡Â .Ô‰ÈÁ‡ »¬»¿≈∆ƒ¿¬«¬≈∆¿≈»¿ƒ¿»≈
‡ÏÂ ,el‡ ÌÈÏ‰a CLn‰Ï ,ÌÈÓkÁÓ ÌÈÓÎÁ Ì‰L∆≈¬»ƒ¿À»ƒ¿ƒ»≈«¬»ƒ≈¿…
‡Ï Èk" :Ó‡pL ,Ô‰a ˙ÏÚBz LiL Ï ÏÚ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬«≈∆≈∆∆»∆∆∆¡«ƒ…
ÌÈBb‰ Èk" :Ó‡Â ,"Ï‡NÈa ÌÒ˜ ‡ÏÂ ˜ÚÈa LÁ««¿«¬…¿…∆∆¿ƒ¿»≈¿∆¡«ƒ«ƒ
Ï‡Â ÌÈÚÓ Ï‡ Ì˙B‡ LBÈ ‰z‡ L‡ ‰l‡‰»≈∆¬∆«»≈»∆¿…¿ƒ¿∆

‡Â ,eÚÓLÈ ÌÈÓÒ˜ÔÈÓ‡n‰ Ïk .'B‚Â "ÔÎ ‡Ï ‰z …¿ƒƒ¿»¿«»…≈¿»««¬ƒ
˙Ó‡ Ô‰L BaÏa MÁÓe ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈca«¿»ƒ»≈¿«≈»∆¿«≈¿ƒ∆≈¡∆
ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡  Ô˙Ò‡ ‰Bz‰ Ï‡ ,‰ÓÎÁ „e¿«»¿»¬»«»¬»»«≈»∆»ƒ

ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰ ÏÏÎe ,˙Úc‰ ÈÒÁÓe ÌÈÏÎq‰«¿»ƒ≈«¿≈«««ƒ¿««»ƒ¿«¿«ƒ
‰ÓÏL ÔzÚc ÔÈ‡LÈÓÈÓ˙e ‰ÓÎÁ‰ ÈÏÚa Ï‡ . ∆≈«¿»¿≈»¬»«¬≈«»¿»¿ƒ≈

ÌÈc‰ el‡ ÏkL ,˙Bea ˙BÈ‡a eÚ„È ˙Úc‰«««≈¿ƒ¿»¿∆»≈«¿»ƒ
,Ï‰Â e‰z ‡l‡ ,‰ÓÎÁ Èc ÌÈ‡ ‰B˙ ‰Ò‡L∆»¿»»≈»ƒ¿≈»¿»∆»…»∆∆
˙Ó‡‰ ÈÎc Ïk eLËÂ ˙Úc‰ ÈÒÁ Ô‰ eÎLÓpL∆ƒ¿¿»∆«¿≈«««¿»¿»«¿≈»¡∆
Ïk ÏÚ ‰È‰Ê‰Lk ‰B˙ ‰Ó‡ ‰Ê ÈtÓe .ÔÏÏ‚aƒ¿»»ƒ¿≈∆»¿»»¿∆ƒ¿ƒ»«»

ÌÈÓz" :ÌÈÏ‰‰ el‡."EÈ‰Ï‡ '‰ ÌÚ ‰È‰z ≈«¬»ƒ»ƒƒ¿∆ƒ¡…∆

  

    

נחלקו  "אלוקי ה '  ע תהיה   תמי" הפסוק  בפירוש 
על  כללי  כציווי  פירשו   " שהרמב ." והרמב  " הרמב
שהוא  ומכיו הקב "ה , ציוויי  כל  קיו שכולל הדעת שלימות

עצמה . בפני  כמצוה  אותו  מנה  לא   כולל ציווי
בהשגותיו  " הרמב ח.)אבל מ "ע העשי במני מנאו (סהמ "צ 

לשיטתו  כי  וכו '" יתבר עמו   תמי לבנו  להיות "שנצטווינו 
עוסק   מכל־מקו האמונה , על כללי  בציווי  שמדובר  הג
לשנות  ביכולתו  "אשר ית' באמונתו   מסויימי  בפרטי
דברי  אצל לחקור צרי אי שלכ כו '  הכוכבי מערכות

עתידות.
היינו  בתמימות", עמו  התהל" פירש  בחומש  ורש "י 

. חרי ואינו  בקי  שאינו   כת להתנהג
     

למיניהם.70) וכשפים נחש דברי  וכל וידעוני , אוב 
בית 71) כל וינהו מלשון: אחריהם. ויימשכו שיתגעגעו

כניקוד  בנפעל ניקדנוהו ב ). ז, (שמואלֿא ה' אחרי  ישראל
כהן) יהונתן לר' (באיגרתו שרבינו פי  על ואף  המקרא,

אחריו". "הנוהים בקל: בו פירוש 72)השתמש השווה
מ "ז). פ "ד, (ע "ז לרבינו חז"ל 73)המשנה אמרו וכן

(חוזים  בכלדיים שואלים שאין מניין קיג:): (פסחים
בו  בוטח  היה כלומר: וגו', תהיה תמים שנאמר: בכוכבים)?

(רשב "ם). לך הבאות והנולדות הקורות בכל

    
שהנשים 1) מצוותֿעשה הזקן; וגילוח  הראש הקפת דיני 

מהן; וכו'.פטורות קעקע  כתובת דיני 

.‡È˙‡t ÔÈÁl‚Ó ÔÈ‡ÔÈNBÚ eÈ‰L BÓk L‡‰ ≈¿«¿ƒ«¬≈»…¿∆»ƒ
ÌÈÎBÎ È„BÚ˙‡t eÙÈw˙ ‡Ï" :Ó‡pL , ¿≈»ƒ∆∆¡«…«ƒ¿«

‰‡Ùe ‰‡t Ïk ÏÚ iÁÂ ."ÌÎL‡Ál‚Ó‰ CÎÈÙÏ . …¿∆¿«»«»≈»≈»¿ƒ»«¿«≈«
ÂÈÚ„ˆ ÈL‰˜BÏ  ˙Á‡ ‰‡˙‰Â ˙Á‡ ˙a elÙ‡ , ¿≈¿»»¬ƒ¿«««¿«¿»»««∆

Ïk ÚN ÁÈpÓe „Ïa ˙B‡t‰ Ál‚Ó‰ „Á‡ .ÌÈzL¿»ƒ∆»«¿«≈««≈ƒ¿««ƒ«¿«»
„Á‡k L‡‰ Ïk Ál‚Ó‰ „Á‡Â ,L‡‰‰˜BÏ ,, »…¿∆»«¿«≈«»»…¿∆»∆
ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .˙B‡t‰ Ál‚Â ÏÈ‡B‰LÈ‡a ? ƒ¿ƒ««≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ

Álb˙n‰ LÈ‡ Ï‡ ,Ál‚Ó‰‰˜BÏ BÈ‡Œ‡l‡ , «¿«≈«¬»ƒ«ƒ¿«≈«≈∆∆»
ÚiÒ ÔkŒÌ‡ÔËw‰ ˙‡ Ál‚Ó‰Â .Ál‚ÓÏ‰˜BÏ. ƒ≈ƒ««¿«≈«¿«¿«≈«∆«»»∆

והאוזנים.2) העינים שבין הרקות, שתי  על הצומח  השער
(הלכה 3) ולקמן כאן, הפאות גילוח  איסור את מנמק  רבינו
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וכהניהם  העכו"ם שדרך "מפני  הזקן: גילוח  איסור את ז)
קפא  סי ' יו"ד הטור עוררים. עליו יצאו זה ועל - כן" לעשות
ולא  בתורה לא נזכר לא (כלומר: מפורש!" אינו "וזה כותב :
מצות  כי  למצוות, טעם לבקש צריכים אנו ואין בתלמוד)
מגן  ה"ביתֿיוסף " ומרן טעמה". נדע  לא אם אף  עלינו המלך
"שכל  מעילה: הלכות בסוף  שגילה דעתו ועל רבינו על שם
שלא  ומה לאמרו: עלינו - טעם בה למצוא שנוכל מצוה
ומה  וכו'. השגתנו" לקוצר הדבר נייחס  - טעם בה נמצא
משום  טעם בהם נותן שרבינו והזקן. הפיאות לגילוח  שנוגע 
מתוך  למד שזה - ה"ביתֿיוסף " אומר - כוכבים" "עבודת
בחוקת  המדברים ושלאחריהם שלפניהם הכתובים סמיכות
לא  קעקע  "וכתובת תעוננו", ולא תנחשו "לא כמו: העכו"ם,
לא  "ובחוקותיהם מטעם הגילוח  איסור גם שבודאי  תתנו",
("ספר  רבינו שמדברי  (שם): כותב  והב "ח  הוא. תלכו"
שכך  לו, נתברר ספרים שמפי  רואים, מג) ל"ת המצוות",
הוא  וכן עבודהֿזרה. לשם עושים וכמריהם העכו"ם היו
שקרא  כפי  מנהגם היה שכך לז): ח "ג, (מו"נ בספרו מעיד
כדי כאן, המצוה בטעם זה כל כתב  ורבינו בספריהם. הרבה
הראש  בהקפת המפורש הלאו שמלבד האזהרה: להגדיל
תלכו". לא "ובחוקותיהם משום: גם עובר הוא והזקן,

והשמאלית.4) שבין 5)הימנית הפנים חלק  רקותיו.
תרגומו: כו) ה, (שופטים רקתו וחלפה והאזנים. העינים

בצדיעה. סכתא הפאות.6)אעברת גם עמו ויחד
נז:).7) (נזיר הקפה שמה: הראש כל שלוקה.8)שהקפת
אחרים.9) ידי  הראב "ד 10)על מעשה. עשה לא שהרי 

- עשה שמדעתו כיון לוקה, שאינו אף ֿעלֿפי  ואומר: משיג
מרן  אולם לאו. על הוא דוחה עובר ה"כסף ֿמשנה" בעל

עובר  שהוא לומר שייך דלא לי  נראה יותר ואומר: זאת
לו  אמר אם ואפילו כלל. מעשה עשה שלא  כיון בלאו,
עבירה. לדבר שליח  אין הלא - ראשו פאת לו להקיף  למגלח 

גם 11) שניהם: ואז למגלח , והמציאן שערותיו שהזמין
כ:). (מכות חייבים הניקף  וגם ֿ 12)המקיף  בר שאינו

על 13)עונשין. אף  תקיפו", "לא תורה: כשהזהירה כי 
נז:). (נזיר הזהירה הקטן פאות

. ‰Álb˙pL B‡ LÈ‡‰ L‡ ˙‡t ‰ÁlbL ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿»¿«…»ƒ∆ƒ¿«¿»
‰eËt‡ÏÂ ÌÎL‡ ˙‡t eÙÈw˙ ‡Ï" :Ó‡pL , ¿»∆∆¡«…«ƒ¿«…¿∆¿…

'˙ÈÁLz Ï'a BLiL Ïk  "E˜Ê ˙‡t ˙ÈÁL˙ «¿ƒ¿«¿»∆…∆∆¿¿««¿ƒ
,'˙ÈÁLz Ï'a dÈ‡L ,‰M‡Â ;'ÛÈwz Ï'a BpLÈ∆¿¿««ƒ¿ƒ»∆≈»¿««¿ƒ

'ÛÈwz Ï'a dÈ‡ ,Ô˜Ê dÏ ÔÈ‡L ÈÙÏCÎÈÙÏ . ¿ƒ∆≈»»»≈»¿««ƒ¿ƒ»
ÌÈ„Ú‰ÌÈeÒ‡ ,Ô˜Ê Ì‰Ï LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,.‰Ùw‰a »¬»ƒƒ¿≈»∆»»¬ƒ¿«»»

ל"נתגלחה":14) "גילחה" בין הפרש ויש ממלקות.
על  מוזהר הניקף  שהרי  אסורה, אבל פטורה היא - כשגילחה
אף  ומותרת פטורה היא - וכשנתגלחה להקיפו: ואסור הקפה
פטורה  סתם: כתב  יחד, עירבם שרבינו ומפני  לכתחילה.

זקן.15)(כסף ֿמשנה). לו שיש איש (קידושין 16)כגון:
- פאת שוה": מ "גזירה גם זה ללמוד הוסיפו ושם לה:).
את  תשחית "ולא ישראל: בסתם כאן נאמר אהרן. מבני  פאת
- יגלחו" לא זקנם "ופאת אהרן: בבני  ונאמר זקנך", פאת
בפרשה  אמורים אהרן" "בני  שהרי  פטורות, נשים להלן מה
ולא  קיצר ורבינו פטורות. נשים כאן אף  אהרן", "בנות ולא

(כסף ֿמשנה). שוה" ה"גזירה את אף 17)הזכיר כנענים,
בהן, חייבות שנשים במצוות אלא חייבים שאינם פי  על

ד.). (חגיגה במסכת כמו 18)כמבואר לפטרם יסוד אין כי 
מהן, בזה הם ועדיפים זקנך", "פאת עלֿידי  הנשים שנפטרו

(כסף ֿמשנה). זקן להם ויש הואיל

.‚‡Ï ˙BˆÓ Ïk„Á‡Â ÌÈL‡ „Á‡ ,‰BzaL ‰NÚ˙Œ »ƒ¿…«¬∆∆«»∆»¬»ƒ¿∆»
ÌÈiÁ ÌÈLÏ'e 'ÛÈwz Ï'e '˙ÈÁLz Ïa'Ó ıeÁ , »ƒ«»ƒƒ««¿ƒ««ƒ«
Ô‰Î ‡nhÈÔÓfÓ ‡È‰L ‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÎÂ .'ÌÈ˙nÏ ƒ«»…≈«≈ƒ¿»ƒ¿«¬≈∆ƒƒ¿«

ÔÓÊÏ‰È„z dÈ‡Â˙BeËt ÌÈL ,LecwÓ ıeÁ , ƒ¿«¿≈»¿ƒ»»ƒ¿ƒƒ
ÌBi‰‰vÓ ˙ÏÈÎ‡Â ,ÁÒt‰ ÈÏÈÏa˙ÏÈÎ‡Â , ««¬ƒ««»¿≈≈«∆««¬ƒ«

B˙ËÈÁLe ÁÒt‰Ï‰˜‰Â ,‰ÁÓNÂ ,ÌÈLp‰L , «∆«¿ƒ»¿«¿≈¿ƒ¿»∆«»ƒ
.˙BiÁ«»

מכל 19) יעשו כי  אשה או איש שנאמר: לה.). (קידושין
לאיש  אשה הכתוב  השוה - ו) ה, (במדבר האדם חטאות

שבתורה. עונשים היטמאות 20)לכל של באזהרה כי 
אהרן" "בנות ולא כתיב  אהרן" "בני  א) כא, (ויקרא למתים

לה:). (קידושין נשיהם וקלֿוחומר קבועות 21)- בשעות
במשך  קבועים וזמנים ימים או ולילה), (יום היממה במשך
גרמא. שהזמן מצותֿעשה נקראת: כזאת מצוה השנה.

שעה.22) ובכל עת בכל הוקשה 23)תמיד, התורה כל כי 
תהיה  למען ידך... על לאות והיה ככתוב : תפילין, למצוות
תפילין  שמצות וכשם ט ). יג, (שמות בפיך ה ' תורה
ביום  אלא נוהגת שאינה היא, גרמא שהזמן "מצותֿעשה
הימנה  פטורות ונשים ומועד, בשבת ולא בחול בלילה, ולא
ותפילין  פטורות. נשים גרמא שהזמן מצותֿעשה כל כך -
ולימדתם  כתוב : תורה. מתלמוד - פטורות? שנשים מנין
בנותיכם. ולא "בניכם", - יט ) יא, (דברים בניכם את אותם
ידכם  על לאות אותם וקשרתם כתוב : מזה למעלה וסמוך
כך  תורה, מתלמוד פטורות שנשים כשם להגיד: - יח ) (שם,

לד.). (קידושין מתפילין פטורות שהוא 24)הן שבת של
חייבות  "נשים חז"ל: אמרו וכן גרמא. שהזמן מצותֿעשה
יום  את זכור שנאמר: כ:), (ברכות תורה" דבר היום בקידוש
כתוב : השניות ובדיברות ח ): כ, (שמות לקדשו השבת
כל  הוא: וכלל יב ). ה, (דברים לקדשו השבת יום את שמור
(ע "ז  בלאֿתעשה אלא אינו - ואל פן השמר, שנאמר: מקום
לא  הוא השבת" יום את "שמור הציווי : זה, ולפי  נא:).
מלאכה  תעשה "לא כמו לאֿתעשה, מצות אלא מצותֿעשה
נשים, ואחד אנשים אחד ל"ת, ומצוות - השבת" ביום
שישנו  "כל שם): (ברכות, חכמינו אמרו ולפיכך חייבים.
של  בשמירה ישנן שנשים ומפני  בזכירה". ישנו בשמירה,
יום  את "זכור של בזכירה גם ישנן מלאכה", כל תעשה "לא
היין. על אותו שזוכרים היום קידוש שהוא לקדשו", השבת

עליו 25) תאכל לא בתורה: כתוב  מג:): (פסחים כמבואר
כל  - ג) טז, (דברים מצות עליו תאכל ימים שבעת חמץ ,
והנשים, מצה. באכילת ישנו חמץ ", תאכל ב "בל שישנו
על  חייבות - ל"ת שהיא חמץ  אכילת על והוזהרו הואיל

מצה. חובת 26)אכילת אין הפסח  ימי  שאר בכל כי 
חמץ . אכילת של איסור רק  יש מצה: שנאמר 27)אכילת

יד), יב , (שמות השה על תכוסו נפשות במכסת פסח : בקרבן
צא:). (פסחים במשמע  אשה גם - מצות 28)"נפשות"
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קמב                
         

בחג  קיים היה שביתֿהמקדש בזמן מתקיימת היתה הקהל
בתורה: כמפורש השמיטה, שנת מקץ  את הסוכות הקהל

יב ). לא, (דברים וגו' והנשים האנשים שמחת 29)העם,
וגו' ובתך ובנך אתה בחגך ושמחת בתורה: כמפורש  החג,

יד). טז, (שם

.„ÌeËÓËÒBÈ‚Bc‡Â˜ÙÒ Ô‰ È‰ ,ÔÈ˙B  À¿¿«¿¿ƒ¬≈≈»≈¿ƒ
LÈ‡‰ ÈÓÁ Ô‰ÈÏÚ‰M‡‰ ÈÓÁÂ,ÌB˜Ó ÏÎa ¬≈∆»¿≈»ƒ¿»¿≈»ƒ»¿»»

Ïka ÌÈiÁÂÔÈ˜BÏ ÌÈ‡  eÚ Ì‡Â .. ¿«»ƒ«…¿ƒ»¿≈»ƒ

המין.30) הבדל את בו להבחין שאין טמטם. אטם, משורש
אנדרו,31) לזכר: קוראים ביוונית ונקבות. זכרות לו שיש

נזכרים  שניהם "אנתרופי "). ערך ("הערוך", גינוס  ולנקבה:
מ "א). פ "ב , חגיגה מ "ה: פ "א, (ביכורים אם 32)במשנה

אשה. או וב "בל 33)איש תקיף " ב "בל להתחייב 
בכל  וכן למת, יטמא" ב "בל - הם כהנים ואם תשחית":
מ "ב ). פ "ד, (ביכורים כמבואר גרמא, שהזמן המצוות

עם 34) בנחלה חולק  שאינו אנשים, עם מתייחד שאינו
(שם, כמבואר וכיו"ב , המקדש בקדשי  אוכל ואינו הבנים

ונשים.35)מ "ג9. הספק 36)כאנשים  על לוקים שאין

(שם).

.‰,dL‡ ˙‡t Ál‚Ï ˙zÓ ‰M‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»ƒ»À∆∆¿«≈«¿«…»
‰eÒ‡ ‡È‰ È‰elÙ‡Â ;LÈ‡‰ L‡ ˙‡t Ál‚Ï ¬≈ƒ¬»¿«≈«¿«…»ƒ«¬ƒ

ÔË˜.‰‡t BÏ Ál‚Ï dÏ eÒ‡ , »»»»¿«≈«≈»

תקיף 37) בבל אינה גופה והיא הואיל לוקה, אינה אבל
(כס "מ ). מדרבנן רק  הוא עונשים.38)והאיסור בר שאינו

.ÂÌÈÓÎÁ B e˙ ‡Ï ,ÌÈÚ„va ÌÈÁÈpnL BÊ ‰‡Ùe≈»∆«ƒƒ«¿»ƒ…»¿¬»ƒ
˙BÁt ÁÈpÓ BÈ‡L ,eÈ˜fÓ eÚÓLÂ .eÚLƒ¿»«¿ƒ¿≈≈∆≈«ƒ«»

˙BÚN ÌÈÚa‡ÓËwÏÏ zÓe .˙B‡t‰ ≈«¿»ƒ¿»À»¿«≈«≈
Ú˙a ‰˙ÁL‰ ‡l‡ Ò‡ ‡Ï ;ÌÈtÒÓa. ¿ƒ¿»«ƒ…∆¡«∆»«¿»»¿»«

(בית 39) שערות מארבעים פחות יהיה לא הפאה שרוחב 
קפא). יו"ד, טור לדברי41)לגזוז.40)יוסף , המקור

חייב  "אינו שם: שמפורש מ "ג), מכות (תוספתא, הוא רבינו
הראש  שהקפת "היראים", וכפירוש בתער". שיקיפנו עד
תקיפו  לא לזו: זו סמוכות ששתיהן הזקן מהשחתת נלמדת
- כז) יט , (ויקרא זקנך פאת את תשחית ולא ראשכם פאת

המלך). (עבודת בהשחתה זו אף  בהשחתה, זו מה

.ÊÌ˜Ê ˙ÈÁL‰Ï ‰È‰ ÌÈÎBÎ È„BÚ È‰k Cc. ∆∆…¬≈¿≈»ƒ»»¿«¿ƒ¿»»
LÈ ˙B‡t LÓÁÂ .Ô˜f‰ ˙ÈÁL‰Ï ‰B˙ ‰Ò‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿»»¿«¿ƒ«»»¿»≈≈∆

ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏ :BaÔBzÁz‰ ÈÁÏe ,ÔÎÂ ,ÔÈÓiÓ ¿ƒ»∆¿¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈
Ô˜f‰ ˙ÏaLÂ ,Ï‡ÓNÓ‰‡t Ïk ÏÚ ‰˜BÏÂ . ƒ¿…¿ƒ…∆«»»¿∆«»≈»

‰‡ÙeBÈ‡Â .LÓÁ ‰˜BÏ  ˙Á‡k Ôlk ÔÏË Ì‡Â . ≈»¿ƒ¿»»À»¿««∆»≈¿≈
˙‡ ˙ÈÁL˙ ‡ÏÂ" :Ó‡pL ,Ú˙ epÁl‚iL „Ú iÁ«»«∆¿«¿∆¿««∆∆¡«¿…«¿ƒ≈
Ì‡ CÎÈÙÏ .‰˙ÁL‰ Ba LiL Áelb  "E˜Ê ˙‡t¿«¿»∆ƒ«∆∆«¿»»¿ƒ»ƒ

B˜Ê ÁlbÌÈtÒÓaeËt ,‰˜BÏ Álb˙n‰ ÔÈ‡Â . ƒ«¿»¿ƒ¿»«ƒ»¿≈«ƒ¿«≈«∆
ÚiÒiL „ÚLÈ Ì‡ ,d˜Ê ˙ÈÁL‰Ï ˙zÓ ‰M‡Â . «∆¿«≈«¿ƒ»À∆∆¿«¿ƒ¿»»ƒ∆

‰eËt  LÈ‡‰ Ô˜Ê ‰˙ÈÁL‰ Ì‡Â .Ô˜fa ÚN dÏ. »≈»«»»¿ƒƒ¿ƒ»¿«»ƒ¿»

כמו 42) קישוט , היה "וזה מד: ל"ת המצוות", "ספר השוה

יגלחו  שהם עכו"ם גלחי  בקישוט  היום מפורסם שהוא
טריה 43)זקנם". חמור לחי  ובמקרא: לצדעים. המחובר

נקבה. טו), טו, הסנטר 44)(שופטים חיבור מקום זה
מ "ה). פ "ג, מכות (הרע "ב , צדדיו משני  השער 45)לעצם

הסנטר. לא 46)שעל בתורה: נאמר לא כי  כ.), (מכות
ופאה, פאה כל על לחייב  - זקנך" "פאת אלא זקנך, תשחית

מד). ל"ת המצוות", ("ספר רבינו שאינם 47)כדברי 
(רש"י ). עיקר בצד השער את החותך כתער משחיתים

(כס "מ ).48) לכתחילה אף  השער 49)ומותר את וימציא
אסורה.50)למגלח . אבל

.ÁÚ˙a BÁl‚Ï zÓ ,‰ÙN‰ÏÚL ÚN‰ ‡e‰Â ; «»»À»¿«¿¿««¿«≈»∆«
‰ÙN‰ ÔÓ ÏcÏ„Ó‰ ÚN‰ ÔÎÂ ,‰BÈÏÚ‰ ‰ÙN‰ b««»»»∆¿»¿≈«≈»«¿À¿»ƒ«»»

zÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰BzÁz‰e‚‰ ‡Ï , ««¿»¿««ƒ∆À»…»¬
Ál‚È ‡l‡ ,B˙ÈÁL‰Ï Ï‡NÈ‡lL „Ú ,B˙ˆ˜ ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆»¿««¿»«∆…

‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ kÚÈ. ¿«≈¬ƒ»¿ƒ»

יח .).51) (מ "ק  הזקן גילוח  משום בו אל 52)ואין חוזר
הזקן 53)השפם. בגילוח  כמו במספרים, אלא בתער לא

קפא). יו"ד שם).54)(ב "ח , (מ "ק ,

.ËÈÁM‰ ˙Èa ÔB‚k ,Ûeb‰ ‡MÓ ÚN‰ ˙Ú‰ «¬»««≈»ƒ¿»«¿≈«∆ƒ
ÈcÓ ‡l‡ ,‰Bz‰ ÔÓ eÒ‡ BÈ‡ ,‰ÂÚ‰ ˙Èe≈»∆¿»≈»ƒ«»∆»ƒƒ¿≈

ÌÈÙBÒ‰na .˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,BÈÚn‰Â . ¿ƒ¿««¬ƒ«ƒ«««¿«∆
‡l‡ B˙B‡ ÔÈÈÚÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ¿»∆≈«¬ƒƒ∆»
Ï‡ ;ÌÈL Ôewz BÓˆÚ Ôw˙È ‡lL È„k ,ÌÈL»ƒ¿≈∆…¿«≈«¿ƒ»ƒ¬»
Ì‡ ,ÌÈL‡Â ÌÈLp‰ ÚN‰ ÔÈÈÚnL ÌB˜Óa¿»∆«¬ƒƒ«≈»«»ƒ«¬»ƒƒ

B˙B‡ ÔÈkÓ ÔÈ‡ ,ÈÚ‰‡L ÚN ÈÚ‰Ï zÓe . ∆¡ƒ≈«ƒÀ»¿«¬ƒ¿«¿»
ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈtÒÓa ÌÈÈ‡. ≈»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»»

השכם.55) מול הידים לאצילי  שמתחת  (נזיר 56)השקע 
ולתקן  להתקשט  לאיש ואסור נשים מקישוטי  שזה מפני  נט .)
להעבירו. לו אסור במספרים ואפילו נשים: בתיקוני  עצמו

פ "ב ).57) (ע "ז, בר"ן שהובאת גאון שרירא רב  דעת היא
שעלֿכלֿפנים  משמע  - אותו" מכים "אין רבינו: ומדברי 

איסור. האנשים 58)ישנו מנהג שאין במקום אפילו
מובא  הגאונים ובשם המלך). (עבודת אבריהם שער להעביר
ועד  מראשו שערו: כל שמגלח  "שמי  מיימוניות") ב "הגהות
- וביתֿהערוה ביתֿהשחי  שער גם לגלח  לו מותר - רגליו

לו". הוא ניוול אלא יפוי , זה שאין

.È‰cÚ˙ ‡ÏÈ„Ú ‰M‡ÌÈNzL ÔB‚k ,LÈ‡‰ …«¿∆ƒ»¬ƒ»ƒ¿∆»ƒ
ÔBÈL LaÏ˙ B‡ ,ÚBÎ B‡ ˙ÙˆÓ dL‡a‡ˆBiÎÂ ¿…»ƒ¿∆∆«ƒ¿«ƒ¿¿«≈

LÈ‡k dL‡ ÁlbzL B‡ ,BÈ„Ú LÈ‡ ‰cÚÈ ‡ÏÂ . ∆¿««…»¿ƒ¿…«¿∆ƒ¬ƒ
‰Ê ÈÏÁÂ ÔÈBÚˆ È„‚a LaÏiL ÔB‚k ,‰M‡ ƒ»¿∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ«¬ƒ»»

ÌÈÓÈNÓ ÔÈ‡Â ÌÈÏk‰ Ô˙B‡ ÔÈLBÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈¿ƒ»«≈ƒ¿≈¿ƒƒ
LÈ‡ .‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰  ÌÈL ‡l‡ ÈÏÁ‰ B˙B‡«¬ƒ∆»»ƒ«…¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ
 LÈ‡ È„Ú ‰˙„ÚL ‰M‡Â ,‰M‡ È„Ú ‰„ÚL∆»»¬ƒƒ»¿ƒ»∆»¿»¬ƒƒ

ÔÈ˜BÏ,˙BÁM‰ CBzÓ ˙BÏ ˙BÚN ËwÏÓ‰ . ƒ«¿«≈¿»¿»ƒ«¿…
B˜fÓ B‡ BL‡Ó‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰ÚN ËwÏiMÓ , ≈…ƒ¿»ƒ∆¿«≈«¬»««∆

 BÁL BÚN Úˆ Ì‡ ÔÎÂ .‰M‡ È„Ú ‰„ÚL ÈtÓƒ¿≈∆»»¬ƒƒ»¿≈ƒ»«¿»»
‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰Ï ÚN ÚaˆiMÓÌeËÓË . ƒ∆ƒ¿«≈»¿»»««∆À¿
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קמג                 
         

ÛËBÚ BÈ‡ ÒBÈ‚Bc‡ÂBL‡ Ál‚Ó ‡ÏÂ ,‰M‡k ¿«¿¿ƒ≈≈¿ƒ»¿…¿«≈«…
LÈ‡k.‰˜BÏ BÈ‡ ,ÔÎ ‰NÚ Ì‡Â ; ¿ƒ¿ƒ»»≈≈∆

תתקשט .59) עדיך 60)לא הורד מלשון: האיש, קישוטי 
ה). לג, (שמות נז.):61)מעליך (נזיר בןֿיעקב  אליעזר כר'

לא  שנאמר: למלחמה? זין בכלי  תצא שלא לאשה מניין
מתרגם  וכן ה). כב , (דברים אשה על גבר כלי  יהיה
אתתא. על דגבר זין תיקון יהא לא אונקלוס :

אנדרוגינוס :62) על שם שנאמר מ "ב ) פ "ד, (ביכורים
בתספורת  אסורה שאשה משמע  - כאנשים" "ומסתפר
(יו"ד  הגר"א מציין רבינו לדברי  הזה המקור את אנשים.
ראשה. שתגלה או הנוסח : תימן ובכתב ֿיד ח ). ס "ק  קפב ,

וחליתה 63) נזמה ותעד כמו: חליה, או חלי , תכשיט : שם
טו). ב , ילבש 64)(הושע  לא שבתורה: ל"ת על שעברו

כב , (דברים אשה על גבר כלי  יהיה ולא אשה, שמלת גבר
כ:).65)ה). מכות (רש"י , אשה בנויי  (שם).66)מתנאה
(67 ֿ (כסף  שחורות מתוך לבנות שערות ממלקט  נלמד זה

מתלבש.68)משנה). לגלח 69)אינו לה אסור האשה כי 
(ביכורים, במסכת אבל למעלה. כמבואר כאיש, ראשה
"ומסתפר  הוא: הנוסח  זו, להלכה המקור ששם פ "ב ),
תימן  בכתב ֿיד אולם רבינו. מדברי  ההיפך וזה כאנשים"
משום  אותו מכסה אלא - כאיש" ראשו מגלה "ולא הנוסח :

כאשה. צניעות

.‡ÈBz ‰eÓ‡‰ Ú˜Ú˜ ˙˙k‰ÏÚ ËNiL ,‡e‰ ¿…∆«¬«»¬»«»∆ƒ¿…«
ÏBÁk ‰ËÈN‰ ÌB˜Ó ‡lÓÈÂ ,BNaB‡ BÈ„ B‡ ¿»ƒ«≈¿«¿ƒ»¿¿

ÌÈBÚˆ ‡LÌÈÓLB‰Ì"ekÚ‰ ‚‰Ó ‰È‰ ‰ÊÂ . ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿∆»»ƒ¿«»«
ÔÈÓLBL‡e‰L ,ÓBÏk ,ÌÈÎBk ˙„BÚÏ ÔÓˆÚ ∆¿ƒ«¿»«¬«»ƒ¿«∆

ÌLiL ˙ÚÓe .d˙„BÚÏ ÌLÓe dÏ eÎÓ „Ú∆∆»»À¿»«¬»»≈≈∆ƒ¿…
ÌB˜Ó ‰ÊŒÈ‡a ËNiL Á‡ ÔÈÓLB‰ ÌÈcÓ „Á‡a¿∆»ƒ¿»ƒ»¿ƒ««∆ƒ¿…¿≈∆»

˙k .‰˜BÏ  ‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,Ûeb‰ ÔÓ‡ÏÂ ƒ«≈ƒ≈ƒ»∆»«¿…
 ‰ËÈNa ˙Î ‡ÏÂ Úˆa ÌLL B‡ ,Úˆa ÌL»«¿∆«∆»«¿∆«¿…»«ƒ¿ƒ»
˙˙Îe" :Ó‡pL ,Ú˜Ú˜ÈÂ zÎiL „Ú ,eËt»«∆ƒ¿…ƒ«¬≈«∆∆¡«¿…∆

"Ú˜Ú˜ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .˙BÎa ?‰Ê Ï‡ , «¬««∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¬»∆
ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,iÁ BÈ‡ ,B eÚ˜Ú˜Â BNa e˙kL∆»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿≈«»∆»ƒ≈

‰NÚÓ ‰NÚiL È„k ,ÚiÒ‰NÚ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ; ƒ«¿≈∆«¬∆«¬∆¬»ƒ…»»
.‰˜BÏ BÈ‡ ,ÌeÏk¿≈∆

כח ).70) יט , (ויקרא בכם תתנו לא קעקע  וכתובת
עיניהן.71) את בו כוחלות שנשים כא.).72)צבע  (מכות
ניכר.73) חותם 74)שרישומם להיות עצמם את שמסמנים

מוקדשים. הם לעכו"ם כי  הכל שיכירו בבשרם: תמיד ברית
וקעקע .76)שרט .75) כתובת שתיהן: שצריכים משמע 
בעצמו.78)שלוקה.77) ורושם כותב  כשהוא
(כסף ֿמשנה).79) הראש הקפת מדין נלמד זה שדין כנראה

.È˙n‰ ÏÚ ˙Á‡ ‰ËÈN ËBN‰:Ó‡pL ,‰˜BÏ , «≈¿ƒ»««««≈∆∆∆¡«
„Á‡Â Ô‰k „Á‡  "ÌÎNa ez˙ ‡Ï LÙÏ ËNÂ"¿∆∆»∆∆…ƒ¿ƒ¿«¿∆∆»…≈¿∆»

Ï‡NÈB‡ ÌÈ˙Ó LÓÁ ÏÚ ˙Á‡ ‰ËÈN ËN . ƒ¿»≈»«¿ƒ»«««»≈≈ƒ
LÓÁ ‰˜BÏ  „Á‡ ˙Ó ÏÚ ˙BËÈN LÓÁ,‡e‰Â ; »≈¿ƒ«≈∆»∆»≈¿

˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ B e˙‰L. ∆ƒ¿«»««¿∆»

אבל80) אצל 81)וצער.מתוך גם מפורש זה לאו שהרי 
וגם  ה), כא, (ויקרא שרטת ישרטו לא ובבשרם כהנים:

כח ). יט , (שם -82)בישראל לנפש" "ושרט  שנאמר:
(שם): דרשו וכן כ:). (מכות ונפש נפש כל על לחייבו
ושריטה. שריטה כל על לחייב  - לנפש" "ושרט 

אבל 83) כאן: ידובר זו אחר זו שריטות חמש כששרט 
אח  בבת אצבעותיו בחמש אותן חמש,כששרט  לוקה - ת

אצל  בסמוך כמבואר אחת, פעם אלא בו התרו כשלא אפילו
(ה"טו). קרחה

.‚È˙Á‡ ,‰ËÈNe ‰„È„beÈ‰L ÌLÎe .‡È‰ ¿ƒ»¿ƒ»««ƒ¿≈∆»
,Úv‰ ÈtÓ Ì‰È˙Ó ÏÚ ÌNa ÌÈËBN Ì"ekÚ‰»«¿ƒƒ¿»»«≈≈∆ƒ¿≈«««

ÔÈÏBÁ eÈ‰ CkÌÈÎBk ˙„BÚÏ ÔÓˆÚa:Ó‡pL , »»¿ƒ¿«¿»«¬«»ƒ∆∆¡«
‰Ò‡ ‰Ê Ìb  "ÌËtLÓk e„„b˙iÂ",‰B˙ «ƒ¿…¿¿ƒ¿»»«∆»¿»»

ËN ÔÈa ,˙Ó ÏÚL ‡l‡ ."e„„b˙˙ ‡Ï" :Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿…¿∆»∆«≈≈»«
ÈÏÎa :ÌÈÎBk ˙„BÚÏ ;‰˜BÏ ,ÈÏÎa ËN ÔÈa B„Èa¿»≈»«ƒ¿ƒ∆«¬«»ƒƒ¿ƒ

eËt  B„Èa ,˙e˜ÏÓ iÁ . «»«¿¿»»

ויתגודדו 84) ככתוב : בכלי , הוא ש"גדידה" פי  על אף 
ביד. היא ושריטה כח ), יח , (מל"א בחרבות כמשפטם
חייב  - לנפש" "ושרט  משום בו והתרו בכלי  גדד אם ולפיכך

משחית.85)(כסף ֿמשנה). עובדים 86)בכלי  שהיו לא
הגדידה  על סקילה חייבים היו כן שאלמלי  - בכך אותה
אצל  רחמים לעורר כדי  אלא - עבודהֿזרה עובד משום
 ֿ (כסף  המשובשת דעתם כפי  תפילתם. לקבל פסיליהם

בעכ"ום 87)משנה). תתגודדו" ש"לא פי  על אף  כלומר:
חייב . כן גם - מת על בכלי  גדד אם זאת בכל כתוב ,

כא.88) ).(מכות

.„È‰‰Ê‡ ÏÏÎeÈL eÈ‰È ‡lL ,‰ÊÔÈÈ„ŒÈz ƒ¿««¿»»∆∆…ƒ¿¿≈»≈ƒƒ
‚‰Ók ‚‰B ‰ÊÂ ‰Ê ‚‰Ók ‚‰B ‰Ê ,˙Á‡ ÈÚa¿ƒ««∆≈¿ƒ¿»∆¿∆≈¿ƒ¿»
:Ó‡pL ,˙BÏB„b ˙B˜BÏÁÓÏ ÌB‚ ‰Ê cL ,Á‡«≈∆»»∆≈¿«¬¿∆∆¡«

˙Bc‚‡ ˙Bc‚‡ eNÚ˙ ‡Ï  "e„„b˙˙ ‡Ï". …ƒ¿…¿…≈»¬À¬À

תתגודדו.89) לא "לא 90)של  האומר: אביי  כדברי 
מורים  הללו אחת, בעיר בתי ֿדינין שני  כגון: - תתגודדו"
שבכל  ולפי  יד.). (יבמות כביתֿהלל והללו כביתֿשמאי 
הכהן  דוד רבי  נדחק  רבא, לגבי  כאביי  הלכה אין מקום
חלוקים  שחבריו אחד לביתֿדין שכוונתם רבינו, דברי  לפרש
להיות: וצריך הדמיון כ' פה שחסר וייתכן בדעותיהם.
כגון: (שם): האומר וכרבא בתי ֿדינין", כשני  יהיו "שלא
ופלג  כביתֿשמאי  מורים (חציו) פלג אחת, בעיר ביתֿדין
 ֿ (כסף  מותר - אחת בעיר בתי ֿדינים שני  אבל כביתֿהלל:

תגודו 91)משנה). לא או תגודדו, לא כתוב : שלא מפני 
אגודות  ליעשות שלא גם מזה למדו תתגודדו", "לא אלא -

(שם). שונות כתות אגודות,

.ÂË‡ÏÂ" :Ó‡pL ,‰˜BÏ ,˙n‰ ÏÚ ‰Á˜ ÁBw‰«≈«»¿»««≈∆∆∆¡«¿…
„Á‡Â Ï‡NÈ „Á‡ ."˙ÓÏ ÌÎÈÈÚ ÔÈa ‰Á˜ eÓÈN»̇ƒ»¿»≈≈≈∆»≈∆»ƒ¿»≈¿∆»

˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ ,˙n‰ ÏÚ ËNL Ô‰k. …≈∆»«««≈≈∆∆»∆»
‰˜BÏ ,„Á‡ ˙Ó ÏÚ ˙BÁ˜ LÓÁ B‡ Úa‡ ÁBw‰«≈««¿«»≈¿»«≈∆»∆
‰Á˜ Ïk ÏÚ B e˙‰L ,‡e‰Â ;˙BÁw‰ ÔÈÓk¿ƒ¿««¿»¿∆ƒ¿«»»¿»

ÌÒ B‡ B„Èa ÁBw‰ „Á‡ .‰Á˜ÂÏÈaË‰ B‡ , ¿»¿»∆»«≈«¿»¿«ƒ¿ƒ
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BL‡a ˙BÓB˜Ó ‰MÓÁa ÌÁÈp‰Â ÌÒa ÂÈ˙BÚaˆ‡∆¿¿»¿«¿ƒƒ»«¬ƒ»¿¿…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÁ˜ LÓÁ Á˜Â ÏÈ‡B‰  ˙Á‡ ˙a¿«««ƒ¿»«»≈¿»««ƒ
ÔÈ‡a ÔlÎ È‰L ,LÓÁ ‰˜BÏ ,˙Á‡ ‰‡˙‰ ‡È‰L∆ƒ«¿»»««∆»≈∆¬≈À»»ƒ

˙Á‡kL‡‰ Ïk ÏÚ iÁÂ .,ÌÈÈÚ‰ ÔÈk ¿««¿«»«»»…¿≈»≈«ƒ
eÚL ‰nÎÂ ."ÌL‡a ‰Á˜ eÁ˜È ‡Ï" :Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿¿»¿»¿…»¿«»ƒ

ÒÈ‚k BL‡Ó ‰‡iL È„k ?‰Áw‰ÈÏa Èet «»¿»¿≈∆≈»∆≈…ƒ¿ƒ»¿ƒ
.ÚN≈»

יקרחו 92) לא בכהנים: ונאמר הואיל לומר: תטעה שלא
ולא  סתם: בתורה ונאמר ה), כא, (ויקרא בראשם קרחה
זה  לפי  א), יד, (דברים למת עיניכם בין קרחה תשימו
לוקה  "אינו אומר: הוא לפיכך - שתים הכהנים יתחייבו

אחת". השער.93)אלא את המשירה חריפה משחה
כ:).94) קרחה 95)(מכות תשימו ולא שכתוב : פי  על אף 

קרחה  שוה' ב 'גזירה אנו לומדים שם), (דברים, עיניכם בין
בראשם  קרחה יקרחו לא בהם: שכתוב  מכהנים קרחה -
כ:). (מכות הראש כל שערות על לחייב  - ה) כא, (ויקרא

כמבואר 96) שערות, ושש כשלשים ושיעורו: הפול, כחצי 
מ "א. פ "ו, נגעים במסכת

.ÊËÏÙpL B˙Èa ÏÚ BNa ËBN‰ B‡ BL‡ ÁBw‰«≈«…«≈ƒ¿»«≈∆»«
‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â ,eËt  Ìi ‰ÚaËpL B˙ÈÙÒ ÏÚÂ¿«¿ƒ»∆ƒ¿¿»«»»¿≈∆∆»

˙n‰ ÏÚÌÈÎBk ˙„BÚÏ ËBN‰ B‡ ,„Ïa. ««≈ƒ¿««≈«¬«»ƒ
‰ËÈN ËBN‰Â ,BÁ ÏL BL‡a ‰Á˜ ÁBw‰«≈«»¿»¿…∆¬≈¿«≈¿ƒ»
,BÁ ÏL BNa Ú˜Ú˜ ˙˙k ˙Bk‰Â ,BÁ Naƒ¿«¬≈¿«≈¿…∆«¬«ƒ¿»∆¬≈
Ô‰ÈL ,ÔÈ„ÈÊÓ Ô‰ÈML ÔÓÊa  ÚiÒÓ BÁ ‰È‰Â¿»»¬≈¿«≈«ƒ¿«∆¿≈∆¿ƒƒ¿≈∆

ÔÈ˜BÏÌ‰ÈMÓ „ÈÊn‰  „ÈÊÓ „Á‡Â ‚‚BL „Á‡ ; ƒ∆»≈¿∆»≈ƒ«≈ƒƒ¿≈∆
.eËt ‚‚BM‰Â ‰˜BÏ∆¿«≈»

כ:).97) (ה"יג),98)(מכות לעיל כמבואר בכלי , ודווקא
(מעשה  גם פירש וכן בכלי : שהיא הגדידה על רק  שחייב 

פ "ג).99)רוקח ). מכות (תוספתא,

ה'תשע"ט  תשרי ח' שני יום 


 

B‡ËÁÓ ‡ËBÁ‰ eLiL ‡e‰Â ,˙Á‡ ‰NÚŒ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿∆»«≈≈∆¿
.‰cÂ˙ÈÂ '‰ ÈÙÏƒ¿≈¿ƒ¿«∆

 dÏÏ‚a dnÚ ÌÈ‚p‰ ÌÈwÚÂ BÊ ‰ÂˆÓ e‡e≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒƒ»ƒ¿»»
:el‡ ÌÈ˜Ùaƒ¿»ƒ≈

  
שמתכפרות 1) עבירות דברים; ווידוי  התשובה, מעלת

שמתכפרות  ועבירות בתשובה) כשחוזרים (מיד בשעתן
זמן. לאחר

.‡ ‰NÚ˙Œ‡Ï ÔÈa ,‰NÚ ÔÈa  ‰BzaL ˙BˆÓ Ïk»ƒ¿∆«»≈¬≈≈…«¬∆
‰‚‚La ÔÈa ,ÔB„Êa ÔÈa ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ Ì„‡ Ú Ì‡ƒ»«»»«««≈∆≈¿»≈ƒ¿»»

‰eLz ‰NÚiLk 2B‡ËÁÓ eLÈÂ3˙BcÂ˙‰Ï iÁ ,4 ¿∆«¬∆¿»¿»≈∆¿«»¿ƒ¿«
Èk ‰M‡ B‡ LÈ‡" :Ó‡pL ,‡e‰ Cea Ï‡‰ ÈÙÏƒ¿≈»≈»∆∆¡«ƒƒ»ƒ
‰Ê  "eNÚ L‡ Ì˙‡hÁ ˙‡ ecÂ˙‰Â .'B‚Â eNÚÈ«¬¿¿ƒ¿«∆«»»¬∆»∆

ÌÈc ÈecÂ5?ÔÈcÂ˙Ó „ˆÈk .‰NÚ ˙ÂˆÓ ‰Ê ÈecÂ . ƒ¿»ƒƒ∆ƒ¿«¬≈≈«ƒ¿«ƒ
È˙‡ËÁ ,ÌM‰ ‡p‡ :ÓB‡6È˙ÈÂÚ ,7ÈzÚLt ,8EÈÙÏ ≈»»«≈»»ƒ»ƒƒ»«¿ƒ¿»∆

ÈzLe ÈzÓÁ È‰Â ,CÎÂ Ck È˙ÈNÚÂ9,ÈNÚÓa ¿»ƒƒ»»»«¬≈ƒ«¿ƒ…¿ƒ¿«¬«
ÊBÁ ÈÈ‡ ÌÏBÚÏe10.ÈecÂ ÏL BwÚ e‰ÊÂ ;‰Ê „Ï ¿»≈ƒ≈¿»»∆¿∆ƒ»∆ƒ

‰Ê È‰  ‰Ê ÔÈÚa CÈ‡Óe ˙BcÂ˙‰Ï ‰an‰ ÏÎÂ¿»««¿∆¿ƒ¿««¬ƒ¿ƒ¿»∆¬≈∆
˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ÈÏÚa ÔÎÂ .ÁaLÓ11ÔÈ‡ÈnL ˙Úa , ¿À»¿≈«¬≈«»«¬»¿≈∆¿ƒƒ
ÔB„Ê ÏÚ B‡ Ô˙‚‚L ÏÚ Ô‰È˙Ba˜12tk˙Ó ÔÈ‡  »¿¿≈∆«ƒ¿»»«¿»≈ƒ¿«≈
)‰eLz eNÚiL „Ú Ìa˜a Ô‰Ï13ÈecÂ ecÂ˙ÈÂ »∆¿»¿»»«∆«¬¿»¿ƒ¿«ƒ

ÔÎÂ ."‰ÈÏÚ ‡ËÁ L‡ ‰cÂ˙‰Â" :Ó‡pL ,ÌÈc¿»ƒ∆∆¡«¿ƒ¿«»¬∆»»»∆»¿≈
ÔÈ‡  ˙e˜ÏÓ ÈiÁÓe ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓ ÈiÁÓ Ïk»¿À»≈ƒ≈ƒ¿À»≈«¿≈
‰eLz eNÚiL „Ú ,Ô˙i˜Ï B‡ Ô˙˙ÈÓa Ô‰Ï tk˙Óƒ¿«≈»∆¿ƒ»»ƒ¿ƒ»»«∆«¬¿»

ecÂ˙ÈÂ14 BBÓÓ ˜Èfn‰Â BÁa ÏBÁ‰ ÔÎÂ . ¿ƒ¿«¿≈«≈«¬≈¿««ƒ»
BÈ‡ ,BÏ iÁ ‡e‰M ‰Ó BÏ ÌlML ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ≈«∆«»≈
,ÌÏBÚÏ ‰Êk ˙BNÚlÓ eLÈÂ ‰cÂ˙iL „Ú tk˙Óƒ¿«≈«∆ƒ¿«∆¿»ƒ«¬»∆¿»

L"Ì„‡‰ ˙‡hÁŒÏkÓ" :Ó‡p15. ∆∆¡«ƒ»«…»»»

תורתו.2) ואל ה' אל הרעה מדרכו לשוב  בליבו כשיגמור
לעשותו.3) יוסיף  ולהביע 4)שלא חטא כי  בפיו להודות

זה. על חרטתו ולפרש 5)את לפרוט  צריך שהמתוודה
בשפתיו. חטאו תחטא 6)את כי  נפש ככתוב : בשגגה,

ב ). ד, (ויקרא  תיכרת 7)בשגגה היכרת שנאמר: בזדון,
לא). טו, (במדבר בה עוונה ההיא להכעיס ,8)הנפש

(מלכיםֿב  בי  פשע  מואב  מלך שנאמר: כמו ובמעל, במרד
שכן  לו:), (יומא הכבד אל הקל מן הוא הוידוי  וסדר ז). ג,
ועוינו, חטאנו בוידויו: שאמר בדניאל הכתוב : לשון מצינו

ה). ט , (דניאל ומרדנו בושתי9)הרשענו הכתוב : מעין
ו). ט , (עזרא אליך פני  אלוקי , להרים, ונכלמתי 

ח ,10) פרק  יומא (ירושלמי , עושה" איני  - שעשיתי  "וכשם
ז). אשם.11)הלכה או חטאת קרבן להביא שנתחייבו

על 12) שבאה העדות שבועת חטאת גזלות, אשם כגון:
על  אלא באים אינם הקרבנות שרוב  בעוד כשוגג; הזדון
סז). עמוד שגגות (הלכות המצוות" "מניין ראה השוגג.

יג.).13) כל 14)(שבועות שם: אמרו מג:). (סנהדרין
מתווד  הבא;המומתים לעולם חלק  לו יש המתוודה שכל ים,

לה' כבוד נא שים בני , יהושע : לו שאמר בעכן מצינו שכן
אנוכי אמנה עכן: ויען (וידוי ). תודה לו ותן ישראל אלוקי 
למות, ונוטה שחלה מי  כן כמו יט ֿכ). ז, (יהושע  וגו' חטאתי 

לב .). (שבת התוודה! לו: לבין 15)אומרים שבינו ממה
(ספרי הרע  לשון ועל הגזילות ועל הגניבות על חבירו:
מראה  המצוות" וב "ספר נשא). שמעוני , בילקוט  הובא זוטא,

לפניו. שהייתה במכילתא ההלכה לכל המקור את רבינו

.ÁlzLn‰ ÈÚN16Ïk ÏÚ ‰tk ‡e‰L ÈÙÏ  »ƒ«ƒ¿«≈¿ƒ∆«»»«»
Ïk ÔBLÏ ÏÚ ÂÈÏÚ ‰cÂ˙Ó ÏB„b Ô‰k ,Ï‡NÈƒ¿»≈…≈»ƒ¿«∆»»«¿»

Ï‡NÈ17˙BBÚ ŒÏkŒ˙‡ ÂÈÏÚ ‰cÂ˙‰Â" :Ó‡pL , ƒ¿»≈∆∆¡«¿ƒ¿«»»»∆»¬
˙BÚ Ïk ÏÚ tÎÓ ÁlzLn‰ ÈÚN ."Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈»ƒ«ƒ¿«≈«¿«≈«»¬≈
ÔÈa ,ÔB„Êa ÚL ÔÈa  ˙BeÓÁ‰Â ˙Blw‰ ,‰BzaL∆«»««¿«¬≈∆»«¿»≈

Ú„B‰L ÔÈa ;‰‚‚La ÚL18BÏ Ú„B‰ ‡lL ÔÈa ,BÏ ∆»«ƒ¿»»≈∆«≈∆…«
tk˙Ó Ïk‰ 19‰NÚL ,‡e‰Â ;ÁlzLn‰ ÈÚNa20 «…ƒ¿«≈¿»ƒ«ƒ¿«≈«¿∆»»

ÈÚN‰ ÔÈ‡ ,‰eLz ‰NÚ ‡Ï Ì‡ Ï‡ .‰eLz¿»¬»ƒ…»»¿»≈«»ƒ
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Ô‰ ‰Óe ˙Blw‰ Ô‰ ‰Óe .˙Blw‰ ÏÚ ‡l‡ BÏ tÎÓ¿«≈∆»«««»≈««»≈
˙˙ÈÓ Ì‰ÈÏÚ ÔÈiÁL ,Ô‰ ˙BeÓÁ‰ ?˙BeÓÁ‰«¬«¬≈∆«»ƒ¬≈∆ƒ«

˙k B‡ ÔÈcŒ˙Èa21‡ÂL ˙ÚeLe .22˜LÂ23ŒÏÚŒÛ‡ , ≈ƒ»≈¿«»¿»∆∆««
˙BeÓÁ‰ ÔÓ Ô‰ È‰ ,˙k Ô‰a ÔÈ‡L Èt24‡Le . ƒ∆≈»∆»≈¬≈≈ƒ«¬¿»

Ì‰  ˙k Ô‰a ÔÈ‡L ‰NÚ ˙BˆÓe ‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆ƒ¿¬≈∆≈»∆»≈≈
.˙Blw‰««

י ).16) טז, (ויקרא בתורה כמפורש ביוםֿהכיפורים, לעזאזל
עמך 17) לפניך פשעו עוו, חטאו, עליו: בוידויו אומר שהיה

סו.). (יומא ישראל יום 18)בית לפני  לו שנודע  בין
ומהו? לו. נודע  שלא ובין עבירה ספק  לידי  שבא הכיפורים
שומן  של אחת חתיכות: שתי  לפניו מונחות שהיו כגון
שומן  של אם יודע  ואינו מהן אחת ואכל חלב , של ואחת
שכפרתו  מפני  תלוי ", "אשם להביא שדינו אכל, חלב  של או
חלב  או אכל, שומן אם נכון אל שידע  עד ועומדת תלוייה

לו. ונסלח  חטאת קרבן מביא הוא ואז תלוי19)- אשם
להביאו  צריך אינו יוםֿהכיפורים, לפני  הביאו לא אם זה
השעיר  ידי  על נתכפר שכבר מפני  יוםֿהכיפורים, אחר
המשתלח  השעיר אין וחטאות וודאי  אשם אבל המשתלח .
ויתכפר  יוםֿהכיפורים אחר קרבנו להביא צריך אלא - מכפר
פרק  שגגות הלכות תורה, משנה כה.; (כריתות כמבואר לו,

ט ). הלכה יב :).20)ג, (שבועות כרבי  ולא כחכמים
א).21) הלכה ח , (פרק  לקמן שנשבע 22)כמבואר כגון,

זהב , שהוא אבן של עמוד על שנשבע  הידוע : את לשנות
אבן  שהוא אבן של עמוד על כשנשבע  וכן להיפך. או

כט .). בו 23)(שבועות וכפר בידו היה חבירו שממון מי 
וכן  שקר. שבועת זו הרי  - נשבע  והוא הדיינים והשביעוהו
וכיוצא  אלה על - להיפך או אכל, ולא - שאכל כשנשבע 
יב ). יט , (ויקרא לשקר בשמי  תשבעו ולא תורה: אמרה בהן

את 24) ה' ינקה לא כי  בהן: שנאמר מפני  לט .). (שבועות
ז). כ, (שמות לשוא שמו את ישא אשר

.‚eÏ ÔÈ‡Â Ìi˜ Lc˜n‰Œ˙Èa ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈≈«ƒ¿»«»¿≈»
‰tkŒÁaÊÓ25ÌL ÔÈ‡ 26‰eLz ‡l‡27‰eLz‰ . ƒ¿««»»≈»∆»¿»«¿»

˙BÚ‰ Ïk ÏÚ ˙tÎÓ28‰NÚÂ ÂÈÓÈ Ïk ÚL elÙ‡ . ¿«∆∆«»»¬≈¬ƒ»«»»»¿»»
c ÌeL BÏ ÔÈÈkÊÓ ÔÈ‡  ‰BÁ‡a ‰eL¿̇»»«¬»≈«¿ƒƒ»»

BÚLÓ29daŒÏLkÈ ‡Ï ÚL‰ ˙ÚL" :Ó‡pL , ≈ƒ¿∆∆¡«ƒ¿«»»»…ƒ»∆»
BÓˆÚÂ ."BÚLÓ BeL ÌBÈa30ÌÈetk‰ŒÌBÈ ÏL ¿≈ƒ¿¿«¿∆«ƒƒ

ÌÈMÏ tÎÓ31tÎÈ ‰f‰ ÌBi Èk" :Ó‡pL , ¿«≈«»ƒ∆∆¡«ƒ««∆¿«≈
."ÌÎÈÏÚ¬≈∆

המכפר 25) המשתלח  השעיר וכן עלינו; יכפרו שהקרבנות
על  גם ובתשובה תשובה, בלא אפילו קלות עבירות על

ומיתה. יסורים בלי  חמורות לשון 26)עבירות דרך על
א). הלכה א, פרק  התורה יסודי  (הלכות לעיל ראה ערב .

מטומאת 27) להיטהר אחרת תחבולה ואין עצה אין כלומר:
תשובה. אלא - (הלכה 28)החטא לקמן וראה כלל, בדרך

מ :).29)ד). יום 30)(קידושין הקדוש, היום עצם
לבדה  שתשובה לאֿתעשה עבירות על מכפר הכיפורים.
ד). (הלכה בסמוך לקמן כמבואר פו.), (יומא מועילה אינה

שבים.31) לשאינם לא אבל

.„˙tÎÓ ‰eLz‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡32BÓˆÚÂ Ïk‰ ÏÚ ««ƒ∆«¿»¿«∆∆««…¿«¿
Ô‰L ˙BÚ LÈ  tÎÓ ÌÈetk‰ŒÌBÈ ÏL∆«ƒƒ¿«≈≈¬≈∆≈

ÌÈtk˙Ó33Ô˙ÚLÏ34ÌÈtk˙Ó ÔÈ‡L ˙BÚ LÈÂ , ƒ¿«¿ƒƒ¿»»¿≈¬≈∆≈ƒ¿«¿ƒ
‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏÚ Ì„‡ Ú ?„ˆÈk .ÔÓÊ Á‡Ï ‡l‡∆»¿««¿»≈«»«»»«ƒ¿«¬≈

˙k da ÔÈ‡L35„Ú ÌMÓ ÊÊ BÈ‡  ‰eL˙ ‰NÚÂ ∆≈»»≈¿»»¿»≈»ƒ»«
ÔÈÏÁBnL36,ÌÈBL ÌÈa eeL" :Ó‡ el‡e .BÏ ∆¬ƒ»≈∆¡«»ƒ»ƒ

‰t‡37‰NÚ˙Œ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ Ú ."'B‚Â ÌÎÈ˙eLÓ ∆¿»¿…≈∆¿»««ƒ¿«…«¬∆
˙k da ÔÈ‡L38 ‰eLz ‰NÚÂ ÔÈcŒ˙Èa ˙˙ÈÓ ‡ÏÂ ∆≈»»≈¿…ƒ«≈ƒ¿»»¿»
‰ÏBz ‰eLz39:Ó‡ el‡e .tÎÓ ÌÈetk‰ŒÌBÈÂ ¿»»¿«ƒƒ¿«≈»≈∆¡«

‰f‰ ÌBi Èk"40˙B˙k ÏÚ Ú ."ÌÎÈÏÚ tÎÈ ƒ««∆¿«≈¬≈∆»««»≈
ŒÌBÈÂ ‰eLz  ‰eLz ‰NÚÂ ÔÈcŒ˙Èa ˙B˙ÈÓeƒ≈ƒ¿»»¿»¿»¿

ÂÈÏÚ ÔÈ‡a‰ ÔÈeqÈÂ ,ÔÈÏBz ÌÈetk‰41BÏ ÔÈÓBb «ƒƒƒ¿ƒƒ«»ƒ»»¿ƒ
ÌÏBÚÏe .‰tk‰42„Ú ‰eÓ‚ ‰tk BÏ tk˙Ó ÔÈ‡ ««»»¿»≈ƒ¿«≈«»»¿»«

ËLa Èz„˜Ùe" :Ó‡ el‡e .ÔÈeqÈ ÂÈÏÚ e‡BiL∆»»»ƒƒ»≈∆¡«»«¿ƒ¿≈∆
ÌÈÚ‚e ÌÚLt43ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na ."ÌBÚ44? ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬»«∆¿»ƒ¬ƒ

ÌM‰ ˙‡ ÏlÁ ‡lLa45ÏlÁÓ‰ Ï‡ ;ÚL ‰ÚMa ¿∆…ƒ≈∆«≈«»»∆»«¬»«¿«≈
ŒÌBÈ ÚÈb‰Â ,‰eLz ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌM‰ ˙‡∆«≈««ƒ∆»»¿»¿ƒƒ«
 ÔÈeqÈ ÂÈÏÚ e‡e ,B˙eL˙a „ÓBÚ ‡e‰Â ÌÈetk‰«ƒƒ¿≈ƒ¿»»»»ƒƒ
‡l‡ .˙eÓiL „Ú ‰eÓ‚ ‰tk BÏ tk˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«≈«»»¿»«∆»∆»
,ÔÈÏBz ÔzLÏL ,ÔÈeqÈÂ ÌÈetk‰ŒÌBÈ ,‰eLz¿»«ƒƒ¿ƒƒ¿»¿»ƒ
,˙B‡ˆ '‰ ÈÊ‡ ‰Ï‚Â" :Ó‡pL ,˙tÎÓ ‰˙ÈÓeƒ»¿«∆∆∆∆¡«¿ƒ¿»¿»¿»¿»

‰f‰ ÔBÚ‰ tÎÈ Ì‡46"Ôe˙Óz „Ú ÌÎÏ47. ƒ¿À«∆»«∆»∆«¿À

ואופני32) המכפרת התשובה על רבינו דיבר כאן עד
דרכיה  את מבאר הוא ואילך מכאן כלל, בדרך כפרתה

ואינה 33)בפרוטרוט . תלוייה שאינה וסופית גמורה כפרה
נוספים. לגורמים עשיית 34)זקוקה בשעת תיכף 

מצה 35)התשובה. אכילת כגון: במזיד, עליה כשעוברים
בזה. וכיוצא פסחים גמורה.36)בלילי  מחילה מיד,

לכם.37) ארפא - כשתשובו תלבש 38)ומיד "לא כגון:
תלוייה 39)שעטנז". והיא גמורה כפרה נתכפר לא עדיין
עבירה 40)ועומדת. שיש למדת: הא לכן. קודם לא אבל

כיפור. יום של לעצמו עוונותיו.41)שצריכה וממרקים
יוםֿהכיפורים.42) פעמים הרבה עליו כשעברו אפילו
שעונש 43) ומסתבר: יסורים. שצריכים עבירה שיש למדת:

חמור. עוון על וחמור קל, עוון על שיסורים 44)קל
פו.). (יומא לו ומתכפר אדם של עוונותיו ממרקים

ולדעת 45) שם). (רש"י , אחרים ומחטיא חוטא היה שלא
מצוות  מכל אחת על אונס  בלא מדעתו העובר כל רבינו:
את  מחלל זה הרי  - להכעיס  נפש בשאט  בתורה האמורות

י ). הלכה ה, פרק  יסודי ֿהתורה (הלכות של 46)השם
אליו  לשוב  נביאיו ידי  על לכם קרא שה' השם: חילול
לו  צחקתם ואתם הפורענות, בוא לפני  שלימה בתשובה

שם). (רד"ק , השם חילול וזהו - ושתיתם הא 47)ואכלתם
אלא  כפרה לה שאין השם חילול והיא: עבירה, שיש למדת:

פו.). (יומא במיתה

    
ביותר;1) מקובלת התשובה זמן באיזה מהי ; גמורה תשובה
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בקשת  סדר תשובתו; בעת לפרסם החוטא צריך עבירות אלו
מחבירו. מחילה

.‡c B„ÈÏ ‡aL ‰Ê ?‰eÓ‚ ‰eLz ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ¿»¿»∆∆»¿»»»
‰NÚ ‡ÏÂ LÙe ,B˙BNÚÏ B„Èa LÙ‡Â ,Ba ÚL∆»«¿∆¿»¿»«¬»«¿…»»

‰eLz‰ ÈtÓ‰‡iÓ ‡Ï ;ÁkŒÔBÏLkÓ ‡ÏÂ. ƒ¿≈«¿»…ƒƒ¿»¿…ƒƒ¿…«
ÔÓÊ Á‡Ïe ,‰Úa ‰M‡ ÏÚ ‡aL È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«ƒ»«¬≈»¿««¿«

dnÚ „ÁÈ˙BÙeb ÁÎe da B˙‰‡a „ÓBÚ ‡e‰Â , ƒ¿«≈ƒ»¿≈¿«¬»»¿…«
da ÚL ‰È„neÏÚa e‰Ê  Ú ‡ÏÂ LÙe , «¿ƒ»∆»«»»«¿…»«∆««

˙‡ ÎÊe" :Ó‡ ‰ÓÏMM ‡e‰ .‰eÓ‚ ‰eLz¿»¿»∆¿……»«¿…∆
"EÈ˙BeÁa ÈÓÈa EÈ‡BaÈÓÈa ‡l‡ L ‡Ï Ì‡Â . ¿∆ƒ≈¿∆¿ƒ…»∆»ƒ≈

‰È‰M ‰Ó ˙BNÚÏ BÏ LÙ‡ È‡L ˙Úe B˙e˜Êƒ¿¿≈∆ƒ∆¿»«¬«∆»»
‰lÚÓ ‰eLz dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ‰NBÚ˙ÏÚBÓ , ∆««ƒ∆≈»¿»¿À»∆∆

,ÂÈÓÈ Ïk Ú elÙ‡ .‡e‰ ‰eLz ÏÚe BÏ ‡È‰ƒ««¿»¬ƒ»«»»»
Ïk  B˙eL˙a ˙Óe B˙˙ÈÓ ÌBÈa ‰eLz ‰NÚÂ¿»»¿»¿ƒ»≈ƒ¿»»
CLÁ˙Œ‡Ï L‡ „Ú" :Ó‡pL ,ÔÈÏÁÓ ÂÈ˙BBÚ¬»ƒ¿»ƒ∆∆¡««¬∆…∆¿«
Á‡ ÌÈÚ‰ eLÂ ,ÌÈÎBk‰Â Ái‰Â B‡‰Â LÓM‰«∆∆¿»¿«»≈«¿«»ƒ¿»∆»ƒ««
ÎÊ Ì‡L ,ÏÏkÓ .‰˙Èn‰ ÌBÈ ‡e‰L  "ÌLb‰«»∆∆«ƒ»ƒ¿»∆ƒ»«

BÏ ÁÏÒ  ˙eÓiL Ì„˜ LÂ B‡Ba. ¿¿»…∆∆»ƒ¿«

שלימה.2) בתשובה לחזור בלבו שגמר משום 3)מפני 
שהוא. ממי מתיירא הגוף .4)שהוא נזדמנו 5)חולשת
אחד. למקום במקרה באותו 6)יחד נמצא הוא כלומר:

העבירה. את כשעבר אז שהיה התנאים ובאותם המצב 
ומצוי7) מוצא שאתה עד "עשה קנא:): (שבת חז"ל כמאמר

בידך". ועידן חיים 8)לך בתקופת אצלו שבאה מפני 
ירא  איש אשרי  יט .): (ע "ז שאמרו וכמו בה. חפץ  כבר שאין
אלא  - אשה?! ולא איש, אשרי  - א) קיא, (תהלים ה' את

(בגבורתו). איש כשהוא תשובה שעושה מי  וכן 9)אשרי 
יגון  שמכניסים שבישראל גמורים רשעים "אלו אמרו:
עולמם  לבית שנכנסים בשעה (שמתחרטים) בלבם ואנחה
מתוך  ומתו תשובה ועשו חזרו אם - שעשו מעשים בשביל
הפסוק : על בלק , (ילקוט , הבא" עולם בני  הם תשובה,

נטיו). כנחלים

.B‡ËÁ ‡ËBÁ‰ ÊÚiL ,‡e‰ ?‰eLz‰ ‡È‰ ‰Óe«ƒ«¿»∆«¬…«≈∆¿
,„BÚ e‰NÚÈ ‡lL BaÏa Ó‚ÈÂ ,BzLÁnÓ BÈÒÈÂƒƒƒ«¬«¿¿ƒ¿…¿ƒ∆…«¬≈
ÏÚ ÌÁ˙È ÔÎÂ ."'B‚Â Bkc ÚL ÊÚÈ" :Ó‡pL∆∆¡««¬…»»«¿¿¿≈ƒ¿«≈«

L ,ÚL„ÈÚÈÂ ."ÈzÓÁ ÈeL ÈÁ‡ Èk" :Ó‡p ∆»«∆∆¡«ƒ«¬≈ƒƒ«¿ƒ¿»ƒ
˙BÓeÏÚz Ú„BÈ ÂÈÏÚ‡ËÁ‰ ‰ÊÏ eLÈ ‡lL , »»≈««¬∆…»¿∆«≈¿

„BÚ Ó‡ ‡ÏÂ" :Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ‰NÚÓÏ eÈ‰Ï‡ ¿»∆∆¡«¿……«¡…≈¿«¬≈
˙BÈÚ ÓBÏÂ ÂÈ˙ÙNa ˙BcÂ˙‰Ï CÈˆÂ ."'B‚Â eÈ„È»≈¿¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»»¿«ƒ¿»

.BaÏa ÓbL el‡≈∆»«¿ƒ

  

        

לתשובה ,  התנאי אחד  שזהו  משמע , לשונו  מפשטות
אלוקינו  עוד  נאמר "...ולא  מהפסוק  זה  על ראיה  ומביא 

לעד . הקב "ה  את עליו  שלוקח  היינו  כו '", ידינו  למעשה 
קשה : ולכאורה 

כו ' עליו  שיעיד  כזה  באופ צ"ל שהתשובה  לחדש  מניי א .
תשובתו  אי ושנה  עבר  א לפי ־זה  הרי  , לעול יחטא  שלא 
תשובה , עשה  שלא  למפרע  מילתא  אתגלי  שהרי  תשובה ,
ישוב שלא  בתשובה  תנאי  שישנו  בהלכה  מצינו  ולא 
א בחינה   עושי בי "ד  שאי מצינו  אדרבה ! . לעול

כ באופ היא  (כדלקמ).התשובה   לעול עוד  ישוב  שלא  זה 
עליו  העידו   ש "א הוא  והדי , לעדות" פסולי  הרשעי" ב .
לעדות" פסול זה  הרי  פלונית עבירה  שעשה   עדי שני 
שעשה  שיודע  עד  ידו ולא  בעדותו  ממו מוציאי ואי"
של  בעדותו  ממו להוציא  בי "ד   יכולי אי וא "כ  תשובה ",
שעשה  בי "ד  ידעו  ומניי בספק , מוטלת שכשרותו  מי 

חייו . ימי  כל למש  לעול עוד  יחטא  ולא  תשובה 
רואי כי  המציאות, היפ הוא  " לעול ישוב  ש "לא  זה  ג.
על  ממו  מוציאי ובי "ד  תשובה  שעשה  יהודי  שיש  בפועל
כשר  מוחזק  הוא  ואעפ"כ  ושנה " "עבר זמ ולאחר פיו ,

.הזמ לאותו 
הוא  עליו " "שיעיד  זו  בהלכה  כוונתו  שאי לומר, ויש 
בתשובה , דרגות כמה  מבאר  " שהרמב אלא  לעיכובא ,

תשובה . של השלימות בתכלית מדבר זו  ובהלכה 
יראת  מצד  אלא  ממש  מרצונו  שאינה  מיראה  תשובה  א :

כשגגות". לו  נעשות ו "זדונות העונש ,
כזכויות". לו  נעשו  ש "זדונות מאהבה , תשובה  ב :

בו ... שעבר דבר לידו  "בא  מאהבה  תשובה  שעשה  אחרי  ג:
יותר  נעלית שלימות והיא  התשובה .." מפני  עשה  ולא 

מאהבה . בתשובה 
תעלומות  יודע  עליו  "שיעיד  השלימות תכלית והיא  ד :

." לעול החטא  לזה  ישוב  שלא 
"ומה  אחד  בהמש הכל שכתב  הלשו שמפשטות  והג
לזה  ישוב  שלא  תעלומות יודע  עליו  שיעיד  התשובה ... היא 
להיות  צריכה  התשובה  שהתחלת משמע  ," לעול החטא 
זו  שאי י "ל האמורות השאלות מצד  אעפ"כ  זה , באופ

תשובה . של השלימות תכלית  כי ־א התשובה  התחלת
      

וארץ .10) שמים עליו המעיד כאחד לעד, לו את 11)ויקח 
ממנו. נעלם דבר שאין אל 12)ה', מחובר זה פסוק 

ולא  עוון... תשא כל אליו: אמרו ה', אל "ושובו שלפניו:
זה: על לעד יתברך אותו שלוקחים הרי  - וגו' עוד" נאמר
(לחםֿמשנה). עוון לאותו עוד נשוב  ולא עוד... נאמר שלא
ישראל  שובה הפסוק : על בילקוט  וכן כהנא, דרב  ובפסיקתא

הקב "ה:עד  לפני  ישראל "אומרים א): יד, (הושע  אלהיך ה'
עלינו? מעיד מי  תשובה, עושים אנו אם עולם! של רבונו
וקרבתי שנאמר: עד, נעשיתי  לרעה הקב "ה: להם אמר
ובנשבעים  במכשפים... ממהר עד והייתי  למשפט , אליכם
איני ולטובה ה), ג, (מלאכי  וגו' שכיר שכר ובעושקי  לשקר
אלהיך". ה' (עד) עד ישראל שובה הוי , עד?! לכם נעשה

.‚È‰ ,ÊÚÏ BaÏa Ó‚ ‡ÏÂ ÌÈ„a ‰cÂ˙n‰ Ïk»«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ¿…»«¿ƒ«¬…¬≈
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ÏBËÏ ‰ÓB„ ‰ÊıLÂ‰ÏÈh‰ ÔÈ‡L ,B„Èa ∆∆¿≈¿∆∆¿»∆≈«¿ƒ»
ıM‰ CÈÏLiL „Ú BÏ ˙ÏÚBÓ:ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ∆∆«∆«¿ƒ«∆∆¿≈≈

ÊBÚÂ ‰„BÓe"‡ËÁ‰ ˙‡ ËÙÏ CÈˆÂ ."ÌÁÈ, ∆¿≈¿À»¿»ƒƒ¿…∆«≈¿
eNÚiÂ ‰ÏB„‚ ‰‡ËÁ ‰f‰ ÌÚ‰ ‡ËÁ ‡p‡" :Ó‡pL∆∆¡«»»»»»»«∆¬»»¿»««¬

."‰Ê È‰Ï‡ Ì‰Ï»∆¡…≈»»

מטומאתו.13) שמטמא.14)להיטהר (תענית 15)מת
ומתוודה  עבירה בו שיש אדם אהבה: בר אדא רב  אמר סז.):
דומה? הוא למה לשוב ), בלבו גומר (שאינו בו חוזר ואינו
מימות  בכל שטובל פי  על שאף  בידו, שרץ  שתופס  לאדם
שטבל  כיון מידו, זרקו טבילה; לו עלתה לא - שבעולם

טבילה". לו עלתה - סאה יהודה:16)בארבעים ר' אמר
ק ). תהלים (ילקוט , "ועוזב " מנת על לפרוש 17)"ומודה"

כדעת  פו:), (יומא חטאתי  פלוני  חטא ולומר: בפיו ולבטא
כרבי פסק  תרז) סי ' (או"ח , והטור בןֿבבא. יהודה  רבי 

לפרוט . צריך דאין עקיבא,

.„ÈÙÏ „ÈÓz ˜ÚBˆ M‰ ˙BÈ‰Ï ,‰eLz‰ ÈÎcÓƒ«¿≈«¿»ƒ¿«»≈»ƒƒ¿≈
BÁÎ ÈÙk ‰˜„ˆ ‰NBÚÂ ,ÌÈeÁ˙e ÈÎa ÌM‰, «≈ƒ¿ƒ¿«¬ƒ¿∆¿»»¿ƒ…

‡ËÁL c‰ ÔÓ ‰a‰ ˜Á˙Óe‰pLÓe ,B ƒ¿«≈«¿≈ƒ«»»∆»»¿«∆
BÓL‰NÚL LÈ‡‰ B˙B‡ ÈÈ‡Â ,Á‡ È‡ :ÓBÏk , ¿¿«¬ƒ«≈¿≈ƒ»ƒ∆»»

C„Ïe ‰BËÏ Ôlk ÂÈNÚÓ ‰pLÓe .ÌÈNÚn‰ Ô˙B‡»««¬ƒ¿«∆«¬»À»¿»¿∆∆
‰ÏB‚Â ,‰LÈ˙tÎÓ ˙eÏbL ;BÓB˜nÓÈtÓ ,ÔBÚ ¿»»¿∆ƒ¿∆»¿«∆∆»ƒ¿≈

.ÁeŒÏÙLe ÂÚ ˙BÈ‰ÏÂ Úk‰Ï BÏ ˙ÓBbL∆∆∆¿ƒ»«¿ƒ¿»»¿««

מתנות 18) (הלכות ורבינו ידו. תשיג כאשר יכלתו, כפי 
מצוה  - נכסיו חמישית עד וכמה? יאמר: ה"ה) פ "ז, עניים
- מכאן פחות בינוני ; - מנכסיו מעשרה אחד המובחר; מן

רעה. ה"ב ):19)עין פ "ב , דעות (הלכות רבינו שאמר כמו
למטה  וישב  הרבה בבזיון עצמו ינהוג גבהֿלב  היה "שאם
וכיוצא  לובשיהם, את המבזות סחבות בלויי  וילבש הכל, מן

אלו". אחר.20)בדברים בשם טז:)21)להיקרא (ר"ה
אדם, של דינו גזר מקרעים דברים ארבעה יצחק : ר' אמר
- צדקה מעשה. ושינוי  השם שינוי  צעקה, צדקה, הם: ואלו
שכתוב : - צעקה ב ); י , (משלי  ממות תציל וצדקה שכתוב :
(תהלים  יוציאם" וממצוקותיהם להם בצר ה' אל "ויצעקו
את  תקרא לא אשתך "שרי  שכתוב : - השם שינוי  כח ); קז,
נתתי וגם אותה וברכתי  ונאמר: שמה. שרה כי  שרי , שמה
שכתוב : - מעשה שינוי  טו); יז, (בראשית בן לך ממנה
וגו' הרעה על האלהים וינחם מעשיהם... את האלהים "וירא
ויאמר  שכתוב : - מקום שינוי  אף  אומרים: ויש י ). ג, (יונה
(בראשית  גדול לגוי  ואעשך מארצך... לך לך אברם אל ה'

א). לז:).22)יב , (סנהדרין

.‰ÂÈÚLt ÚÈ„BÈÂ ÌÈaa ‰cÂ˙iL ,MÏ ÏB„b ÁLÂ¿∆«»«»∆ƒ¿«∆»«ƒ¿ƒ«¿»»
ÌÈÁ‡Ï BÁ ÔÈÏ BÈaL ˙BÚ ‰l‚Óe ,Ì‰Ï »∆¿«∆¬≈∆≈¿≈¬≈«¬≈ƒ

Ck BÏ È˙ÈNÚÂ ÈBÏÙÏ È˙‡ËÁ ÌÓ‡ :Ì‰Ï ÓB‡Â¿≈»∆»¿»»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒƒ»
BÈ‡Â ‰‡b˙n‰ ÏÎÂ .ÌÁ˙Óe L ÌBi‰ ÈÈ‰Â ,CÎÂ»»«¬≈ƒ«»ƒ¿«≈¿»«ƒ¿»∆¿≈
,‰eÓb B˙eLz ÔÈ‡  ÂÈÚLt ‰qÎÓ ‡l‡ ,ÚÈ„BÓƒ«∆»¿«∆¿»»≈¿»¿»
ÌÈc ‰na ."ÁÈÏˆÈ ‡Ï ÂÈÚLt ‰qÎÓ" :Ó‡pL∆∆¡«¿«∆¿»»…«¿ƒ««∆¿»ƒ

ÌÈeÓ‡Ï‡ ;BÁÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙BÚa ? ¬ƒ«¬≈∆≈»»«¬≈¬»

ÙÏ CÈˆ BÈ‡ ,ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙BÚaÌÒ «¬≈∆≈»»«»≈»ƒ¿«¿≈
BÓˆÚBÏ ‡È‰ ÌÈtŒ˙efÚÂ ,Ìlb Ì‡L ‡l‡ . «¿¿«»ƒƒƒƒ»∆»»

‰cÂ˙Óe ,ÂÈÙÏ ÂÈ‡ËÁ ËBÙe ‡e‰ Cea Ï‡‰ ÈÙÏƒ¿≈»≈»≈¬»»¿»»ƒ¿«∆
Ì˙Ò ÌÈa ÈÙÏ Ì‰ÈÏÚ‡lL BÏ ‡È‰ ‰BËÂ . ¬≈∆ƒ¿≈«ƒ¿»¿»ƒ∆…

ÈeÒk ÚLt ÈeN ÈL‡" :Ó‡pL ,BBÚ ‰lb˙ƒ¿«»¬∆∆¡««¿≈¿∆«¿
."‰‡ËÁ¬»»

לו 23) שימחל מחבירו בעדו שיבקשו כדי  פו:), (יומא
שם). להם 24)(רש"י , ולהודיע  ברבים להתוודות שעליו

נשוי25)פשעיו. "אשרי  אומר: אחד כתוב  פו:) (יומא
אומר: אחד וכתוב  א), לב , (תהלים חטאה" כסוי  פשע 
כאן  כיצד? הא יג). כח , (משלי  יצליח " לא פשעיו "מכסה
שבין  בעבירות כאן (יפרסם); לחבירו אדם שבין בעבירות
מה  שכל - שמים כבוד משום והטעם: (יכסה). למקום אדם
שמים  כבוד את בזה ממעט  הוא בפרהסיא חוטא שאדם
עבירות  שעל וסובר: משיג והראב "ד שם). רש"י , (מלשון
צריך  למקום אדם בין שהן פי  על אף  והגלויות, המפורסמות
לפרסם  צריך כך החטא, שנתפרסם שכמו בגלוי : להתוודות
שמכלֿמקום  סובר, רבינו אבל ברבים. ויתבייש התשובה
עוד  ידע  שלא אדם שם יהיה אולי  לפרסמן: מצוה אין
ויש  (כס "מ ). שמים שם ויתחלל לו יוודע  ועכשו  בדבר,
וכן  כהנא, דרב  מפסיקתא רבינו לשיטת ראיה להביא
אדם  שבעולם, בנוהג אליעזר: ר' "אמר יד): (הושע , בילקוט 
לרצות  מבקש הוא זמן ולאחר ברבים חברו את המבזה
ביני לי  ומתרצה ברבים, לי  מבזה אתה אומר: הוא אותו,
ואני בפניהם, שביזיתני  אנשים אותם והבא לך ובינך?!
ומחרף  עומד אדם אלא כן; אינו הקב "ה אבל לך. מתרצה
ובינך  ביני  תשובה עשה לו: אומר והקב "ה בשוק , ומגדף 

שמח "). ("אור מקבלך" מצדו.26)ואני  היא חוצפה
אבל 27) עליהן; מתבייש שאינו שדומה מפני  לד:), (ברכות

יב :): (שם, ואמרו בהן. שמתבייש סימן עליהן, מכסה אם
כל  על לו מוחלים - בו ומתבייש עבירה דבר העושה "כל
ואינו  חטאה). כסוי  דיבורֿהמתחיל: שם, (תוספות עוונותיו"
מותר, - לצורך אבל לצורך, שלא כשפירסמן אלא אסור
וכן  תישרף ; שלא כדי  תמר במעשה הודה יהודה שהרי 
נחשדים  אחיו שאר יהיו שלא כדי  בוש, ולא הודה ראובן
(פר"ח ). הבא עולם חיי  ונחלו ז:), (סוטה כמבואר מאביהם,

בפרוטרוט .28) עוונותיו לפניהם פרוט  לבלי 

.ÂÌÏBÚÏ ‰ÙÈ ‰˜Úv‰Â ‰eLz‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ««ƒ∆«¿»¿«¿»»»»¿»
ÌÈetk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡ ÔÈaL ÌÈÓi‰ ‰NÚa»¬»»«»ƒ∆≈…«»»¿«ƒƒ

˙BÈa ‰ÙÈ ‡È‰:Ó‡pL ,„iÓ ‡È‰ ˙Ïa˜˙Óe ƒ»»¿≈ƒ¿«∆∆ƒƒ»∆∆¡«
"B‡ˆn‰a '‰ eLc"?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ƒ¿¿ƒ»¿«∆¿»ƒ¬ƒ

ÔÓÊ Ïk  eaˆ Ï‡ ;„ÈÁÈa‰eLz ÌÈNBÚL ¿»ƒ¬»ƒ»¿«∆ƒ¿»
'‰k" :Ó‡pL ,ÔÈÚ Ì‰ ,ÌÏL Ïa ÔÈ˜ÚBˆÂ¿¬ƒ¿≈»≈≈«¬ƒ∆∆¡««

"ÂÈÏ‡ e‡˜ ÏÎa eÈ˜Ï‡. ¡…≈¿»»¿≈≈»

השנה.29) ימות ועוד:30)בכל ורצון. רחמים ימי  שהם
ולפיכך  ביוה"כ, נחתם דינו וגזר בראשֿהשנה נידון אדם כל
(מהרש"א, שנחתם קודם דינו גזר לבטל היחיד גם יכול

מט :). עת 31)יבמות בכל נענה ואינו מצוי  שאינו משמע 
קה.). (יבמות ידועות בעתים ימות 32)אלא בשאר אפילו
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קמח               
         

(שם). נחתם 33)השנה שאפילו הציבור זכות גדולה כי 
יח .). (ר"ה תשובה עלֿידי  נקרע  הוא דינו, גזר

.ÊÏkÏ ‰eLz ÔÓÊ ‡e‰ ÌÈetk‰ŒÌBÈ„ÈÁiÏ , «ƒƒ¿«¿»«…¿»ƒ
ı˜ ‡e‰Â ,ÌÈaÏÂCÎÈÙÏ .Ï‡NÈÏ ‰ÁÈÏÒe ‰ÏÈÁÓ ¿¿«ƒ¿≈¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ»

ŒÌBÈa ˙BcÂ˙‰Ïe ‰eLz ˙BNÚÏ Ïk‰ ÌÈiÁ«»ƒ«…«¬¿»¿ƒ¿«¿
ÚÓ ÏÈÁ˙iL ,ÌÈetk‰ŒÌBÈ ÈecÂ ˙ÂˆÓe .ÌÈetk‰«ƒƒƒ¿«ƒ«ƒƒ∆«¿ƒ≈∆∆

ÏÎ‡iL Ì„˜ ÌBi‰˜ÁÈ ‡nL ,Ì„˜ ‰„eÚÒa «…∆∆…«∆»≈»≈ƒ¿»…∆
ÊBÁ ,ÏÎ‡iL Ì„˜ ‰cÂ˙‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰cÂ˙iL∆ƒ¿«∆¿««ƒ∆ƒ¿«»…∆∆…«≈
‰cÂ˙Óe ÊBÁÂ ,˙ÈÚ ÌÈetk‰ŒÌBÈŒÈÏÈÏa ‰cÂ˙Óeƒ¿«∆¿≈≈«ƒƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«∆
?‰cÂ˙Ó ÔÎÈ‰Â .‰ÏÈÚe ‰ÁÓe ÛÒeÓe ˙ÈÁLa¿«¬ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ¿«∆

B˙lÙz Á‡  „ÈÁÈÚˆÓ‡a  eaˆŒÁÈÏLe , »ƒ««¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿∆¿«
˙ÈÚÈ ‰Îa ,B˙lÙz. ¿ƒ»ƒ¿»»¿ƒƒ

(ויקרא 34) תטהרו" ה' "לפני  ביוםֿהכפורים: נאמר שהרי 
ל). יום 35)טז, ועד מראשֿהשנה שהם המחילה ימי  גמר

רוקח "). ("מעשה המפסקת.36)הכפורים הסעודה את
הגמרא 37) בנוסח  אבל שם. הרי "ף  גירסת לפי  פז:) (יומא

(מחמת  בסעודה" דעתו תיטרף  "שמא כתוב : שלפנינו
שם). רש"י , כפירוש תפילת 38)שיכרּות, שגמר אחרי 

הברכה 39)"שמונהֿעשרה". שהיא היום, ברכת היא
שבתפילת  האחרונות ושלש הראשונות שלש בין האמצעית

(שם). "שמונהֿעשרה"

.Áe‡ËÁ eÁ‡ Ï‡" :Ï‡NÈ Ïk Ba e‚‰pL Èece‰«ƒ∆»¬»ƒ¿»≈¬»¬«¿»»
"(elÎ)Èece‰ wÚ ‡e‰Â ,‰cÂ˙‰L ˙BÚ . À»¿ƒ««ƒ¬≈∆ƒ¿«»

Ô‰ÈÏÚ ‰cÂ˙Óe ÊBÁ  ‰Ê ÌÈetk‰ŒÌBÈa Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿«ƒƒ∆≈ƒ¿«∆¬≈∆
„ÓBÚ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Á‡ ÌÈetk‰ŒÌBÈa¿«ƒƒ«≈««ƒ∆≈

B˙eL˙aÈ˙‡hÁÂ Ú„‡ È‡ ÈÚLÙ Èk" :Ó‡pL , ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»«¬ƒ≈»¿«»ƒ
"„ÈÓ˙ Èc‚. ∆¿ƒ»ƒ

מנטובה.40) ממשיך 41)כנוסח  גם והוא פז:) (יומא
כמבואר  הוא, הוידוי  מעיקר זה שכל פשענו, עוינו, ואומר:

ה"לחםֿמשנה"). וכדברי  ה"א, (פ "א, יודע 42)לעיל ואינו
וחטא. עוון שום סבור 43)בעצמו "איני  פו:) (יומא

(מלשון  עומד" נגדי  הוא כאילו תמיד הוא והרי  לי , שכיפרת
שם). רש"י ,

.ËÏÚ ‡l‡ ÔÈtÎÓ ÌÈetk‰ŒÌBÈ ‡ÏÂ ‰eLz‰ ÔÈ‡≈«¿»¿…«ƒƒ¿«¿ƒ∆»«
c ÏÎ‡L ÈÓ ÔB‚k ,ÌB˜nÏ Ì„‡ ÔÈaL ˙BÚeÒ‡ ¬≈∆≈»»«»¿ƒ∆»«»»»

˙BÚ Ï‡ .Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ‰eÒ‡ ‰ÏÈÚa ÏÚ B‡»«¿ƒ»¬»¿«≈»∆¬»¬≈
BÁ ˙‡ ÏBÁ‰ ÔB‚k ,BÁÏ Ì„‡ ÔÈaLB‡ ∆≈»»«¬≈¿«≈∆¬≈

BÏ ÏÁÓ BÈ‡  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ BÏÊB‚ B‡ BÁ Ïl˜Ó‰«¿«≈¬≈¿¿«≈»∆≈ƒ¿»
BÏ iÁ ‡e‰M ‰Ó BÁÏ ÔziL „Ú ,ÌÏBÚÏ¿»«∆ƒ≈«¬≈«∆«»

e‰vÈÂiÁ ‡e‰L ÔBÓÓ BÏ ÈÊÁ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ«≈««ƒ∆∆¡ƒ»∆«»
BÏ ÏÁÓiL epnÓ Ï‡LÏÂ B˙BvÏ CÈˆ  BÏelÙ‡ . »ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ∆∆ƒ¿«¬ƒ

BÒiÙÏ CÈˆ  ÌÈ„ ‡l‡ BÁ ˙‡ ËÈ˜‰ ‡Ï …ƒ¿ƒ∆¬≈∆»ƒ¿»ƒ»ƒ¿«¿
BÏ ÏÁÓÏ BÁ ‰ˆ ‡Ï .BÏ ÏÁÓiL „Ú Ba ÚbÙÏÂ¿ƒ¿…««∆ƒ¿«…»»¬≈ƒ¿…
ÂÈÚÓ Ì„‡ŒÈa ‰LÏL ÏL ‰eL BÏ ‡ÈÓ ≈ƒ»∆¿»¿≈»»≈≈»

ÔÈL˜Óe Ba ÔÈÚ‚BÙe Ô‰Ï ‰v˙ ‡Ï .epnÓ ¿ƒ¿«¿ƒƒ∆…ƒ¿«»»∆
CÏB‰Â BÁÈpÓ  ‰ˆ ‡Ï .˙ÈLÈÏLe ‰iL BÏ ‡ÈÓ≈ƒ¿ƒ»¿ƒƒ…»»«ƒ¿≈

‡ËBÁ‰ ‡e‰ ÏÁÓ ‡lL ‰ÊÂ ,BÏ Ba ‰È‰ Ì‡Â . ¿∆∆…»««≈¿ƒ»»«
BÏ ÏÁÓiL „Ú ,ÌÈÓÚt ÛÏ‡ elÙ‡ ‡e CÏB‰. ≈»¬ƒ∆∆¿»ƒ«∆ƒ¿«

אלעזר 45)בגופו.44) רבי  דרש זו "את פה:). (יומא
שבין  עבירות - תטהרו" ה' לפני  חטאתיכם "מכל בןֿעזריה:
לחבירו  אדם שבין עבירות מכפר, יוםֿהכפורים למקום אדם

חבירו. את שירצה עד מכפר, יוםֿהכפורים (ב "ק 46)אין
ולא  בחבירו בחובל אלא זה נאמר לא שם אבל מ "ז). פ "ח ,
על  ס :) (ב "ק  חז"ל מדרשת ראיה מביאים ויש בגוזלו.
טו): לג, (יחזקאל ישלם" גזלה רשע , ישיב  "חבל הפסוק :
לא  כשעוד זה וכל הוא". רשע  - משלם שגזילה פי  על "אף 

הרמב "ם). על ("קובץ " חבירו את פז:).47)פייס  (יומא
ורהב  והתרפס  לך פיך... באמרי  נוקשת ב ): ו, (משלי  שנאמר
ממנו. מחילה עליך שיבקשו רעים עליו הרבה - רעיך

ועתה 48) נא, שא "אנא, טז): נ, (בראשית שנאמר (שם),
לשון  אלא "נא" ואין "נא", פעמים שלש הרי  - נא" שא

יט )49)בקשה. אות (חוקת, תנחומא ובמדרש צב .), (ב "ק 
חטאתי ! לו: ואומר לחבירו אדם סרח  שאם "ומניין אמרו:
יב , (שמואלֿא שנאמר חוטא? נקרא - לו מוחל אינו שאם
להתפלל  מחדול לה' מחטוא לי  חלילה אנכי  "גם כג):
(שם): שנאמר חטאנו, ואמרו: כשבאו - אימתי ? בעדכם".
רעה". חטאתנו כל על יספנו כי  עבדיך... בעד "התפלל

רבו 50) חנינא רבי  את לפייס  שהלך ברב , שמצינו כמו
בכבודו  שפגע  על יוםֿכפורים, ערב  בכל שנה, שלשֿעשרה

פז:). (יומא

.ÈÈÊÎ‡ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï eÒ‡‡‰È ‡l‡ ,Òit˙È ‡ÏÂ »»»»ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈∆»¿≈
epnÓ LwnL ‰ÚLe .ÒÚÎÏ ‰L˜Â ˙BˆÏ ÁB«ƒ¿¿»∆ƒ¿…¿»»∆¿«≈ƒ∆
.‰ˆÙÁ LÙe ÌÏL Ïa ÏÁBÓ ,ÏÁÓÏ ‡ËBÁ‰«≈ƒ¿…≈¿≈»≈¿∆∆¬≈»
.hÈ ‡ÏÂ ÌwÈ ‡Ï ,‰a‰ BÏ ‡ËÁÂ BÏ ˆ‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈«¿»»«¿≈…ƒ…¿…ƒ…

ÌaÏÂ Ï‡NÈ ÚÊ ÏL Ìkc e‰ÊÂÏ‡ ;ÔBÎp‰ ¿∆«¿»∆∆«ƒ¿»≈¿ƒ»«»¬»
Ô˙ÚÂ" :‡l‡ ,Ôk ÔÈ‡ ÏŒÈÏÚ ÌÈÎBÎŒÈ„BÚ‰»¿≈»ƒ¬¿≈≈≈»≈∆»¿∆¿»»

"Áˆ ‰ÓLÈÙÏ ÌÈBÚb‰ ÏÚ ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ . ¿»»∆«¿≈≈««ƒ¿ƒ¿ƒ
eÏÁÓ ‡lLeÒit˙ ‡ÏÂÈaÓ ‡Ï ÌÈÚb‰Â" : ∆…»¬¿…ƒ¿«¿¿«ƒ¿…ƒ…ƒ¿≈

"‰n‰ Ï‡NÈ. ƒ¿»≈≈»

צ 51) שאבימלך (ב "ק  אחרי  אבינו, באברהם שמצינו כמו ב .)
עליו  שהתפלל אלא עוד ולא נתפייס . - מחילה ממנו ביקש
אל  אברהם ויתפלל יז): כ, (בראשית שנאמר כמו לה',

אמר:52)האלהים. דאת הא החובל) פרק  (בירושלמי ,
לו  הוציא אבל רע ; שם לו הוציא "בשלא - למחול שצריך
מיימוניות). (הגהות עולמית" מחילה לו אין - רע  שם

יא).53) א, (עמוס  הכתוב  המלך 54)מלשון לשאול
כא). (שמואלֿב , שמסופר כמו הגבעונים, את שהמית

לכם 55) אעשה "מה אותם: כששאל המלך , דוד ידי  על
וראה  (שם). בלבם הקשה עברתם את ושמרו אכפר?" ובמה

עח :). (יבמות ה'56)במסכת בקהל לבוא ראויים ואינם
זו  באומה יש סימנים "שלשה דוד: אמר וכך עט .). (שם,
בו  שיש כל חסדים. וגומלי  ביישנים רחמנים, (ישראל):
ואלה  זו; באומה להידבק  ראוי  - הללו סימנים שלשה
להידבק  ראויים אינם - רחמנים שאינם מתוך הגבעונים,
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קמט                
         

ישראל  מבני  לא והגבעונים ואמר: עליהם גזר ומיד בהם".
ב ). כא, (שמואלֿב  המה

.‡È‰ÏÈÁÓ LwiL Ì„˜ BÁ ˙Óe ,BÁÏ ‡ËBÁ‰«≈«¬≈≈¬≈…∆∆¿«≈¿ƒ»
Ó‡ÈÂ ,B˜ ÏÚ Ô„ÈÓÚÓe Ì„‡ŒÈa ‰NÚ ‡ÈÓ ≈ƒ¬»»¿≈»»«¬ƒ»«ƒ¿¿…«

Ï‡NÈ È‰Ï‡ '‰Ï È˙‡ËÁ :Ì‰ÈÙa‰Ê ÈBÏÙÏÂ ƒ¿≈∆»»ƒ«¡…≈ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ∆
BÈÊÁÈ  ÔBÓÓ BÏ iÁ ‰È‰ Ì‡Â .BÏ È˙ÈNÚ CÎÂ CkL∆»»»»ƒƒ¿ƒ»»«»»«¬ƒ
Œ˙Èa epÁÈpÈ  ÔÈLBÈ BÏ Ú„BÈ ‰È‰ ‡Ï .ÌÈLBiÏ«¿ƒ…»»≈«¿ƒ«ƒ∆¿≈

ÔÈc.‰cÂ˙ÈÂ ƒ¿ƒ¿«∆

מחבירו 57) מחילה המבקש בין יש וחילוק  פז.). (יומא
הוא  - שבראשון מותו: אחרי  ממנו המבקש ובין בחייו,
לפני מתוודה הוא ואחרי ֿכן קודם מחבירו מחילה מבקש
מאת  מחילה מעוכב  הוא חבירו את פייס  שלא עוד כל כי  ה',
מבקש  כך ואחר ה' לפני  קודם מתוודה הוא - ובשני  ה';
לכבוד  שמים כבוד להקדים לו: נאה וכך חבירו, מחילת

רוקח "). ("מעשה המת ביד 58)חבירו מונח  הממון ויהי 
כטוב  בו יעשו ביתֿהדין או היורשים; שיבואו עד ביתֿדין

מ "ה). פ "ט , (ב "ק  רבינו כפירוש בעיניהם.

    
שופר 1) לתקיעת טעם רשע ; או בינוני  צדיק , נקרא מי 

לעולם  חלק  להם יש העולם אומות חסידי  בראשֿהשנה;
המינים  הבא; לעולם חלק  להם שאין הם מי  הבא;

למיניהם. והאפיקורסים

.‡.˙BBÚÂ ˙BiÎÊ BÏŒLÈ Ì„‡‰ŒÈaÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ¿≈»»»∆¿À«¬
ÈÓe ,˜Ècˆ  ÂÈ˙BBÚ ÏÚ ˙B˙È ÂÈ˙BiÎfL ÈÓƒ∆¿À»¿≈«¬»«ƒƒ
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ .ÚL  ÂÈ˙BiÎÊ ÏÚ ˙B˙È ÂÈ˙BBÚL∆¬»¿≈«¿À»»»∆¡»¿∆¡»
‰ÈLBÈ Ïk ˙BiÎÊ eÈ‰ Ì‡  ‰È„n‰ ÔÎÂ .ÈBÈa ≈ƒ¿≈«¿ƒ»ƒ»¿À»¿∆»
eÈ‰ Ì‡Â ;˙˜cˆ BÊ È‰ ,Ô‰È˙BBÚ ÏÚ ˙BaÓ¿À«¬≈∆¬≈«∆∆¿ƒ»
ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ .‰ÚL BÊ È‰ ,ÔÈaÓ Ì‰È˙BBÚ¬≈∆¿Àƒ¬≈¿»»¿≈»»»

Blk. À

לפי2) אומר: שמעון ברבי  אלעזר רבי  מ :) (קידושין
מצוה  עשה רובו, אחר נידון והיחיד רובו אחר נידון שהעולם
זכות: לכף  העולם כל ואת עצמו את שהכריע  אשריו, - אחת
העולם  כל ואת עצמו את שהכריע  לו אוי  - אחת עבירה עבר
(קהלת  הרבה טובה יאבד אחד וחוטא שנאמר: חובה, לכף 
ומכל  ממנו אבד זה שחטא יחידי  חטא בשביל - יח ) ט ,
שיקול  לנו מועיל מה תשאל: ושמא הרבה. טובה העולם
העולם  את דנים הלא רשעה, או היא צדקת אם המדינה
להשיב : יש זה על העולם? שיקול אחרי  הולך והכל כולו,
חציו  כולו כשהעולם כגון: לפעמים, נצרך המדינה" "שיקול
מה  כפי  מדינה כל ורואים שוקלים אז חייב , וחציו זכאי 
היא  - צדקת היא ואם נחרבת: היא - רשעה היא אם שהיא:

(לחםֿמשנה). נאבדים המועטים וחוטאיה ניצולת

.˙Ó ‡e‰ „iÓ ,ÂÈ˙BiÎÊ ÏÚ ÔÈaÓ ÂÈ˙BBÚL Ì„‡»»∆¬»¿Àƒ«¿À»ƒ»≈
BÚLa"EBÚ  ÏÚ" :Ó‡pL ,‰È„Ó ÔÎÂ . ¿ƒ¿∆∆¡««…¬¿¿≈¿ƒ»

:Ó‡pL ,˙„B‡ ‡È‰ „iÓ  ÔÈaÓ ‰È˙BBÚL∆¬∆»¿Àƒƒ»ƒ∆∆∆∆¡«
‰a Èk ‰ÓÚÂ Ì„Ò ˙˜ÚÊ"ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ ."'B‚Â «¬«¿…«¬…»ƒ»»¿¿≈»»»

Ô‰ „iÓ ,Ô‰È˙BiÎfÓ ÔÈaÓ Ì‰È˙BBÚ eÈ‰ Ì‡  BlkÀƒ»¬≈∆¿Àƒƒ¿À≈∆ƒ»≈

"Ì„‡‰ ˙Ú ‰a Èk '‰ ‡iÂ" :Ó‡pL ,ÔÈ˙ÁL. ƒ¿»ƒ∆∆¡«««¿ƒ«»»«»»»
ÈÙÏ ‡l‡ ,˙BBÚ‰Â ˙BiÎf‰ ÔÈÓ ÈÙÏ BÈ‡ ‰Ê ÏewLÂ¿ƒ∆≈¿ƒƒ¿««¿À¿»¬∆»¿ƒ
:Ó‡pL ,˙BBÚ ‰nk „‚k ‡È‰L ˙eÎÊ LÈ :ÌÏ„‚»¿»≈¿∆ƒ¿∆∆«»¬∆∆¡«

"BË c B ‡ˆÓ ÔÚÈ"„‚k ‡e‰L ÔBÚ LÈÂ . ««ƒ¿»»»¿≈»∆¿∆∆
„Á‡ ‡ËBÁÂ" :Ó‡pL ,˙BiÎÊ ‰nk‰BË „a‡È «»¿À∆∆¡«¿∆∆»¿«≈»

,˙BÚc Ï‡ ÏL BzÚ„ ‡l‡ ÔÈÏ˜BL ÔÈ‡Â ."‰a‰«¿≈¿≈¿ƒ∆»¿«¿∆≈≈
.˙BBÚ‰ „‚k ˙BiÎf‰ ÔÈÎBÚ C‡È‰ Ú„Bi‰ ‡e‰Â¿«≈«≈«¿ƒ«¿À¿∆∆»¬

שעוונותיהם 3) גמורים רשעים רואים שאנו פי  על ואף 
זה, "שיקול" אולם - ימים ומאריכים זכויותיהם על מרובים
גדלן, לפי  אלא והעבירות המצוות מספר רוב  לפי  אינו
שידמה  אדם אפשר ולכן זו. הלכה בסוף  בסמוך כמבואר
שבזכותה  אחת מצוה עשה הוא אבל גמור, רשע  שהוא לנו
שרבינו  מפרשים: ויש (כסף ֿמשנה). ארוכים לחיים זכה
ימות  אם האדם: מיתת בשעת הנעשה בשיקול כאן ידבר
לחיי יזכה או הבא, העולם מחיי  וייכרת כבהמה בחטאו
שבשיקול  (ה"ג) בסמוך רבינו מדברי  מוכח  וכן הבא. עולם

(לחםֿמשנה). כאן ידובר מיתה בשעת הרי4)העשוי 
עוונותיו. רוב  לפי  נידון נידונית 5)שהאדם שהעיר הרי 

עוונותיה. רוב  האדם.6)לפי  ירעבם 7)מין בן באביה
וחטאות  חטאותיו שלמרות הללו, הדברים נאמרו בןֿנבט 
יבוא  לבדו זה "כי  ככתוב : ישראל, לקבורת יבוא אביו
(מ "ק  חז"ל ואמרו טוב ". דבר בו נמצא יען קבר, אל לירבעם
אביו  ירבעם שהושיב  (משמרות) פרדסאות "שביטל כל.):
שלפעמים  אנו, רואים לרגל". ישראל יעלו שלא הדרכים על

טו  לא הרבה כנגד שקול אחד טוב  כפשוטו 8)בים.דבר
וטובות. גדולות זכויות הרבה יאבד לפעמים אחד חטא

.‚‰‰˙Â ‰NÚL ˙Bˆn‰ ÏÚ ÌÁpL ÈÓ ÏkÏÚ »ƒ∆ƒ«««ƒ¿∆»»¿»»«
È‡ÂÏ‰ ,Ô˙iNÚa ÈzÏÚB‰ ‰Óe :BaÏa Ó‡Â ,˙BiÎf‰«¿À¿»«¿ƒ»«¿ƒ«¬ƒ»»«¿«
ÔÈ‡Â ,Ôlk ˙‡ „a‡ ‰Ê È‰  Ô˙B‡ È˙ÈNÚ ‡Ï…»ƒƒ»¬≈∆ƒ≈∆À»¿≈
˙˜„ˆÂ" :Ó‡pL ,ÌÏBÚa ˙eÎÊ ÌeL BÏ ÌÈÈkÊÓ«¿ƒƒ¿»»∆∆¡«¿ƒ¿«
‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡  "BÚL ÌBÈa epÏÈv˙ ‡Ï ˜Ècv‰««ƒ…«ƒ∆¿ƒ¿≈∆∆»

˙BBL‡‰ ÏÚ ‰‰B˙aÌ„‡ ˙BiÎÊ ÔÈÏ˜BML ÌLÎe . ¿∆«»ƒ¿≈∆¿ƒ¿À»»
ÔÈÏ˜BL ‰LÂ ‰L ÏÎa Ck ,B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ÂÈ˙BBÚÂ«¬»ƒ¿«ƒ»»¿»»»¿»»¿ƒ
ÂÈ˙BiÎÊ ÌÚ ÌÏBÚ‰ È‡aÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙BBÚ¬»∆»¿∆»ƒ»≈»»ƒ¿À»
 ˜Ècˆ ‡ˆÓpL ÈÓ .‰M‰ŒL‡ ÏL BËŒÌBÈa¿∆…«»»ƒ∆ƒ¿»«ƒ
.‰˙ÈÓÏ ÌzÁ  ÚL ‡ˆÓpL ÈÓe ,ÌÈiÁÏ ÌzÁ∆¿»¿«ƒƒ∆ƒ¿»»»∆¿»¿ƒ»
‰NÚ Ì‡ :ÌÈetk‰ŒÌBÈ „Ú B˙B‡ ÔÈÏBz  ÈBÈa‰Â¿«≈ƒƒ««ƒƒƒ»»

‰˙ÈÓÏ ÌzÁ  Â‡Ï Ì‡Â ,ÌÈiÁÏ ÌzÁ  ‰eL˙. ¿»∆¿»¿«ƒ¿ƒ»∆¿»¿ƒ»

ו,9) (בראשית האדם את עשה כי  ה' וינחם וניחם. התחרט 
(הערוך). ה' קדם מן תהי  והוה ירושלמי : תרגום ו).

צדקתו 10) תצילנו לא מדוע  כן לא אם כי  מ :) (קידושין
לא  ומדוע  עוונותיו? על מרובות זכויותיו הרי  פשעו, ביום
עוונות  מחצה מחצה: על כמחצה הפחות לכל לו יחשבו
על  ומתחרט  שתוהה במי  כרחך, על אלא זכויות? ומחצה

מדבר. הכתוב  שעשה הזכרנו 11)הטוב  כבר טז:). (ר"ה
שכמה  אנו רואים הרי  הידועה: השאלה את (ה"ב ) למעלה
מתים: מעוונותיהם, מרובות זכויותיהם אשר צדיקים
ימים? ומאריכים חיים - מרובים שעוונותיהם ורשעים
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ר"ה) בר"ן, (הובא הגמול" ב "שער הרמב "ן מתרץ  זו שאלה
בדין  לצדיקים הכוונה כאן, האמורים ורשעים שצדיקים כך:
מחמת  בדין זכאים שיצאו אלה כי  זה. בדין לרשעים או זה
זכו  זה שבדין היות גמורים, צדיקים כאן: נקראים זכות איזו
כך  כי  כלל. בדרך חוטאים היותם למרות זכאים  ויצאו
זכות  איזו על הזה בעולם שכר לשלם הקב "ה של מידתו
שזכויותיהם  הצדיקים וכן דינו. בשעת הנידון של מיוחדת
קלה  עבירה מפני  עכשיו דין באיזה שנתחייבו כיון מרובות,
הכתוב : שאמר כמו זה, לדין ביחס  רשעים נקראים: שעשו,
א). כה, (דברים הרשע  את והרשיעו הצדיק  את והצדיקו
בראשֿהשנה  נידון האדם אין (שם): הרמב "ן כותב  ועוד
אין  למיתה או לחיים שאמרו: וזה הזה. עולם עניני  על אלא
כל  אלא ימים), קוצר או ימים (אורך בלבד בימים זה
ועוני בנים מיתת ופגעים, מנגעים הזה: שבעולם הענשים
השכר  ואת מיתה, בלשון: חכמינו אותם כינו בזה, וכיוצא

חיים. בלשון: - הטוב  והגמול

.„˙Êb ‰M‰ŒL‡a ÙBL ˙ÚÈ˜zL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¿ƒ«»¿…«»»¿≈«
e˙k‰ÌÈLÈ eeÚ :ÓBÏk ,da LÈ ÊÓ  «»∆∆∆»¿«¿≈ƒ

eNtÁÂ ÌÎ˙ÓczÓ eˆÈ˜‰ ÌÈÓcÂ ,ÌÎ˙MÓƒ¿«¿∆¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ«¿≈«¿∆¿«¿
‰eL˙ eÊÁÂ ÌÎÈNÚÓael‡ .ÌÎ‡Ba eÎÊÂ ¿«¬≈∆¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¬∆≈

ÌÈ‚BLÂ ÔÓf‰ ÈÏ‰a ˙Ó‡‰ ˙‡ ÌÈÁÎBM‰Ïk «¿ƒ∆»¡∆¿«¿≈«¿«¿ƒ»
eËÈa‰  ÏÈvÈ ‡ÏÂ ÏÈÚBÈ ‡Ï L‡ ˜ÈÂ Ï‰a Ì˙L¿»»¿∆∆»ƒ¬∆…ƒ¿…«ƒ«ƒ
Ïk ÊÚÈÂ ,ÌÎÈÏÏÚÓe ÌÎÈÎ„ eÈËÈ‰Â ÌÎÈ˙BLÙÏ¿«¿≈∆¿≈ƒ«¿≈∆««¿≈∆¿«¬…»
.‰BË ‡Ï L‡ BzLÁÓe ‰Ú‰ Bkc ÌkÓ „Á‡∆»ƒ∆«¿»»»«¬«¿¬∆…»

CÎÈÙÏdlk ‰M‰ Ïk BÓˆÚ ‰‡iL Ì„‡ Ïk CÈˆ ¿ƒ»»ƒ»»»∆ƒ¿∆«¿»«»»À»
BÈˆÁ ,ÌÏBÚ‰ Ïk ÔÎÂ ;iÁ BÈˆÁÂ È‡kÊ BÈˆÁ el‡k¿ƒ∆¿««¿∆¿«»¿≈»»»∆¿
˙‡ ÚÈÎ‰ È‰  „Á‡ ‡ËÁ ‡ËÁ :iÁ BÈˆÁÂ È‡kÊ««¿∆¿«»»»≈¿∆»¬≈ƒ¿ƒ«∆
BÏ Ì‚Â ‰BÁŒÛÎÏ Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡Â BÓˆÚ«¿¿∆»»»À¿«»¿»«
BÓˆÚ ˙‡ ÚÈÎ‰ È‰  ˙Á‡ ‰ÂˆÓ ‰NÚ ;‰˙ÁL‰«¿»»»»ƒ¿»««¬≈ƒ¿ƒ«∆«¿
Ì‰ÏÂ BÏ Ì‚Â ,˙eÎÊŒÛÎÏ Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡Â¿∆»»»À¿«¿¿»«¿»∆
‰Ê  "ÌÏBÚ „BÒÈ ˜ÈcˆÂ" :Ó‡pL ,‰Ïv‰Â ‰ÚeLz¿»¿«»»∆∆∆«¿«ƒ¿»∆

BÏÈv‰Â ˙eÎÊÏ ÌÏBÚ‰ Ïk ˙‡ ÚÈÎ‰ ,˜„vL. ∆»«ƒ¿ƒ«∆»»»ƒ¿¿ƒƒ
ÔÈÚ ÈtÓe˙Ba‰Ï Ï‡NÈŒ˙Èa Ïk e‚‰ ‰Ê ƒ¿≈ƒ¿»∆»¬»≈ƒ¿»≈¿«¿

ŒL‡Ó ˙BˆÓa ˜ÒÚÏÂ ÌÈBË ÌÈNÚÓe ‰˜„ˆaƒ¿»»¿«¬ƒƒ¿«¬…¿ƒ¿≈…
ÌÈetk‰ŒÌBÈ „ÚÂ ‰M‰e‚‰Â .‰M‰ ÏkÓ ˙È «»»¿««ƒƒ»≈ƒ»«»»¿»¬

Ïlt˙‰Ïe el‡ ÌÈÓÈ ‰NÚa ‰ÏÈla Ìe˜Ï ÌlÎÀ»»««¿»«¬»»»ƒ≈¿ƒ¿«≈
ÔÈLeaÎe ÌÈeÁz È„a ˙BiÒÎŒÈzaB‡iL „Ú ¿»≈¿≈ƒ¿ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒƒ«∆≈

.ÌBi‰«

(12- תוקעים? "למה חז"ל: כלשון לדבר, טעם תת מבלי 
טז.). (ר"ה תקעו" אמר: דרשת 13)רחמנא מצינו וכן

(תהלים  שופר בחודש "תקעו אמור): (ויקראֿרבה, חז"ל
שפרו  - "בשופר" מעשיכם: חדשו - "בחודש" ד), פא,
כשופר: לכם נעשה הריני  - מעשיכם שיפרתם אם מעשיכם.
מכסא  עומד אני  אף  בזו, ומוציא בזו מכניס  זה שופר מה
(פיסקא  כהנא דרב  ובפסיקתא רחמים". כסא על ויושב  דין
שתהיו  לכם: התקנתי  "שכך אמרו: השביעי ) בחודש
מתקיעת  חרדים שתהיו בראשֿהשנה, בשופר תוקעים

לתשובה. עצמכם להתקין והנרדמים.14)השופר הישנים

הובאו 15) הדרשן משה ר' ולדברי  בהתמסרות. עוסקים
יט ), ה, (משלי  תמיד תשגה באהבתה הפסוק : על ברש"י 
מפרשים  ויש וטיפול. עסק  והוראתה: בערבית המלה מקור

במעשיהם. תועים משגה. מה 16)מלשון: אל חוזר
בין  רובו, אחרי  נידון האדם כי  הקודמות, בהלכות שנאמר
רובו. אחר נידון העולם וכן מיתה: בשעת ובין בראשֿהשנה
הוא  וכן וכו'. אדם כל צריך - קובע  והרוב  הואיל לפיכך,

מ :). (קידושין בברייתא היסוד 17)הנוסח  הוא וכאילו
קיים. העולם שיקול 18)שעליו ימי  הם האלה שהימים

במעשים. ופישפוש דרכים חיפוש ועת והעוונות, הזכויות
ה"ח ).19) פ "ח , פאה (פ "ב 20)(ירושלמי , תענית במסכת

כיבושין", דברי  לפניהם אומר שבהם "הזקן שנינו: מ "א)
אותו  ומחזירים הלב  את הכובשים מוסר דברי  ופירושו:
לעורר  לפרשו: יש אולי  בתפילה, שהמדובר וכאן למוטב .

מעלינו. כעסו שיכבוש הקב "ה של רחמיו

.‰ÔÈ‡ ,ÂÈ˙BiÎÊ ÌÚ Ì„‡ ˙BBÚ ÔÈÏ˜BML ‰ÚLa¿»»∆¿ƒ¬»»ƒ¿À»≈
ÁL ÔBÚ ÂÈÏÚ ÔÈMÁÓÈL ‡ÏÂ ‰lÁz B ‡Ë‡l‡ , ¿«¿ƒ»»»∆»»¿ƒ»¿…≈ƒ∆»

CÏÈ‡Â ÈLÈÏMÓ ÂÈ˙BBÚ e‡ˆÓ Ì‡ .CÏÈ‡Â ÈLÈÏMÓƒ¿ƒƒ»≈»ƒƒ¿¿¬»ƒ¿ƒƒ¿≈≈
,ÌÈÙËˆÓ ˙BBÚ ÈzL Ì˙B‡  ÂÈ˙BiÎÊ ÏÚ ÔÈaÓ¿Àƒ«¿À»»¿≈¬ƒ¿»¿ƒ

ÂÈ˙BiÎÊ e‡ˆÓ Ì‡Â ;Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„Â„‚k ¿»ƒ««…¿ƒƒ¿¿¿À»¿∆∆
Ïk ÌÈÈÚÓ  CÏÈ‡Â ÈLÈÏL ÔBÚÓ L‡ ÂÈ˙BBÚ¬»¬∆≈»¿ƒƒ»≈»«¬ƒƒ»

ÔBL‡ ÔBL‡ ÂÈ˙BBÚLÁ ÈLÈÏM‰L ÈÙÏ , ¬»ƒƒ¿ƒ∆«¿ƒƒ∆¿»
‡e‰ È‰ ÈÚÈ‰ ÔÎÂ ;ÌÈM‰ eÏÁÓ kL ,ÔBL‡ƒ∆¿»ƒ¿¬«¿«ƒ¿≈»¿ƒƒ¬≈

ÔÙBÒ „Ú ÔÎÂ ,ÈLÈÏM‰ ÏÁÓ kL ,ÔBL‡‰na . ƒ∆¿»ƒ¿««¿ƒƒ¿≈«»«∆
ÌÈeÓ‡ ÌÈc‰l‡ ÏkŒÔ‰" :Ó‡pL ,„ÈÁÈa ? ¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆∆¡«∆»≈∆

"bŒÌÚ LBÏL ÌÈÓÚt Ï‡ŒÏÚÙÈ,eav‰ Ï‡ . ƒ¿«≈«¬«ƒ»ƒ»∆¬»«ƒ
ÏÚ" :Ó‡pL ,ÈLÈÏLe ÈL ,ÔBL‡ ÔBÚ Ô‰Ï ÔÈÏBzƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒƒ∆∆¡««
."epÈL‡ ‡Ï ‰Úa‡ ÏÚÂ Ï‡NÈ ÈÚLt ‰LÏL¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿««¿»»…¬ƒ∆
Ô‰Ï ÔÈMÁÓ ‰Ê Cc ÏÚ  Ô‰Ï ÔÈMÁnLÎe¿∆¿«¿ƒ»∆«∆∆∆¿«¿ƒ»∆

ÈÚÈÓ‰ˆÁÓ ÏÏÎa ‰È‰ Ì‡  ÌÈBÈa‰ .CÏÈ‡Â ≈¿ƒƒ¿≈≈«≈ƒƒ»»ƒ¿«∆¡»
B˙B‡ ÔÈc ,ÌÏBÚÓ ÔÈlÙz ÁÈp‰ ‡lL ,Ô‰lL ˙BBÚ¬∆»∆∆…ƒƒ«¿ƒƒ≈»»ƒ

B‡ËÁ ÈÙkÏk ÔÎÂ .‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏŒLÈÂ , ¿ƒ∆¿¿∆≈∆»»«»¿≈»
ÈÙk Ô˙B‡ ÔÈc  ÌÈaÓ Ô‰È˙BBÚL ÌÈÚL‰»¿»ƒ∆¬≈∆¿Àƒ»ƒ»¿ƒ

Ì‰È‡ËÁÏ‡NÈ ÏkL ;‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ô‰Ï LÈÂ , ¬»≈∆¿≈»∆≈∆»»«»∆»ƒ¿»≈
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï LÈ,e‡ËÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ≈»∆≈∆»»«»««ƒ∆»¿

 "ı‡ eLÈÈ ÌÏBÚÏ ÌÈ˜Ècˆ Ìlk CnÚÂ" :Ó‡pL∆∆¡«¿«≈À»«ƒƒ¿»ƒ¿»∆
ÌÏBÚ‰ ‡e‰Â ,ÌÈiÁ‰ ı‡ :ÓBÏk ,ÏLÓ BÊ ı‡∆∆»»¿«∆∆««ƒ¿»»

‡a‰ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ È„ÈÒÁ ÔÎÂ .˜ÏÁ Ì‰Ï LÈ , «»¿≈¬ƒ≈À»»≈»∆≈∆
‡a‰ ÌÏBÚÏ. »»«»

פו:).21) עוון 23)שקולות.22)(יומא נושא שנאמר:
מעביר  ישמעאל: ר' דבי  "תנא יח ). ז, (מיכה פשע  על ועובר
ראשון  מעבירו הבינונים עוון כלומר: ראשון", ראשון,
לחשבון, צירפם ולא הראשונים שנים שהעביר כמו ראשון.
זה  בינוני  של השלישי  העוון את ולמחול להעביר מתחיל כן

יז.). (ר"ה זכויותיו כנגד שקולים ושמא 24)שעוונותיו
תולים  וה"בינוני  (ה"ג) לעיל רבינו כתב  למה כן אם תאמר:
למיתה", נחתם - תשובה עשה לא ואם יוםֿהכפורים, עד לו
נמחלו  כבר כן ואם ראשון, ראשון עוונותיו מעבירים הלא
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לומר: ויש לחיים? להיחתם איפוא היה וצריך עוונותיו כל
ראשון, לו מעבירים אין ואז בראשֿהשנה מדבר שלעיל
לדעת  עוונותיו ששוקלים מיתה בשעת ידובר וכאן ראשון:
(כסף ֿמשנה). לגיהנום או לגןֿעדן ילך אם

ואילך.25) משלישי  האדם עוונות לחשוב  שמתחילים
על 26) חשבונותיו לעשות אל יפעל השלישית שמהפעם

חוטא. כף 27)גבר על הראשונים ג' מניחים שאין
עוונותיהם  נמצאו ואם עוונותיהם. כל שישקלו עד המאזנים
אליהם  מצרפים אז זכויותיהם, על מרובים ואילך מרביעי 
נמצאו  ואם הכל: על אותם ודנים הראשונים השלשה את גם
מעבירים  אז - ואילך מרביעי  עוונותיהם כנגד זכויותיהם

ראשון. ראשון, שהבינונים 28)עוונותיהם שאמרנו מה
כשאין  רק  זהו לגיהנם, נידונים ואינם נמחלים עוונותיהם
נמצא  אם אבל תפילין: מצות ביטול עוון עוונותיהם בין
ישראל  "פושע  נקרא: אותו שהעושה זה חמור עוון ביניהם
נוחל  הוא ענשו שקיבל ואחרי  בגיהנם, נידון הוא - בגופו"

יז.). (ר"ה הבא עולם פ "י ,30)(שם).29)חיי  (סנה'
עלי31)מ "א). החיים אחרי  החיים הם הנפשות עולם

לשון 32)אדמות. וזה נח . בני  מצוות שבע  עליהם שקיבלו
שבע  עליו המקבל "כל ה"יא): פ "ח , מלכים (הל' רבינו
על  העולם", אומות מחסידי  זה הרי  - לעשותן ונזהר מצוות
פ "י , עבודתֿכוכבים (הל' בביאורנו למעלה עיין המצוות ז'

קה.).33)ה"ו). (סנהדרין

.Â‡l‡ ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L Ô‰ el‡Â¿≈≈∆≈»∆≈∆»»«»∆»
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ביארם 35)בגיהנם.34) ו' בהלכה כאן המנויים אלה כל
זה. שבפרק  הבאות בהלכות אוקספורד,36)רבינו כגירסת

יז.: לר"ה חננאל רבי  בפירוש הגירסא וכן קושטא. דפוס 
המורדים. אחרת: בברייתא 37)ונוסחה שנויים אלה כל

יז.). סיפרו 38)(ר"ה וחז"ל ה"א). פ "א, פאה (ירושלמי ,
להרגיז  ידעו לא לפני  שהיו "המלכים אומר: שהיה עליו,
שאנו  פרווים זהב  לנו יש לאורו? צריכים אנו כולם ה'. את
 ֿ (דברי  עליו מעיד והכתוב  אורו!" לו יטול בו, משתמשים
אשר  ותועבותיו יהויקים דברי  "ויתר ח ): לו, הימיםֿב 

קג:). (סנהדרין בסמוך 39)עשה" ומפורשים יז.), (ר"ה
יאֿיב ). בשם 40)(הלכה ה"א פ "א, פאה (ירושלמי ,

"ולשון  מ "יז): פ "א, (אבות רבינו לשון וזה תוספתא).
הזה  בעולם האדם מן נפרעים דברים שלשה על התוספתא:
עריות  גילוי  עבודהֿזרה, הבא: לעולם חלק  לו ואין
להעיר  וראוי  כולן". כנגד הרע  ולשון - דמים ושפיכות
האדם  מן "נפרעים כתוב : שלפנינו פ "א) (פאה, שבתוספתא
אחד  המכוון אבל - הבא לעולם קיימת והקרן הזה בעולם
לו  אין - הרע  לשון המספר "כל נג: פ ' בפדר"א וכן הוא.

הבא. לעולם שהוא 41)חלק  מהול, שהוא יכירו שלא
באבות  ששנינו וזהו אבינו. אברהם של בבריתו מתבייש
אין  אבינו... אברהם של בריתו המפר מ "יא): פ "ג, (אבות

הבא. לעולם חלק  לו
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מינות.42) זו - לבבכם" "אחרי  יב :): (ברכות שאמרו כמו
א). יד, (תהלים אלהים אין בלבו: נבל אמר אומר: הוא וכן
(משלי כן לא כסילים ולב  דרשו: א) (פרק  תהלים ובמדרש
העולם, הוא אבטומטוס  שאומרים: המינים אלו - ז) טו,
עצמו. מנהיג והוא ומנהיג, בורא לו שאין כלומר:

יהיו 43) שלא יחידי , אדם נברא "לפיכך שאמרו: כמו
פ "ד, (סנהדרין בשמים" רשויות הרבה אומרים המינים

ה"ו). פ "א, התורה יסודי  הלכות (ראה והרי44)מ "ה).
תארי וכל טו). ד, (דברים תמונה כל ראיתם לא כי  נאמר:
הנביאים  ובספרות בתורתנו ה' אצל הנמצאים הגוף 
מפני האוזן: את לשבר ומליצה לשון אלא אינם והכתובים,
תורה  דיברה לפיכך - הגופות אלא מכירים בני ֿאדם שאין
פ "א, התורה יסודי  (הלכות למעלה ראה בני ֿאדם. כלשון
לזה: קרא "למה ושואל: זה על משיג והראב "ד ה"ט ).
בזו  הלכו הרמב "ם) (מן ממנו וטובים גדולים וכמה "מין"?
בדברי שראו ממה ויותר במקראות שראו לפי  המחשבה,
משתומם  וה"כסף ֿמשנה" הדעות". את המשבשות האגדות
איך  קדוש פה על לתמוה "ויש ואומר הראב "ד השגת על
וטובים  "גדולים תמונה: ובעל גוף  שהוא לאומרים יקרא
מסיים  אחרים ודעת עצמו דעת את להניח  וכדי  ממנו?!"
השגת  של הנוסחה שעיקר "ואפשר ואומר: ה"כסף ֿמשנה"
מאמר  (פ "כ. העיקרים" ב "ספר שכתוב  כמו הראב "ד,
האמונה  שעיקר פי  על אף  אברהם: אמר לשונו: וזה ראשון)
- גוף  היותו המאמין זאת בכל הרמב "ם), (כדברי  הוא כן
אין  - כפשוטן והמדרשות הפוסקים לשונות תפיסתו מצד
נוסח  מגיה שמח " "אור בעל והגאון מין. לקרותו: ראוי 
במובן: ממנו", וטובים "גדולים ומתקן: שלפנינו הראב "ד
הראב "ד  התכוון ז"ל הרמב "ם אל ולא ראשון, בגוף  מאתנו
ולא  תמונה לבורא שאין רבינו, של זו דעה "ממנו". באמרו:
ויש  הרבנים, בעולם גדולה התנגדות עוררה הגוף  דמות
מכתב  ערך והרמב "ן זה. בגלל המדע " "ספר את לגנוז שרצו
ואחרים, ואומר: רבינו מלחמת לוחם הוא ובו צרפת, לרבני 
באמרו: המדע " "ספר על תופשים שאתם אומרים שמעתי ,
עליו  תפשתם רבותינו, ולמה, ותבנית". צורה למעלה "שאין
חכמינו  וכל בחיבוריהם, הגאונים כל הרי  הזה? בדבר
מזה  הנוטה את יחשבו הכל - בספרד בפיוטיהם הקדמונים
נסים  ורבינו גאון האי  רב  דברי  (ראה ההבל". אחר כהולך
והובאו  נט .), (ברכות יעקב " ל"עין ב "הכותב " ז"ל גאון
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התוארים  שכל לברכות: הגאונים" ב "אוצר דבריהם
משל  אלא אינם ובמדרשים, בפסוקים הנמצאים הגשמיים
"סוף  בני ֿאדם). בלשון תורה דיברה כי  האוזן, את לשבר
- נשמע  הכל צרפת, לרבני  במכתבו הרמב "ן ממשיך דבר,
אשר  צרפת לחכמי  גם אומנה. אומתנו האמונה זאת על כי 
ראיתי וכן בחיבוריהם. כן שכתוב  מצאתי  צרופה אימרתם
"יסוד  בשער ז"ל מגרמזיא אליעזר ר' החסיד הרב  בחיבור
פנים  לו אין הכל "יוצר שם: שכתב  והאמונה" האיחוד
לא  גשמיים, ענינים בקרא שכתוב  ומה וכו'. וגובה ואחור
שלא  בתורתו הזהירנו וכבר אדם. לבני  להבין אם כי  נכתבו
מאד  "ונשמרתם כתוב : שכן וצורה, דמות עליו נחשוב 
על  הסובר וכל תמונה..." כל ראיתם לא כי  לנפשותיכם,
כלל. אלוה לו אין - ואיברים דמות צלם, לו שיש הבורא
שאין  כמו כי  יבין, באלהים שהמאמין אומר: אני  כן על
גוף  לבורא אין כך כבודו, מכסא שיצאה לנשה איברים
בגזירתכם  הקהילות ישמעו לא כי  תדעו וידוע  כלל... ודמות
ומה  מחייו... כפורש מהם והפורש הגדול... הרב  ספרי  לגנוז
מפתח  הוא: אלהים מכתב  והמכתב  המדע "? ל"ספר יאמרו

לתל  מלמד חיבוריו: לכל ומבוא בתלמוד הרב  מידים לספרי 
דרך  חטאים יורה תורה: תלמוד בהלכות ומורא כבוד
כי מרגליות. מפיק  והוויות, קושיות בלי  "תשובה" בהלכות
ומפוזרים  מפורדים רק  בתלמוד "תשובה" דברי  מצינו לא
הגאונים  חיבורי  ובכל בירורים. בלי  וההגדות ההלכות בין
לכל  דרושים הענינים אותם מצינו לא והאחרונים הראשונים
בספר  ומבוארים מפורשים המה כאשר ומזומנים, חפציהם
ומבפנים..." מבחוץ  בספרים המיוחס  פנינים, הממולא ההוא

יחיד 45) אלוה שיש אמת כלומר: הכל. את וברא שיצר
שלא  קדום חומר יש כי  ראשון, לבדו אינו אבל גוף , ואינו
כאותו  העולם. את אלהים ברא ההוא החומר ומן ה', בראו
"צייר  פ "א): (בראשיתֿרבה, גמליאל לרבן שאמר הפילסוף 
שסייעו  טובים סממנים שמצא אלא אלהיכם, הוא גדול
למשנה  ובפירושו וכו'. ורוח " ומים חושך ובהו, תהו אותו:
ה' כי  "שנאמין רבינו: אומר הרביעי ) היסוד פ "ו, (סנהדרין
קדמון  בלתי  זולתו שנמצא מה וכל בהחלט , קדמון הוא
(דברים  קדם אלהי  מעונה הכתוב : שאמר הוא אליו, בערכו

כז)". כאמור 46)לג, דורו, ובני  אנוש טעות היתה זאת
ה"א). פ "א, כוכבים עבודת (הלכות למעלה

.ÁÔÈ‡L ÓB‡‰ :ÔÈÒB˜Èt‡ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰ ‰LÏL¿»≈«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»≈∆≈
ÌLÚcÓ ÌL ÔÈ‡Â ,ÏÏk ‰‡e‡Ba‰Ó ÚÈbnL »¿»¿»¿≈»«»∆«ƒ«≈«≈

ea ‰LÓ ÏL B˙‡e LÈÁÎn‰Â ;Ì„‡‰ŒÈa ÏÏ; ¿≈¿≈»»»¿««¿ƒ¿»∆∆«≈
‰NÚÓ Ú„BÈ ‡Ba‰ ÔÈ‡L ÓB‡‰ÂÏk ;Ì„‡‰ŒÈa ¿»≈∆≈«≈≈««¬≈¿≈»»»»

Ô‰ ‰LÏL .ÌÈÒB˜Èt‡ Ô‰ el‡ ‰LÏMÓ „Á‡∆»ƒ¿»≈≈∆ƒ¿ƒ¿»≈
.'‰ ÌÚÓ ‰Bz‰ ÔÈ‡L ÓB‡‰ :‰Bza ÌÈÙBk‰«¿ƒ«»»≈∆≈«»≈ƒ
‰LÓ :Ó‡ Ì‡  ˙Á‡ ‰z elÙ‡ ,„Á‡ ˜eÒt elÙ‡¬ƒ»∆»¬ƒ≈»««ƒ»«∆

‰Bza ÙBk ‰Ê È‰ ,BÓˆÚ ÈtÓ BÓ‡ÙBk‰ ÔÎÂ . ¬»ƒƒ«¿¬≈∆≈«»¿≈«≈
‰tŒÏÚaL ‰Bz ‡e‰Â dLeÙaLÈÁÎn‰Â , ¿≈»¿»∆¿«∆¿««¿ƒ

‰È„ÈbÓÒBzÈe ˜B„ˆ ÔB‚k ,‡Ba‰L ,ÓB‡‰Â . «ƒ∆»¿»«¿¿»≈∆«≈
‰Bz ‰ÏËa Îe ,˙Á‡ ‰ÂˆÓa BÊ ‰ÂˆÓ ÛÈÏÁ‰∆¡ƒƒ¿»¿ƒ¿»¬∆∆¿»»¿»»

'‰ ÌÚÓ ‰˙È‰ ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,BÊÌÈ‚‰‰ ÔB‚k ; ««ƒ∆ƒ»¿»≈ƒ¿««¿ƒ
.‰Bza ÙBk el‡ ‰LÏMÓ „Á‡ Ïk»∆»ƒ¿»≈≈«»

הלשון 47) מתיקוני  אבל העברי , הסגנון לפי  מיותרת מלה
ביאורנו  ראה בעברית. גם בה השתמש ורבינו היא, הערבית

ה"א). פ "א, התורה יסודי  החכמות:48)(הלכות מן חכמה
בחלום, או בהקיץ  לנביא אלהים מאת הנמסרת ומצוה תורה
ובנביאים  בתורה מקומות והרבה ומעלתו. מדרגתו כפי 
מאחיך  מקרבך נביא כמו: הנבואה, מציאות על מעידים
ולמעלה  טו). יח , (דברים תשמעון אליו ה'... לך יקים כמוני 
הדת: "מיסודי  רבינו: אמר ה"א) פ "ז, התורה יסודי  (הלכות

האדם". בני  את מנבא שהאל אדון 49)לידע , שהיה
עד  והגיע  אחריו ולבאים לפניו לקודמים ואביהם, הנביאים
ונכסה  קרעו שלא מסך נשאר ו"לא המלאכים למדרגת
וראה  השביעי ). היסוד פ "י , סנהדרין רבינו, (מלשון ממנו"
בין  חילוקים ארבעה ה"ו) פ "ז, התרה יסודי  (הלכות למעלה

הנביאים. שאר לנבואת רבינו משה והפסוק 50)נבואת
ובירמיה  ה). ו, (בראשית האדם רעת רבה כי  ה' וירא מעיד:
לתת  בני ֿאדם דרכי  כל על פקוחות עיניך אשר יט ) (לב ,

מעלליו. וכפרי  כדרכיו דבר 51)לאיש כי  צט .) (סנהדרין
מן  תורה אין האומר "זה - לא) טו, (במדבר בזה ה'
חוץ  השמים מן כולה התורה כל אמר: ואפילו השמים".
עליו  - עצמו מפי  משה אלא הקב "ה אמרו שלא אחד מפסוק 
(סנהדרין  המשנה בפירוש ורבינו בזה". ה' דבר "כי  נאמר:
סופר  כמו היה בנט  משה יאמר: השמיני ) היסוד פ "י ,
הפרש  ואין מחוקק . נקרא: ולפיכך כותב , והוא לו שקוראים
לבין: פילגש" היתה ותמנע  , ומצרים": כוש חם "ובני  בין:
סיפרם  משה הפסוקים שאלה שאומר ומי  אלהיך". ה' "אנכי 
וקליפה, לב  בתורה אין כופר. - חכמינו אצל הוא מדעתו,
שיבין  למי  ופלאים חכמה בו יש ודיבור דיבור כל אלא
אלוהי משיח  דוד בעקבות להלך - אלא לאיש ואין אותו...
(תהלים  מתורתך נפלאות ואביטה עיני  גל שהתפלל: יעקב 

יח ). התורה 52)קיט , כל אמר: "ואפילו צט .). (סנהדרין
הוא  הרי  - זו שוה מגזירה זה, מדקדוק  חוץ  השמים מן
תורה  מכחיש בין חילוק  שאין בזה", ה' דבר כי  בכלל:

שבעלֿפה. תורה למכחיש התורה 53)שבכתב  חכמי  הם
הכתוב ". "מגיד לומר: היתה משנתם שדרך ומפרשיה,

התורה 54) את ופירשו ובמסורת החכמים בקבלת שכפרו
שאינם  הקראים, ותלמידיהם הצדוקים והם: בעיניהם כטוב 
פי על הוזהרנו: ואנו כפשוטו. המקרא בצורת אלא מחזיקים
ימין  לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא יורוך... אשר התורה
(פ "א, לאבות בפירושו רבינו מדברי  יא). יז, (דברים ושמאל

לנו 55)מ "ג) והנגלות כח ): כט , (דברים נאמר והרי 
ראה  הזאת. התורה דברי  כל את לעשות עולם עד ולבנינו

ה"א). פ "ט , התורה יסודי  (הלכות לעיל

.Ë‰ÚÏ Óen‰ :Ï‡NiÓ ÌÈÓen‰ Ì‰ ÌÈL¿«ƒ≈«»ƒƒƒ¿»≈«»«¬≈»
˙Á‡ ‰ÚÏ ÓeÓ .dlk ‰Bz‰ ÏÎÏ Óen‰Â ,˙Á‡««¿«»¿»«»À»»«¬≈»««
ÔB„Êa ‰Ú d˙B‡ ˙BNÚÏ BÓˆÚ ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê ∆∆∆¡ƒ«¿«¬»¬≈»¿»

˙Blw‰ ÔÓ ‰˙È‰ elÙ‡ ,da ÌÒt˙Â Ïb‰ÂÔB‚k , ¿À¿«¿ƒ¿«¿≈»¬ƒ»¿»ƒ««¿
ÊËÚL LaÏÏ „ÈÓz ˜ÊÁ‰L,‰‡t ÛÈw‰Ï B‡ ∆À¬«»ƒƒ¿««¿≈¿«ƒ≈»

È‰  BÏˆ‡ ÌÏBÚ‰ ÔÓ BÊ ‰ÂˆÓ ‰ÏËa el‡k ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ»»∆¿¬≈
ÒÈÚÎ‰Ï ‰NÚiL ,‡e‰Â ;„ B˙B‡Ï ÓeÓ ‰Ê. ∆»¿»»¿∆«¬∆¿«¿ƒ

lk ‰Bz‰ ÏÎÏ ÓeÓÈ˙„Ï ÌÈÊBÁ‰ ÔB‚k  d »¿»«»À»¿«¿ƒ¿»≈
‰Êb ÔÈÊBbL ‰ÚLa ÌÈÎBÎŒÈ„BÚ‰Ì‰a ˜a„ÈÂ , »¿≈»ƒ¿»»∆¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«»∆
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ÌÈÏÙL Ì‰L ,Ï‡NÈa ˜ac‰Ï ÈÏ Úˆa ‰Ó :Ó‡ÈÂ¿…««∆«ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿»≈∆≈¿»ƒ
‰ÙÈwz Ì„iL el‡a ˜a„‡L ÈÏ BË ;ÌÈÙcÂ ¿ƒ¿»ƒƒ∆∆¿«¿≈∆»»«ƒ»

.dlk ‰Bz‰ ÏÎÏ ÓeÓ ‰Ê È‰¬≈∆»¿»«»À»

גרידא.56) לאו איסור אלא כרת עונש בה שאין
יא.).57) ואיסור 58)(הוריות שהיתר כל - להכעיס  מומר

ומומר  ההיתר: את ומניח  באיסור ואוחז לפניו מונחים
ויש  כישראל דינו להנאתו, אלא עובר שאינו זה - לתיאבון

ד.). (חולין הבא לעולם חלק  ויש 59)לו ישראל, על קשה
כמבואר  בורח , ואינו נפשו ולמלט  לברוח  האפשרות לו

ה"ד). פ "ה, התורה יסודי  החוזר 60)(הלכות וקלֿוחומר
חוזר  הוא "אם השיג: והראב "ד הגזירה. בשעת שלא לדתם
מין"? והריהו באלהיהם, מודה הוא הנה עכו"ם לדתי 
הוא  "מין" מתרץ : והכס "מ  ממומר. גרוע  שהוא כלומר:
בפרקנו  לעיל המנויים הדברים מחמשת באחד המאמין
מתחבר  אלא בדתם, מאמין אינו עכו"ם לדתי  והחוזר (ה"ז):
צור  שאין הוא יודע  בלבו אבל נרדף , יהא שלא כדי  אליהם

אלהינו. זולתי 

.È„a ‡ÈËÁ‰L „Á‡ ?„ˆÈk ÌÈa‰ È‡ÈËÁÓ«¬ƒ≈»«ƒ≈«∆»∆∆¡ƒ¿»»
ÌÚÈ ÔB‚k ,ÏB„bÒBzÈe ˜B„ˆÂ„Á‡Â ; »¿»»¿»¿»«¿¿∆»

‰NÚ ˙ÂˆÓ ÏhÏ elÙ‡ ,Ï˜ „a ‡ÈËÁ‰L; ∆∆¡ƒ¿»»«¬ƒ¿«≈ƒ¿«¬≈
‰È‰L ,‰MÓk e‡ËÁiL „Ú ÌÈÁ‡ ÒB‡‰ „Á‡Â¿∆»»≈¬≈ƒ«∆∆∆¿ƒ¿«∆∆»»

ÌÈÎBkŒ˙„BÚ e„ÚiL „Ú Ï‡NÈ ˙‡ ‚B‰B‡ , ≈∆ƒ¿»≈«∆««¿¬«»ƒ
ÌÁÈc‰Â ÌÈÁ‡ ‰ÚË‰L. ∆ƒ¿»¬≈ƒ¿ƒƒ»

לעבודהֿזרה.61) אחרים את והחטיא כמבואר 62)שחטא
(ה"ח ). בביאורנו המובאת 63)לעיל בברייתא מבואר

ה"א): (פ "ד, לקמן הביאה ורבינו יומא): מסכת (סוף  ברי "ף 
בידו  מספיקים אין - מצוה מלעשות הרבים את  "המעכב 

תשובה". עליו 64)לעשות שמעיד כמו קג:) (סנהדרין
(מלכיםֿב  וגו' מאד הרבה מנשה שפך נקי  דם וגם הכתוב :

טז). ומרמה.65)כא, חלקות בדברי  הישרה מהדרך

.‡ÈÚ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,eaˆ ÈÎcÓ LBt‰«≈ƒ«¿≈ƒ««ƒ∆…»«
˙BˆÓ ‰NBÚ BÈ‡Â Ï‡NÈ ˙„ÚÓ Ïc ‡l‡ ,˙BÚ¬≈∆»ƒ¿»≈¬«ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿
,Ô˙ÈÚ˙a ‰pÚ˙Ó ‡ÏÂ ,Ô˙ˆa ÒÎ ‡ÏÂ ,ÔÏÏÎaƒ¿»»¿…ƒ¿»¿»»»¿…ƒ¿«∆¿«¬ƒ»
BÈ‡ el‡Îe ,ı‡‰ ÈÈBbÓ „Á‡k Bk„a CÏB‰ ‡l‡∆»≈¿«¿¿∆»ƒ≈»»∆¿ƒ≈

‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡  Ô‰Ó˙BÚ ‰NBÚ‰ . ≈∆≈≈∆»»«»»∆¬≈
˙Bl˜ ‰NÚL ÔÈa  ÌÈ˜ÈB‰Èk ‰Ó „Èa‰NÚL ÔÈa , ¿»»»ƒ»ƒ≈∆»»«≈∆»»

˙BeÓÁ‡˜p‰ e‰ÊÂ ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡  ¬≈≈∆»»«»¿∆«ƒ¿»
‰Bza ÌÈÙ ‰l‚ÓÂÈÙ ‰l‚Â BÁˆÓ ÊÚ‰L ÈtÓ , ¿«∆»ƒ«»ƒ¿≈∆≈≈ƒ¿¿ƒ»»»

.‰B˙ŒÈcÓ LB ‡ÏÂ¿…ƒƒ¿≈»

יז.).66) (ר"ה מקורו כי  ו), (הלכה לעיל העירונו כבר
כרת.67) בהם מיתה.68)שאין או כרת שענשן
ה"א).69) פ "א, פאה (ירושלמי ,

.ÈÌ"ekÚ „Èa BÁ ÒBn‰ :ÔÈÒBn‰ Ì‰ ÌÈL¿«ƒ≈«¿ƒ«≈¬≈¿««
„Èa BÁ ÔBÓÓ ÒBn‰Â ,B˙Bk‰Ï B‡ B‚‰Ï¿»¿¿«¿«≈»¬≈¿«

Ì"ekÚÒp‡ „Èa B‡ ,ÔÈ‡ Ì‰ÈLe ;Ì"ekÚk ‡e‰L «¿««»∆¿«¿≈∆≈
.‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï»∆≈∆»»«»

כהנא 70) ברב  קיז.) (ב "ק  כמבואר מסור, נקרא: זה גם
דברי השווה נכרי . ביד ישראל ממון שמסר מי  את שהרג
המגיד  הרב  ודברי  ה"י ), פ "ח , ומזיק  חובל (הלכות רבינו

חמסן.71)(שם). זרוע , איש

.‚È‰Ê  ÌÈÓLŒÌLÏ ‡lL eav‰ ÏÚ ‰ÓÈ‡ ÈÏÈhÓ«ƒ≈≈»««ƒ∆…¿≈»«ƒ∆
,epnÓ ÌÈ„ÁÙÓe ÌÈ‡È Ì‰Â ,‰˜ÊÁa eaˆ ‰„B‰»∆ƒ¿»¿»¿≈¿≈ƒ¿«¬ƒƒ∆
,ÌÈÓL „BÎÏ ‡lL ÂÈˆÙÁ ÏÎÂ ,BÓˆÚ „BÎÏ B˙eÎÂ¿«»»ƒ¿«¿¿»¬»»∆…ƒ¿»«ƒ

Ì"ekÚ‰ ÈÎÏÓ ÔB‚k. ¿«¿≈»«

לכבוד 72) והכל - תבל ומרגיזים בארץ  חתיתם הנותנים
עצמם.

.„ÈÚÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk‰Úa‡ÂŒÌÈNel‡ ÌÈL‡ »∆»¿∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»¬»ƒ≈
˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡ ,Ï‡NiÓ Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡  eÈnL∆»ƒ««ƒ∆≈ƒƒ¿»≈≈»∆≈∆
ŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,el‡Ó ˙Bl˜ ˙BÚ LÈÂ .‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿≈¬≈«≈≈¿««ƒ
ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡ Ô‰a ÏÈ‚‰L ,ÌÈÓÎÁ eÓ‡ ÔÎ≈»¿¬»ƒ∆»»ƒ»∆≈»∆≈∆»»
:Ô‰ el‡Â .Ô‰a ‰f‰Ïe Ô‰Ó ˜Á˙‰Ï Ô‰ È„Îe ,‡a‰«»¿«≈¿ƒ¿«≈≈∆¿ƒ»≈»∆¿≈≈

BÁÏ ÌL ‰pÎÓ‰BÈepÎa BÁÏ ‡Bw‰Â ,, «¿«∆≈«¬≈¿«≈«¬≈¿ƒ
ÌÈaa BÁ Èt ÔÈaÏn‰ÂÔBÏ˜a „ak˙n‰Â , ¿««¿ƒ¿≈¬≈»«ƒ¿«ƒ¿«≈ƒ¿

BÁÌÈÓÎÁŒÈ„ÈÓÏz ‰fÓ‰Â ,,ÂÈ˙Ba ‰fÓ‰Â , ¬≈¿«¿«∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿«¿«∆«»
˙B„ÚBn‰ ˙‡ ‰fÓ‰ÂÌÈL„w‰ ˙‡ ÏlÁÓ‰Â ,. ¿«¿«∆∆«¬¿«¿«≈∆«√»ƒ

˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL ,ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»∆»≈≈≈≈∆
L Ì‡ Ï‡ ;‰eL˙ ‡Ïa ˙nLk ?‡a‰ ÌÏBÚÏ»»«»¿∆≈¿…¿»¬»ƒ»
ÈaÓ ‰Ê È‰  ‰eLzŒÏÚa ‡e‰Â ˙Óe BÚLÓ≈ƒ¿≈¿««¿»¬≈∆ƒ¿≈
ÈÙa „ÓBÚL „ EÏ ÔÈ‡L ;‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»∆≈¿»»∆≈ƒ¿≈

‰eLz‰‰BÁ‡e ,ÂÈÓÈ Ïk wÚa Ùk elÙ‡ . «¿»¬ƒ»«»ƒ»»»»»«¬»
ÌBÏL" :Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏŒLÈ  L»∆≈∆»»«»∆∆¡«»

˜BÁÏ ÌBÏLÏk ."ÂÈ˙‡Ùe '‰ Ó‡ BwÏÂ »»»¿«»»«¿»ƒ»
 ‰eL˙ eÊÁL ,Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓen‰Â ÌÈÚL‰»¿»ƒ¿«»ƒ¿«≈»∆∆»¿ƒ¿»

˙BiBÓËÓa ÔÈa ,ÈeÏ‚a ÔÈa,Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Ó  ≈¿»≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ»
ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡  "ÌÈBL ÌÈa eeL" :Ó‡pL∆∆¡«»ƒ»ƒ««ƒ∆¬«ƒ
ÔÈÏa˜Ó ,ÈeÏ‚ ‡ÏÂ L ˙qa È‰L ,‡e‰ BL»∆¬≈«≈∆»¿…¿»¿«¿ƒ

‰eL˙a B˙B‡. ƒ¿»

שני73) כופרים, שלשה אפיקורסים, שלשה מינים, חמשה
בביאת  כופר המתים, בתחיית כופר מוסרים, שני  מומרים,
עושה  ציבור, מדרכי  פורש הרבים, את מחטיא הגואל,
לשון  דמים, שופך הצבור, על אימה מטיל רמה, ביד עבירות
וארבעה. לעשרים עולים יחד אלה כל - בערלתו מושך הרע ,

נח :).74) כ:).75)(ב "מ  תענית (שם: אחרים שכינוהו
ימים? הארכת במה אהבה: בר אדא רב  את תלמידיו "שאלו
אומרים: ויש בחניכתי : לחברי  קראתי  ולא להם: אמר
שלא  - "בחניכתי " הערוך: ופירש הערוך) (כגרסת בחניכתו"
אחרים  לו שכינו שם שאפילו - "בחניכתו" שם. לו כניתי 

קראתיו. נח :).76)לא ב "מ  מ "יא: פ "ג, (אבות
ה"א).77) פ "ב , חגיגה צט :).78)(ירושלמי , (סנהדרין
חולֿהמועד 79) בימי  מלאכה שעושה מ "יא) פ "ג, (אבות

כבחול. בהם לידי80)ונוהג זבח  קדשי  שמביא (שם)
בדק  ומקדשי  מזבח  מקדשי  ונהנה המועל או ונותר: פיגול

ה"א).81)הבית. פ "א, פאה שהיה 82)(ירושלמי , לזה 
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ונתקרב . ובטמון.83)רחוק  והכס "מ 84)בסתר ז:) (ע "ז
פ "ב , כוכבים עבודת (הלכות לעיל כתב  רבינו הלא שאל:
בתשובה  אותם מקבלין אין - מישראל "האפיקורסים ה"ה):
נשאלה  זאת שאלה ישובון?" לא באיה כל שנאמר: לעולם,
סתירה, שום כאן אין כי  תדע  "ידוע  והשיב : רבינו בחיי  כבר
שאנו  הוא: בתשובה" אותם מקבלים "אין המאמר: ענין כי 
בעלי במעלת בעניניו יהיו ולא תשובה מהם נקבל לא
מפני אולי  - ובחסידות ביושר מתנהגים גם ואם תשובה...
האחר  המאמר וענין כאן. יש הבריות דעת וגניבת היראה,
אז  - בוראם ובין בינם לבבם בכל באמת שבו אם הוא:
לדבר  נוגע  כן אם וזה הבא: לעולם חלק  להם יש בודאי 
שבינם  לדבר נוגעת האחרת וההלכה בוראם. לבין שבינם
הוצאת  קא, סימן הרמב "ם (תשובות האנשים" שאר לבין
ה"ה) פ "ב , כוכבים עבודת (הלכות לעיל ראה פרימן).

בביאורנו.

ה'תשע"ט  תשרי ט ' שלישי יום 

    
לך 1) שאין התשובה; את המעכבים דברים וארבעה עשרים

התשובה. בפני  העומד דבר

.‡ÔÈkÚÓ ÌÈc ÌÈNÚÂ ‰Úa‡2.‰eLz‰ ˙‡ «¿»»¿∆¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿»
ÔÈ‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ‰NBÚ‰Â ,ÏB„b ÔBÚ Ô‰Ó ‰Úa‡«¿»»≈∆»»¿»∆∆»≈∆≈

˜ÈtÒÓ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰3ÈÙÏ ‰eLz ˙BNÚÏ B„Èa «»»«¿ƒ¿»«¬¿»¿ƒ
ÌÈa‰ ˙‡ ‡ÈËÁn‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .B‡ËÁ Ï„b4; …∆∆¿¿≈≈««¬ƒ∆»«ƒ
‰ÂˆÓ ˙BNÚlÓ ÌÈa‰ ˙‡ kÚÓ‰ ,‰Ê ÔBÚ ÏÏÎe5. ƒ¿«»∆«¿«≈∆»«ƒƒ«¬ƒ¿»

ÔB‚k ,‰ÚÏ C„ ‰BË CcÓ BÁ ˙‡ ‰hn‰Â (¿««∆∆¬≈ƒ∆∆»¿∆∆¿»»¿
˙ÈÒÓ6ÁÈcÓe7‰Ú ˙ea˙Ï ‡ˆBÈ B ‰‡B‰ (‚ . ≈ƒ«ƒ«»∆¿≈¿«¿»»

‰ÁÓ el‡  B˙eLa Be ÏÈ‡B‰ ;B„Èa ‰ÁÓÓ BÈ‡Â¿≈¿«∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»
Ïk ,‰Ê ÔBÚ ÏÏÎe .B‡ÈËÁÓk ‡ˆÓÂ ,LBt ‰È‰ Ba»»≈¿ƒ¿»¿«¬ƒƒ¿«»∆…

ÌÈÁ‡a ˙BÁÓÏ B„Èa LÙ‡L8ÔÈa ,„ÈÁÈ ÔÈa  ∆∆¿»¿»¿««¬≈ƒ≈»ƒ≈
(„ .ÌBÏLÎa ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,‰ÁÓ ‡ÏÂ ,ÌÈa«ƒ¿…ƒ»∆»«ƒ≈¿ƒ¿»
,‡ËÁ‡ :ÓB‡‰ ‰Ê ÏÏÎe !eL‡Â ‡ËÁ‡ :ÓB‡‰Â¿»≈∆¡»¿»ƒ¿«∆»≈∆¡»

tÎÓ ÌÈetk‰ŒÌBÈÂ9! ¿«ƒƒ¿«≈

בשם 2) האלה הדברים את הביא יומא  מסכת בסוף  הרי "ף 
מקור  על מתשובותיו באחת רבינו השיב  וכבר ברייתא.
ולא  בגמרא אינו המניין "זה לשונו: וזה זו ברייתא
זולתו  חיברם אם אמנם וכו'. בספרא ולא בתוספתא
ובתלמוד, במשנה מוזכרים רובם אבל אפשר; מהמחברים
("תשובות  שנתבאר" ממה יוצא נתבאר שלא והשאר
תרצ "ד). ירושלים פרימן, הוצאת סז, סימן הרמב "ם"
ולא  בלב  תתעורר שלא בעדה עוצרים מפריעים. - מעכבין

כמו 3)תבוא. לו, מסייעים אין השמים מן כלומר:
לטהר  "הבא כמאמרם: תשובה, לעשות הבא לכל שמסייעים
בתשובה  מעצמו שב  אם אבל לח :); (יומא אותו" מסייעים
תשובה", "בעל ונקרא: מתקבלת, שתשובתו וודאי  - שלימה
ה"עשרים  את חילק  רבינו זה. פרק  סוף  לקמן כמבואר
שאין  א) הן: ואלו חלוקות, לחמש דברים" וארבעה
תשובה  דרכי  הנועלים ב ) תשובה, לעשות בידו מספיקים
בתשובה  לשוב  אותם לעושה שאי ֿאפשר ג) עושיהם. מפני 

דברים  ה) מהם, לשוב  חזקתו אין אותם שהעושה ד) גמורה.
המלך). (עבודת מהם לפרוש אותם העושה לאדם לו שקשה

בנפשם 4) שנתחייב  ותלמידיו עדן בגן הוא יהא שלא "כדי 
עשוק  אדם יז): כח , (משלי  ואומר צווח  והכתוב  בגיהנם"

פז.). (יומא בו יתמכו אל ינוס  בור עד - נפש כמו 5)בדם
תשובה  לעשות בידו הספיקו לא גחזי : על חכמינו שאמרו
ללמוד  נתנם ולא אלישע  של מישיבתו תלמידים שדחה מפני 

קז:). (סנהדרין לעבודהֿזרה.6)תורה היחיד את 7)את
ב ) הלכה ה, פרק  כוכבים עבודת (הלכות כמבואר הרבים,
דברי את העתיק  התשובה בשער צדיקים" "ארחות ובספר
מדרך  חבירו או הרבים, את "והמטה כתוב : ושם אלה, רבינו

רעה". לדרך נד:).8)טובה ח ,9)(שבת פרק  (יומא
ט ), ולעולם משנה מאוד, קשה תשובתו - כן המחשב  כל כי 

על  לו, ונסלח  שישוב  חושב  שהוא מכיוון לחטוא, יחדל לא
התשובה). שער צדיקים", ("ארחות בעיניו קלה העבירה כן

.ÌÈÏÚBp‰ ÌÈ„ ‰MÓÁ Ô‰Óe10‰eLz‰ ÈÎc ≈∆¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ«¿≈«¿»
eav‰ ÔÓ LBt‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .Ô‰ÈNBÚ ÈÙa11, ƒ¿≈≈∆¿≈≈«≈ƒ«ƒ

BÈ‡Â ,Ô‰nÚ ‰È‰È ‡Ï ‰eLz eNÚiL ÔÓÊaL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«∆«¬¿»…ƒ¿∆ƒ»∆¿≈
Èc ÏÚ ˜ÏBÁ‰Â ( .ÔÈNBÚL ˙eÎfa Ô‰nÚ ‰ÎBÊ∆ƒ»≈«¿∆ƒ¿«≈«ƒ¿≈
BÈ‡Â ,Ô‰Ó LÙÏ BÏ ˙ÓBb Bz˜ÏÁnL ÈÙÏ ,ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿ƒ∆«¬À¿∆∆ƒ¿≈∆¿≈
ÔÂÈkL ,˙Bˆn‰ ÏÚ ‚ÈÚÏn‰Â (‚ .‰eLz‰ ÈÎc Ú„BÈ≈««¿≈«¿»¿««¿ƒ««ƒ¿∆≈»
Ì‡Â ;ÔNBÚ ‡ÏÂ Ô‰ÈÁ‡ Û„B BÈ‡ ÂÈÈÚa efa˙pL∆ƒ¿«¿≈»≈≈«¬≈∆¿…»¿ƒ
cL ,ÂÈ˙Ba ‰fÓ‰Â („ ?‰kÊÈ ‰na  ‰NÚÈ ‡Ï…«¬∆«∆ƒ¿∆¿«¿«∆«»∆»»

ÈÊÁ‚k B„ËÏe BÙÁ„Ï BÏ ÌBb ‰Ê12,„ËpL ÔÓÊe ; ∆≈¿»¿¿»¿¿≈¬ƒƒ¿«∆ƒ¿»
˙Ó‡‰ Cc BÏ ‰BÓe „nÏÓ ‡ˆÓÈ ‡Ï13‡BN‰Â (‰ . …ƒ¿»¿«≈∆∆∆»¡∆¿«≈

;‰eLz Cc BÏ ÁÈp‰ ‡Ï È‰L ,˙BÁÎBz‰ ˙‡∆«»∆¬≈…ƒƒ«∆∆¿»
BÏ ÔÈÚÈ„BnL ÔÓÊaL ,‰eLzÏ ˙ÓBb ‰ÁÎBz‰L∆«»»∆∆ƒ¿»∆ƒ¿«∆ƒƒ
BÓk ,‰eL˙a ÊBÁ ,B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎÓe ÂÈ‡ËÁ Ì„‡Ï»»»¬»»«¿ƒƒ≈ƒ¿»¿
ÌÈÓÓ" ;"ÁkLz Ï‡Â ÎÊ" :‰Bza e˙kL∆»«»¿…¿«ƒ¿««¿ƒ
‡ÏÂ Ï ÌÚ" ;"Ï ÌÎÏ '‰ Ô˙ ‡ÏÂ" ;"Ì˙ÈÈ‰¡ƒ∆¿…»«»∆≈«»»¿…
ÈB‰" :Ó‡Â Ï‡NÈ ˙‡ ÁÈÎB‰ e‰ÈÚLÈ ÔÎÂ ."ÌÎÁ»»¿≈¿«¿»ƒ«∆ƒ¿»≈¿»«

BL Ú„È" ;"‡ËBÁ ÈBb‰L˜ Èk ÈzÚcÓ" ;"e‰B˜ ≈»«≈ƒ«¿ƒƒ»∆
:Ó‡pL ,ÌÈ‡hÁÏ ÁÈÎB‰Ï Ï‡‰ e‰eˆ ÔÎÂ ."‰z‡»»¿≈ƒ»»≈¿ƒ«¿«»ƒ∆∆¡«
eÁÈÎB‰ ÌÈ‡Èp‰ Ïk ÔÎÂ ."CNÁz Ï‡ ÔB‚ ‡˜"¿»¿»««¿¿≈»«¿ƒƒƒ
„ÈÓÚ‰Ï CÈˆ CÎÈÙÏ .‰eL˙ eÊÁL „Ú Ï‡NÈÏ¿ƒ¿»≈«∆»¿ƒ¿»¿ƒ»»ƒ¿«¬ƒ

ÏB„b ÌÎÁ Ï‡NiÓ Ï‰˜Â Ï‰˜ ÏÎa14Œ‡ÈÂ Ô˜ÊÂ ¿»»»¿»»ƒƒ¿»≈»»»¿»≈ƒ≈
Ì‰Ï e‰‡Â ÂÈeÚpÓ ÌÈÓL15ÌÈaÏ ÁÈÎBÓ ‡‰iL , »«ƒƒ¿»¿»»∆∆¿≈ƒ«»«ƒ

BÈ‡ ˙BÁÎBz‰ ˙‡ ‡BNL ‰ÊÂ .‰eL˙a ÔÈÊÁÓe«¬ƒ»ƒ¿»¿∆∆≈∆«»≈
„ÓÚÈ CÎÈÙÏ ,ÂÈc ÚÓBL ‡ÏÂ ÁÈÎBnÏ ‡a»«ƒ«¿…≈«¿»»¿ƒ»«¬…

.ÌÈBË ÂÈÈÚa Ì‰L ,ÂÈ˙‡hÁa¿«…»∆≈¿≈»ƒ

תשובה 10) שערי  מוצא הוא לשוב , ובא מתעורר כשהוא
ומבאר. הולך שהוא כמו בפניו, נכנס 11)נעולים אינו

ישראל. מכלל אינו כאילו בתעניתם, מתענה ואינו בצרתם
הפורשים  "כל אומר: י ) הלכה א, פרק  אבל (הלכות ורבינו
מעל  המצוות עול שפרקו האנשים והם: הציבור. מדרכי 
המצוות  בעשיית ישראל בכלל נכללים ואינם צווארם,
כבני הם הרי  אלא כנסיות... בתי  וישיבת המועדות ובכיבוד

לעצמם" קז:).12)חורין  נועל 13)(סנהדרין הוא ובזה
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קנה                
         

בפניו. התשובה שערי  את טז.).14)בעצמו (תענית
בלעם 15) מפי  להיאמר התוכחות היו "ראויות שאמרו: כמו

ישראל  היו בלעם, הוכיחם אילו אלא - משה מפי  והברכות
אומות  היו משה, בירכם ואילו מוכיחנו! שונא אומרים:
הקדושֿברוךֿהוא: אמר בירכם! אוהבם אומרות: העולם
שיתבררו  ששונאם, בלעם ויברכם שאוהבם משה יוכיחם

א). פרשה (דבריםֿרבה, ישראל" ביד והתוכחות הברכות

.‚BÏ LÙ‡ È‡ ,Ô˙B‡ ‰NBÚ‰ ,ÌÈ„ ‰MÓÁ Ì‰Óe≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ∆¿»
Ì„‡ ÔÈaL ˙BBÚ Ì‰L ÈÙÏ ,‰eÓ‚ ‰eL˙a eLiL∆»ƒ¿»¿»¿ƒ∆≈¬∆≈»»
BÏ ÈÊÁiL È„k BÏ ‡ËÁL BÁ Ú„BÈ BÈ‡Â ,BÁÏ«¬≈¿≈≈«¬≈∆»»¿≈∆«¬ƒ
˙‡ Ïl˜Ó‰ (‡ :Ô‰ el‡Â .BÏ ÏÁÓÏ epnÓ Ï‡LÈ B‡ƒ¿«ƒ∆ƒ¿…¿≈≈«¿«≈∆
epnÓ Ï‡LiL È„k Úe„È Ì„‡ Ïl˜ ‡ÏÂ ,ÌÈa‰»«ƒ¿…ƒ≈»»»«¿≈∆ƒ¿«ƒ∆
‰b Ú„BÈ BÈ‡L ÈÙlL ,pb ÌÚ ˜ÏBÁ‰Â ( .‰tk«»»¿«≈ƒ«»∆¿ƒ∆≈≈«¿≈»
BÏ ‡ÈÓe ÌÈaÏ Bb pb‰ ‡l‡ ,‡È‰ ÈÓ ÏL BÊ∆ƒƒ∆»««»≈¿«ƒ≈ƒ

˜ÈÊÁÓ ‡e‰L ,„BÚÂ ;Á˜BÏ ‡e‰Â16pb‰ „È ¿≈«»∆«¬ƒ«««»
„Ú ‰ÈÏÚ ÊÈÎÓ BÈ‡Â ‰„‡ ‡ˆBn‰Â (‚ .B‡ÈËÁÓe«¬ƒ¿«≈¬≈»¿≈«¿ƒ»∆»«
,‰eLz ‰NÚiLk ÔÓÊ Á‡Ï  ‰ÈÏÚÏ dÈÊÁiL∆«¬ƒ»ƒ¿»∆»¿««¿«¿∆«¬∆¿»

BL ÏÎB‡‰Â („ .ÈÊÁÈ ÈÓÏ Ú„BÈ BÈ‡17ÌÈiÚ ≈≈«¿ƒ«¬ƒ¿»≈¬ƒƒ
,Ì‰ ÔÈÏÏÓ‡ Ì„‡ŒÈa el‡ ;˙BÓÏ‡Â ÌÈÓB˙ÈÂƒƒ¿«¿»≈¿≈»»À¿»ƒ≈
ÔÈ‡Â ÈÚÏ ÈÚÓ ÌÈÏB‚Â ,ÌÈÓÒÙÓe ÌÈÚe„È ÌÈ‡Â¿≈»¿ƒ¿À¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿≈
epÈÊÁÈÂ ‡e‰ ÈÓ ÏL ‰Ê BL Ú„iL È„k ÈkÓ Ì‰Ï»∆«ƒ¿≈∆≈«∆∆ƒ¿«¬ƒ∆
„Ú Ú„BÈ BÈ‡ ,ÔÈc ˙Bh‰Ï „ÁL Ïa˜Ó‰Â (‰ .BÏ¿«¿«≈…«¿«ƒ≈≈««

ÚÈb‰ ÔÎÈ‰18dÁk ‡È‰ ‰nÎÂ BÊ ‰Èh‰19È„k ≈»ƒƒ««»»¿«»ƒ…»¿≈
ÈÊÁiL20‡e‰L ,„BÚÂ ;ÌÈÏ‚ BÏŒLÈ c‰L , ∆«¬ƒ∆«»»∆«¿«ƒ»∆

.B‡ÈËÁÓe ‰Ê „È ˜ÈÊÁÓ«¬ƒ«∆«¬ƒ

דרכו 16) יעזוב  לבל מעודדו הוא עימו חולק  שהוא בזה
לחטוא. מעיד 17)ויוסיף  וכן מנטובה. אוקספורד, בנוסח 

בדלי "ת, שוד ומצא רבינו יד בכתיבת שבדק  עוז" ה"מגדל
ובספרים  ו), יב , (תהלים עניים משוד הכתוב : כלשון
הראב "ד  השיג זו נוסחה ועל שור. [=כגרסתנו] אחרים:
שוד  אלא ואינו ברי "ש שור שונה שהוא דומה וכתב :
ממנו  ולוקח  בחובו העני  את דוחק  שהוא כלומר: בדלי "ת,
"שלי ואומר: משוויין בפחות מטלטליו או קרקעותיו את

נוטל". אין 18)אני  העיניים את יעוור והשוחד הואיל
הדין. את שהיטה כלל מרגיש המשוחד הדיין

ניזוקו19) אנשים וכמה ולהזיק , שהיטה להשחית זה ידי  על
הדין. ידו.20)את על שניזוקו לאלה

.„B˙˜ÊÁ ÔÈ‡ Ô˙B‡ ‰NBÚ‰ ,ÌÈ„ ‰MÓÁ Ô‰Óe≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆»≈∆¿»
eLÏ21 ÈÈÚa ÌÈl˜ ÌÈc Ì‰L ÈÙÏ ,Ô‰Ó »≈∆¿ƒ∆≈¿»ƒ«ƒ¿≈≈…

.‡ËÁ ‰Ê ÔÈ‡L ‰n„È ‡e‰Â ,‡ËBÁ ‡ˆÓÂ ,Ì„‡‰»»»¿ƒ¿»≈¿¿«∆∆≈∆≈¿
˙˜tÒÓ dÈ‡L ‰„eÚqÓ ÏÎB‡‰ (‡ :Ô‰ el‡Â22 ¿≈≈»≈ƒ¿»∆≈»«¿∆∆

ÏÊb ˜‡ ‰fL ,‰ÈÏÚÏ23‡lL ‰n„Ó ‡e‰Â ;‡e‰ ƒ¿»∆»∆∆¬«»≈¿¿«∆∆…
( !B˙eL ‡l‡ ÈzÏÎ‡ ÌeÏk :Ó‡ÈÂ ‡ËÁ»»¿…«¿»«¿ƒ∆»ƒ¿

BËBÚa LnzLn‰24ÈÚ ÏL25ÈÚ ÏL ËBÚ‰L , «ƒ¿«≈«¬∆»ƒ∆»¬∆»ƒ
ÔÈ‡ :BaÏa Ó‡ÈÂ ,‰LÁÓe Ìc˜ ÔB‚k ‡l‡ BÈ‡≈∆»¿«¿…«¬≈»¿…«¿ƒ≈»
ÏkzÒn‰ (‚ !B˙B‡ ÈzÏÊ‚ ‡Ï È‰Â ,ÌÈÒÁ¬≈ƒ«¬≈…»«¿ƒ«ƒ¿«≈

˙BÈÚa26‡e‰L ,ÌeÏk CÎa ÔÈ‡L BzÚc ÏÚ ‰ÏÚÓ , «¬»«¬∆««¿∆≈¿»¿∆

Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â !dÏˆ‡ Èz˜ B‡ ÈzÏÚ ÈÎÂ :ÓB‡≈¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ∆¿»¿≈≈«
ÏL ÔÙe‚Ï ˙ÓB‚ ‡È‰L ,ÏB„b ÔBÚ ÌÈÈÚ‰ ˙i‡L∆¿ƒ«»≈«ƒ»»∆ƒ∆∆¿»∆
ÈÁ‡Â ÌÎÏ ÈÁ‡ ee˙˙ ‡ÏÂ" :Ó‡pL ,˙BÈÚ¬»∆∆¡«¿…»«¬≈¿«¿∆¿«¬≈

"ÌÎÈÈÚ27BaÏa ÓB‡ ,BÁ ÔBÏ˜a „ak˙n‰ („ . ≈≈∆«ƒ¿«≈ƒ¿¬≈≈¿ƒ
ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÌL „ÓBÚ BÁ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‡ËÁ BÈ‡L∆≈≈¿¿ƒ∆≈¬≈≈»¿…ƒƒ«
ÌÈBh‰ ÂÈNÚÓ CÚ ‡l‡ ,BLi ‡ÏÂ ˙L BÏ…∆¿…ƒ¿∆»»««¬»«ƒ
‰‡iL È„k ,B˙ÓÎÁ B‡ BÁ ‰NÚÓ ÏeÓÏ B˙ÓÎÁÂ¿»¿»¿«¬≈¬≈»¿»¿≈∆≈»∆
„LBÁ‰Â (‰ .ÈeÊa BÁÂ „aÎÓ ‡e‰L BÏÏkÓƒ¿»∆¿À»«¬≈»¿«≈
:ÓB‡ ‡e‰L ÈÙÏ ,‡ËÁ BÈ‡L BaÏa ÓB‡ ,ÌÈLk¿≈ƒ≈¿ƒ∆≈≈¿¿ƒ∆≈
‰NÚ ‡nL „LÁ ‡l‡ ÌL LÈ ÈÎÂ ?BÏ È˙ÈNÚ ‰Ó∆»ƒƒ¿ƒ∆»∆»¬»∆»»»
ÌÈNnL ,ÔBÚ ‰fL Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ;‰NÚ ‡Ï B‡…»»¿≈≈«∆∆»∆≈ƒ

‰Ú ÏÚk BzÚ„a Lk Ì„‡28. »»»≈¿«¿¿««¬≈»

שום 21) רואה שאינו מאחר להבא, גם זו בדרכו יאחז אלא
במעשיו. מתוך 22)עוול או בושה מתוך מזמינו שהעני 

שהוא  בשעה אצלו ואוכל לו נענה והוא עימו, לסעוד נימוס 
לבעליה. גם מספיקה אינה שהסעודה גזל 23)יודע  לא

לעולם. זה על בתשובה יהרהר לא ולכן ממש,
להשתמש;25)במשכונו.24) אסור עשיר של בעבוטו גם

נפחתים  ודמיו ערך בעל כרגיל שהוא עשיר של עבוטו אלא
משום  בו מהשתמש ממילא נזהר הוא תשמיש, ידי  על
כגון  ברזל, עשוי  כרגיל שהוא עני  של עבוטו כן לא גזילה;
מורה  הוא - ערך פחותי  שהם וכדומה, ומחרישה קרדום
נפחתים  דמיהם אלה גם כי  לב , על שם ואינו לעצמו היתר

פב :). מציעא (בבא תשמיש ערווה.26)מרוב  מן ריבוי 
ברכות 27) (ירושלמי , הם עבירה סרסורי  שני  והעין הלב 

ה). הלכה א, (שבת 28)פרק  זה בעוון חז"ל הפליגו וכבר
צז.).

.‰CLnÈ Ì˙B‡ ‰NBÚ‰ ,ÌÈ„ ‰MÓÁ Ô‰Óe≈∆¬ƒ»¿»ƒ»∆»ƒ»≈
CÈˆ CÎÈÙÏ .Ô‰Ó LÙÏ Ì‰ ÌÈL˜Â „ÈÓz Ì‰ÈÁ‡«¬≈∆»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿≈∆¿ƒ»»ƒ
Úc Ôlk Ô‰Â ,Ô‰a ˜a„È ‡nL Ô‰Ó ‰f‰Ï Ì„‡˙B »»¿ƒ»≈≈∆∆»ƒ¿«»∆¿≈À»≈

˙eÏÈÎ :Ô‰ el‡Â .„‡Ó „Ú ˙BÚ29Ú‰ ÔBLÏÂ ,30, »«¿…¿≈≈¿ƒ¿»»«
‰Ú ‰LÁÓ ÏÚe ,‰ÓÁ ÏÚe31;ÚLÏ aÁ˙n‰Â , ««≈»«««¬»»»»¿«ƒ¿«≈»»»

‡e‰ .BaÏa ÌÈÓL Ì‰Â ÂÈNÚnÓ „ÓBÏ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒ«¬»¿≈ƒ¿»ƒ¿ƒ
e‡a Îe ."ÚBÈ ÌÈÏÈÒÎ ‰ÚÂ" :‰ÓÏL Ó‡L∆»«¿……¿…∆¿ƒƒ≈«¿»≈«¿
Ô‰a ‚‰Ï Ì„‡ Ïk CÈvL ÌÈc ˙BÚc ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿≈¿»ƒ∆»ƒ»»»ƒ¿…»∆

.‰eLzŒÏÚÏ ÓÁÂŒÏ˜ ,„ÈÓz»ƒ«»…∆¿««¿»

בעיירות.29) המחזר כרוכל זה אל מזה והולך דברים הטוען
ז,30) פרק  דעות (הלכות כמבואר חבירו, בגנות המספר

ב ). כלשון 31)הלכה לחבירו, להרע  מחשבות החושב 
בלחמו  עץ  נשחיתה מחשבות: חשבו עלי  כי  הכתוב :

יט ). יא, (ירמיה החיים מארץ  ונכרתנו

.ÂÈtŒÏÚŒÛ‡  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ÌÈc‰ el‡ Ïk»≈«¿»ƒ¿«≈»∆««ƒ
ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ,‰eLz‰ ˙‡ ÔÈkÚnL32‡l‡ ;d˙B‡ ∆¿«¿ƒ∆«¿»≈¿ƒ»∆»

‰eLzŒÏÚa ‰Ê È‰ ,Ô‰Ó ‰eLz Ì„‡ ‰NÚ Ì‡33, ƒ»»»»¿»≈∆¬≈∆««¿»
‡a‰ ÌÏBÚÏ ˜ÏÁ BÏŒLÈÂ34. ¿∆≈∆»»«»

אפשרית.32) לבלתי  לנמנע , אותה עושין שאמרו 33)אין
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פאה  (ירושלמי , התשובה בפני  העומד דבר כל אין חז"ל:
א). הלכה א, ג).34)פרק  פרק  (סוף  לעיל כמבואר

    
בחירתו 1) את שוללת אינה ה' ידיעת האדם; ביד שהבחירה

האדם. של

.‡BÓˆÚ ˙Bh‰Ï ‰ˆ Ì‡ ,‰e˙ Ì„‡ ÏÎÏ ˙eL¿¿»»»¿»ƒ»»¿««¿
‰ˆ Ì‡Â ;B„Èa ˙eL‰  ˜Ècˆ ˙BÈ‰ÏÂ ‰BË C„Ï¿∆∆»¿ƒ¿«ƒ»¿¿»¿ƒ»»
˙eL‰  ÚL ˙BÈ‰ÏÂ ‰Ú C„Ï BÓˆÚ ˙Bh‰Ï¿««¿¿∆∆»»¿ƒ¿»»»¿

B„Èa„Á‡k ‰È‰ Ì„‡‰ Ô‰" :‰Bza e˙kL ‡e‰ . ¿»∆»«»≈»»»»»¿««
Ì„‡ ÏL ‰Ê ÔÈÓ Ô‰ :ÓBÏk ;"ÚÂ BË ˙Ú„Ï epnÓƒ∆»««»»¿«≈ƒ∆∆»»
,ÔÈÚ‰ ‰Êa BÏ ‰ÓBc ÈL ÔÈÓ ÔÈ‡Â ÌÏBÚa „ÈÁÈ ‰È‰»»»ƒ»»¿≈ƒ≈ƒ∆¿∆»ƒ¿»

iLBÓˆÚÓ ‡e‰ ‡‰Bh‰ Ú„BÈ BzLÁÓe BzÚ„a ∆¿≈≈«¿¿«¿¿«¬«¿≈««
kÚiL ÈÓ ÔÈ‡Â ıÙÁ ‡e‰L ‰Ó Ïk ‰NBÚÂ ,Ú‰Â¿»«¿∆»«∆»≈¿≈ƒ∆¿«≈
Ôt"  ‡e‰ŒÔkL ÔÂÈÎÂ .Ú‰ B‡ Bh‰ ˙BNÚlÓ B„Èa¿»ƒ«¬«»»¿≈»∆≈∆

."B„È ÁÏLÈƒ¿«»

  

    

, " הרמב כא שמזכיר חופשית בחירה  עניי :להבי צרי
ספר   לסו אחרו  מדוע  וא "כ  בתשובה , יסודי  עניי הוא 
הוא  הלא  תשובה , הלכות בתחילת מיד  כתבו  ולא  המדע ,
שהוא  היינו  והמצוה ", התורה  עמוד  והוא  גדול... "עיקר

והמצוות". התורה  כל של ו "עמוד " עיקר
בעצ היא  לתשובה  בחירה  בי שהשייכות לומר ויש 
כדי הבחירה  עניי כל־כ נוגע  לא  במצוות בכל כי  , מהות
אבל  מיוחדת, כוונה  ללא   ג יקיימ  שאד ויכול ,לקיימ
ישנה   שלאד והידיעה  ההכרה  היא  התשובה  עניי מהות
ורק  התורה  ציווי  על לעבור שהחליט והוא  חופשית, בחירה 

תשובה . לידי  לבוא  יכול כ מתו
 עניי כא לרמז רוצה   " שהרמב לומר, יש  יותר ובעומק 
לא  נעשית האמיתית התשובה  כי  התשובה , באופ  נוס
אלא  מהעונש  שירא  מפני  או   האד על צרות שבאו  מחמת
האמת  דר שזוהי  פנימית מהכרה  מעצמו , תשובה  שעושה 
 עניי כא  הקדי ולכ בקב "ה , להדבק  פנימי  ומרצו
בבחירה  נעשה  שהחטא   שכש ללמד החופשית הבחירה 
 מתו לבוא  צריכה  הנעלית התשובה   ג כ חופשית,
ח "ו .  וייסורי צרות עליו  שבאו  בגלל ולא  חופשית בחירה 
על   מק בפרשת  המפרשי שאלת  ג  תתור על־פי ־זה 
אנחנו   אשמי "אבל שאמרו  שאחרי  לאחיו , ראוב דברי 
תחטאו  אל  אליכ אמרתי  "הלא   לה אמר כו '" אחינו  על
הרי בדבריו  התועלת מה  ולכאורה  ," שמעת ולא  בילד 
וכשמישהו  , מעשיה על  מתחרטי כבר  שהאחי ראה 
הלב שבירת לידי  המביאתו  ר"ל וצוקה  בצרה  נמצא 
האנושית  שההנהגה  הרי  לזה ,  גר עצמו  שהוא  ולהכרה 
צער   להוסי ולא  ולנחמו  לבו  על לדבר להשתדל מחייבת

צערו . על
ה  שראוב עכשיו אלא   עושי  ה  שאמנ לומר תכוו

לפני להיות צריכה  הייתה  האמיתית התשובה  אבל תשובה ,
והיה  התשובה  דר הורה  עצמו  שהוא   כש הצרות, שבאו 
ועליה אביו , יצועי  שבלבל על ותעניתו " ב "שקו  עסוק 
אלא  עכשיו   עליה שבאה  הצרה  בגלל לא  בתשובה  לחזור
בילד " תחטאו  "אל אז  לה שהסביר כפי  ,העוו גודל מפני 
לא   שג אלא  גילו  מחמת עונשי בר לאו  שהוא  רק  שלא 

אלינו ". "בהתחננו  אליו   והתאכזרת אלי   שמעת
     

לג:),2) (ברכות שמים" מיראת חוץ  שמים בידי  "הכל
בימי לו יארעו אשר ומאורעותיו האדם מקרי  כל כלומר:
או  חכם עשיר, או עני  קצר, או ארוך להיותו כגון: חייו,
- רשע  או צדיק  להיות אבל הוא; שמים בידי  הכל - טיפש
שני לפניו נתן האדם. ביד מסר זאת שמים, בידי  אינו
- המות ודרך החיים דרך הרע , ודרך הטוב  דרך דרכים:

שם). רש"י , (מלשון יבחר באשר לו יבחר את 3)והוא
עצמו  דברי  לפי  רבינו, שאב  ממנו" "כאחד של זה פירושו
שתירגם  אונקלוס  מתרגום (פ "ח ), אבות למסכת בהקדמתו

" הכתוב : È„ÈÁÈאת ‰Â‰ Ì„‡ Ëבעלמא‰‡ Ú„ÈÓÏ ‰ÈÓ≈
.˘ÈÂ.מאתנו כאחד הוא: הרווח  שפירושו בעוד

.ÈLtË ÌÈÓB‡L ,‰Ê c EzLÁÓa ÚÈ Ï‡««¬…¿«¬«¿¿»»∆∆¿ƒƒ¿≈
ÈÓÏb Â ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡ŒLB„w‰L ,Ï‡NÈŒÈa À»»¿…»¿≈¿≈ƒ¿»≈∆«»

B˙ia ˙lÁzÓ Ì„‡‰ ÏÚ ÊBb ‡e‰ŒCea˙BÈ‰Ï »≈«»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿
Èe‡ Ì„‡ Ïk ‡l‡ .Ôk c‰ ÔÈ‡  ÚL B‡ ˜Èc«̂ƒ»»≈«»»≈∆»»»»»

ea ‰LÓk ˜Ècˆ ˙BÈ‰Ï BÏÌÚÈk ÚL B‡B‡ , ƒ¿«ƒ¿∆«≈»»¿»»¿»
ÏÎÒ B‡ ÌÎÁÈÏÈÎ B‡ ,ÈÊÎ‡ B‡ ÔÓÁ B‡ ,B‡ »»»»«¬»«¿»ƒƒ«

ÚBL˙BÚc‰ Ïk ‡L ÔÎÂ ,e‰tÎiL ÈÓ BÏ ÔÈ‡Â . «¿≈¿»»«≈¿≈ƒ∆ƒ¿≈
ÈMÓ „Á‡Ï BÎLBnL ÈÓ ‡ÏÂ ÂÈÏÚ ÊB‚ ‡ÏÂ¿…≈»»¿…ƒ∆¿¿∆»ƒ¿≈

ÌÈÎc‰BÊŒÈ‡Ï ‰ËB BzÚcÓe BÓˆÚÓ ‡e‰ ‡l‡ , «¿»ƒ∆»≈«¿ƒ«¿∆¿≈
‡Ï ÔBÈÏÚ ÈtÓ" :Ó‡ e‰ÈÓiL ‡e‰ .‰ˆiL C„∆∆∆ƒ¿∆∆ƒ¿¿»»«ƒƒ∆¿…

"Bh‰Â ˙BÚ‰ ‡ˆ˙ÏÚ ÊBb ‡Ba‰ ÔÈ‡ :ÓBÏk , ≈≈»»¿«¿«≈«≈≈«
‡e‰ŒÔkL ÔÂÈÎÂ ;Ú ˙BÈ‰Ï ‡ÏÂ BË ˙BÈ‰Ï Ì„‡‰»»»ƒ¿¿…ƒ¿«¿≈»∆≈
CÎÈÙÏe ,BÓˆÚ ˙‡ „ÈÒÙ‰ ‡e‰ ‡ËBÁ‰ ‰Ê ,‡ˆÓ ƒ¿»∆«≈ƒ¿ƒ∆«¿¿ƒ»
‰NÚM ‰Ó ÏÚÂ ÂÈ‡ËÁ ÏÚ ÔB˜Ïe ˙BkÏ BÏ Èe‡»ƒ¿¿≈«¬»»¿««∆»»
‰Ó" :ÂÈÁ‡ e˙kL ‡e‰ .‰Ú dÏÓ‚e BLÙÏ¿«¿¿»»»»∆»«¬»«

ÈÁ Ì„‡ ÔB‡˙iÏÈ‡B‰ :Ó‡Â ÊÁÂ ,"'B‚Â ƒ¿≈»»»¿¿»«¿»«ƒ
Èe‡  ˙BÚ‰ Ïk eÈNÚ ezÚcÓe ,eÈ„Èa e˙eLe¿≈¿»≈ƒ«¿≈»ƒ»»»»
‰zÚ ˙eL‰L ,eÚL ÊÚÏÂ ‰eL˙a ÊÁÏ eÏ»«¬…ƒ¿»¿«¬…ƒ¿≈∆»¿«»

eÈ„ÈaeÈÎ„ ‰NtÁ" :ÂÈÁ‡ e˙kL ‡e‰ . ¿»≈∆»«¬»«¿¿»¿»≈
."'B‚Â ‰eLÂ ‰B˜ÁÂ¿«¿»¿»»¿

יסודי4) הלכות (עיין צורה. בלי  כגולם שהם מדעת, נבערים
ה"ח ). פ "ד, בגורל 5)התורה המאמינים הפטליסטים, הם

בעולם, המתרחש כל של קדומה בגזירה (פטום), עיוור
ומזלו. גורלו לשנות האדם ביד מצינו 6)ושאין שכן

מעשי יגיעו מתי  לומר: חייב  מישראל ואחד אחד "שכל
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כה). פ ' (תדב "א ויעקב  יצחק  אברהם, אבות: למעשי 
הרבים.7) את והחטיא שחטא הקשה 8)בןֿנבט  זה על

"אותו  טז:): (נדה אמרו חז"ל הלא מימוניות": "הגהות בעל
טיפה  ונוטל שמו "לילה" ההריון על הממונה מלאך
עליה: תהא מה זו "טיפה ואומר: הקב "ה לפני  ומעמידה
משמע  בפירוש הרי  - וכו' טיפש" או חכם חלש, או גבור
בעל  מביא הזאת הסתירה את ליישב  שמים? בידי  זה שגם
מרוטנברג  מאיר ר' רבו לו שתירץ  התירוץ  את "ההגהות"
כאן  שאמר "מה והוא: אינזיסהיים, במגדל אסור בהיותו
בסכלות, או בחכמה לאחוז - פירושו סכל" או "חכם  רבינו:
עורף ; להן לפנות או והחכמה, התורה על לשקוד כלומר:
(נדה  שאמרו ומה האדם. ביד וזה - ברע  או בטוב  לבחור
טיפש", או "חכם להיות האדם על גוזר שהקב "ה טז:),

- בהכנה טיפש או חכם לב  לו לעשות בידיכוונתם: וזה
מתחילת  בכשרון מחונן יהיה שהאדם שייתכן שמים".
מחייב  זה אין אבל חכמה, לב  לו עשה שה' כלומר: לידתו,
לא  לעולם למודיו, על ישקוד לא אם כי  בפועל. חכם שיהא
וכן  מטבעו. בכח  חכם שהוא זאת למרות בפועל חכם יהיה
בור  ימיו כל שיישאר מחייבו זה אין טיפש בלב  שנולד אדם
ידועות  למעלות יגיע  וילמד, יתאמץ  אם אלא ועםֿהארץ ;
או  מעלה בעל בטבע  נולד האדם אין "כי  החכמה. בסולם
מן  מלאכה בעל מטבעו נולד שאינו כמו חסרון, בעל
או  למעלה מוכן בטבע  יוולד אפשר אבל המלאכות,

פ "ח ). לאבות, בהקדמתו רבינו (לשון קמצן 9)לחסרון"
ה"א).10)נפרז. פ "א, דעות הלכות (ראה פזרן. נדיב 

אותו.12)המידות.11) והרע .13)שיכריח  הטוב 
שכר 14) למתן כוונתם אין כאן, האמורים והטוב " "הרעות

של  והטובים הרעים המעשים אלא ה', מאת הבא עונש או
בחיים,15)האדם. גורלו ועל ה' על להתאונן לו שאין

לעצמו  גרם ובזה לבו, ובזדון ברצונו שעשה חטאיו על אלא
לו. הגיע  אשר רשע .16)כל דרך ולעזוב  במעשים לפשפש

.‚‰Ê „Â„enÚ ‡e‰Â ,‡e‰ ÏB„b wÚ‰Bz‰ ¿»»∆ƒ»»¿««»
˙‡ ÌBi‰ EÈÙÏ Èz˙ ‰‡" :Ó‡pL ,‰Âˆn‰Â¿«ƒ¿»∆∆¡«¿≈»«ƒ¿»∆«∆
,"ÌBi‰ ÌÎÈÙÏ Ô˙ ÈÎ‡ ‰‡" :È˙Îe ,"ÌÈiÁ‰««ƒ¿ƒ¿≈»…ƒ…≈ƒ¿≈∆«
˙BNÚÏ Ì„‡‰ ıtÁiL ÏÎÂ .ÌÎ„Èa ˙eL‰L ,ÓBÏk¿«∆»¿¿∆¿∆¿…∆«¿…»»»«¬

ÌÈÚ ÔÈa ,ÌÈBË ÔÈa  ‰NBÚ ,Ì„‡‰ Èa ‰NÚnÓ. ƒ«¬≈¿≈»»»∆≈ƒ≈»ƒ
‰Ê ÌÏ ‰È‰Â ÔzÈ ÈÓ" :Ó‡ ÔÈÚ‰ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆»ƒ¿»∆¡«ƒƒ≈¿»»¿»»∆

"Ì‰Ï‡ÏÂ Ì„‡‰ È ‰ÙBk ‡Ba‰ ÔÈ‡L ,ÓBÏk , »∆¿«∆≈«≈∆¿≈»»»¿…
eÒÓ Ïk‰ ‡l‡ ,‰Ú B‡ ‰BË ˙BNÚÏ Ô‰ÈÏÚ ÊB‚≈¬≈∆«¬»»»∆»«…»

.Ì‰Ï»∆

ויכלתו.17) כרצונו לעשות בידו שעליו 18)שהברירה
ומצוותיה. התורה מאליה 19)נשענת באה והברכה

רבי שאמר הוא הרע . לעושה - והקללה הטוב , לעושה
נותן" אנכי  "ראה הפסוק : על פ "ד) (דבריםֿרבה, אלעזר
"מפי שעה באותה בסיני , הזה הדבר הקב "ה משאמר וגו':
הרעה  באה מאליה אלא - והטוב " הרעות תצא לא עליון

הטובה. עושה על - והטובה הרעה, עושה כאילו 20)על
בהם. אלא תלוי  הדבר אין

.„B‡ ˜Ècˆ ˙BÈ‰Ï Ì„‡‰ ÏÚ ÊB‚ ‰È‰ Ï‡‰ el‡ƒ»≈»»≈«»»»ƒ¿«ƒ

Ì„‡‰ ˙‡ CLBnL c ÌN ‰È‰ el‡ B‡ ;ÚL»»ƒ»»»»»∆≈∆»»»
Bz„ÏBz wÚaÌÈÎc‰ ÔÓ C„ÏÚcÓÏ B‡ ,ÔÓ ¿ƒ««¿¿∆∆ƒ«¿»ƒ¿««ƒ

‰Ú„Ï B‡ ,˙BÚcn‰‰NÚÓÏ B‡ ,˙BÚc‰ ÔÓÔÓ ««»¿≈»ƒ«≈¿«¬∆ƒ
ÈB‰ ÌÈLth‰ ÌalÓ ÌÈ„BaL BÓk ,ÌÈNÚn‰««¬ƒ¿∆ƒƒƒ»«ƒ¿ƒ¿≈

ÌÈÓL:ÌÈ‡Èp‰ È„ÈŒÏÚ eÏ ‰eˆÓ ‰È‰ C‡È‰  »«ƒ≈«»»¿«∆»«¿≈«¿ƒƒ
eÎÏz Ï‡Â ÌÎÈÎ„ eÈËÈ‰ !CÎ ‰NÚz Ï‡Â CÎ ‰NÚ¬≈»¿««¬∆»≈ƒ«¿≈∆¿«≈¿
,ÂÈÏÚ Ê‚ k B˙ia ˙lÁzÓ ‡e‰Â !ÌÎÚL ÈÁ‡«¬≈ƒ¿¬∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ¿«»»

Bz„ÏBz B‡ÊeÊÏ LÙ‡ È‡L „Ï B˙B‡ CLÓz «¿ƒ¿…¿»»∆ƒ∆¿»»
‰ÊŒÈ‡e ?dlk ‰Bz‰ ÏÎÏ ‰È‰ ÌB˜n ‰Óe ?epnÓƒ∆«»»»¿»«»À»¿≈∆
ÎN ÌlLÓ B‡ ÚL‰ ÔÓ ÚÙ ËtLÓ ‰ÊÈ‡Â ÔÈ„ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»»¿«≈»»

ËtLÓ ‰NÚÈ ‡Ï ı‡‰ Ïk ËÙBL‰ ?˜ÈcvÏ!? ««ƒ¬≈»»»∆…«¬∆ƒ¿»
‰Ó Ïk ‰NBÚ Ì„‡‰ ‰È‰È C‡È‰ :Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â¿«ƒ¿«¿…«≈«ƒ¿∆»»»∆»«
ÌÏBÚa ‰NÚÈ ÈÎÂ  BÏ ÌÈeÒÓ ÂÈNÚÓ eÈ‰ÈÂ ıtÁiL∆«¿…¿ƒ¿«¬»¿ƒ¿ƒ≈»∆»»
:ÓB‡ e˙k‰Â ,BˆÙÁ ‡ÏÂ BB˜ ˙eL ‡lL c»»∆…ƒ¿¿…∆¿¿«»≈
,Úc !?"ı‡e ÌÈÓMa ‰NÚ '‰ ıÙÁ L‡ Ïk"…¬∆»≈»»«»«ƒ»»∆«
ÔÈeÒÓ eÈNÚnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‰NÚÈ BˆÙÁk Ïk‰L∆«…¿∆¿≈»∆¿««ƒ∆«¬≈¿ƒ
Áe‰Â L‡‰ ˙BÈ‰Ï ıÙÁ ˆBi‰L ÌLk ?„ˆÈk !eÏ»≈«¿≈∆«≈»≈ƒ¿»≈¿»«
,‰hÓÏ ÌÈ„BÈ ı‡‰Â ÌÈn‰Â ,‰ÏÚÓÏ ÌÈÏBÚƒ¿«¿»¿««ƒ¿»»∆¿ƒ¿«»

ÏbÏb‰ÂÌÏBÚ‰ ˙Bia ‡L ÔÎÂ ,ÏebÚa BÒ ¿««¿«≈¿ƒ¿≈¿»¿ƒ»»
Ô‚‰Ók ˙BÈ‰ÏÌ„‡‰ ˙BÈ‰Ï ıÙÁ ‰Îk  Ba ıÙÁL ƒ¿¿ƒ¿»»∆»≈»»»≈ƒ¿»»»

,BÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,BÏ ÔÈeÒÓ ÂÈNÚÓ ÏÎÂ B„Èa B˙eL¿¿»¿»«¬»¿ƒ¿…ƒ¿∆
BzÚ„e BÓˆÚÓ ‡e‰ ‡l‡ ,CLBÓ ‡ÏÂ ‰ÙBÎ ‡Ï…∆¿…≈∆»≈«¿¿«¿
.˙BNÚÏ ÏBÎÈ Ì„‡‰L Ïk ‰NBÚ ,Ï‡‰ BÏ Ô˙pL∆»«»≈∆…∆»»»»«¬
 ‰BË ‰NÚ Ì‡ :ÂÈNÚÓ ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈc CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«¬»ƒ»»»
‡e‰ .BÏ ÔÈÚÓ  ‰Ú ‰NÚ Ì‡Â ;BÏ ÔÈÈËÓ¿ƒƒ¿ƒ»»»»¿≈ƒ
Ìb" ;"ÌÎÏ ˙‡f ‰˙È‰ ÌÎ„iÓ" :ÓB‡ ‡Èp‰L∆«»ƒ≈ƒ∆¿∆»¿»…»∆«
:‰ÓÏL Ó‡ ‰Ê ÔÈÚe ."Ì‰ÈÎ„a eÁa ‰n‰≈»»¬¿«¿≈∆¿ƒ¿»∆»«¿……
E‡ÈÈ ‰l‡ŒÏkŒÏÚ Èk Ú„Â ...E˙e„ÏÈa eÁa ÁÓN"¿«»¿«¿∆¿«ƒ«»≈∆¿ƒ¬
Ák E„Èa LiL Úc :ÓBÏk ;"ËtLna ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ«ƒ¿»¿««∆≈¿»¿…«

ÔÈc‰ ˙‡ ÔzÏ ‰z‡ „È˙ÚÂ ,˙BNÚÏ! «¬¿»ƒ«»ƒ≈∆«ƒ

לידתו.21) מראשית באדם הטבועה סגולה או תכונה טבעו.
רע .22) או להשקפה 23)טוב  החכמות; מן לחכמה

ודעות. להקשות 24)באמונות ואין נפש. תכונת מידה,
ה"ב ), פ "א, דעות (הלכות למעלה רבינו שכתב  ממה
טבע  לפי  ברייתו מתחילת לאדם שהן מהן "יש שבדעות
שכתב  מה לומר: שיש - כאן שכתב  ממה ההיפך שזה גופו"
כגון: מצוה, או עוון בהן יפול שלא הדעות באותן יתכן שם
להוצאת  (הערה בהן וכיוצא חריפות עצלות, עצבות,

יום.25)מנטובה). יום אדם בידי  החוזים 26)העשויים
ואין  האדם נולד שבו במזל תלוי  הכל האומרים בכוכבים

ומזגו.27)לשנותו. טוב 28)טבעו שכר ישלם למה
מדעתו  שלא שעשה מעשים על יענישהו למה או לאדם,
רבינו  כותב  - יודע  "ואני  קדומה. גזירה בהכרח  אלא  ורצונו,
מחכמי יחידים דברי  שתמצאו שאפשר - מאגרותיו באחת
ובמשנה  קנו.), (שבת כגון: בתלמוד, ע "ה רבותינו האמת,
גרמו  אדם של לידתו שבעת מהם שמשמע  ובמדרשות,
לאדם  ראוי  ואין בעיניכם... זה יקשה אל - וכך כך הכוכבים
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קנח               
         

ויתלה  בהן הראיות נתאמתו שכבר דעת של דברים להניח 
דבר, ממנו שנתעלם שאפשר ע "ה, החכמים מן יחיד בדברי 
מן  פסוקים שכמה תראו הלא וכדומה. רמז בהם שיש או
שאי דעת של בראיות שנודע  ולפי  כפשוטם; אינם התורה
(אונקלוס ) המתרגם תרגמו כפשוטו, הדבר שיהיה אפשר

ולעולם אותו, סובלת שהדעת „Â˙Úענין Ì„‡ ÍÈÏ˘È Ï‡
"ÂÁ‡Ï ‡ÏÂ ÌÈÙÏ Ô‰ ÌÈÈÚ‰ ÈÎ ,ÂÈÁ‡,הרמב "ם (אגרות

כו). עמ ' ליפסיאה, המקיף 29)דפוס  התשיעי  הגלגל הוא
וארבע  עשרים במשך המהירה בתנועתו העולם כל את
יסודי (הלכות כמבואר היומי , הגלגל גם ונקרא שעות,

ה"א). פ "ג, מששת 30)התורה בהן שהטביע  טבען כפי 
(פ "ח ). אבות למסכת רבינו הקדמת השווה בראשית. ימי 

סג:).31) (שבת

.‰Ïk Ú„BÈ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ ‡Ï‰Â :Ó‡z ‡nL∆»…««¬…«»»≈«»
B‡ ˜Ècˆ ‰È‰È ‰fL Ú„È ‰È‰iL Ì„˜Â ,‰È‰iM ‰Ó«∆ƒ¿∆¿…∆∆ƒ¿∆»«∆∆ƒ¿∆«ƒ
È‡  ˜Ècˆ ‰È‰i ‡e‰L Ú„È Ì‡ :Ú„È ‡Ï B‡ ÚL»»…»«ƒ»«∆ƒ¿∆«ƒƒ

˜Ècˆ ‰È‰È ‡lL LÙ‡‰È‰iL Ú„iL ,Ó‡z Ì‡Â ; ∆¿»∆…ƒ¿∆«ƒ¿ƒ…«∆»«∆ƒ¿∆
ÏÚ c‰ Ú„È ‡Ï È‰  ÚL ‰È‰iL LÙ‡Â ,˜Èc«̂ƒ¿∆¿»∆ƒ¿∆»»¬≈…»««»»«

BÈa‰cÓ ı‡Ó ‰k‡ BÊ ‰Ï‡L ˙eLzL ,Úc ? À¿«∆¿«¿≈»¬À»≈∆∆ƒ»
ÌÈÓ ÌÈ‰Â ÌÈÏB„b ÌÈwÚ ‰nÎÂ ,ÌÈ ÈpÓ ‰Áe¿»»ƒƒ»¿«»ƒ»ƒ¿ƒ«¬»ƒ»ƒ
‰Ê „a ÔÈ‰Ïe Ú„ÈÏ ‰z‡ CÈˆ Ï‡ ;da ÌÈÈeÏz¿ƒ»¬»»ƒ«»≈«¿»ƒ¿»»∆

ÈL ˜Ùa e‡a k :ÓB‡ È‡LÈ„BÒÈ ˙BÎÏ‰Ó ∆¬ƒ≈¿»≈«¿¿∆∆≈ƒ≈ƒ¿¿≈
‡È‰L ‰ÚcÓ Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰L ,‰Bz‰«»∆«»»≈≈«ƒ≈»∆ƒ
‡e‰ ‡l‡ ;ÌÈL ÌzÚ„Â Ì‰L Ì„‡ŒÈk epnÓ ıeÁƒ∆ƒ¿≈»»∆≈¿«¿»¿«ƒ∆»
Ì„‡ ÏL BzÚc ÔÈ‡Â ,„Á‡ BzÚ„Â BÓL ,‰lÚ˙Èƒ¿«∆¿¿«¿∆»¿≈«¿∆»»
Ák ÔÈ‡L ÌLÎe .BÈa ÏÚ ‰Ê c ‚ÈN‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«ƒ»»∆«À¿¿≈∆≈…«

˙zÓ‡ ‡ˆÓÏÂ ‚ÈN‰Ï Ì„‡aÈk" :Ó‡pL ,‡Ba‰ »»»¿«ƒ¿ƒ¿…¬ƒ««≈∆∆¡«ƒ
‚ÈN‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡ Ck  "ÈÁÂ Ì„‡‰ È‡È ‡Ï…ƒ¿«ƒ»»»»»»≈…«»»»¿«ƒ

BzÚc ‡ˆÓÏÂÈk" :Ó‡ ‡Èp‰L ‡e‰ .‡Ba ÏL ¿ƒ¿…«¿∆≈∆«»ƒ»«ƒ
."ÈÎc ÌÎÈÎ„ ‡ÏÂ ÌÎÈ˙BLÁÓ È˙BLÁÓ ‡Ï…«¿¿««¿¿≈∆¿…«¿≈∆¿»»

ÔkL ÔÂÈÎÂÚ„È C‡È‰ Ú„ÈÏ Ák ea ÔÈ‡  ‡e‰ ¿≈»∆≈≈»…«≈«≈«≈«
Ï‡ ;ÌÈNÚn‰Â ÌÈ‡ea‰ Ïk ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰«»»»«¿ƒ¿««¬ƒ¬»
ÔÈ‡Â ,Ì„‡‰ „Èa Ì„‡‰ ‰NÚnL ,˜ÙÒ ‡Ïa Ú„≈«¿…»≈∆«¬≈»»»¿«»»»¿≈
˙BNÚÏ ÂÈÏÚ ÊB‚ ‡ÏÂ BÎLBÓ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰«»»¿¿…≈»»«¬

Ck„Ïa ˙c‰ ˙Ïa˜ ÈtÓ ‡ÏÂ .,‰Ê c Ú„B »¿…ƒ¿≈«»««»ƒ¿««»»∆
‰Ê ÈtÓe .‰ÓÎÁ‰ ÈcÓ ˙Bea ˙BÈ‡a ‡l‡∆»ƒ¿»¿ƒƒ¿≈«»¿»ƒ¿≈∆
ÈÙk ÂÈNÚÓ ÏÚ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈcL ,‰‡epa Ó‡∆¡««¿»∆»ƒ∆»»»««¬»¿ƒ
Èc ÏkL wÚ‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,Ú Ì‡Â BË Ì‡ ÂÈNÚÓ«¬»ƒ¿ƒ«¿∆»ƒ»∆»ƒ¿≈

.Ba ÔÈÈeÏz ‰‡ep‰«¿»¿ƒ

  

        
        

המחבר  זה  נהג ש "לא  הראב "ד  קושיית א : קשה  ולכאורה 
כו '". בקושיא .. הדבר והניח  ... החכמי מנהג

מהתרחשותו , כתוצאה  באה  הדבר שידיעת מוב הרי  ב .
ג יודע  הוא  כאחד , ועתיד  הווה  עבר הקב "ה  שאצל ומכיו
קושיית  וא "כ  קרה , כבר הדבר אצלו  כי  לקרות העתיד  את

ש "תשובת  כתב  ומדוע  קיימת, לא  מלכתחילה   " הרמב
כו '". מדה   מאר ארוכה  זו  שאלה 

שהידיעה  הנ"ל שהכלל אחריוי "ל ובאה  מסובבת
אינו  ית' שהוא  ומכיו השכל, גדרי  ע "פ הוא  ההתרחשות,
שיודע הדבר מצד  אינה  ידיעתו  הרי  השכל, בגדרי  מוגדר
כביכול  עצמו   שצמצ אחרי  אבל עצמו , הדבר מצד  אלא 
ג (אבל מהדבר למסובבת הידיעה  הפכה  השכל, בגדרי 
כאחד ועתיד  שעבר מצד  העתיד  את יודע  הוא  זו  בבחינה 
כי כו '" כח  בנו  ש "אי  " הרמב כוונת וזוהי  לפניו ),

השכל. לגדרי   מקו אי " הצמצו "לפני  כשמדובר
     

בהכרח ,32) זאת מחייבת הקדושֿברוךֿהוא של ידיעתו כי 
ברצונו? תלוי  והכל בבחירתו חפשי  שהאדם אמרנו והרי 

שלם 33) שהוא הקדושֿברוךֿהוא אצל כזה דבר ייתכן ולא
השלימות. יא,34)בתכלית (איוב  הכתוב  כלשון מידתה,

שם.35)ט ). בביאורנו וראה י , מציאותו 36)הלכה
האמתית. ידיעתו.37)ומהותו באדם 38)אופן כח  שאין

והראב "ד  הבורא. של ידיעתו ואופן דעתו ולהבין להשיג
אדם  שאין חכמים: מנהג המחבר זה נהג "לא ואמר: השיג
בשאלות  החל והוא להשלימו. ידע  ולא בדבר מתחיל
היה  וטוב  לאמונה; והחזירו בקושיא הדבר והניח  קושיות
ויניח  לבם יעורר ולא התמימים בתמימות הדבר להניח  לו
זה". על בלבם הרהור יבוא אחת שעה ואולי  בספק , דעתם
ליישב  כחו את עצמו הראב "ד מנסה השגתו את שגמר אחר
"וכל  ואומר: מסיים הוא אבל הנדונה, החמורה השאלה את
השאלה  את לסתור התאמצות כל כלומר: שוה", איננו זה
לעורר  כלל כדאי  ואין הן רפויות התשובות היא. לשוא
מצאה  הראב "ד השגת בהפסדן. יוצא ששכרן כאלה שאלות
נכתבה  שלימה וספרות והמחקרית, התלמודית בספרות הד
הריב "ש, שו"ת (ראה הסתומה. רבינו תשובת את לבאר
מגין  וה"כסף ֿמשנה" מ "טו). פ "ג, אבות תיו"ט , קיח ; סימן
נתכוון, שרבינו לתרץ  "ויש ואומר: זו רבינו תשובת על
לכן  דעתו, ותבלבל זו קושיא לו תקשה אדם איזה שאם
זו  שאלה מטבע  שאין שידע  כדי  אלה דברים לפניו הציע 

היות - כאלה שאלות לשאול אין ולכן ÁÎÂליישבה, ÔÈ‡˘
Ú„ÂÈ ÍÈ‡ :Ú„ÈÏ ובעל ומעשיהם". הברואים כל הקב "ה

שרבינו  ואומר, הנידון הענין את יפה מסביר המלך" "עבודת
ÌÈÓÎÁ ‚‰Ó Ô‡Î ‚‰- בקושיא הדבר הניח  שלא רק  ולא

משרשה: השאלה את עקר אלא - הראב "ד משיגו כדברי 
מההשגה  למעלה שהם דברים לבאר כאן בא לא  רבינו
(דבר  ה"נמנע " בגדר שהוא ענין על פה עמד אלא האנושית,
ש"הידיעה" אפשר איך והוא: להיות), אפשר שאי 
כפול  שתים תאמר: כאילו זה הלא יחד, יתאימו ו"הבחירה"
הוא  נמנע  דבר וכל "נמנע ", דבר שזה שלש, - הן שתים
לפי "נמנע " דבר זה אמת, רבינו: השיב  זה ועל שקר?
כבר  שהוכח  מאחר אולם האנושית; השגתנו וכח  ידיעתנו

ושה  הקב "ה, של ידיעתו כידיעתנו לא למעלה כי  יא
"נמנע " שאלת כאן אין שוב  - מציאותו כידיעת מהשגתנו
עסק  לנו אין זו ובכגון מהשגתנו, למעלה שהיא שאלה אלא
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קנט                
         

פתרונן. למצוא בןֿאדם בהן ילאה לשוא כי  הוא 39)כלל,
והרשות  צפוי  "הכל מ "טו): פ "ג, (אבות עקיבא רבי  שאמר
בני ֿאדם, מעשי  כל ויודע  צופה שה' פי  על שאף  - נתונה"
כרצונו  רשע  או צדיק  להיות לאדם נתונה הרשות זאת בכל
רבינו, (מפירוש בחירתו את שוללת הקב "ה של ידיעתו ואין

גרידא.40)שם). שבלב  אמונה מתוך

    
האדם 1) היות לכאורה, שמשמעותם, הפסוקים ביאור

במעשיו. מוכרח 

.‡Ô‰L ,ÌÈ‡È È„e ‰Bza LÈ ‰a‰ ÌÈ˜eÒt¿ƒ«¿≈≈«»¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆≈
‰Ê wÚ ÔÈ˙BÒk ÔÈ‡,Ì„‡‰  Ô‰a ÔÈÏLÎÂ , ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ»∆¿ƒ¿»ƒ»∆…»»»

ÊB‚ ‡e‰ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰L Ô‰Ó ÔzÚc ÏÚ ‰ÏÚÈÂ¿«¬∆««¿»≈∆∆«»»≈
ÏL BaÏ ÔÈ‡LÂ ,‰BË B‡ ‰Ú ˙BNÚÏ Ì„‡‰ ÏÚ«»»»«¬»»»¿∆≈ƒ∆
È‡ È‰Â .‰ˆÈ L‡ ÏÎÏ B˙Bh‰Ï BÏ eÒÓ Ì„‡»»»¿«¿…¬∆ƒ¿∆«¬≈¬ƒ
Ô˙B‡ Ïk Let Ú„z epnnL ,ÏB„b wÚ ‡Ó¿»≈ƒ»»∆ƒ∆≈«≈»»
‰È„Ó ÈL‡ B‡ „Á‡ Ì„‡L ÔÓÊa :ÌÈ˜eÒt‰«¿ƒƒ¿«∆»»∆»«¿≈¿ƒ»
BzÚcÓ ‰NBÚL ‡ËÁ ‡ËBÁ‰ ‰NBÚÂ ,ÌÈ‡ËBÁ¿ƒ¿∆«≈≈¿∆∆ƒ«¿

Út‰Ï Èe‡  eÚ„B‰L BÓk BBˆe,epnÓ ƒ¿¿∆«¿»¿ƒ»«ƒ∆
,‡ËÁ LÈ .ÚtÈ CÈ‡ Ú„BÈ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰Â¿«»»≈«≈ƒ»≈≈≈¿
‰f‰ ÌÏBÚa B‡ËÁ ÏÚ epnÓ ÌÈÚÙpL Ô˙B ÔÈc‰L∆«ƒ≈∆ƒ¿»ƒƒ∆«∆¿»»«∆

BÙe‚aBBÓÓa B‡ÌÈpËw‰ ÂÈa B‡ÏL ÂÈaL ; ¿¿»¿»»«¿«ƒ∆»»∆
ÏÏÎÏ eÚÈb‰ ‡ÏÂ ˙Úc Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈpËw‰ Ì„‡»»«¿«ƒ∆≈»∆««¿…ƒƒƒ¿«
 "˙eÓÈ B‡ËÁa LÈ‡" :È˙Îe ,Ô‰ BÈ˜k ,˙BˆÓƒ¿¿ƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆¿»

LÈ‡ ‰NÚiL „ÚÔÈÚÙpL Ô˙B ÔÈc‰L ,‡ËÁ LÈÂ . «∆≈»∆ƒ¿≈≈¿∆«ƒ≈∆ƒ¿»ƒ
˜Ê ÌeL ÂÈÏÚ BÚÏ ÔÈ‡Â ,‡a‰ ÌÏBÚÏ epnÓƒ∆»»«»¿≈»≈»»∆∆
‰f‰ ÌÏBÚa epnÓ ÔÈÚÙpL ,‡ËÁ LÈÂ .‰f‰ ÌÏBÚa»»«∆¿≈≈¿∆ƒ¿»ƒƒ∆»»«∆

‡a‰ ÌÏBÚÏÂ. ¿»»«»

כרצונו:2) ולהיות לחיות האדם של החפשית הבחירה עיקר
רשע . או צדיק  טוב , או ואשלמה 3)רע  כפעלו. לו לשלם

להון. ואפרע  יונתן: מתרגם יא), מא, (תהלים להם
שונים.4) וחליים מיחושים עליו נפסדים 5)שבאים נכסיו

וכלים. לטמיון יורדים אבותם.6)או בעוון שמתים
בעוון 7) שימות לו אפשר "איש" לכלל הגיע  שלא זמן וכל

- יומתו" בחטאו "איש תצא): (ספרי , אמרו וכן  אבותיו.
וכן  אבותם. בעוון מתים קטנים עצמם: בעוון מתים גדולים
ובנותיו  בניו מכעס  וינאץ  ה' וירא ע "ב : ח , כתובות במסכת
על  כועס  - לקב "ה מנאצים שאבות דור יט ) לב , (דברים

קטנים. כשהם ומתים ובנותיהם עולם 8)בניהם הוא
אלא  שם ושאין מותו, אחרי  לאדם הבא העולם, הנפשות:

ה"ח ). (פ "ח , לקמן כמבואר בלבד, נפש חיי 

.ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na;‰eL˙ ‰NÚ ‡lL ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆…»»¿»
ÒÈ˙k ‰eLz‰  ‰eL˙ ‰NÚ Ì‡ Ï‡ÈÙa ¬»ƒ»»¿»«¿»ƒ¿ƒƒ¿≈

˙eÚt‰,BBˆe BzÚcÓ ‡ËBÁ Ì„‡‰L ÌLÎe . «À¿»¿≈∆»»»≈ƒ«¿ƒ¿
BBˆe BzÚcÓ ‰eL˙ ‰NBÚ ‡e‰ Ck. »∆¿»ƒ«¿ƒ¿

חטאותיו.9) על ממנו מגן 10)שנפרעים יקדמנה ולא מגן.

בתריסין. יקדמינה ולא תרגומו: לב ), יט , (מלכיםֿב 
מ "יא).11) פ "ד , חיצוני .12)(אבות מכריח  וכח  אונס  ללא

.‚ÌÈ‡ËÁ B‡ ÏB„b ‡ËÁ Ì„‡ ‡ËÁiL LÙ‡Â¿∆¿»∆∆¡»»»≈¿»¬»ƒ
‡‰iL ,˙Ó‡‰ Ôic ÈÙÏ ÔÈc‰ ÔziL „Ú ,ÌÈa«ƒ«∆ƒ≈«ƒƒ¿≈««»¡∆∆¿≈

ÔBÚt‰‰NÚL el‡ ÌÈ‡ËÁ ÏÚ ‡ËBÁ‰ ‰fÓ «≈»ƒ∆«≈«¬»ƒ≈∆»»
ÔÈ‡Â ‰eLz‰ epnÓ ÔÈÚBnL ,BzÚcÓe BBˆaƒ¿ƒ«¿∆¿ƒƒ∆«¿»¿≈
„‡ÈÂ ˙eÓiL È„k ,BÚLÓ eLÏ ˙eL BÏ ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿»≈ƒ¿¿≈∆»¿…«
Ó‡ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰L ‡e‰ .‰NÚiL B‡ËÁa¿∆¿∆«¬∆∆«»»»«

"'B‚Â ‰f‰ ÌÚ‰ Ï ÔÓL‰" :e‰ÈÚLÈ È„ÈŒÏÚÔÎÂ , «¿≈¿«¿»«¿≈≈»»«∆¿¿≈
Ó eÈ‰iÂ" :ÓB‡ ‡e‰ÌÈ‰Ï‡‰ ÈÎ‡ÏÓa ÌÈÚÏ ≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿¬≈»¡…ƒ
ÌÈÚzÚzÓe ÂÈc ÌÈÊBe˙ÓÁ ˙BÏÚ „Ú ÂÈ‡Èa ƒ¿»»ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»«¬¬«

ÌBˆa e‡ËÁ :ÓBÏk ;"‡tÓ ÔÈ‡Ï „Ú BnÚa '‰¿««¿≈«¿≈¿«»¿ƒ¿»
,‰eLz‰ Ô‰Ó ÚÓÏ eiÁ˙pL „Ú ,ÚLÙÏ ea‰Â¿ƒ¿ƒ¿…««∆ƒ¿«¿ƒ¿…«≈∆«¿»
˜fÁ‡ È‡Â" :‰Bza e˙k CÎÈÙÏ .‡tn‰ ‡È‰L∆ƒ««¿≈¿ƒ»»«»«¬ƒ¬«≈
Ú‰Â ‰lÁz BÓˆÚÓ ‡ËÁL ÈÙÏ  "‰Út Ï ˙‡∆≈«¿…¿ƒ∆»»≈«¿¿ƒ»¿≈«
‰ÓkÁ˙ ‰‰" :Ó‡pL ,Bˆ‡a ÌÈb‰ Ï‡NÈÏ¿ƒ¿»≈«»ƒ¿«¿∆∆¡«»»ƒ¿«¿»

ÚÓÏ ÔÈc‰ Ô˙  "BÏÚÙpL „Ú epnÓ ‰eLz‰ »««ƒƒ¿…««¿»ƒ∆«∆ƒ¿«
‰ÓÏÂ .BaÏ ˙‡ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ ˜fÁ CÎÈÙÏ ,epnÓƒ∆¿ƒ»ƒ≈«»»∆ƒ¿»»
‰NÚÂ ÁlL :ÓB‡Â ‰LÓ „Èa BÏ ÁÏBL ‰È‰»»≈«¿«∆¿≈«««¬≈
‰z‡ ÔÈ‡ :‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ BÏ Ó‡ Îe !‰eLz¿»¿»»««»»≈«»
ÌÏe‡Â .'B‚Â ÈzÚ„È EÈ„ÚÂ ‰z‡Â" :Ó‡pL ,ÁlLÓ¿«≈«∆∆¡«¿«»«¬»∆»«¿ƒ¿¿»
,ÌÏBÚ‰ È‡Ï ÚÈ„B‰Ï È„k ?"EÈz„ÓÚ‰ ˙‡Ê eÚa«¬…∆¡«¿ƒ¿≈¿ƒ«¿»≈»»
,‡ËBÁÏ ‰eLz‰ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ ÚBnL ÔÓÊaL∆ƒ¿«∆≈««»»«¿»«≈
‰lÁza ‰NÚL BÚLa ˙eÓÈ ‡l‡ ,eLÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»»∆»»¿ƒ¿∆»»«¿ƒ»

BÏ eÈ‰L ˙BBÚ ÈÙÏ ,ÔBÁÈÒ ÔÎÂ .BBˆaiÁ˙ , ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¬∆»ƒ¿«≈
EÈ˜Ï‡ '‰ ‰L˜‰ Èk" :Ó‡pL ,‰eLz‰ ÔÓ BÚÓÏ¿»¿ƒ«¿»∆∆¡«ƒƒ¿»¡…∆

"BÏ ˙‡ ın‡Â BÁe ˙‡ÈÙÏ ,ÌÈÚk‰ ÔÎÂ . ∆¿ƒ≈∆¿»¿≈«¿«¬ƒ¿ƒ
‰ÓÁÏÓ eNÚL „Ú ,‰eLz‰ Ô‰Ó ÚÓ Ô‰È˙BÚBz¬≈∆»«≈∆«¿»«∆»ƒ¿»»
˙‡ ˜fÁÏ ‰˙È‰ '‰ ˙‡Ó Èk" :Ó‡pL ,Ï‡NÈ ÌÚƒƒ¿»≈∆∆¡«ƒ≈≈»¿»¿«≈∆
."ÌÓÈÁ‰ ÔÚÓÏ Ï‡NÈ ÌÚ ‰ÓÁÏn‰ ˙‡˜Ï ÌaÏƒ»ƒ¿««ƒ¿»»ƒƒ¿»≈¿«««¬ƒ»
ÚÓ ,ÚLÙÏ ea‰L ÈÙÏ ,e‰iÏ‡ ÈÓÈa Ï‡NÈ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»≈ƒ≈≈ƒ»¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿…«»«
‰z‡Â" :Ó‡pL ,‰eLz ÚLÙÏ ÌÈan‰ Ô˙B‡Ó≈»««¿ƒƒ¿…«¿»∆∆¡«¿«»
Ô‰Ó zÚÓ :ÓBÏk ,"˙ÈpÁ‡ ÌaÏ ˙‡ ˙aÒ‰¬ƒ…»∆ƒ»¬…«ƒ¿«»«¿»≈∆

‰eLz‰‰Út ÏÚ Ï‡‰ Ê‚ ‡lL ,ÓB‡ ˙‡ˆÓ . «¿»ƒ¿≈»≈∆…»«»≈««¿…
‡ÏÂ ,Bˆ‡a ‡ËÁÏ ÔBÁÈÒ ÏÚ ‡ÏÂ ,Ï‡NÈÏ Ú‰Ï¿»«¿ƒ¿»≈¿…«ƒ«¬…¿«¿¿…

ÈÚ˙‰Ï ÌÈÚk‰ ÏÚ„ÚÏ Ï‡NÈ ÏÚ ‡ÏÂ , ««¿«¬ƒ¿«¿ƒ¿…«ƒ¿»≈«¬…
eiÁ˙ ÌlÎÂ ,ÔÓˆÚÓ e‡ËÁ Ôlk ‡l‡  Ì"ekÚ«∆»À»»¿≈«¿»¿À»ƒ¿«¿

.‰eLz‰ Ô‰Ó ÚÓÏƒ¿…«≈∆«¿»

  

        
   

חומרת  את כא לתאר רוצה   " שהרמב כיו :להבי צרי
המתארי  הפסוקי את ציי לא  מדוע  פרעה , של מעשיו 
היאורה  הילוד  הב "כל ישראל  ע כלפי  פשעיו  את

וכד '. כו '" תשליכוהו 
בחירה  לפרעה  היתה  לא  מדוע   " הרמב מסביר שבזה  אלא 
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קס               
         

אבל  בחירה , לו  היתה  שבתחילה  אמת ה כי  חופשית,
הבחירה , ממנו  נלקחה  כנגדי ..." והתריס  "שהרשיע  מאחר
ית' שהוא  לו , נתחכמה  הבה   במילי הפסוק  שמרמז והוא 
אשמע אשר ה ' "מי  שאמר וכיו , אד בני  על עלילה  נורא 
מדה , כנגד  מדה  ה ' הראהו  ית', במציאותו  וכפר בקולו "
אינו  שאפילו  עד  ובמחשבותיו  בבחירתו   ג השולט שהוא 
מצד היא  לו " נתחכמה  "הבה  בו  שנזרקה  שהמחשבה  מבי

." אד בני  על עלילה  "נורא 
       

שלא 14)העונש.13) כדי  יבין, ולא נכוחות יראה שלא
הקב "ה  אין שלפעמים בזה אנו רואים יירפא. ולא ישוב 

רשעתם.רוצ  גודל מפני  וזהו החוטאים, של בתשובתם ה
שלא 16)ומתקלסים.15) הקב "ה שראה "כיון ומצינו:

אמר  - ואילך מכאן הראשונות, המכות מחמש בו חזר
שאפרע  כדי  לבו, מחזיק  אני  לשוב  ירצה אם אפילו - הקב "ה
פ "יג) (שם, דרשו וכן פ "יא). (שמותֿרבה, ממנו" הדין כל
יוחנן: רבי  אמר - לבו" את הכבדתי  אני  "כי  הפסוק : על
שיעשה  ממנו היתה "לא לומר: למינים פה פתחון מכאן
שיעשה  - לבו?!" את הכבדתי  אני  כי  נאמר: שהרי  תשובה,
לו  אמר לבו?!" את הכבדתי  אני  כי  נאמר: שהרי  תשובה,
הוא  - ללצים אם אלא מינים! של פיהם ייסתם לקיש: ריש
ראשונה, פעם באדם בו מתרה "הקב "ה לד): (משליג, יליץ 
התשובה, מן לבו נועל והוא - בו חוזר ואינו שלישית שניה,

שחטא". מה ממנו לפרוע  שבאו 17)כדי  בטרם עוד
לגבולו. על 18)בני ֿישראל ישראל בידי  אותו תת למן

היה: חטאו שכל החושבים כרבים לא המרובים. עוונותיו
הם  תמהים ולכן בגבולו, עבור לבני ֿישראל נתן שלא
את  אימצו השמים מן הלא סיחון, נענש מדוע  ושואלים:
לבו  את אימץ  וה' מכבר קשה עונש שנתחייב  אלא - לבבו?
חובו, ממנו לגבות מקום למצוא כדי  בישראל גם להתגרות
רבינו  (מדברי  הקודמים חטאיו על ישראל בידי  ונהרג

פ "ח ). לאבות, האדם 19)בהקדמתו מן התשובה ומניעת
גופו  אברי  תנועת של וביטולה כמניעתה היא רצונו וביטול
אצל  שמצינו כמו כרצונו, להניעם יוכל שלא עונש בתור
 ֿ (מלכים אליו להשיבה יכול ולא ידו שיבשה בןֿנבט  ירבעם
בסנוורים  שהוכו י ) יט , (בראשית סדום באנשי  וכן ד). יג, א
שם). רבינו, (מדברי  הפתח  את למצוא יכלו ולא

תועבה.20) מעשי  לעשות

.„Ì˙lÙ˙a ÌÈ‡Èp‰Â ÌÈ˜Ècv‰ ÔÈÏ‡BL ‰Ê ÔÈÚÎe¿ƒ¿»∆¬ƒ««ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿ƒ»»
ÌÊÚÏ '‰ ˙‡Ó:„Âc Ó‡L BÓk ;˙Ó‡‰ ÏÚ ≈≈¿»¿»«»¡∆¿∆»«»ƒ

Cc È‡ËÁ ÈeÚÓÈ Ï‡ :ÓBÏk ,"Ekc '‰ ÈB‰"≈ƒ«¿∆¿««ƒ¿»ƒ¬»«∆∆
„eÁÈÂ Ekc Ú„‡ ‰pnnL ,˙Ó‡‰‰Ê ÔÎÂ .EÓL »¡∆∆ƒ∆»≈««¿¿¿ƒ¿∆¿≈∆

Ò˙ ‰È„ ÁeÂ" :Ó‡LÈÁe ÁÈpz :ÓBÏk ,"ÈÎÓ ∆»«¿«¿ƒ»ƒ¿¿≈ƒ¿««ƒ«ƒ
EÈˆÙÁ ˙BNÚÏÈÚÓÏ È‡ËÁ ÈÏ eÓ‚È Ï‡Â , «¬¬»∆¿«ƒ¿¿ƒ¬»«¿»¿≈ƒ

È„Èa ˙eL‰ ‰È‰z ‡l‡ ,‰eLzÓÊÁ‡L „Ú ƒ¿»∆»ƒ¿∆»¿¿»ƒ«∆∆¡…
‰ÓBc‰ Ïk BÊ Cc ÏÚÂ .˙Ó‡‰ Cc Ú„‡Â ÔÈ‡Â¿»ƒ¿≈«∆∆»¡∆¿«∆∆»«∆

.el‡ ÌÈ˜eÒÙÏƒ¿ƒ≈

הנכונה.21) הדרך את למצוא אותם של 22)לסייע  כסופו

שמך". ליראה לבבי  "יחד חפצה.23)הפסוק : ונו"א:
טוב .24) מרצון מעשיה העושה נדיבה", "רוח  של כמשמעה

.‰‰BÈ Ôk ÏÚ ,'‰ LÈÂ BË" :„Âc Ó‡L ‰Ê e‰Óe«∆∆»«»ƒ¿»»«≈∆
"'B‚Â ÌÈÂÚ C„È .Cca ÌÈ‡hÁÁÏML ‰Ê ? «»ƒ«»∆«¿≈¬»ƒ¿∆∆»«

Ô˙B‡ ÔÈÈÊÁÓe '‰ ÈÎc ÌÈÚÈ„BÓ Ì‰Ï ÌÈ‡È¿ƒƒ»∆ƒƒ«¿≈«¬ƒƒ»
;ÔÈ‰Ïe „ÓÏÏ Ák Ì‰a Ô˙pL ,„BÚÂ .‰eL˙aƒ¿»»∆»«»∆…«ƒ¿…¿»ƒ
ÈÎ„a CLÓ ‡e‰L ÔÓÊ ÏkL ,Ì„‡ ÏÎa BÊ ‰cnL∆ƒ»¿»»»∆»¿«∆ƒ¿»¿«¿≈
‡e‰Â .Ì˙B‡ Û„BÂ Ô‰Ï ‰e‡˙Ó  ˜„v‰Â ‰ÓÎÁ‰«»¿»¿«∆∆ƒ¿«∆»∆¿≈»¿
 ‰hÏ ‡a :‰ÎÏ ÌBÎÊ eÈ˙Ba eÓ‡M ‰Ó«∆»¿«≈ƒ¿»ƒ¿»»»ƒ«≈

B˙B‡ ÔÈÚiÒÓ.c‰ ÏÚ ÊÚ BÓˆÚ ‡ˆÓÈ :ÓBÏk , ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿∆¿»««»»
È‰  "Ì˙‡ epÚÂ Ìe„ÚÂ" :‰Bza e˙k ‡BÏ‰Â«¬»«»«¬»¿ƒ…»¬≈

Ê‚ÌÚ‰ Ì˜Â" :È˙Îe ?Ú ˙BNÚÏ ÌÈiˆn‰ ÏÚ »«««ƒ¿ƒƒ«¬»¿ƒ¿»»»
ÏÚ Ê‚ È‰  "ı‡‰ Î È‰Ï‡ ÈÁ‡ ‰ÊÂ ‰f‰«∆¿»»«¬≈¡…≈≈«»»∆¬≈»««

Ï‡NÈ?Ô‰Ó ÚÙ ‰nÏÂ ,˙BÏfÓe ÌÈÎBk „ÚÏ ƒ¿»≈«¬…»ƒ«»¿»»ƒ¿«≈∆
‡e‰ ‰È‰iL ,Úe„i‰ ÈBÏt LÈ‡ ÏÚ Ê‚ ‡lL ÈÙÏ¿ƒ∆…»««ƒ¿ƒ«»«∆ƒ¿∆
„ÚÏ ÌÈBf‰ Ô˙B‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ‡l‡ ,‰Bf‰«∆∆»»∆»¿∆»≈»«ƒ«¬…
‰È‰ ‡Ï ,„ÚÏ ‰ˆ ‡Ï el‡  ˙BÏfÓe ÌÈÎBk»ƒ«»ƒ…»»«¬……»»

BÚÈ„B‰ ‡ÏÂ ,„BÚÌÏBÚ ÏL B‚‰Ó ‡l‡ ‡Ba‰. ≈¿…ƒ«≈∆»ƒ¿»∆»
Ô‰ ‰È‰È ‰f‰ ÌÚ‰ :ÓB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰»¿»∆∆»≈»»«∆ƒ¿∆»∆
Ê‚ k ÚL‰ Ó‡È ‰Ê ÈtÓ ‡Ï .ÌÈÚLe ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ¿»ƒ…ƒ¿≈∆…«»»»¿»ƒ¿«
eÈ‰iL ‰LÓÏ ÚÈ„B‰L ÈtÓ ,ÚL ‰È‰iL ÂÈÏÚ»»∆ƒ¿∆»»ƒ¿≈∆ƒ«¿∆∆ƒ¿
ÔBÈ‡ ÏcÁÈ ‡Ï Èk Ó‡pL ÔÈÚk .Ï‡NÈa ÌÈÚL¿»ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿»∆∆¡«ƒ…∆¿«∆¿

ı‡‰ wÓÔ˙B‡Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk ÌÈiˆn‰ ÔÎÂ . ƒ∆∆»»∆¿≈«ƒ¿ƒƒ»∆»¿∆»≈»
Ú‰Ï ‰ˆ ‡Ï el‡ ,Ï‡NÈÏ ÌÈÚn‰Â ÌÈˆn‰«¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿»≈ƒ…»»¿»«
‡l‡ ,Úe„È LÈ‡ ÏÚ Ê‚ ‡lL ;B„Èa ˙eL‰ ,Ì‰Ï»∆»¿¿»∆…»««ƒ»«∆»
.Ì‰Ï ‡Ï ı‡a „aÚzL‰Ï „È˙Ú BÚÊ ÛBqL BÚÈ„B‰ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈¿∆∆…»∆

eÓ‡ ÎeÚ„È C‡È‰ Ú„ÈÏ Ì„‡a Ák ÔÈ‡L , ¿»»«¿∆≈…«»»»≈«≈«≈«
.˙BÈ‰Ï ÔÈ„È˙Ú‰ ÌÈc ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰«»»¿»ƒ»¬ƒƒƒ¿

  

        

פרק  תשובה  בהל'  " הרמב  תיר כבר זו  שאלה  ולכאורה 
יודע שיהיה   וקוד שיהיה , מה  כל יודע  שהקב "ה   שא" ה '
ידיעתו  אי כי  מכרחת ידיעתו  שאי כו ' צדיק  יהיה  שזה 
עליו ". גוזר ולא  מושכו  הקב "ה  (ידיעת) ואי כו ' כידיעתנו 
של  בדיבורו  בא  הדבר כשאי דווקא  שזהו  לומר ויש 
" הרמב כלשו בו " "גזר הרי  בדיבור, בא   א אבל הקב "ה ,
איש  על גזר "שלא  האחר  לתירו כא הוצר ולכ ,כא

כו '". ידוע 
       

בבחירתו 25) לא כי  משמע , האלה הכותבים מתוך הלא
דרכו? תלויה האדם של לח :).26)החפשית (יומא

גזר 27) "שלא שאמר: (ה"ג), למעלה רבינו דברי  על מוסב 
ומרצונו  מעצמו שחטא אלא לישראל", להרע  פרעה על האל
שה' אנו רואים הלא - התשובה את ממנו למנוע  הדין ונתן

במצרים? ועינויים בני ֿישראל עבדות על זה 28)גזר גם
ישראל  "וכן שם: שנאמר ההיא, ההלכה דברי  על מוסב 
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- התשובה" את לפשוע  המרבים מאותם מנע  אליהו בימי 
לעבוד  מכבר זה עליהם גזר ה' כי  משמע , זה ממקרא הלא

אותם? ענש ומדוע  הארץ , נכר רבינו.29)אלוהי  למשה
ורשעים 30) ה' עובדי  צדיקים ורעים: טובים בו שיהיו

ע "ז. הכרח 31)עובדי  מזה אין אבל עולם: של כמנהגו
המצרים  "וענין יאמר: הראב "ד אביון. יהיה אחד שכל כלל,
אמר: הבורא כי  הוא: מהם אחד עמו. ונימוקיו שאלה" אינה
וטיבעו  מהם והמיתו בפרך בהם עבדו והם - אותם" "ועינו
לרעה  עזרו והם מעט  קצפתי  אני  שנאמר: כענין מהם,
מוצאים  אנו כזה נתחייבו. ולפיכך - טו) א, (זכריה

הקב " גזר "כך פ "ל): ישראל (שמותֿרבה שיהיו ה
עליהם  עמדו - ויחזירם שירצה עד במצרים משועבדים
כבעבדים  בהם לנהוג היה ה': להם אמר בחוזק . ושיעבדום
מעט  קצפתי  אני  אלא - הגזירה שתשלם עד צרכיהם ויעשו

לרעה". עזרו הגדולה 32)והם שאלתו על רבינו חוזר כאן
והבחירה": "הידיעה שאלת היא ה"ה): (פ "ה, לעיל הנזכרת
כבר  ידע  שה' אחרי  ברע . טו בטוב  לבחור לאדם אפשר איך
שוללת  ה' ידיעת הלא רשע . או צדיק  יהיה שזה מראש
צדיק  להיות לאדם לו אפשר ואי  האדם, בחירת את בהכרח 
שכן, נאמר: ואם רשע ? שיהיה מראש ה' שידע  אחרי 
ואינה  בוריה על אינה ה' שידיעת יוצא הרי  - שאפשר
שאם  לומר: ברצותו זו לשאלה רבינו כאן וחזר שלימה?
האיש  את מחייבת ה' גזירת שאין להוכיח  הצלחנו אמנם
סוף  סוף  שוללת המוקדמת ידיעתו אבל רשע , להיות הפרטי 
אמרנו  וכבר משיב : הוא זה ועל כרחו? בעל בחירתו את
רבינו  דברי  והשווה (שם), לעיל עיין וכו'. באדם כח  שאין
ראיותיו  את רבינו סיכם זה פרק  סיום עם כ). ח "ג, (מו"נ
הרע  או הטוב  לעשות בבחירתו חפשי  שהאדם המכריעות,
הדרכים. משני  לאחד וימשכנו שיכפהו מי  ואין כרצונו,
עד  רבינו בעיני  מבוססת כך כל היא זו מוסכמת הנחה
דברים  המניח  "וכל מתשובותיו: באחת עליה שיאמר
שחיברנו, המדע " וב "ספר אבות למס ' בפרושנו שביארנו
מן  בהגדה ומחפש הולך והוא עולם, יסודי  על בנויים שהם
מן  אחד בדברי  או המדרשים, מן במדרש או ההגדות,
דברינו  על בה שישיב  אחת מילה שימצא עד ז"ל הגאונים
ודי לדעת, עצמו מאבד אלא אינו - ותבונה דעת דברי  שהם
דפוס  קנט , סימן הרמב "ם (תשובות לנפשו" שעשה מה לו

ליפסיא).

ה'תשע"ט  תשרי י' רביעי יום 

    
מעלת 1) מעולה כמה תשובה; בעל אדם התנהגות

התשובה.

.‡,e‡aL BÓk BÏ ‰e˙ Ì„‡ Ïk ˙eLe ÏÈ‡B‰ƒ¿»»»¿»¿∆≈«¿
ÂÈÙa ˙BcÂ˙‰Ïe ‰eLz ˙BNÚÏ Ì„‡ ÏczLÈƒ¿«≈»»«¬¿»¿ƒ¿«¿ƒ

ÂÈtk ÚÏÂ ÂÈ‡ËÁÓ2‡e‰Â ˙eÓiL È„k ,ÂÈ‡ËÁÓ ≈¬»»¿ƒ¿…«»≈¬»»¿≈∆»¿
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊÈÂ ,‰eLzŒÏÚ««¿»¿ƒ¿∆¿«≈»»«»

לג,2) (ישעיה בשוחד מתמוך כפיו נוער הכתוב : מלשון
גם  אלא לבד, שפתיים" ב "וידוי  די  לא כלומר: טו),

ועוון. חטא מכל להתרחק 

.,˙eÓÏ ‰ËB ‡e‰ el‡k BÓˆÚ Ì„‡ ‰‡È ÌÏBÚÏ¿»ƒ¿∆»»«¿¿ƒ∆»
B˙ÚLa ˙eÓÈ ‡nLÂ3CÎÈÙÏ ,B‡ËÁa „ÓBÚ ‡ˆÓÂ ¿∆»»ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿∆¿¿ƒ»
„iÓ ÂÈ‡ËÁÓ eLÈ4,eL‡ ÔÈ˜Ê‡Lk ,Ó‡È ‡ÏÂ ; »≈¬»»ƒ»¿……«¿∆«¿ƒ»

Ó‡ ‰ÓÏML ‡e‰ .ÔÈ˜ÊiL ÌË ˙eÓÈ ‡nL∆»»∆∆∆«¿ƒ∆¿……»«
"ÌÈÏ EÈ„‚ eÈ‰È ˙Ú ÏÎa" :B˙ÓÎÁa5. ¿»¿»¿»≈ƒ¿¿»∆¿»ƒ

עוד 3) שהספיק  ובטרם כחוטא, בה עומד שהוא זו בשעה
בתשובה. יום 4)לחזור "שוב  י ) משנה ב , פרק  (אבות

את  תלמידיו "שאלו קנג.): (שבת ואמרו מיתתך". לפני  אחד
וכל  להם: אמר ימות? יום איזהו יודע  אדם וכי  אליעזר: רבי 
ימיו  כל ונמצא מחר ימות שמא היום, ישוב  שכן!

שיקראוך,5)בתשובה". עת בכל ומזומן מוכן שתהא כדי 
במעשה  שעה בכל עצמך "התקן אומר: בפירושו ז"ל ורש"י 
החכם  שלמה ומשל בשלום. תיכנס  - היום תמות שאם טוב ,
לו  קבע  ולא לסעודה המלך שהזמינו לאדם הזה הדבר את
וסך. ורוחץ  כסותו מכבס  מיד - פיקח  או הוא חכם אם זמן,
שעה  כל יהיו וכן - הסעודה אל ייקרא עת עד מחר יום וכן
במסכת  רבותינו דרשוהו כך וסך. רחוץ  והוא לבנים בגדיו

(שם). שבת"

.‚Ô‰a LiL ˙BÚÓ ‡l‡ ‰eLz ÔÈ‡L Ó‡z Ï‡«…«∆≈¿»∆»≈¬≈∆≈»∆
CÈˆL ÌLk ‡l‡ ;‰‚e ÏÊ‚Â ˙eÊ ÔB‚k ,‰NÚÓ«¬∆¿¿¿»≈¿≈»∆»¿≈∆»ƒ
˙BÚ„a NtÁÏ CÈˆ ‡e‰ Ck ,el‡Ó eLÏ Ì„‡6 »»»≈≈»»ƒ¿«≈¿≈

k‰ ÔÓ eLÏÂ ,BÏ LiL ˙BÚÔÓe ‰È‡‰ ÔÓe ÒÚ »∆∆¿»ƒ«««ƒ»≈»ƒ
Ïez‰‰ ÔÓe ‰‡w‰7„Bk‰Â ÔBÓn‰ ˙ÙÈ„Óe «ƒ¿»ƒ«ƒ≈¿ƒ««»¿«»
˙BÏÎ‡n‰ ˙ÙÈ„Óe8CÈˆ Ïk‰ ÔÓ  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ≈¿ƒ«««¬»¿«≈»∆ƒ«…»ƒ

LiL Ô˙B‡Ó ÌÈL˜ ˙BBÚ‰ el‡Â .‰eL˙a ÊÁÏ«¬…ƒ¿»¿≈»¬»ƒ≈»∆≈
‡e‰ ‰L˜ ,el‡a Ú˜L Ì„‡L ÔÓÊaL ,‰NÚÓ Ô‰a»∆«¬∆∆ƒ¿«∆»»ƒ¿»¿≈»∆
Bkc ÚL ÊÚÈ" :ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .Ì‰Ó LÙÏƒ¿…≈∆¿≈≈«¬…»»«¿

'B‚Â9." ¿

מגונות.6) הלהוט 8)ליצנות.7)מידות וסובא כזולל
הבריות. את ללסטם גם וסופו והשתייה, האכילה אחר

כגון:9) מחשבה, רק  מעשה, בהן שאין עבירות כלומר:
ומושחתות. רעות מידות

.„˜ÁÓ ‡e‰L ‰eLzŒÏÚa Ì„‡ ‰n„È Ï‡Â¿«¿«∆»»««¿»∆¿À»
 ‰NÚL ˙B‡hÁ‰Â ˙BBÚ‰ ÈtÓ ÌÈ˜Ècv‰ ˙ÏÚnÓƒ«¬«««ƒƒƒ¿≈»¬¿««»∆»»
‡Ba‰ ÈÙÏ ‡e‰ „ÓÁÂ e‰‡ ‡l‡ ,Ôk c‰ ÔÈ‡≈«»»≈∆»»¿∆¿»ƒ¿≈«≈
BÎNL ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÌÏBÚÓ ‡ËÁ ‡Ï el‡k¿ƒ…»»≈»¿…∆»∆¿»
LÎÂ epnÓ LÙe ‡ËÁ‰ ÌÚË ÌÚË È‰L ,‰a‰«¿≈∆¬≈»««««≈¿≈«ƒ∆¿»«
,ÔÈ„ÓBÚ ‰eL˙ŒÈÏÚaL ÌB˜Ó :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .BˆÈƒ¿»¿¬»ƒ»∆«¬≈¿»¿ƒ

Ba „ÓÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈeÓb ÌÈ˜Ècˆ ÔÈ‡10:ÓBÏk , ≈«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¬…¿«
,ÌÏBÚÓ e‡ËÁ ‡lL el‡ ˙ÏÚnÓ ‰ÏB„b Ô˙ÏÚÓ«¬»»¿»ƒ«¬«≈∆…»¿≈»

.Ì‰Ó ˙BÈ ÌˆÈ ˙‡ ÌÈLBk Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆

אמר 10) ולקרוב  לרחוק  שלום שלום שנאמר: לד:) (ברכות
ל"רחוק " שלום לומר: ה' הקדים יט ). נז, (ישעיה ה'
שלום  שאמר בטרם עוד תשובה לבעל כלומר: שנתקרב ,

אליו. קרוב  תמיד שהיה גמור צדיק  זהו ל"קרוב ",

.‰Ï‡NÈ ÔÈ‡Â ,‰eLz‰ ÏÚ eeˆ Ôlk ÌÈ‡Èp‰ Ïk»«¿ƒƒÀ»ƒ««¿»¿≈ƒ¿»≈
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‰eL˙ ‡l‡ ÔÈÏ‡‚11ÛBqL ,‰Bz ‰ÁÈË‰ Îe . ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ»»∆
,ÔÈÏ‡‚ Ô‰ „iÓe Ô˙eÏb ÛBÒa ‰eLz ˙BNÚÏ Ï‡NÈƒ¿»≈«¬¿»¿»»ƒ»≈ƒ¿»ƒ
,'B‚Â ÌÈc‰ Ïk EÈÏÚ e‡È Èk ‰È‰Â" :Ó‡pL∆∆¡«¿»»ƒ»…»∆»«¿»ƒ¿

."'B‚Â EÈ˜Ï‡ '‰ LÂ ...EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú zLÂ¿«¿»«¡…∆¿»¡…∆¿

(11- תשובה עושים ישראל "אם אומר: אליעזר רבי 
אם  יהושע : רבי  לו אמר נגאלים. אין - לאו ואם נגאלים;
 ֿ הקדוש אלא נגאלים?! אין - תשובה עושים ישראל אין
וישראל  כהמן קשות שגזירותיו מלך להם מעמיד ברוךֿהוא

למו  ומחזירם תשובה צז:).עושים (סנהדרין טב "

.Â‰ÈÎMÏ Ì„‡‰ ˙‡ ˙˜nL ,‰eLz ‰ÏB„b12, ¿»¿»∆¿»∆∆∆»»»«¿ƒ»
:Ó‡Â ,"EÈ˜Ï‡ '‰ „Ú Ï‡NÈ ‰eL" :Ó‡pL∆∆¡«»ƒ¿»≈«¡…∆¿∆¡«
eLz Ì‡" :Ó‡Â ,"'‰ Ì‡ È„Ú ÌzL ‡ÏÂ"¿…«¿∆»«¿À¿∆¡«ƒ»
ÊÁz Ì‡ :ÓBÏk ,"eLz ÈÏ‡ ,'‰ Ì‡ Ï‡NÈƒ¿»≈¿À≈«»¿«ƒ«¬…
˙‡ ˙˜Ó ‰eLz‰ .˜a„˙ Èa  ‰eL˙aƒ¿»ƒƒ¿»«¿»¿»∆∆∆
,ÌB˜n‰ ÈÙÏ Èe‡N ‰Ê ‰È‰ LÓ‡ :ÌÈ˜BÁ‰»¿ƒ∆∆»»∆»ƒ¿≈«»
,„ÓÁÂ e‰‡ ‡e‰ ÌBi‰Â ,‰ÚB˙Â ˜ÁÓe ıwLÓ¿À»¿À»¿≈»¿«»¿∆¿»

„È„ÈÂ B˜13ŒLB„w‰L ÔBLlaL ,‡ˆBÓ ‰z‡ ÔÎÂ . »¿»ƒ¿≈«»≈∆«»∆«»
˙‡ ˜Ó da ,ÌÈ‡ËBÁ‰ ˜ÈÁÓ ‡e‰ŒCea»«¿ƒ«¿ƒ»¿»≈∆
‰È‰Â" :Ó‡pL ,ÌÈa ÔÈa ,„ÈÁÈ ÔÈa  ÌÈM‰«»ƒ≈»ƒ≈«ƒ∆∆¡«¿»»
Ì‰Ï Ó‡È Ìz‡ ÈnÚ ‡Ï Ì‰Ï Ó‡È L‡ ÌB˜Óaƒ¿¬∆≈»≈»∆…«ƒ«∆≈»≈»∆

"ÈÁ Ï‡ Èa14e˙k" :B˙ÚLa e‰ÈÎÈa Ó‡Â . ¿≈≈»¿∆¡«ƒ»¿»¿ƒ¿»ƒ¿
ÈÈÚ ‰f‰ LÈ‡‰ ˙‡15;"ÂÈÓÈa ÁÏˆÈ ‡Ï b ∆»ƒ«∆¬ƒƒ∆∆…ƒ¿«¿»»

Ì˙BÁ ‰„e‰È CÏÓ ÌÈ˜ÈB‰ÈŒÔ e‰Èk ‰È‰È Ì‡"16 ƒƒ¿∆»¿»∆¿»ƒ∆∆¿»»
E˜z‡ Ì˘Ó Èk ÈÈÓÈ „ÈŒÏÚ17ML ÔÂÈÎÂ ."'B‚Â ««¿ƒƒƒƒ»∆¿∆¿¿¿≈»∆»
Ba ÏaÊa Ó‡ ,B˙eÏ‚a18Ì‡ ‡e‰‰ ÌBia" : ¿»∆¡«ƒ¿À»∆¿««¿À

Ì‡ ÈcÚ Ï‡ÈzÏ‡LŒÔa ÏaÊ EÁw‡ ˙B‡ˆ '‰¿»∆»¬¿À»∆∆¿«¿ƒ≈«¿ƒ¿À
"Ì˙BÁk EÈzÓNÂ '‰19. ¿«¿ƒ«»

פו.).12) כל 13)(יומא מה): תהילים (ילקוט , מצינו וכן
מוסיף  הקדושֿברוךֿהוא שבידו מעבירה תשובה העושה
תשובה  משעשו קורח , בבני  וראה בוא חביב . שם לו וקורא
לבני שושנים על למנצח  שנאמר: וידידים, שושנים נקראו:

א). מה, (תהילים ידידות שיר משכיל ובפסוק 14)קורח 
רבתי , (פסיקתא אמרו וכן עמי ". לאחיכם: "אמרו שלאחריו:
א, (הושע  עמי  לא אתם כי  שאמר: הפה "הוא מד): פרק 
(שם  אתה עמי  - עמי  ללא ואמרתי  ואמר: וריפא חזר ט ),

כה). בנים 15)ב , לו יש אם בנים. מחוסר וגלמוד, בודד
(רד"ק ). לו יהיה לא - לו אין ואם  בחייו; ימותו -

והיא 16) "חותם", נקראת: הכתבים בה שחותמים הטבעת
בלילה. ולא ביום לא האדם מיד תסור אנתק 17)לא

משם. היה 18)ואסירך זרובבל שהרי  דווקא, לאו בנו
בספר  כמפורש בןֿיכניה, בןֿאסיר, בןֿשאלתיאל, בןֿפדייה,
כבנים. הם הרי  בנים בני  אלא - יז) ג, (דברי ֿהימיםֿא

בילקוט ,19) הובאת כהנא, דרב  (פסיקתא חז"ל ואמרו
וביטלה  הגזירה שביטלה תשובה "גדולה כב ): ירמיה
ה', נאום אני , "חי  שנאמר: - מניין? השבועה את השבועה,
משם  ימיני ... יד על חותם בןֿיהויקים כניהו יהיה אם כי 
מניין? הגזירה את וגו'. אקחך" ההוא ביום וכתיב : אתקנך;

"ובני וכתיב : ערירי ". הזה האיש את "כתבו שנאמר: -
וגו'. שאלתיאל" אסיר, יכניה:

.Ê‰lÚÓ ‰nk20‰Ê ‰È‰ LÓ‡  ‰eLz‰ ˙ÏÚÓ «»¿À»«¬««¿»∆∆»»∆
eÈ‰ ÌÎÈ˙BBÚ" :Ó‡pL ,Ï‡NÈ È‰Ï‡ '‰Ó ÏcÓÀ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈∆∆¡«¬≈∆»
,‰Ú BÈ‡Â ˜ÚBˆ ;"ÌÎÈ‰Ï‡ ÔÈÏ ÌÎÈÈa ÌÈÏÈcÓ«¿ƒƒ≈≈∆¿≈¡…≈∆≈¿≈«¬∆
˙BˆÓ ‰NBÚÂ ;"'B‚Â ‰lÙ˙ ea˙ Èk" :Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿¿ƒ»¿¿∆ƒ¿

ÔÈÙBËÂ21˙‡Ê Lw ÈÓ" :Ó‡pL ,ÂÈÙa Ô˙B‡ ¿¿ƒ»¿»»∆∆¡«ƒƒ≈…
ÌÈ˙Ïc bÒÈÂ ÌÎa Ì‚ ÈÓ" ;"ÈˆÁ ÒÓ ÌÎ„iÓƒ∆¿∆¿…¬≈»ƒ«»∆¿ƒ¿…¿»«ƒ
Ìz‡Â" :Ó‡pL ,‰ÈÎMa ˜a„Ó ‡e‰ ÌBi‰Â ;"'B‚Â¿¿«À¿»«¿ƒ»∆∆¡«¿«∆
:Ó‡pL ,„iÓ ‰ÚÂ ˜ÚBˆ ;"ÌÎÈ‰Ï‡ '‰a ÌÈ˜c‰«¿≈ƒ«¡…≈∆≈¿«¬∆ƒ»∆∆¡«
˙BˆÓ ‰NBÚÂ ;"‰Ú‡ È‡Â e‡˜È ÌË ‰È‰Â"¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ∆¡∆¿∆ƒ¿
Î Èk" :Ó‡pL ,‰ÁÓNÂ ˙Áa Ô˙B‡ ÔÈÏa˜Óe¿«¿ƒ»¿««¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿»
‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ ."EÈNÚÓ ˙‡ ÌÈ‰Ï‡‰ ‰ˆ»»»¡…ƒ∆«¬∆¿…∆»
‰„e‰È ˙ÁÓ '‰Ï ‰ÚÂ" :Ó‡pL ,Ì‰Ï ÌÈe‡˙nL∆ƒ¿«ƒ»∆∆∆¡«¿»¿»«ƒ¿«¿»

ÌÏBÚ ÈÓÈk ,ÌÈÏLeÈÂ22"˙BiÓ„˜ ÌÈLÎe23. ƒ»»ƒƒ≈»¿»ƒ«¿…ƒ

הלשון.20) על נופל כמו:21)לשון ומרסקים, חובטים
ועולליהם  ג). משנה ג, פרק  (חולין בכותל וטרפה דרסה
יטרפון  ועולמהון יונתן: תרגם א), יד, (הושע  ירוטשו

משה.22)(הערוך). ה'23)בימי  שקיבל שלמה, בימי 
על  רבוצה הייתה מעלה של ואש ברצון קרבנותיהם את

כא:). (יומא כארי  המזבח 

.ÁÌÈÂÚÂ ÌÈÏÙL ˙BÈ‰Ï Ôkc ,‰eL˙ŒÈÏÚa«¬≈¿»«¿»ƒ¿¿»ƒ«¬»ƒ
Ì‰ÈNÚÓa ÌÈÏÈÒk‰ Ô˙B‡ eÙÁ Ì‡ .˙BÈa¿≈ƒ≈¿»«¿ƒƒ¿«¬≈∆
,CÎÂ Ck ‰NBÚ ˙ÈÈ‰ LÓ‡ :Ô‰Ï eÓ‡Â ÌÈBL‡‰»ƒƒ¿»¿»∆∆∆»ƒ»∆»»»

eLÈbÈ Ï‡  CÎÂ Ck ÓB‡ ˙ÈÈ‰ LÓ‡Â24‡l‡ ,Ô‰Ï ¿∆∆»ƒ»≈»»»««¿ƒ»∆∆»
ÔÓÊ ÏkL ;Ì‰Ï ˙eÎÊ BfL ÔÈÚ„BÈÂ ÌÈÁÓNe ÔÈÚÓBL¿ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ∆¿»∆∆»¿«
 Ô‰Ó ÌÈÓÏÎÂ eÚL Ì‰ÈNÚnÓ ÌÈLBa Ì‰L∆≈ƒƒ«¬≈∆∆»¿¿ƒ¿»ƒ≈∆
‡e‰ eÓb ‡ËÁÂ .˙Ïcb˙Ó Ì˙ÏÚÓe ‰aÓ Ì˙eÎÊ¿»¿À»«¬»»ƒ¿«∆∆¿≈¿»

ÌÈBL‡‰ EÈNÚÓ ÎÊ :‰eLzŒÏÚÏ ÓBÏ25B‡ ! «¿««¿»¿…«¬∆»ƒƒ
ÌÈc ÈkÊ‰Ï B‡ ,BLiÏ È„k ÂÈÙÏ ÔÈkÊ‰Ï¿«¿ƒ»¿»»¿≈¿«¿¿«¿ƒ¿»ƒ
Ïk‰  ‰NÚ ‰Ó BÈkÊ‰Ï È„k Ì‰Ï ÔÈÓBc‰ ÌÈÈÚÂ¿ƒ¿»ƒ«ƒ»∆¿≈¿«¿ƒ∆»»«…
‰È‰Ê‰L ,ÌÈc ˙ÈB‰ ÏÏÎa ÂÈÏÚ ‰ÊÓe ,eÒ‡»À¿»»»ƒ¿«»«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»
."B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ" :Ó‡pL ,‰ÈÏÚ ‰Bz»»∆»∆∆¡«¿…ƒ∆¬ƒ

להם.24) לב  ישימו נח :).25)אל מציעא (בבא

    
גוף 1) יש אם הבא; בעולם הרשעים ופירעון הצדיקים שכר

וכדומה. ושתייה אכילה או הבא, בעולם

.‡,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ‡È‰ ÌÈ˜ÈcvÏ ‰eÙv‰ ‰Bh‰«»«¿»««ƒƒƒ«≈»»«»
dnÚ ÔÈ‡L ‰Bh‰Â ,Ô‰nÚ ˙ÂÓ ÔÈ‡L ÌÈiÁ‰ ,‡È‰Â¿ƒ««ƒ∆≈»∆ƒ»∆¿«»∆≈ƒ»
zÎ‡‰Â CÏ ËÈÈ ÔÚÓÏ" :‰Bza e˙kL ‡e‰ .‰Ú»»∆»«»¿««ƒ«»¿«¬«¿»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ."ÌÈÓÈ "CÏ ËÈÈ ÔÚÓÏ" :e„ÓÏ »ƒƒƒ«¿»»¿¿««ƒ«»
BlkL ÌÏBÚÏ  "ÌÈÓÈ zÎ‡‰Â" ;BË BlkL ÌÏBÚÏ»»∆À¿«¬«¿»»ƒ¿»∆À

C‡,‡e‰ ÌÈ˜Ècv‰ ÎN .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ‡e‰ e‰ÊÂ , »…¿∆»»«»¿«««ƒƒ
ÔBÚÙe ;BÊ ‰BËa eÈ‰ÈÂ ‰Ê ÌÚÏ ekÊiLÌÈÚL‰ ∆ƒ¿¿…«∆¿ƒ¿¿»ƒ¿»¿»ƒ

ÏÎÂ .e˙eÓÈÂ e˙kÈ ‡l‡ ,el‡ ÌÈiÁÏ ekÊÈ ‡lL ,‡e‰∆…ƒ¿¿«ƒ≈∆»ƒ»¿¿»¿»
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קסג                
         

ÈÁ BÈ‡L ˙n‰ ‡e‰ ,el‡ ÌÈiÁÏ ‰ÎBÊ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆¿«ƒ≈«≈∆≈«
˙k e‰ÊÂ ,‰Ó‰ak „‡Â BÚLa ˙Î ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ¿»∆»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««¿≈»¿∆»≈
LÙp‰ ˙kz ˙k‰" :Ó‡pL ,‰Bza ‰e˙k‰«¿»«»∆∆¡«ƒ»≈ƒ»≈«∆∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;"‡È‰‰ÌÏBÚa  "˙k‰" : «ƒƒƒ«¿»»¿ƒ»≈»»
d˙B‡L ,ÓBÏk ;‡a‰ ÌÏBÚÏ  "˙kz" ,‰f‰«∆ƒ»≈»»«»¿«∆»
‰ÎBÊ dÈ‡ ,‰f‰ ÌÏBÚa Ûeb‰ ÔÓ ‰LtL LÙp‰«∆∆∆»¿»ƒ«»»«∆≈»»
˙˙Î ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÔÓ Ìb ‡l‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ. ¿«≈»»«»∆»«ƒ»»«»ƒ¿∆∆

ה"ד).2) פ "ה, התורה יסודי  (הלכות למעלה עיין
לט :).3) ענשם.4)(קידושין כלומר: חובם, שטר שילום
סד:).5) וערירי .6)(סנהדרין זמנו קודם מרן 7)שימות

ממה  וכן כאן, רבינו שכתב  "ממה אומר: ה"כסף ֿמשנה"
ממנה" גדולה נקמה שאין "הנקמה (ה"ה): להלן שכתב 
הזה  ה"כרת" אלא לרשע  אחר וצער עונש שום שאין נראה,
דברי כפי  ולא התורה דברי  כפי  לא אינו זה ודבר בלבד;
- כרת אלא אדם עונש אין האלה הדברים לפי  שהרי  רז"ל.
פוטר  ונמצאת אדם, לכל כרת מחייבת התורה אין והלא
כל  על התשובה העונש?! מן החוטאים כל את זו בטענה
בביאור). ה"ה, (סוף  בפרקנו לקמן ראה ז"ל. הרמב "ן נתן זה

.˙BLÙ ‡l‡ ,‰iÂ‚e Ûeb Ba ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»≈¿ƒ»∆»«¿
ÏÈ‡B‰ .˙M‰ ÈÎ‡ÏÓk Ûe‚ ‡Ïa „Ïa ÌÈ˜Ècv‰««ƒƒƒ¿«¿…¿«¿¬≈«»≈ƒ
‡ÏÂ ‰i˙L ‡ÏÂ ‰ÏÈÎ‡ ‡Ï Ba ÔÈ‡  ˙BiÂb Ba ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ≈…¬ƒ»¿…¿ƒ»¿…
Ô‰Ï ÔÈÎÈˆ Ì„‡ŒÈa ˙BÙe‚L ÌÈc‰ ÏkÓ „»»ƒ»«¿»ƒ∆¿≈»»¿ƒƒ»∆

Ú‡È ‡ÏÂ .‰f‰ ÌÏBÚaÌÈc‰ ÔÓ Ba c »»«∆¿…∆¡«»»ƒ«¿»ƒ
‰„ÈÓÚÂ ‰ÈLÈ ÔB‚k ,‰f‰ ÌÏBÚa ˙BÙebÏ ÔÈÚ‡nL∆¿…¿ƒ«»»«∆¿¿ƒ»«¬ƒ»
eÓ‡ Ck .Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ˜BÁNe ˆÚÂ ‰˙ÈÓe ‰LÂ¿≈»ƒ»¿∆∆¿¿«≈»∆»»¿

ÌÈÓÎÁ‰ÏÈÎ‡ ‡Ï Ba ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ :ÌÈBL‡‰ ¬»ƒ»ƒƒ»»«»≈…¬ƒ»
ÔÈLBÈ ÌÈ˜Ècˆ ‡l‡ ,LÈÓL˙ ‡ÏÂ ‰i˙L ‡ÏÂ¿…¿ƒ»¿…«¿ƒ∆»«ƒƒ¿ƒ
È‰ .‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰Â Ô‰ÈL‡a Ì‰È˙BËÚÂ¿«¿≈∆¿»≈∆¿∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»¬≈
‰ÏÈÎ‡ ÌL ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ûeb ÌL ÔÈ‡L EÏ a˙ƒ¿»≈¿∆≈»¿ƒ∆≈»¬ƒ»
Cc  "ÌÈLBÈ ÌÈ˜Ècˆ" :eÓ‡L ‰ÊÂ .‰i˙Le¿ƒ»¿∆∆»¿«ƒƒ¿ƒ∆∆

‰„ÈÁ‡Ïa ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ˜Ècv‰ :ÓBÏk ,eÓ‡ ƒ»»¿¿«««ƒƒ¿ƒ»¿…
‰ÚÈ‚È ‡Ïe ÏÓÚÔ‰È˙BËÚ" :eÓ‡L ‰Ê ÔÎÂ . »»¿…¿ƒ»¿≈∆∆»¿«¿≈∆

eÚ„iL ˙Úc :ÓBÏk ,"Ô‰ÈL‡aeÎÊ dÏÏ‚aL  ¿»≈∆¿«««∆»¿∆ƒ¿»»»
‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ‰ËÚ‰ ‡È‰Â ,Ô‰nÚ ‰ÈeˆÓ  ¿«≈»»«»¿»ƒ»∆¿ƒ»¬»»

‰ËÚa" :‰ÓÏL Ó‡L ÔÈÚk ,Ô‰lLBlŒ‰hÚL ∆»∆»ƒ¿»∆»«¿……»¬»»∆ƒ¿»
ÏÚ ÌÏBÚ ˙ÁÓNÂ" :ÓB‡ ‡e‰ È‰Â ."Bn‡ƒ«¬≈≈¿ƒ¿«»«

ÁezL È„k Ûe‚ ‰ÁÓN‰ ÔÈ‡Â ,"ÌL‡;L‡‰ ÏÚ …»¿≈«ƒ¿»¿≈∆»««»…
Ô‡k ÌÈÓÎÁ eÓ‡L ‰ËÚ Cke‰Óe .‰ÚÈ„È‰ ‡È‰ »¬»»∆»¿¬»ƒ»ƒ«¿ƒ»«

ÌÈÚ„BiL  "‰ÈÎM‰ ÂÈfÓ ÔÈ‰" :eÓ‡L e‰Ê∆∆»¿∆¡ƒƒƒ«¿ƒ»∆¿ƒ
ÌÈ‡M ‰Ó ,‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ ˙zÓ‡Ó ÔÈ‚ÈNÓe«ƒƒ≈¬ƒ««»»«∆≈»

ÏÙM‰ ÏÙ‡‰ Ûeba Ì‰Â ÌÈÚ„BÈ. ¿ƒ¿≈«»»≈«»≈

יארע .8) בקל: אותו שמנקדים יז:).9)ויש (ברכות
משל.10) המנוחה 11)דרך סמל היא "ישיבה" שהרי 

עטרת 12)והשלוה. היא בחייהם להם שקנו הדעת
שבראשם. הבורא,13)תפארת להכרת הגיעו שבה מפני 

עוה"ב . לחיי  ממש,14)המביאה לעטרה הכוונה שאין
כל  על חזרנו יצחק : ר' אמר רבה) (שה"ש מצינו שכן

בנה", לשלמה עטרה בתֿשבע  שעשתה מצינו ולא המקרא
ה"ג). (פ "י , לקמן ראה וסמל. משל כולו שהרי15)אלא

הוא. מופשט  שם בראשיהם"16)"שמחה" "ועטרותיהם
עמהם. אשר והדעת החכמה את ומסמל הוא, משל

לשון17) רבינו בעוה"ז. על משיג הראב "ד לשון. על נופל
אין  שאומר: למי  קרובים בעיני  הזה האיש "דברי  ואומר:
לא  ראשי ! וחיי  בלבד. לנשמות אלא לגופות המתים תחיית
הצדיקים  "עתידים אמרו: שהרי  זה. על חז"ל דעת היתה
"צדיקים  אמרו: וכן קיא:); (כתובות בלבושיהם" שיעמדו
עומדים  אלא לעפרם, חוזרים אינם להחיותם הקב "ה שעתיד
אלה  וכל כיו"ב . הרבה ועוד צב .), (סנהדרין בגוייתם"
שהבורא  אפשר אבל חיים; עומדים הם בגוויתם כי  מוכיחים
וכגווית  המלאכים כגוויות ובריאות חזקות גויותיהם ישים
ולא  וכפשוטן כמשמען העטרות ויהיו לטוב , זכור אליהו
הראב "ד  ובין רבינו בין מפשר וה"כסף ֿמשנה" משל"? יהיה
ואין  והראב "ד רבינו בין חילוק  שאין נראה "לי  ואומר:
העולם  - לרבינו בלבד: בשמות אלא בשיטותיהם הבדל
בסוף  בדבריו כמבואר הבא", "עולם יקרא: המות שלאחר
הביאם  שהראב "ד חז"ל, מאמרי  אותם וכל זה. פרק 
את  יפקוד כשהבורא התחיה", ל"עולם הם בהם, להסתייע 
התחיה: לעולם קורא שהראב "ד אלא אותם, להחיות המתים
דברי ואלו ואלו כהוגן, שניהם דברי  עלו ובכך הבא. עולם
"עולם  זה בפרק  רבינו הזכיר שלא פי  על ואף  חיים ". אלהים
לעיל  המתים בתחיית אמונתנו על דיבר כבר אולם התחיה",
בין  היהדות בתורת גדול כיסוד אותה וקבע  ה"ו ), (פ "ג,
פ "י ), (סנהדרין למשנה בפירושו הדת עיקרי  שלשהֿעשר
משה  מיסודי  יסוד הוא המתים "ותחיית שם: דבריו ואלה
שלא  למי  יהודית בדת דבקות ואין דת ואין ע "ה; רבינו

בזה". יאמין

.‚‰Ê ÔÈÚa ‰eÓ‡‰ LÙ Ïk‰ÓLp‰ dÈ‡ , »∆∆»¬»¿ƒ¿»∆≈»«¿»»
ÛebÏ ‰ÎÈv‰LÙp‰ ˙eˆ ‡l‡ ,‰L ,‰Úc‰ ‡È «¿ƒ»¿∆»««∆∆∆ƒ«≈»

˙BÚc‰ d‚ÈN‰Â ,dÁÎ ÈÙk ‡Ba‰Ó ‰‚ÈN‰L∆ƒƒ»≈«≈¿ƒ…»¿«ƒ»«≈
˙B„Ùp‰ÌÈNÚn‰ ‡Lee‡aL ‰ev‰ ‡È‰Â ; «ƒ¿»¿»««¬ƒ¿ƒ«»∆≈«¿

‰Bz‰ È„BÒÈ ˙BÎÏ‰Ó ÈÚÈ ˜Ùa dÈÚ‡È‰ , ƒ¿»»¿∆∆¿ƒƒ≈ƒ¿¿≈«»ƒ
ÔÈ‡L ÈÙÏ  el‡ ÌÈiÁ .‰Ê ÔÈÚa LÙ ˙‡˜p‰«ƒ¿≈∆∆¿ƒ¿»∆«ƒ≈¿ƒ∆≈
,Ûeb‰ ˙BÚB‡nÓ ‡l‡ ˙Ân‰ ÔÈ‡L ,˙ÂÓ Ì‰nÚƒ»∆»∆∆≈«»∆∆»ƒ¿¿«
‰˙È‰Â Ó‡pL ÌÈiÁ‰ Bˆ e‡˜ Ûeb ÌL ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿¿¿««ƒ∆∆¡«¿»¿»

ÌÈiÁ‰ Bˆa ‰eˆ È„‡ LÙÔÈ‡L ÎN‰ e‰ÊÂ . ∆∆¬…ƒ¿»ƒ¿««ƒ¿∆«»»∆≈
‰BË ‰ÈÁ‡ ÔÈ‡L ‰Bh‰Â epnÓ ‰ÏÚÓÏ ÎN»»¿«¿»ƒ∆¿«»∆≈«¬∆»»

ÌÈ‡Èp‰ Ïk dÏ ee‡˙‰L ‡È‰Â. ¿ƒ∆ƒ¿«»»«¿ƒƒ

וכדומה.18) כט ) כה, (שמואלֿא אדוני  נפש והיתה כגון:
לגוף 19) הצריכה למינהו חי  כל נחלת החיונית הנשמה היא

היא. גם תאבד מותו ושעם בו, הנפש 20)ותלויה צורת
החיונית. הנשמה נשמת מעלה 21)החיונית, מלאכי  הם

"שכלים  או נפרדות, צורות ונקראים: השונות, למדרגותיהם
בגוף , מחוברות שאינן רוחניות צורות שהם מפני  נפרדים",
ה"ג). פ "ב , התורה יסודי  (הלכות לעיל כמבואר

מרכבה.22) ומעשה בראשית ח "ט ).23)מעשה (הלכות
בתרגום 24) וכן יפרדו. ולא לעד הצרורים הנצחיים החיים

עלמא. חיי  בגנז גניזא דרבוני  נפשא ותהא שם: יונתן
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כ)25) לא, (תהלים ליראיך צפנת אשר טובך רב  מה כמו:
(ה"ז). בסמוך לקמן כמבואר וכדומה,

.„dÏ e‡˜ ˙BÓL ‰nÎÂÏLÓ Cc .,"'‰ ‰" : ¿«»≈ƒ¿¿»∆∆»»«
,"'‰ ˙BˆÁ"Â ,"L„w‰ C„"Â ,"BL„˜ ÌB˜Ó"e¿»¿¿∆∆«…∆¿«¿
,"'‰ ˙È"e ,"'‰ ÏÎÈ‰"Â ,"'‰ Ï‰‡"Â ,"'‰ ÌÚ"Â¿…«¿…∆¿≈«≈
‰BËÏ ,ÏLÓ Cc dÏ e‡˜ ÌÈÓÎÁÂ ."'‰ ÚL"Â¿«««¬»ƒ»¿»∆∆»»¿»

‰„eÚÒ :ÌÈ˜ÈcvÏ ˙nÊÓ‰ BÊÏÎa dÏ ÔÈB˜Â , «¿À∆∆««ƒƒ¿»¿ƒ»¿»
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ :ÌB˜Ó»»»«»

זו.26) שאינה 27)לטובה האוזן את לשבר כדי  ודמיון,
מגשמיות. מופשטים דברים פ "ג,28)שומעת (אבות

הבא. עולם לחיי  שכוונתה: לסעודה", מתוקן "והכל מ "טו)
של  כוס  כאן אין - הסעודה היא זו "ואם משיג: הראב "ד
עתיד  קיט :): (פסחים חז"ל שאמרו למה כוונתו ברכה".
לזרעו  חסדו שיגמול ביום לצדיקים סעודה לעשות הקב "ה
של  כוס  הקב "ה נוטל ושותים שאוכלים לאחר יצחק , של
נוטל  והוא לדוד שמגיע  עד האבות... כל על ומחזר ברכה
אין  הלא רבינו, כדברי  הוא אם שואל: הוא  ולכן ומברך".
"אותה  מתרץ : והכס "מ  מניין? ברכה של וכוס  - סעודה כאן
ששנינו: ומה התחיה"; ל"עולם מיועדת ברכה של כוס 
המות, שאחר הבא" "עולם היינו - לסעודה" מתוקן "והכל
הבא  עולם היא: רבינו שיטת כי  הנפשות". "עולם שהוא
גוף  בו אין עוה"ב  הם. שונים דברים שני  המתים ותחיית
שתיה  ולא אכילה לא בו אין ולכן לנפשות, אלא ואינו כלל
היא  שהתורה - גוף  שיש ודאי  התחיה בעולם אבל וכדומה;
מפורש  רבינו וכדברי  ושתיה. אכילה שם ויש - לגופות גם
לבוא  לעתיד הצדיקים "סעודת קלה): (בראשית, בזוהר גם
וישתו  ויאכלו האלהים את ויחזו הכתוב : עלֿדרך תהיה
השגה  שישיגו עד ניזונים שזכו הצדיקים יא). כד, (שמות
הסעודה. וזוהי  - זו אלא ושתיה אכילה ואין ה', בזיו שלימה
יום  ארבעים ה' עם שם ויהי  בו: שכתוב  ממשה, - ומניין?
לד, (שמות שתה לא ומים אכל לא לחם לילה, וארבעים
של  מזיו ניזון שהיה מפני  - שתה? ולא אכל לא מדוע  כח ).
אמר  לבוא, לעתיד הצדיקים סעודת תהא זו ובדרך מעלה.
העם  להמוני  - הבר? שור ומהו לויתן, מהו כן אם יהודה: ר'
ישראל  ביד כח  ואין נמשכת שהגלות החכמים שראו תוקנו.
וחיזקום  שבתורה פסוקים על סמכו הצרות, עול לסבול
גדולה  בסעודה ולשתות לאכול הם שמזומנים ועודדום
עול  וסובל נושא ההמון רוב  זה ועל - להם יתקן שהקב "ה
בה', לשמוח  הוא: וכיסופם הצדיקים אמונת אבל הגלות.
ולא  "בך" - ד) א, (שה"ש בך ונשמחה נגילה ככתוב :

באכילה.

.‰˙kzL  ‰pnÓ ‰ÏB„b ‰Ó˜ ÔÈ‡L ,‰Ó˜p‰ «¿»»∆≈¿»»¿»ƒ∆»∆ƒ»≈
˙k‰" :Ó‡pL ,ÌÈiÁ‰ Ô˙B‡Ï ‰kÊ˙ ‡ÏÂ LÙp‰«∆∆¿…ƒ¿∆¿»««ƒ∆∆¡«ƒ»≈

"d ‰BÚ ‡È‰‰ LÙp‰ ˙kzÔBc‡‰ e‰ÊÂ .‡e‰ ƒ»≈«∆∆«ƒ¬»»¿∆»¬«
"˙ÁLŒ‡a" :ÏLÓ Cc ÌÈ‡Èp‰ B˙B‡ ÔÈBwL, ∆ƒ«¿ƒƒ∆∆»»¿≈««

"ÔBc‡"Â"‰zÙ˙"Â ,"‰˜eÏÚ"Â ,ÔBLÏ ÏÎÂ , «¬«¿»¿∆«¬»¿»¿
ÔÈ‡L ‰ÈÏk‰ ‡È‰L ÈÙÏ ,BÏ ÔÈ‡B˜ ‰˙ÁL‰Â ‰ÈÏk¿»»¿«¿»»¿ƒ¿ƒ∆ƒ«¿»»∆≈

ÌÏBÚÏ ÊBÁ BÈ‡L „ÒÙ‰‰Â ,‰Óe˜z ‰ÈÁ‡. «¬∆»¿»¿«∆¿≈∆≈≈¿»

החיים.29) עץ  האילן מן הנכרת עשה 30)כענף  כשלא

יג.). (שבועות עמו ועוונו תשובה, הנאמר 31)החוטא
(ויקרא  עמה מקרב  ההיא הנפש את והאבדתי  כרת: בעונש
לו  ראויה שהיתה הגדול הנועם את הנפש שאבדה ל), כג,
כבוד  ממקום שלוקחה וטהורה, זכה שהיתה מפאת
חמור. ואבדון גדול עונש וזה - מהם למעלה או המלאכים

כד).32) נה, יב ).33)(תהלים פח , ל,34)(שם (ישעיה
 ֿ בני ֿבן השריפה מקום תופת: מן ונגזר אש, מדורת לג).
בניהם  את מעבירים היו ששם ירושלים, של בדרומה הנוס 
יהודה  מלך יאשיה מימות היה מקום שאותו ולפי  באש.
- טמא וכל נבילות שם שהשליכו שבמקומות, הפחות
שכר  שנקרא כמו וגיהנם. תופת הרשעים: דין נקרא לפיכך
שורש  (רד"ק , המקומות כל מבחר להיותו גןֿעדן, הצדיקים:

יט .). (עירובין ראה מים 35)תופת). תולעת טו) ל, (משלי 
מוצצת  חיה בצורת רעה רוח  מפרשים: ויש דם . המוצצת

טרּפּה. רבינו 36)דם כאילו לטעות, מקום נתנה זו הלכה ְַָ
וכך  בביאורנו), ה"א למעלה (עיין גיהנם של בדינה כופר
העונש  את המתאר ז"ל, רבינו מדברי  צרפת רבני  הבינו
הבא  עולם מחיי  וכריתתה הנפש באבדן ביותר הגדול
"ספר  את לגנוז שרצו וכמעט  גיהנם. של מדינה ומתעלם
צרפת  לרבני  אגרת וערך ז"ל הרמב "ן קם לולא המדע ",
תובע  הוא ובה העולם), לבריאת תתקצ "ב  ד"א (בשנת
מה  הודיעונו רבותינו, "ומחסדכם, ושואל: רבינו של עלבונו
ככופר  הוא כי  אומרים, שאתם שמענו כי  ההוא? ולספר לכם
ממנה  למעלה שאין "הנקמה שאמר: מפני  גיהנם, של בדינה
כי לשמועה האמנתי  לא ואני  - הנפש" שתיכרת היא:
לשון  באותה אמרוה רבותינו הלא מלא. אחריו קראתם
ואיני מקום, בכל "כרת" אומר שהוא "לפי  אמור): (ספרא,
כג, (ויקרא הנפש את והאבדתי  אומר: כשהוא מהו; יודע 
מלכפור  וחס ֿושלום אבדון. אלא שאינו הכרת על לימד - ל)
תלמידכם: צעיר אני  בעיני  הוא וכך ותפתה... גיהנם  שיש
בה  ונידונים לגיהנם תחילה יורדים כריתות חייבי  כל
וזהו  לה. והולכת ומתבטלת כלה ונפשם חודש, שניםֿעשר

ז"ל  כלה שאמרו גופם חודש, שניםֿעשר "לאחר יז.): (ר"ה
הצדיקים", רגלי  כפות תחת מפזרתם ורוח  נשרפת ונשמתם
במקום  ולא דין במקום אינה ואילך שעה מאותה כלומר:
ומה  קיימים. הרב  דברי  ונמצאו - ואובדת בטלה אלא תענוג,
האבדון", הוא - נקמה אחריה שאין "הנקמה שאמר:
תחילה  שנתייסר אחרי  ותכליתו, האבדון לסוף  כוונתו:
שבתחילתה, הראשון בדין שיכפור לו וחלילה גיהנם. בעונש
- חטאיהם" כפי  אותם "דנים ה"ה): פ "ג, (לעיל אמר שהרי 
זוהי העוברים... חטאת להתם נידונים הם בגיהנם ובודאי 
ושמנוהו  כפים, על נשאנוהו לכן הזה. הספר בדברי  דעתנו
אברהם  הגדול והרב  לוניל בני  כל ראו וכבר העינים. בין
אחד  ואין לגנזו. ציוו ולא ההוא הספר (הראב "ד) דוד בר'
בו  וחזו לו איוּו כולם אבל חוגר; חרבו לומדיו על מהם
קנאות", "אגרות קובץ  הרמב "ן, (אגרת סוגר" ואין ופתחו

לפסיאה).

.ÂÎN ÔÈ‡L ,‰n„˙e ,BÊ ‰BË EÈÈÚa Ï˜z ‡nL∆»≈«¿≈∆»¿«∆∆≈¿«
‡l‡ ,˙Ó‡‰ ÈÎ„a ÌÏL Ì„‡‰ ˙BÈ‰Â ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿»»»»≈¿«¿≈»¡∆∆»
˙Beˆ ÏÚBe ,˙BBË ˙BÏÎ‡Ó ‰˙BLÂ ÏÎB‡ B˙BÈ‰Ïƒ¿≈¿∆«¬»≈
,ÔLŒÈÏ‰‡a ÔÎBLÂ ,‰Ó˜Â LL È„‚a LBÏÂ ,˙B‡»¿≈ƒ¿≈≈¿ƒ¿»¿≈¿»√≈≈
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,el‡Ï ÌÈÓBc‰ ÌÈ„e ,‰ÊÂ ÛÒÎ ÈÏÎa LnzLÓeƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆¿»»¿»ƒ«ƒ»≈
ÌÈÏÈÂ‡‰ ÌÈLth‰ ÌÈiÚ‰ el‡ ÔÈn„nL BÓk¿∆¿«ƒ≈»«¿ƒƒ«ƒ¿ƒ»¡ƒƒ

‰nÊa ÌÈÙeËM‰,eÚ„È ‰Ú„ŒÈÏÚe ÌÈÓÎÁ‰ Ï‡ . «¿ƒ¿ƒ»¬»«¬»ƒ«¬≈≈»≈¿
Ì‰a ÔÈ‡Â ,Ì‰ Ï‰Â È‡‰ Èc el‡‰ ÌÈc‰ ÏkL∆»«¿»ƒ»≈ƒ¿≈¬«»∆∆≈¿≈»∆

dÈ‡Â .˙ÏÚBz;‰f‰ ÌÏBÚa eÏˆ‡ ‰ÏB„‚ ‰BË ∆∆¿≈»»¿»∆¿≈»»«∆
ÌÈc‰ ÏÎÂ ,‰iÂ‚e Ûe‚ ÈÏÚa e‡L ÈtÓ ‡l‡∆»ƒ¿≈∆»«¬≈¿ƒ»¿»«¿»ƒ

el‡‰Ì‰Ï ‰e‡˙Ó LÙp‰ ÔÈ‡Â Ì‰ Ûeb‰ ÈÎˆ »≈»¿≈«≈¿≈«∆∆ƒ¿«»»∆
BˆÙÁ ‡ˆÓiL È„k Ûeb‰ Cˆ ÈtÓ ‡l‡ ,Ôz„nÁÓe¿««¿»∆»ƒ¿≈…∆«¿≈∆ƒ¿»∆¿

BÈa ÏÚ „ÓÚÈÂÏk e‡ˆÓ ,Ûeb ÌL ÔÈ‡L ÔÓÊe ; ¿«¬…«À¿ƒ¿«∆≈»ƒ¿¿»
da ‰È‰zL ‰ÏB„b‰ ‰Bh‰ .ÌÈÏËa el‡‰ ÌÈc‰«¿»ƒ»≈¿≈ƒ«»«¿»∆ƒ¿∆»
‰f‰ ÌÏBÚa Cc ÌeL ÔÈ‡ ,‡a‰ ÌÏBÚa LÙp‰«∆∆»»«»≈∆∆»»«∆
‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L .d˙B‡ Ú„ÈÏÂ d‚ÈN‰Ï¿«ƒ»¿≈«»∆≈»¿ƒ»»«∆
d˙B‡ Ï‡ ;ÔÈe‡˙Ó e‡ dÏÂ Ûeb‰ ˙BË ‡l‡∆»««¿»»ƒ¿«ƒ¬»»

CÚ dÏ ÔÈ‡Â ,„‡Ó „Ú ‰ÏB„b ‰Bh‰˙BBËa «»¿»«¿…¿≈»≈∆¿
,˙Ó‡‰ C„a Ï‡ ;ÏLÓ Cc ‡l‡ ‰f‰ ÌÏBÚ‰»»«∆∆»∆∆»»¬»¿∆∆»¡∆
Ûeb‰ ˙BBËa ‡a‰ ÌÏBÚa LÙp‰ ˙BË CÚpL∆«¬…««∆∆»»«»¿«

ÔÎ BÈ‡  ‰zLÓe ÏÎ‡Óa ‰f‰ ÌÏBÚa‡l‡ ; »»«∆¿«¬»¿ƒ¿∆≈≈∆»
CÚ dÏ ÔÈ‡Â ˜Á ÔÈ‡ „Ú ‰ÏB„b ‰Bh‰ d˙B‡»«»¿»«≈≈∆¿≈»≈∆
zÙˆ L‡ EeË  ‰Ó" :„Âc Ó‡L ‡e‰ .ÔBÈÓ„Â¿ƒ¿∆»«»ƒ»«¿¬∆»«¿»

.'B‚Â EÈ‡Èlƒ≈∆¿

תשעה 37) לעולם: ירדו זנות קבים עשרה מט :): (קידושין
וכו'. ערביא ודומיהן.38)נטלה ושתייה על 39)אכילה

השלימה. גופו ומה 40)בריאות מלשון: ודמיון, שיווי 
יח ). מ , (ישעיה לו תערכו שום 41)דמות שאין מפני 

רבינו  יאמר וכן רחוק , דמיון גם ולו ביניהם, כלל דמיון
שלא  כמו כי  יודע , "הוי  פ "י ): (סנהדרין למשנה בפירושו
כן  - הקולות משיג החרש ואין הצבעים, עין הסומא ישיג
אינם  שהדגים וכמו הנפשיים. התענוגים הגופות ישיגו לא
הפכי שהוא המים ביסוד היותם לפי  האש, יסוד את יודעים
וכן  הרוחני . העולם תענוג הגופני  הזה בעולם נודע  אין כן -
מותו  אחרי  מעלה לאותה ויעלה מאתנו מי  כשיזכה אנחנו

בהם". רוצה ואינו הגופניים התענוגים משיג אינו -

.Ê,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰e‡˙‰Â „Âc dÓk ‰nÎÂ¿«»»«»ƒ¿ƒ¿«»¿«≈»»«»
‡ÏeÏ" :Ó‡pLı‡a '‰ eËa ˙B‡Ï ÈzÓ‡‰ ∆∆¡«≈∆¡«¿ƒƒ¿¿¿∆∆

ÌÈBL‡‰ ÌÈÓÎÁ‰ eeÚÈ„B‰ k ."ÌÈiÁ, «ƒ¿»ƒ«¬»ƒ»ƒƒ
ÏÚ d‚ÈN‰Ï Ì„‡a Ák ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ˙BhL∆«»»«»≈…«»»»¿«ƒ»«

dÈadÓˆÚÂ dÈÙÈÂ dÏ„b Ú„BÈ ÔÈ‡Â ,‡l‡ À¿»¿≈≈«»¿»¿»¿»¿»¿»∆»
ÌÈ‡a˙nL ˙BBh‰ ÏkLÂ ;BcÏ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰«»»¿«¿∆»«∆ƒ¿«¿ƒ
,ÛebaL ÌÈ„Ï ‡l‡ ÔÈ‡ Ï‡NÈÏ ÌÈ‡Èp‰ Ì‰a»∆«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈»∆»ƒ¿»ƒ∆«

ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ Ï‡NÈ Ô‰a ÔÈ‰pLeLzL ÔÓfa ∆∆¡ƒ»∆ƒ¿»≈ƒ«»ƒ««¿«∆»
ÔÈ‡ ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ˙BË Ï‡ ;Ï‡NÈÏ ‰ÏLÓn‰«∆¿»»¿ƒ¿»≈¬»««≈»»«»≈

ÌÈ‡Èp‰ ‰en„ ‡ÏÂ ,ÔBÈÓ„Â CÚ dÏ‡lL È„k , »≈∆¿ƒ¿¿…ƒ»«¿ƒƒ¿≈∆…
ÔÈÚ" :Ó‡ e‰ÈÚLiL ‡e‰ .ÔBÈÓca d˙B‡ e˙ÁÙÈƒ¿¬»«ƒ¿∆¿«¿»»««ƒ
,"BÏŒ‰kÁÓÏ ‰NÚÈ E˙ÏeÊ ÌÈ‰Ï‡ ‰˙‡Œ‡Ï…»»»¡…ƒ»¿«¬∆ƒ¿«≈
‡ÏÂ ,‡È ÔÈÚ d˙B‡ ‰˙‡ ‡lL ‰Bh‰ :ÓBÏk¿««»∆…»¬»»≈»ƒ¿…
ÌÈ‰Ï‡‰ d˙B‡ ‰NÚ  ÌÈ‰Ï‡ ‡l‡ d˙B‡ ‰‡»»»∆»¡…ƒ»»»»¡…ƒ

ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .BÏ ‰kÁnL Ì„‡ÏÌÈ‡Èp‰ Ïk : »»»∆¿«∆»¿¬»ƒ»«¿ƒƒ

Ï ‡l‡ e‡a ‡Ï Ôlk‡a‰ ÌÏBÚ‰ Ï‡ ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈ À»…ƒ¿∆»ƒ«»ƒ«¬»»»«»
.E˙ÏeÊ ÌÈ‰Ï‡ ‰˙‡ ‡Ï ÔÈÚ «ƒ…»»»¡…ƒ»∆

נקוד 42) "למה ד.): (ברכות חז"ל שאמרו למה כיוון רבינו
שאתה  בך אני  מובטח  הקב "ה: לפני  דוד אמר לולא? על
אם  יודע  איני  אבל לבוא, לעתיד לצדיקים טוב  שכר משלם

לאו". אם ביניהם חלק  לי  לד:).43)יש כמו 44)(שם,
באמת. ויקרא).45)שהיא (פ ' תנחומא כלשון תקפה.

ראה 46) לבד. מלכות שעבוד אלא עוה"ז ובין ביניהם שאין
ה"ב ). (פ "ט , שנאמר:47)לקמן כמו ומשלים, בדמיונות

יא). יב , (הושע  אדמה הנביאים לד:).48)וביד (ברכות

.ÁÈtÓ ‡Ï ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÌÈÓÎÁ B˙B‡ e‡wL ‰Ê∆∆»¿¬»ƒ»»«»…ƒ¿≈
„B‡ ÌÏBÚ‰ ‰ÊÂ ,‰zÚ ÈeˆÓ BÈ‡LCkŒÁ‡Â ∆≈»«»¿∆»»≈¿««»

‡e‰ È‰ ‡l‡ ;Ôk c‰ ÔÈ‡  ÌÏBÚ‰ B˙B‡ ‡BÈ»»»≈«»»≈∆»¬≈
zÙˆ L‡" :Ó‡pL ,„ÓBÚÂ ÈeˆÓzÏÚt EÈ‡Èl »¿≈∆∆¡«¬∆»«¿»ƒ≈∆»«¿»

Ô˙B‡L ÈtÓ ‡l‡ ,‡a‰ ÌÏBÚ e‰e‡˜ ‡ÏÂ ."'B‚Â¿¿…¿»»«»∆»ƒ¿≈∆»
e‡L ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ Á‡ Ì„‡Ï BÏ ÔÈ‡a ÌÈiÁ‰««ƒ»ƒ»»»«««≈»»«∆∆»
Ì„‡ ÏÎÏ ‡ˆÓp‰ e‰ÊÂ ,LÙÂ Ûe‚a Ba ÌÈÓi«̃»ƒ¿»∆∆¿∆«ƒ¿»¿»»»

.‰BL‡a»ƒ»

לתהו 49) חוזר העולם שאין כמכחיש נראה הראב "ד: אומר
(סנהדרין  אמרו והרי  עולמו, מחדש והקדושֿברוךֿהוא ובהו
שהוא  ונמצא חריב ", וחד עלמא הוה שנין אלפי  שיתא צז.):
שאין  ביארנו כבר ה"כסף ֿמשנה": ומתרץ  חדש? עולם
שקיבלו  והקבלה המות, אחר שהוא בעולם אלא מדבר רבינו
הבא. עולם על רבינו לדברי  ענין אינה יחרב , שהעולם חז"ל

ח ). אות (ויקרא, בתנחומא מפורש רבינו הרי50)וכדברי 
ועומד. צפון קיים, הוא

    
הצדיקים 1) שכר כאילו מהם, שנראה הפסוקים ביאור

הזה. בעולם הכול הרשעים ופירעון

.‡‰Bh‰Â ,˙BˆÓ ÏL ÔÎN ÔznL Ú„BpL Á‡Ó≈««∆»∆««¿»»∆ƒ¿¿«»
‡È‰ ,‰Bza e˙k‰ '‰ Cc eÓL Ì‡ dÏ ‰kÊpL∆ƒ¿∆»ƒ»«¿∆∆«»«»ƒ

ËÈÈ ÔÚÓÏ" :Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁzÎ‡‰Â CÏ «≈»»«»∆∆¡«¿««ƒ«»¿«¬«¿»
eÊÚL ÌÈÚL‰ ÔÓ ÌÈÓ˜BpL ‰Ó˜p‰Â ;"ÌÈÓÈ»ƒ¿«¿»»∆¿ƒƒ»¿»ƒ∆»¿
:Ó‡pL ,˙k‰ ‡È‰ ‰Bza ˙Be˙k‰ ˜„v‰ ˙BÁ‡»¿«∆∆«¿«»ƒ«»≈∆∆¡«

˙k‰"‰Ê e‰Ó  "d dBÚ ‡È‰‰ LÙp‰ ˙kz ƒ»≈ƒ»≈«∆∆«ƒ¬»»«∆
ÌÎÏ ÚÈbÈ  eÚÓLz Ì‡ :dlk ‰Bz‰ ÏÎa e˙kL∆»¿»«»À»ƒƒ¿¿«ƒ«»∆
Ô˙B‡ ÏÎÂ ;Ck Ìk˙‡ ‰˜È  eÚÓL˙ ‡Ï Ì‡Â ,Ck»¿ƒ…ƒ¿¿ƒ¿∆∆¿»»¿»»
‰ÓÁÏÓe ,ÚÂ ÚN ÔB‚k ,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈc‰«¿»ƒ»»«∆¿«¿»»ƒ¿»»
,˙eÏ‚Â ı‡‰ ˙ÈLÈÂ ,˙eÏÙLÂ ˙eÎÏÓe ,ÌBÏLÂ¿»«¿¿ƒ¿ƒƒ«»»∆¿»

B„ÒÙ‰Â ‰NÚÓ ˙ÁÏˆ‰Â˙Èa‰ Èc Ïk ‡Le , ¿«¿»««¬∆¿∆¿≈¿»»ƒ¿≈«¿ƒ
e‡L ÔÓÊe .eÈ‰ÈÂ eÈ‰ ˙Ó‡ ÌÈc‰ Ô˙B‡ Ïk»»«¿»ƒ¡∆»¿ƒ¿ƒ¿«∆»
ÌÏBÚ‰ ˙BBË eÈÏ‡ eÚÈbÈ ,‰Bz‰ ˙BˆÓ Ïk ÌÈNBÚƒ»ƒ¿«»«ƒ≈≈»»
‰‡˜z ,Ô‰ÈÏÚ ÔÈBÚ e‡L ÔÓÊe ;Ôlk ‰f‰«∆À»ƒ¿«∆»¿ƒ¬≈∆ƒ¿∆»
Ô˙B‡ ÔÈ‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .˙Be˙k‰ ˙BÚ‰ e˙B‡»»»«¿¿««ƒ≈≈»
Ô˙B‡ ‡ÏÂ ˙BˆÓ ÏL ÔÎN ÔzÓ ÛBÒ Ô‰ ˙BBh‰«≈««¿»»∆ƒ¿¿…»
Ïk ÏÚ BÚÓ ÔÈÓ˜BpL ‰Ó˜p‰ ÛBÒ Ô‰ ˙BÚ‰»»≈«¿»»∆¿ƒ≈≈«»
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קסו               
         

ÚÎ‰ ‡e‰ Ck ‡l‡ .˙Bˆn‰LB„w‰ ,ÌÈc‰ Ïk «ƒ¿∆»»∆¿«»«¿»ƒ«»
ıÚ ,BÊ ‰Bz eÏ Ô˙ ‡e‰ CeaÏÎÂ ,‡È‰ ÌÈiÁŒ »»«»»≈«ƒƒ¿»

BÚ„BÈÂ da e˙k‰ Ïk ‰NBÚ‰‰BÎ ‰eÓ‚ ‰Úc, »∆»«»»¿¿≈»¿»¿»
Â ÂÈNÚÓ Ï„b ÈÙÏe .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ da ‰ÎBÊ∆»¿«≈»»«»¿ƒ…∆«¬»¿…
‰NÚ Ì‡L ,‰Bz eÁÈË‰Â .‰ÎBÊ ‡e‰ B˙ÓÎÁ»¿»∆¿ƒ¿ƒ»«»∆ƒ«¬∆
,„ÈÓz d˙ÓÎÁa ‰b‰Â LÙ ˙BËe ‰ÁÓNa d˙B‡»¿ƒ¿»¿«∆∆¿∆¿∆¿»¿»»»ƒ
,d˙BNÚlÓ e˙B‡ ÌÈÚBn‰ ÌÈc‰ Ïk epnÓ ÈÒiL∆»ƒƒ∆»«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ«¬»
eÏ ÚÈtLÈÂ ;Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ÚÂ ‰ÓÁÏÓe ÈÏÁ ÔB‚k¿…ƒƒ¿»»¿»»¿«≈»∆¿«¿ƒ«»
,‰Bz‰ ˙BNÚÏ eÈ„È ˙‡ ˙B˜ÈÊÁn‰ ˙BBh‰ Ïk»«««¬ƒ∆»≈«¬«»
˜ÒÚ ‡lL È„k ,‰ÊÂ ÛÒk ÈeaÂ ÌBÏLÂ ÚN ÔB‚k¿«¿»¿ƒ∆∆¿»»¿≈∆…«¬…
L ‡l‡ ,Ô‰Ï CÈˆ Ûeb‰L ÌÈ„a eÈÓÈ Ïk»»≈ƒ¿»ƒ∆«»ƒ»∆∆»≈≈
‰kÊpL È„k ,‰Âˆn‰ ˙BNÚÏÂ ‰ÓÎÁa „ÓÏÏ ÌÈÈet¿ƒƒ¿…¿»¿»¿«¬«ƒ¿»¿≈∆ƒ¿∆
Á‡ ,‰Bza ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ¿«≈»»«»¿≈≈«»««
elŒ‰È‰z ‰˜„ˆe" :‰f‰ ÌÏBÚ‰ ˙BBËa ÁÈË‰L∆ƒ¿ƒ«¿»»«∆¿»»ƒ¿∆»

"'B‚Â‰Bz‰ ÊÚ Ì‡L ,‰Bza eÚÈ„B‰ ÔÎÂ . ¿¿≈ƒ»«»∆ƒ«¬…«»
˙ÚcÓÔÓLiÂ" :Ó‡pL ÔÈÚk ,ÔÓf‰ ÈÏ‰a ˜ÒÚÂ ƒ««¿«¬…¿«¿≈«¿«»ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿«

Ïk ÌÈÊBÚ‰ ÔÓ ÈÒÈ ˙Ó‡‰ ÔicL ,"ËÚiÂ ÔeLÈ¿À«ƒ¿»∆««»¡∆»ƒƒ»¿ƒ»
ËÚÏ Ì‰È„È e˜fÁ Ô‰L ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ˙BBË, »»«∆∆≈ƒ¿¿≈∆ƒ¿…

˙B˜lÓ Ô˙B‡ ÌÈÚBn‰ ˙BÚ‰ Ïk Ì‰ÈÏÚ ‡ÈÓe≈ƒ¬≈∆»»»«¿ƒ»ƒƒ¿
e˙kL ‡e‰ .ÌÚLa e„‡iL È„k ,‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»¿≈∆…¿¿ƒ¿»∆»
z„ÚÂ .'B‚Â '‰ ˙‡ z„Ú ‡Ï L‡ ˙Áz" :‰Bza«»««¬∆…»«¿»∆¿¿»«¿»
Ïk Let ‡ˆÓ ."Ca '‰ epÁlLÈ L‡ EÈÈ‡ ˙‡∆…¿∆¬∆¿«¿∆»ƒ¿»≈»
Ì‡ :ÓBÏk ,BÊ Cc ÏÚ ˙BÏÏw‰Â ˙BÎa‰ Ô˙B‡»«¿»¿«¿»«∆∆¿«ƒ
ÚÈtLÓ  Bkc ÌzÓLe ‰ÁÓNa '‰ ˙‡ Ìz„Ú¬«¿∆∆¿ƒ¿»¿«¿∆«¿«¿ƒ«
„Ú ,ÌkÓ ˙BÏÏw‰ ˜ÈÁÓe el‡‰ ˙BÎa‰ ÌÎÏ»∆«¿»»≈«¿ƒ«¿»ƒ∆«
È„k da ˜ÒÚÏÂ ‰Bza ÌkÁ˙‰Ï ÌÈÈeÙ eÈ‰zL∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈«»¿«¬…»¿≈
BlkL ÌÏBÚÏ  EÏ ËÈÈÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ekÊzL∆ƒ¿¿«≈»»«»¿ƒ«¿¿»∆À
Ì˙‡ˆÓÂ ,C‡ BlkL ÌÏBÚÏ  ÌÈÓÈ CÈ‡˙Â ,BË¿«¬ƒ»ƒ¿»∆À»…¿ƒ¿≈∆
,‰f‰ ÌÏBÚa ÌÈBË ÌÈiÁÏ :˙BÓÏBÚ‰ ÈLÏ ÌÈÎBÊƒƒ¿≈»»¿«ƒƒ»»«∆
‰t ‰˜È ‡Ï Ì‡L ;‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÌÈ‡Èn‰«¿ƒƒ¿«≈»»«»∆ƒ…ƒ¿∆…
:Ó‡pL ,‰kÊÈ ‰na BÏ ÔÈ‡ ,ÌÈBË ÌÈNÚÓe ‰ÓÎÁ»¿»«¬ƒƒ≈«∆ƒ¿∆∆∆¡«

"ÏB‡La ‰ÓÎÁÂ ˙Ú„Â ÔBaLÁÂ ‰NÚÓ ÔÈ‡ Èk". ƒ≈«¬∆¿∆¿¿««¿»¿»ƒ¿
Ì˙È‚Le '‰ ˙‡ ÌzÊÚ Ì‡Â‰zLÓe ÏÎ‡Óa ¿ƒ¬«¿∆∆¿ƒ∆¿«¬»¿ƒ¿∆

˙eÊe˙BÏÏw‰ Ïk ÌÎÈÏÚ ‡ÈÓ  Ì‰Ï ‰ÓB„Â ¿¿∆»∆≈ƒ¬≈∆»«¿»
‰Ï‰a ÌÎÈÓÈ eÏÎiL „Ú ,˙BÎa‰ Ïk ÈÒÓe el‡‰»≈≈ƒ»«¿»«∆ƒ¿¿≈∆¿∆»»

Â˙BNÚÏ ÌÏL Ûeb ‡ÏÂ Èet Ï ÌÎÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,„ÁÙ»««¿…ƒ¿∆»∆≈»¿…»≈«¬
‡ˆÓÂ ,‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÓ e„‡zL È„k ,˙Bˆn‰«ƒ¿¿≈∆…¿≈«≈»»«»¿ƒ¿»
ÌÏBÚa „eË Ì„‡L ÔÓÊaL .˙BÓÏBÚ ÈL Ìz„a‡L∆ƒ«¿∆¿≈»∆ƒ¿«∆»»»»»
‡Ï ,˜qÚ˙Ó BÈ‡ ,ÔBÚe ‰ÓÁÏÓe ÈÏÁa ‰f‰«∆»…ƒ¿ƒ¿»»¿»≈ƒ¿«≈…
.‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ÔÈÎBÊ Ô‰aL ,˙BˆÓ ‡ÏÂ ‰ÓÎÁ¿»¿»¿…¿ƒ¿∆»∆ƒ¿«≈»»«»

ליום 2) - לך" ייטב  "למען לט :): (קידושין חז"ל ואמרו
וכו'. טוב  בעוה"ז:3)שכולו - "הכרת" סד:) (סנהדרין

הקודם. בפרק  כמבואר לעוה"ב , - המפורשים 4)"תכרת"
כח ). דברים, כו: (ויקרא, התוכחה כוונתו 5)בפרשיות

אלה  מכל והלא סט ), (שם, וגו' הברית דברי  אלה לכתוב :
בעולם  ולפרט , לכלל לאדם, מיועד והעונש שהשכר משמע 

הקודמים? לדברינו סותר וזה - הדברים 6)הזה סדר
הציע . אוקספורד: ונוסח  בתורה.7)והצעתם. הכתוב  כל את

שלא 8) בתורה פנים מגלה ואינו הכתובים את מעקם שאינו
לצדקה.9)כהלכה. לנו תהיה עוה"ז טובת כלומר:

נצחים  לחיי  זה ידי  על לזכות ולעשות, לשמור לנו שתאפשר
האנושי . למין והתכלית העיקר שהם הנפשות, בעולם

והכרח .10) אונס  בלי  שכחו 11)במתכוון, טובה מרוב  כי
מיטיבם. ה' במתים 12)את לא.): (שבת חכמינו אמרו שכן

מן  חפשי  נעשה אדם שמת "כיון - ו) פח , (תהלים חפשי 
בדברים 13)המצוות". עצמית ובשכחה בהתמסרות ועסקתם

שולל. האדם את ויין 14)המוליכים זנות הכתוב : כדברי 
יא). ד, (הושע  לב  יקח  ותירוש

.,Ì‰ÈÓÎÁÂ Ì‰È‡È ,Ï‡NÈ Ïk ee‡˙ ‰Ê ÈtÓeƒ¿≈∆ƒ¿«»ƒ¿»≈¿ƒ≈∆¿«¿≈∆
˙BiÎÏnÓ eÁeiL È„k ,ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏÔÈ‡L , ƒ«»ƒ«¿≈∆»ƒ«¿À∆≈»

e‡ˆÓÈÂ ,Ô‚‰k ˙BˆÓe ‰B˙a ˜ÒÚÏ Ô‰Ï ˙BÁÈpÓ«ƒ»∆«¬…¿»¿ƒ¿«…∆¿ƒ¿¿
ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ekÊiL È„k ,‰ÓÎÁ eaÈÂ ÚBbÓ Ì‰Ï»∆«¿«¿«¿¿»¿»¿≈∆ƒ¿¿«≈»»
‰ÓÎÁ‰Â ‰Úc‰ ‰az ÌÈÓi‰ Ô˙B‡aL ÈÙÏ .‡a‰«»¿ƒ∆¿»«»ƒƒ¿∆«≈»¿«»¿»
,"'‰ ˙‡ ‰Úc ı‡‰ ‰‡ÏÓ Èk" :Ó‡pL ,˙Ó‡‰Â¿»¡∆∆∆¡«ƒ»¿»»»∆≈»∆
˙‡ LÈ‡Â ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡ e„nÏÈ ‡ÏÂ" :Ó‡Â¿∆¡«¿…¿«¿ƒ∆»ƒ¿ƒ∆
."ÌÎNaÓ Ô‡‰ Ï ˙‡ È˙ÈÒ‰Â" :Ó‡Â ,"e‰Ú≈≈¿∆¡««¬ƒ…ƒ∆≈»∆∆ƒ¿«¿∆
‰ÓÎÁ ÏÚa ,„Âc ÚfÓ „ÓÚiL CÏn‰ B˙B‡L ÈtÓƒ¿≈∆«∆∆∆«¬…ƒ∆«»ƒ««»¿»
‰LÓÏ B˜ ‡e‰ ÏB„‚ ‡ÈÂ ,‰ÓÏMÓ ˙BÈ ‰È‰Èƒ¿∆≈ƒ¿……¿»ƒ»»¿∆

ea,'‰ŒCc Ì˙B‡ ‰BÈÂ ÌÚ‰ Ïk „nÏÈ CÎÈÙÏe ; «≈¿ƒ»¿«≈»»»¿∆»∆∆
˙ÈÁ‡a ‰È‰Â" :Ó‡pL ,BÚÓLÏ ÌÈÈBb‰ Ïk e‡BÈÂ¿»»«ƒ¿»¿∆∆¡«¿»»¿«¬ƒ
ÛBÒÂ ."ÌÈ‰‰ L‡a '‰ ˙Èa ‰ ‰È‰È ÔBÎ ÌÈÓi‰«»ƒ»ƒ¿∆«≈¿…∆»ƒ¿

Blk ÎN‰ Ïk˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡L ‰BÁ‡‰ ‰Bh‰Â »«»»À¿«»»«¬»∆≈»∆¿≈
ÁÈLn‰ ˙BÓÈ Ï‡ .‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁ ‡e‰ ,ÔBÚ‚Â¿≈»«≈»»«»¬»¿«»ƒ«
‡l‡ ,CÏB‰ B‚‰Ók ÌÏBÚÂ ,‰f‰ ÌÏBÚ‰ ‡e‰»»«∆¿»¿ƒ¿»≈∆»
ÌÈÓÎÁ eÓ‡ Îe .Ï‡NÈÏ ÊÁz ˙eÎÏn‰L∆««¿«¬…¿ƒ¿»≈¿»»¿¬»ƒ

ÌÈBL‡‰ÁÈLn‰ ˙BÓÈÏ ‰f‰ ÌÏBÚ‰ ÔÈa ÔÈ‡" : »ƒƒ≈≈»»«∆ƒ«»ƒ«
"„Ïa ˙BiÎÏÓ „eaÚL ‡l‡. ∆»ƒ¿«¿Àƒ¿»

מלכויות.15) הנה 16)משעבוד יד) אות תולדות (מדרש
כולו  - יג) נב , (ישעיה מאד וגבה ונשא ירום עבדי  ישכיל
ונישא  האבות מן גדול שיהיה בןֿדוד: משיח  על נאמר
הנבואה). במובן למשה וקרוב  השררה, (במובן ממשה

התכליתי .17) הסופי , השכר עדיין אינו זה כל כלומר:
סג.).18) הגויים.19)(שבת עול צוארנו מעל שנפרוק 

ביתר  זה כל מבואר וכן יג). פרק  מלכים, (הלכות השווה
פ "י ). (סנהדרין למשנה רבינו בפירוש שאת

ה'תשע"ט  תשרי י"א חמישי יום 

    
ועמי1) לקטנים והמלמד מיראה; או מאהבה ה' עבודת

לשמה. בתורה העסק  ילמדם; דרך איזה על הארץ ,

.‡‰Bz‰ ˙BˆÓ ‰NBÚ ÈÈ‰ :Ì„‡ Ó‡È Ï‡«…«»»¬≈ƒ∆ƒ¿«»
BÚÂÏa˜‡L È„k d˙ÓÎÁa ˜Ò2˙Be˙k‰ ˙BÎa‰ Ïk ¿≈¿»¿»»¿≈∆¬«≈»«¿»«¿

ÔÓ LÙ‡Â ‡a‰ ÌÏBÚ‰ ÈiÁÏ ‰kÊ‡L È„k B‡ ,da»¿≈∆∆¿∆¿«≈»»«»¿∆¿ƒ
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קסז                
         

ÔÓ Ïˆp‡L È„k Ô‰Ó ‰Bz ‰È‰Ê‰L ˙BÚ‰»¬≈∆ƒ¿ƒ»»≈∆¿≈∆ƒ»≈ƒ
ÈiÁÓ ˙k‡ ‡lL È„k B‡ ‰Bza ˙Be˙k‰ ˙BÏÏw‰«¿»«¿«»¿≈∆…ƒ»≈≈«≈
,‰f‰ Cc‰ ÏÚ '‰ ˙‡ „ÚÏ Èe‡ ÔÈ‡ .‡a‰ ÌÏBÚ‰»»«»≈»«¬…∆««∆∆«∆
˙ÏÚÓ dÈ‡Â ‰‡iÓ „BÚ ‡e‰ ‰Ê Cc ÏÚ „BÚ‰L∆»≈«∆∆∆≈ƒƒ¿»¿≈»«¬«
ÏÚ '‰ ÌÈ„BÚ ÔÈ‡Â ;ÌÈÓÎÁ‰ ˙ÏÚÓ ‡ÏÂ ÌÈ‡Èp‰«¿ƒƒ¿…«¬««¬»ƒ¿≈¿ƒ«

ı‡‰ŒÈnÚ ‡l‡ ‰Ê Cc3,ÌÈpËw‰Â ÌÈLp‰Â ∆∆∆∆»«≈»»∆¿«»ƒ¿«¿«ƒ
ÔzÚ„ ‰azL „Ú ,‰‡iÓ „ÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÎpÁnL∆¿«¿ƒ»«¬…ƒƒ¿»«∆ƒ¿∆«¿»

‰‰‡Ó e„ÚÈÂ4. ¿««¿≈«¬»

ג).2) משנה א, פרק  תורה 3)(אבות בידם שאין עם המוני 
המועילים  נאים ובהרגלים במידות מנומסים אבל וחכמה,
הארץ " "עמי  נקראו: ולפיכך הארץ . ויישוב  החברה לחיזוק 
המשנה  פירוש פי  (על הארץ  ליישוב  טובה שחברתם

ז). משנה ה, פרק  אבות רבינו 4)לרבינו, יאמר וכה
שאין  "לפי  א): משנה י , פרק  (סנהדרין המשנה בפירוש
או  תועלת, ממנו לו שתגיע  כדי  אלא מעשה עושה האדם
אותו  אצלו יהיה כן, אינו ואם הפסד; איזה ממנו שיסור
אלה  עשה תורה: לבעל ייאמר היאך וריק . הבל המעשה
ולא  יתברך, השם מאת העונש יראת מחמת לא המעשים
כל  שלא לפי  מאוד, עד קשה דבר זה טוב ? שכר לנחול כדי 
ה' את (שעבד אבינו כאברהם האמת את משיגים בני ֿאדם
אמונתם, על שיתיישבו כדי  להמון התירו לכן מאהבה).
- העבירות מן ולהינזר שכר; לתקוות - המצוות את לעשות
האמת  את שישיגו עד זה על אותם "מזרזים העונש, מיראת

וידעוה".

.CÏB‰Â ˙BˆÓe ‰Bza ˜ÒBÚ ,‰‰‡Ó „BÚ‰»≈≈«¬»≈«»¿ƒ¿¿≈
ÈtÓ ‡ÏÂ ÌÏBÚa c ÈtÓ ‡Ï ,‰ÓÎÁ‰ ˙BÈ˙aƒ¿ƒ«»¿»…ƒ¿≈»»»»¿…ƒ¿≈
‰NBÚ ‡l‡ ;‰Bh‰ LÈÏ È„k ‡ÏÂ ‰Ú‰ ˙‡Èƒ¿«»»»¿…¿≈ƒ««»∆»∆

‡Ï ‰Bh‰ ÛBÒÂ ,˙Ó‡ ‡e‰L ÈtÓ ˙Ó‡‰5.dÏÏ‚a »¡∆ƒ¿≈∆¡∆¿«»»…ƒ¿»»
ÌÎÁ Ïk ÔÈ‡Â ,„‡Ó ‰ÏB„‚ ‰ÏÚÓ ‡È‰ BÊ ‰ÏÚÓe«¬»ƒ«¬»¿»¿…¿≈»»»

eÈ‡ Ì‰‡ ˙ÏÚÓ ‡È‰Â ,dÏ ‰ÎBÊ6B‡wL , ∆»¿ƒ«¬««¿»»»ƒ∆¿»
B‰B‡ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰7‡l‡ „Ú ‡lL ÈÙÏ , «»»¬¿ƒ∆…»«∆»

‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ da eevL ‰ÏÚn‰ ‡È‰Â .‰‰‡Ó≈«¬»¿ƒ««¬»∆ƒ»»«»»
."EÈ˜Ï‡ '‰ ˙‡ z‰‡Â" :Ó‡pL ,‰LÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆∆¡«¿»«¿»≈¡…∆
„iÓ ,‰Èe‡‰ ‰‰‡ '‰ ˙‡ Ì„‡ ‰‡iL ÔÓÊeƒ¿«∆∆¡«»»∆«¬»»¿»ƒ»

.‰‰‡Ó ˙Bˆn‰ Ïk ‰NÚÈ«¬∆»«ƒ¿≈«¬»

וסוף 5) מאהבה "למוד סב .): (נדרים שאמרו כמו מאליה,
לבוא". לא.).6)הכבוד מא,7)(סוטה (ישעיה שנאמר

אוהבי . אברהם זרע  ח ):

.‚˙‡ ‰‡iL ,‡e‰ ?‰Èe‡‰ ‰‰‡‰ ‡È‰ „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ»«¬»»¿»∆∆¡«∆
BLÙ ‡‰zL „Ú ,„‡Ó ‰fÚ ,‰˙È ,‰ÏB„‚ ‰‰‡ '‰«¬»¿»¿≈»«»¿…«∆¿≈«¿

‰‚BL ‡ˆÓÂ ,'‰ ˙‰‡a ‰eL˜8el‡k „ÈÓz d ¿»¿«¬«¿ƒ¿»∆»»ƒ¿ƒ
d˙B‡ ˙‰‡Ó ‰Èet BzÚc ÔÈ‡L ,‰‰‡‰ ÈÏÁ ‰ÏBÁ∆√ƒ»«¬»∆≈«¿¿»≈«¬«»
ÔÈa ,BzLa ÔÈa  „ÈÓz d ‰‚BL ‡e‰Â ‰M‡ƒ»¿∆»»ƒ≈¿ƒ¿≈
‰fÓ ˙È  ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡e‰L ‰ÚLa ÔÈa ,BÓe˜a¿≈¿»»∆≈¿∆»≈ƒ∆
BÓk ,„ÈÓz da ÌÈ‚BL ÂÈ‰B‡ Ïa '‰ ˙‰‡ ‰È‰zƒ¿∆«¬«¿≈¬»ƒ»»ƒ¿
‰ÓÏML ‡e‰Â ."ELÙ ÏÎe EÏ ÏÎa" :eevL∆ƒ»¿»¿»¿¿»«¿¿¿∆¿……

ÏÎÂ ;"È‡ ‰‰‡ ˙ÏBÁ Èk" :ÏLÓ Cc Ó‡»«∆∆»»ƒ««¬»»ƒ¿»
‰Ê ÔÈÚÏ ‡e‰ ÏLÓ ÌÈÈM‰ŒÈL9. ƒ«ƒƒ»»¿ƒ¿»∆

בה.8) ועוסק  שם,9)הוגה האמורים אהבה דברי  שכל
האהובה  כנסתֿישראל בין ה' לאהבת משל אלא אינם

שבשמים. אביה לאוהבה

.„ÌÈBL‡‰ ÌÈÓÎÁ eÓ‡10ÈÈ‰ ,Ó‡˙ ‡nL : »¿¬»ƒ»ƒƒ∆»…«¬≈ƒ
‡w‡L ÏÈLa ,ÈLÚ ‰È‰‡L ÏÈLa ‰Bz „ÓÏ»≈»ƒ¿ƒ∆∆¿∆»ƒƒ¿ƒ∆∆»≈
„eÓÏz  ‡a‰ ÌÏBÚa ÎN Ïa˜‡L ÏÈLa ,Èa«ƒƒ¿ƒ∆¬«≈»»»»«»«¿
,ÌÈNBÚ Ìz‡M ‰Ó Ïk  "'‰ ˙‡ ‰‰‡Ï" :ÓBÏ«¿«¬»∆»«∆«∆ƒ

‰‰‡Ó ‡l‡ eNÚ˙ ‡Ï11ÌÈÓÎÁ eÓ‡ „BÚÂ .12: …«¬∆»≈«¬»¿»¿¬»ƒ
eÈ‰ ÔÎÂ .ÂÈ˙BˆÓ ÎNa ‡ÏÂ  "„‡Ó ıÙÁ ÂÈ˙BˆÓa"¿ƒ¿»»≈¿…¿…ƒ¿«ƒ¿»¿≈»
Ì‰È„ÈÓÏ˙ ÈBÏ ÌÈeˆÓ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b¿≈«¬»ƒ¿«ƒƒ¿≈«¿ƒ≈∆

„eÁÈa Ì‰ÈÏÈkNÓe13ÌÈ„Úk eÈ‰z Ï‡" : «¿ƒ≈∆¿ƒ«ƒ¿«¬»ƒ
‰ ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡ ,"'eÎÂ ‰ ˙‡ ÌÈLnLÓ‰«¿«¿ƒ∆»«¿∆»ƒ¿≈∆»«

.‰‰‡Ó e„Ú :ÓBÏk ,BLnLÏ Èe‡»¿«¿¿«ƒ¿≈«¬»

סב .).10) נדרים מח ; אות עקב  ה'11)(ספרי , אהבת
יאמר  וכה טוב . שכר פרס , לקבל מנת על ולא ומצוותיו,
המעיין, ואתה, י ): פרק  (סנהדרין למשנה בפירושו רבינו
קטן  נער כי  בדעתך שים לך: ממשיל שאני  המשל זה הבן
לו  הגדול הטוב  וזהו תורה, ללמדו המלמד אצל הביאוהו
שניו  למיעוט  שהוא, אלא השלימות. מן שישיג מה לעניין
ולפיכך  הטוב ... אותו מעלת מבין אינו שכלו, וחולשת
אהובים  שהם בדברים אותו לזרז המלמד יצטרך בהכרח 
או  אגוזים לך ואתן קרא לו: ויאמר שניו, לקטנות אצלו
לפי - הקריאה לעצם לא ומשתדל, קורא הוא ובזה תאנים.
המגדים, אותם לו שיתנו כדי  אלא - מעלתה יודע  שאינו

את ˜È‰שאכילתם חושב  ולפיכך הקריאה. מן יותר אצלו
עמל  באותו שישיג כדי  בה, עמל הוא ויגיעה עמל הלימוד
מעט  או אחד, אגוז - והיא אצלו, האהובה התכלית את
שהיה  הדבר אותו בעיניו וייקל שכלו ויחזק  וכשיגדל דבש.
חמוד  אחר בדבר חפצו ויעוררו יזרזוהו לפנים, נכבד אצלו
או  יפים, מנעלים לך ואקח  קרא לו: יאמר ומלמדו יותר,
הלימוד, עצם לשם לא לקרוא ישתדל ובזה חמודים. בגדים
מן  יותר בעיניו נכבד ההוא והבגד המלבוש, לאותו אלא
בעיניו  ויתבזה בשכלו, שלם יותר יהיה וכאשר התורה.
לו  ויאמר ממנו, גדול שהוא למה נפשו ישים הזה, הדבר
הוא  וכך שניים. או אחד דינר לך ואתן זו פרשה למוד רבו:
יותר  אצלו נכבד והוא הממון, אותו ולוקח  ומשתדל קורא
הדינר  את שישיג אצלו, הלימוד שתכלית לפי  - הלימוד מן

גדולה דעתו וכשתהיה זה שהבטיחוהו. בעיניו ונקלה
למוד, רבו; לו ויאמר נכבד יותר שהוא למה יתאווה השיעור
מפניך. ויקומו אדם בני  ויכבדוך ודיין, ראש שתהיה כדי 
ותהיה  הכבוד, מעלת להשיג כדי  ומשתדל קורא והוא
וינשאו  אדם בני  שיכבדוהו הכבוד אצלו: הלימוד תכלית
יאמרו  כזה לימוד ועל מגונה. זה וכל וישבחוהו. אותו
וישתדל  המצוות שיעשה כלומר: לשמה", "שלא החכמים:
דבר  בשביל אלא (החכמה), בעצמו הדבר לאותו לא בתורה
(אבות  ואמרו זה על חכמינו והזהירונו החכמה. זולת אחר
ולא  בה להתגדל עטרה תעשם "אל ה): משנה ד, פרק 
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קסח                
         

החכמה  לימוד תכלית אצלו תהיה ולא בה... לחפור קרדום
שידע  אלא האמת תכלית אין וכן בלבד. אותה לדעת אלא
לעשותה. - ידיעתה ותכלית אמת, והתורה אמת שהוא
שהן  - המצוות אלה כשאעשה לומר: השלם לאדם ואסור
המידות  שהן - העבירות מן ואתרחק  הטובות, המידות
שיאמר  כמו שזה לפי  עליהן? שאקבל הגמול מה הרעות,
דבר  לו: אומרים והם קורא? כשאני  לי  יתנו מה הנער:
מבקש  שהוא - שכלו מיעוט  רואים שאנו לפי  פלוני .
כמו  כסכלתו, לו משיבים אנו - אחרת תכלית לתכלית,

כאיוולתו". כסיל "ענה יט .).12)שנאמר: (עבודהֿזרה
אחרים 13) כי  לכולם, ולא דווקא ולמשכילים לנבונים

עונש, ולא גמול לא בשמים שאין ולחשוב  לטעות עלולים
ג. משנה א, פרק  (אבות סוכו איש באנטיגנוס  שקרה כמו
את  המשמשים כעבדים תהיו "אל תלמידיו: לפני  שדרש
ה' את לעבוד הייתה כוונתו פרס ". לקבל מנת על הרב 
אמר  ובייתוס , צדוק  תלמידיו שני  וטעו מיראה. ולא מאהבה
גמול  לאדם שאין בפירוש, אמר הרב  הנה לחבירו: האחד
האחד  וסמך כוונתו. הבינו לא כי  כלל תקווה ואין עונש ולא
בתורה  הכופרות כיתות ויסדו החכמים מן ופרשו חבירו את
על  ובייתוסים צדוקים ונקראו: החכמים, ובקבלת שבעלֿפה
"חכמים, י "א): משנה (שם, מזהיר שהתנא הוא שמם.

שם). רבינו, פירוש פי  (על בדבריכם"! היזהרו

.‰‡lL È„k B‡ ÎN Ïa˜Ï È„k ‰Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk»»≈«»¿≈¿«≈»»¿≈∆…
ÏÎÂ .dÓLÏ ‡lL ˜ÒBÚ ‰Ê È‰  ˙eÚt ÂÈÏÚ ÚÈb«̇ƒ«»»À¿»¬≈∆≈∆…ƒ¿»¿»
ÈtÓ ‡l‡ ,ÎN Ïa˜Ï ‡ÏÂ ‰‡ÈÏ ‡Ï ,da ˜ÒBÚ‰»≈»…¿ƒ¿»¿…¿«≈»»∆»ƒ¿≈
da ˜ÒBÚ ‰Ê È‰  d ‰evL ı‡‰ Ïk ÔB„‡ ˙‰‡«¬«¬»»»∆∆ƒ»»¬≈∆≈»
‰Bza Ì„‡ ˜ÒÚÈ ÌÏBÚÏ" :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â .dÓLÏƒ¿»¿»¿¬»ƒ¿»«¬…»»«»
‡a dÓLÏ ‡lL CBznL ,dÓLÏ ‡lL elÙ‡Â«¬ƒ∆…ƒ¿»∆ƒ∆…ƒ¿»»

"dÓLÏ14˙‡Â ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈ„nÏnLk CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿ƒ»¿∆¿«¿ƒ∆«¿«ƒ¿∆
Lp‰‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓ ÔÈ‡ ,ı‡‰ŒÈnÚ ÏÏÎe ÌÈ «»ƒ¿»«≈»»∆≈¿«¿ƒ»∆»

ÔzÚ„ ‰azL „Ú ;ÎN Ïa˜Ï È„Îe ‰‡iÓ „ÚÏ«¬…ƒƒ¿»¿≈¿«≈»»«∆ƒ¿∆«¿»
ËÚÓ ËÚÓ ‰Ê Ê Ì‰Ï ÌÈl‚Ó ,‰˙È ‰ÓÎÁ eÓkÁ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿»¿»¿≈»¿«ƒ»∆»∆¿«¿«

ÔÈÚÏ Ô˙B‡ ÔÈÏÈbÓe15e‰e‚ÈNiL „Ú ,˙Áa ‰Ê «¿ƒƒ»¿ƒ¿»∆¿«««∆«ƒ
.‰‰‡Ó e‰e„ÚÈÂ e‰eÚ„ÈÂ¿≈»¿««¿≈«¬»

(14- חביריו את לקנטר מנת על ללמוד אבל נ:) פסחים
לו  נוח  לשמה שלא העושה יז.): (ברכות אמרו ועליו אסור,
שלא  בתורה העוסק  "כל ז.): (תענית אמרו וכן נברא. שלא

המוות". סם לו נעשית - הנכונה 15)לשמה הדרך זו שלא
פרס . לקבל מנת על ללמוד

.Â‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ ˙‰‡ ÔÈ‡L ,ee Úe„È c»»»«»∆≈«¬««»»
‰bLiL „Ú Ì„‡ ÏL BaÏa ˙L˜16Èe‡k „ÈÓz d ƒ¿∆∆¿ƒ∆»»«∆ƒ¿∆»»ƒ»»

‰evL BÓk ,‰pnÓ ıeÁ ÌÏBÚaM ‰Ó Ïk ÊÚÈÂ¿«¬…»«∆»»ƒ∆»¿∆ƒ»
‰B‡ BÈ‡ ."ELÙ ÏÎe EÏ ÏÎa" :Ó‡Â¿»«¿»¿»¿¿»«¿¿≈≈

e‰Ú„iL ˙Úca ‡l‡ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰17Èt ÏÚÂ ; «»»∆»«««∆≈»≈¿«ƒ
‰a‰ Ì‡Â ,ËÚÓ  ËÚÓ Ì‡ :‰‰‡‰ ‰È‰z ‰Úc‰«≈»ƒ¿∆»«¬»ƒ¿«¿»¿ƒ«¿≈
ÔÈ‰Ï BÓˆÚ „ÁÈÏ Ì„‡‰ CÈˆ CÎÈÙÏ .‰a‰ «¿≈¿ƒ»»ƒ»»»¿«≈«¿¿»ƒ
,BB˜ ˙‡ BÏ ÌÈÚÈ„Bn‰ ˙Be˙e ˙BÓÎÁa ÏÈkN‰Ïe¿«¿ƒ¿»¿¿«ƒƒ∆

e‡aL BÓk ,‚ÈN‰Ïe ÔÈ‰Ï Ì„‡a LiL Ák ÈÙk¿ƒ…«∆≈»»»¿»ƒ¿«ƒ¿∆≈«¿
‰Bz‰ È„BÒÈ ˙BÎÏ‰a18. ¿ƒ¿¿≈«»

תשגה 16) באהבתה הכתוב : מלשון תמיד, בה שיעסוק 
ברש"י , (הובא הדרשן משה רבי  לפי  יט ). ה, (משלי  תמיד
פירש: והראב "ד עסוק . והוראתו: בערבית, המלה מקור שם)

ש  - שגיאה בענייניו מלשון ישגה לה', אהבתו בכלל
נד:) (עירובין אמרו וכן לב . אליהם ישים שלא היוםֿיומיים
בשוק  בתורה ועוסק  יושב  שהיה בןֿפדת, אלעזר רבי  על
העליון  בשוק  מוטל בו שהתעטף  וסדינו ציפורי , של התחתון
תשגה  "באהבתה הפסוק : את עליו וסמכו ציפורי , של
עצמך  תעשה אהבתה "בשביל שם: רש"י , וכפירוש תמיד",
וראה  הלכה". לדבר ולרוץ  עסקיך להניח  ופתי  שוגה
היה  לקיש "ריש א). הלכה סוף  ה, פרק  (ברכות בירושלמי 
הרגיש. ולא בשבת לתחום מחוץ  ויצא תורה בדברי  מהרהר

תמיד". תשגה "באהבתה שנאמר: מה כפי17)לקיים
יודעים  שאין דבר לאהוב  אפשר שאי  לפי  אהבתו, - ידיעתו

אותו. יב ).18)ומכירים הלכה ד, (פרק 

È˙ÁÈO ‡È‰ ÌBi‰ Ïk E˙B˙ Èz‰‡ ‰Ó»»«¿ƒ»∆»«ƒƒ»ƒ

    
:ÔecÒ e‰ÊÂ .LL ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»≈¿∆ƒ»

˙ke ‰lÙz ˙BÎÏ‰ . .ÚÓL ˙‡È˜ ˙BÎÏ‰ .‡ƒ¿¿ƒ«¿«ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«
.„ .‰Bz ÙÒÂ ‰ÊeÊÓ ÔÈlÙz ˙BÎÏ‰ .‚ .ÌÈ‰k…¬ƒƒ¿¿ƒƒ¿»¿≈∆»
.‰ÏÈÓ ˙BÎÏ‰ .Â .˙BÎa ˙BÎÏ‰ .‰ .˙ÈˆÈˆ ˙BÎÏ‰ƒ¿ƒƒƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
.ÌÓB˜Óa Ì˙BÓLa ÌÈLÙÓ Ì‰a ÌÈÏÏÎp‰ ˙Bˆn‰Â¿«ƒ¿«ƒ¿»ƒ»∆¿…»ƒƒ¿»ƒ¿»

  
ÌÈÓÚt ÚÓL ˙‡È˜ ˙B˜Ï ,‡È‰Â ˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««¿ƒƒ¿¿ƒ«¿««¬«ƒ

:el‡ ÌÈ˜Ùa BÊ ‰ÂˆÓ e‡e .ÌBia«≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

    
ומי1) שמע  קריאת ברכות נוסח  קורא; הוא פרשיות כמה

ובבוקר. בערב  קריאתה זמן תיקנן;

.‡Úa :ÚÓLŒ˙‡È˜ ÔÈ‡B˜ ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt«¬«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿«»∆∆
˜ae2EaÎLe' :Ó‡pL ,3‰ÚLa  'EÓe˜e «…∆∆∆¡«¿»¿¿¿∆¿»»

‰ÚLe ;‰ÏÈÏ ‡e‰ ‰ÊÂ ,ÔÈÎBL Ì„‡ŒÈa CcL∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿∆«¿»¿»»
ÌBÈ ‡e‰ ‰ÊÂ ,ÔÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈa CcL4. ∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿∆

  

של  לתוכנו   בהתא הוא  כי  שמע , קריאת בהלכות פתח 
תדירות  שה "המצוות כתב  שעליו  אהבה , ספר כל
סידר  לכ תמיד ", ולזכרו   המקו לאהוב  כדי  בה שנצטווינו 
סדר  על־פי  אהבה , שבספר הגדולות ההלכות את  " הרמב
כי ותפילה , ק "ש  הלכות בתחילתו  המצוות: של התדירות
הוא  מהתורה  תפילה  וחיוב  , ביו  פעמיי מצוותה  ק "ש 

. פעמיי לא  אבל " יו בכל "להתפלל
לפי שבמעשה  המצוות את מונה  שבדיבור, המצוות אחר
(ובהקשר   יו כל שמצוות תפילי  קוד ,תדירות סדר
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,( לה משותפות הלכות וכמה  שכמה  וס "ת, מזוזה   ג לזה 
רק  הוא  בציצית החיוב  ,כבתפילי שלא  כי   ציצית אח "כ 
שמהתורה  ברכות אח "כ  כנפות, ארבע  בת כסות לו  יש   א
, ובנוס) שבע   א ורק  האכילה , אחר רק  לבר  חייבי
תמידי עניי שהוא  " וזכרת"  משו הוא  דציצית  הטע
אחת   פע שהיא  מילה  בהלכות  ומסיי מברכות), יותר

. בחיי
     

אחר 2) ונמשך העולם הבלי  אחר נפתה שהאדם מפני 
הוא  צריך - וביחוד תאוותו שמים במלכות תמידי  לזכרון

וציוונו  לזּכותנו, ה' מחסדי  היה כן על החטא. מן לשמרו ַה'
אחת  האלה: העתים בשתי  גמורה ובכוונה בקביעות לזכרו
האדם  בהיות כי  היום, במשך מעשינו לכל להועיל ביום
ה' עיני  כי  לבו אל ויתן ומלכותו, ה' אחדות בבוקר זוכר
מחשבה  לו תהיה - יספור צעדיו וכל דרכיו כל על פקוחות
היום  כל יחטא שלא למשמר, הזה בדבר פיו והודאת זו
כל  עליו לשמור בלילה, זו הודאתו לו תועיל וכן ההוא.

ת"כ). מצוה ה'חינוך', (מלשון החטא מן הקדים 3)הלילה
העולם  בריאת כסדר ערבית, של קריאתֿשמע  הכתוב 
יום  בוקר ויהי  ערב  ויהי  ככתוב : הלילה, מן היום שהתחיל

ה). א, (בראשית מ "ג.4)אחד פ "א, ברכות

.:Ô‰ el‡ ,˙BiLt LÏL ?‡B˜ ‡e‰ ‰Óe«≈»»»ƒ≈≈
'ÚÓL''ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ,'Ó‡iÂ' ,ÔÈÓÈc˜Óe . ¿«¿»»ƒ»…««…∆«¿ƒƒ

ÌM‰ „eÁÈ da LiL ÈtÓ ,'ÚÓL' ˙Lt ˙B˜Ï ƒ¿»»«¿«ƒ¿≈∆≈»ƒ«≈
B˙‰‡ÂB„eÓÏ˙Â‡e‰L ,Ïk‰L ÏB„b‰ wÚ‰ ¿«¬»¿«¿∆»ƒ»«»∆«…
Ba ÈeÏzÈeeˆ da LiL ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â'  ‰ÈÁ‡Â . »¿«¬∆»¿»»ƒ»…«∆≈»ƒ

˙Bˆn‰ Ïk ‡L (˙ÈÎÊ) ÏÚ˙Lt  CkŒÁ‡Â . «¿ƒ«¿»»«ƒ¿¿««»»»«
˙ˆÈˆ˙Bˆn‰ Ïk ˙ÈÎÊ Èeeˆ da LÈ ‡È‰ ÌbL ,. ƒƒ∆«ƒ∆»ƒ¿ƒ«»«ƒ¿

ד.5) ו, יג.6)דברים יא, לז.7)שם, טו, האמונה 8)במדבר
אחד". ה' אלהינו "ה' - לו שני  ואין אחד שהוא בה'

אלהיך".9) ה' את "ואהבת ככתוב : לאהבו, שעלינו
ודברת 10) לבניך "ושננתם ככתוב : - תורה תלמוד מצות

ה'.11)בם". יחוד אל יסודי12)חוזר בהל' רבינו כלשון
אלוה  שם שיש דעתו על המעלה "וכל ה"ו): (פ "א, התורה
הגדול  העיקר הוא שזה - בעיקר כופר מזה... חוץ  אחר
יש  "שמע " שפרשת לומר: רבינו וכוונת בו". תלוי  שהכל

גם ותלמודו, ה' אהבת מלבד ‰'בה „ÂÁÈ ˙ÂˆÓ ולפיכך ,
עיקר  בה שאין שמוע " אם "והיה פרשת לפני  אותה קוראים
ה' את "לאהבה ככתוב : ה', אהבת בה שיש אע "פ  זה, גדול
בניכם" את אותם "ולמדתם ככתוב : תלמוד, וכן אלהיכם:

וילנה). דפוס  לרמב "ם רב " "מעשה ככתוב :13)(הגהות
מצוותי ". אל תשמעו שמוע  אם פרשת 14)"והיה היא

ציצית. במצות המדברת כל 15)"ויאמר" את "וזכרתם
להקדימה  שמוע " אם "והיה פרשת היא וראויה ה'", מצוות
ב "והיה  הנאמרים ותלמודו, ה' "אהבת בה שאין ל"ויאמר"
אות  ח "א הרדב "ז, בזה קדמו וכבר רב ). (מעשה שמוע " אם

הרמב "ם". ב "לשונות נ"ו

.‚‰ÏÈla ˙‚‰B ˙ˆÈˆ ˙ÂˆÓ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ««ƒ∆≈ƒ¿«ƒƒ∆∆««¿»

‰ÏÈla d˙B‡ ÔÈ‡B˜˙‡ÈˆÈ ÔBÎÊ da LiL ÈtÓ , ¿ƒ»««¿»ƒ¿≈∆∆»ƒ¿¿ƒ«
ÌÈˆÓÌBia ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ ÈkÊ‰Ï ‰ÂˆÓe , ƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ«

ı‡Ó E˙‡ˆ ÌBÈ ˙‡ kÊz ÔÚÓÏ' :Ó‡pL ,‰ÏÈle««¿»∆∆¡«¿««ƒ¿…∆≈¿≈∆∆
Ïk ÌÈˆÓel‡ ˙BiLt LÏL ˙‡È˜e .'EÈiÁ ÈÓÈ ƒ¿«ƒ…¿≈«∆¿ƒ«»»»ƒ≈

ÚÓLŒ˙‡È˜ ˙‡˜p‰ ‡È‰ ‰Ê „Ò ÏÚ. «≈∆∆ƒ«ƒ¿≈¿ƒ«¿«

הוא.16) ראיה זמן לאו ולילה אותו", "וראיתם בה שנאמר
לילה.17) של אשר 18)בקריאתֿשמע  אלהיכם ה' "אני 

מצרים". מארץ  אתכם לרּבות 19)הוצאתי  באה "כל" ַהמלה
חלה  מצרים שיציאת אף ֿעלֿפי  כי  יב :), (ברכות הלילות את
וגו' ישראל" בני  יצאו הפסח  "ממחרת ככתוב : ביום,
שבלילה  היתה, בלילה הגאולה התחלת - ג) לג, (במדבר
ולאהרן  למשה "ויקרא ככתוב : לצאת, הרשות להם ניתנה
והוא  לא), יב , (שמות עמי " מתוך צאו קומו ויאמר: לילה,
ממצרים  אלהיך ה' "הוציאך א): טז, (דברים הכתוב  שאמר

ס .). (ברכות ובירושלמי20)לילה" מ "ב ). ב ' פרק  (ברכות
פרשיות  שלש קוראים מה "מפני  אמרו: ה"ה) פ "א, (ברכות
כלולין  הדברות שעשרת מפני  לוי , רבי  אמר יום? בכל אלו

בהן".

.„˜eÒt ÓB‚ ‡e‰Lk  ÚÓLŒ˙‡È˜ ‡Bw‰«≈¿ƒ«¿«¿∆≈»
B˙eÎÏÓ „Bk ÌL Cea' LÁÏa ÓB‡ ,ÔBL‡ƒ≈¿««»≈¿«¿

Bk„k ‡B˜Â ÊBÁÂ ,'„ÚÂ ÌÏBÚÏ'‰ ˙‡ z‰‡Â' ¿»»∆¿≈¿≈¿«¿¿»«¿»≈
Ôk ÔÈB˜ ‰nÏÂ .dÙBÒ „Ú 'EÈ‰Ï‡‡È‰ ˙ÒÓ ? ¡…∆«»¿»»ƒ≈»…∆ƒ

ÂÈa ˙‡ eÈ‡ ˜ÚÈ ıwL ‰ÚLaL ,eÈ„Èa¿»≈∆¿»»∆»««¬…»ƒ∆»»
,ÌM‰ „eÁÈ ÏÚ ÌÊÊÂ Ìeˆ ,B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ÌÈˆÓa¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ»ƒ»¿≈¿»«ƒ«≈
Ï‡LÂ .ÂÈ‡ ˜ÁˆÈÂ Ì‰‡ da CÏ‰L '‰ Cc ÏÚÂ¿«∆∆∆»«»«¿»»¿ƒ¿»»ƒ¿»«

˙eÏÒt ÌÎa LÈ ‡nL ,Èa :Ì‰Ï Ó‡Â Ì˙B‡ÈÓ , »¿»«»∆»«∆»≈»∆«¿ƒ
eÏ Ó‡L ÔÈÚk ;ÌM‰ „eÁÈa ÈnÚ „ÓBÚ BÈ‡L∆≈≈ƒƒ¿ƒ«≈»ƒ¿»∆»«»
eÚ ?'B‚Â '‰M‡ B‡ LÈ‡ ÌÎa LÈ Ôt' :ea ‰LÓ∆«≈∆≈»∆ƒƒ»¿»
,'„Á‡ '‰ eÈ‰Ï‡ '‰ Ï‡NÈ ÚÓL' :eÓ‡Â ÌlÎÀ»¿»¿¿«ƒ¿»≈¡…≈∆»
'‰ eÈ‰Ï‡ '‰  Ï‡NÈ eÈ‡ ,epnÓ ÚÓL :ÓBÏk¿«¿«ƒ∆»ƒƒ¿»≈¡…≈

„Á‡B˙eÎÏÓ „Bk ÌL Cea' :Ó‡Â Ô˜f‰ Á˙t . ∆»»««»≈¿»«»≈¿«¿
'„ÚÂ ÌÏBÚÏÁL ÓBÏ Ï‡NÈ Ïk e‚‰ CÎÈÙÏ . ¿»»∆¿ƒ»»¬»ƒ¿»≈«∆«

‰Ê ˜eÒt Á‡ Ô˜f‰ Ï‡NÈ Ba ÁaML. ∆ƒ«ƒ¿»≈«»≈««»∆

('טור'21) ל"ואהבת" ועד" "עולם בין מעט  להפסיק  וצריך
קבלת  בין ריוח  ליתן כדי  והטעם: סא), סימן אורח ֿחיים
מלכותו  כבוד שם ו"ברוך אחרים, לדברים שמים מלכות
פסחים  (ראה הוא, שמים מלכות קבלת מכלל ועד" לעולם

ענינו 22)נו.). ומה "שמע ", מפרשת פסוק  זה אין הלא
ובאחדותו.23)לכאן? בה' באמונתכם ופגם פסול

בלבנו 24) אין כך אחד, אלא בלבך שאין "כשם נו.) (פסחים
אחד". בהם 25)אלא ואין צדיקים, שבניו לה' הודאה דברי 

לאמרו 26)פסול. התקינו אמרו, לא רבינו שמשה מתוך אבל
זרזם  שיעקב  מצינו היכן שואל: והכסף ֿמשנה (שם). בלחש
אלא  אמרו לא שם) (פסחים, בגמרא והלא ה', יחוד על
על  שאלם ולא לבניו, הימין קץ  את לגלות יעקב  שביקש
ב 'ספרי ' הדברים מקור מראה והוא ה'? ביחוד אמונתם
והדברים  וגו'. ישראל שמע  הפסוק  על ואתחנן פרשת
וכן  צח ). (פ ' בראשית רבה' ב 'מדרש יותר מפורשים
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לקריאתֿשמע ? ישראל זכו "מהיכן (פ "ב ) רבה' ב 'דברים
להם: ואמר השבטים לכל קרא למיתה, יעקב  שנטה בשעה
לאלוה  משתחווים אתם העולם מן נפטר משאני  שמא

אמר והוא ישראל... שמע  לו: אמרו ברוך ÈÁÏ˘‰:אחר...
הכיפורים  ביום לאמרו נוהגים מה ומפני  וגו'. כבוד שם

ת  (סימן או"ח  ה'טור' כתב  רם? ה'מדרש בקול עלֿפי  רי "ט )
למלאכי שמע  למרום, משה שעלה "בשעה (שם) רבה'
אותה  והוריד וגו', שם ברוך להקב "ה אומרים שהיו השרת
שמשה  מפני  בפרהסיא, אותו אומרים אין (אבל לישראל.
וביום  בנו). ויקנאו המלאכים ידעו שלא בסתר, לקחו
אותו  אומרים השרת, כמלאכי  נקיים שאנו הכיפורים

בפרהסיא.

.‰.‰ÈÁ‡Ïe ‰ÈÙÏ CÓ ,ÚÓLŒ˙‡È˜ ‡Bw‰«≈¿ƒ«¿«¿»≈¿»∆»¿«¬∆»
ÌÈzL CÓ ÌBia‰ÏÈle ;‰ÈÁ‡Ï ˙Á‡Â ‰ÈÙÏ «¿»≈¿«ƒ¿»∆»¿««¿«¬∆»««¿»

‰ÈÁ‡Ï ÌÈzLe ‰ÈÙÏ ÌÈzL CÓ. ¿»≈¿«ƒ¿»∆»¿«ƒ¿«¬∆»

ברכות.27) אלו 28)שתי  ברכות ושבע  מ "ד. פ "א, ברכות
ביום  "שבע  קסד) קיט , (תהלים הפסוק  על חז"ל סמכון

ה"ה). פ "א, ברכות (ירושלמי  הללתיך"

.Â‡Be B‡ ˆBÈ'  ÌBia ‰ÈÙlL ‰BL‡ ‰Îa¿»»ƒ»∆¿»∆»«≈≈
ÌÏBÚ ˙‰‡'  ‰iL ‰Îe ,'eÎÂ 'CLÁ.'ez‰‡ ∆¿¿»»¿ƒ»«¬«»¬«¿»

‰BL‡ ‰Îe .'ÈvÈÂ ˙Ó‡'  ‰ÈÁ‡ ÏLÂ¿∆«¬∆»¡∆¿«ƒ¿»»ƒ»
 dÏ ‰iL ,'eÎÂ 'ÌÈÚ ÈÚÓ'  ‰ÏÈla ‰ÈÙlL∆¿»∆»««¿»«¬ƒ¬»ƒ¿¿ƒ»»
‰Îe .'eÎÂ 'z‰‡ EnÚ Ï‡NÈ ˙Èa ÌÏBÚ ˙‰‡'«¬«»≈ƒ¿»≈«¿»«¿»¿¿»»
 dÏ ‰iL ,'‰eÓ‡Â ˙Ó‡'  ‰ÈÁ‡ ÏL ‰BL‡ƒ»∆«¬∆»¡∆∆¡»¿ƒ»»

.'eÈkL‰'«¿ƒ≈

שמואל,29) על החולקים יא:) (ברכות החכמים כדעת
להם, מסייע  ומקרא רבה", "אהבה הוא שהנוסח  האומר:
והגאונים  ב ). לא, (ירמיה אהבתיך" עולם "ואהבת שנאמר:
"אהבת  - וערבית רבה", "אהבה - שחרית לומר הכריעו
('טור' האשכנזי . המנהג וכן שניהם, ידי  לצאת כדי  עולם",

ס ). סי ' או"ח 

.Ê,‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,‰ÈÙlL ‰BL‡ ‰Îa¿»»ƒ»∆¿»∆»≈«≈««¿»
Ì˙BÁÂ 'Ce'a da Á˙Bt'Ce'a da‡Le ; ≈«»¿»¿≈»¿»¿»

Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,'Ce'a Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁ  ‰È˙BÎaƒ¿∆»≈¿»««≈∆¿»¿≈»∆
'Ce'a ‰ÁÈ˙tÏk ‡L ÌÚ ,el‡ ˙BÎa . ¿ƒ»¿»¿»≈ƒ¿»»

˙BÎa‰ÙBq‰ ‡ÊÚ  Ï‡NÈ Ïk ÈÙa ˙BÎeÚ‰ «¿»»¬¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿»«≈
Ìewz BÈcŒ˙ÈeÌ‰Ó ˙BÁÙÏ È‡M Ì„‡ ÔÈ‡Â ; ≈ƒƒ¿¿≈»»««ƒ¿≈∆

ÁÏ eÈ˜˙‰L ÌB˜Ó .Ì‰ÈÏÚ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ'Ce'a Ìz ¿…¿ƒ¬≈∆»∆ƒ¿ƒ«¿…¿»
‡lL eÈ˜˙‰L ÌB˜Óe ;ÌzÁÏ ‡lL È‡M BÈ‡ ≈««∆…«¿…»∆ƒ¿ƒ∆…

ÌzÁÏÌzÁÏ È‡M BÈ‡ ‡lL eÈ˜˙‰L ÌB˜Ó . «¿…≈«««¿…»∆ƒ¿ƒ∆…
eÈ˜˙‰L ÌB˜Ó ;ÁzÙÏ È‡M BÈ‡  'Ce'a ÁzÙÏƒ¿…«¿»≈««ƒ¿…«»∆ƒ¿ƒ

ÁzÙÏ ‡lL È‡M BÈ‡  ÁzÙÏ:c ÏL BÏÏk . ƒ¿…«≈««∆…ƒ¿…«¿»∆»»
ÚaËnÓ ‰pLÓ‰ ÏkÈ‰  ˙BÎaa ÌÈÓÎÁ eÚhL »«¿«∆ƒ«¿≈«∆»¿¬»ƒ«¿»¬≈

ÚaËnk CÓe ÊBÁÂ ,‰ÚBË ‰ÊÓB‡ BÈ‡L ÏÎÂ . ∆∆¿≈¿»≈««¿≈«¿…∆≈≈
‡Ï ,˙ÈÚa '‰eÓ‡Â ˙Ó‡'Â ˙ÈÁLa 'ÈˆÈÂ ˙Ó‡'¡∆¿«ƒ¿«¬ƒ∆¡∆∆¡»¿«¿ƒ…

B˙BÁ È„È ‡ˆÈ. »»¿≈»

בערב 31)ומסיים.30) וכן המאורות; יוצר ה' אתה ברוך

ערבים". המעריב  ה' אתה "ברוך מסיים שהן 32)הוא מפני 
לחברתה  הסמוכה ברכה "כל הוא וכלל לזו, זו סמוכות
שחתם  מפני  מו.), (ברכות בברוך" פותחת אינה (שלפניה)
הברכה  וגם בשניה. בו לפתוח  צריך אינו בברוך, בראשונה
לחברתה, סמוכה נקראת ויציב ), (אמת קריאתֿשמע  שלאחר
בשבילה  והברכות הואיל הפסק , נחשבת קריאתֿשמע  אין כי 

שם). (רש"י  יש 33)תוקנו, שהרי  דוקא, לאו הברכות כל
והמטיב ", "הטוב  ברכת כגון: תקנון, המשנה שחכמי  ברכות
(ברכות  לקבורה שניתנו ביתר הרוגי  כנגד ביבנה שתקנוה

אלא ה"א) פ "ב , ברכות הלכות (וראה הברכות Âמח :),
רוקח ). ע "א.34)(מעשה לג הפירות,35)ברכות ברכת כגון:

בברוך. חותמות שאינן ע "א.36)והמצוות, יא, ברכות
לקצר;37) רשאי  אינו - להאריך שאמרו "מקום (שם):

ברכה  "כל שם, רבינו ופירש להאריך". רשאי  אינו - לקצר
ארוכה; נקראת: ברוך, ובסופה ברוך בתחילתה שיש
המשנה  פירוש איפוא ויהיה קצרה". נקראת: כן, ושאינה
בברוך  ולחתום לפתוח  להאריך: שאמרו מקום רבינו: לדעת
לחתום  שלא או להתחיל, שלא כלומר: לקצר, רשאי  אינו -

קבע .38)בברוך. של ונוסח  צורה - ששינה 39)מטבע  דוקא
שתיקנו  במקום שחתם כגון בחתימתה, או הברכה בפתיחת
שאמרה  הברכה, בנוסח  רק  שינה אם אבל לחתום; שלא
חוזר  אינו - הכוונה שינוי  משום בהן שאין אחרות במלים
וכביאור  ה"ו), (פ "א, ברכות הל' לקמן רבינו כדברי  ומברך,

שם. אמר 40)הכסף ֿמשנה אפילו כלומר: יב ., ברכות
או  ויציב ", "אמת בהן התחיל שלא אלא האלו, הברכות
כראוי הברכות קריאת ידי  יצא לא - ואמונה" "אמת
יתירה, חשיבות להן יש האלו הברכות ושתי  (כסף ֿמשנה),
חסדך  בבוקר "להגיד ג) צב , (תהלים הפסוק : על ונוסדו
"ברכת  שם): (ברכות רש"י  וכפירוש בלילות", ואמונתך
היא, אבותינו עם שעשה החסד על כולה - ויציב  אמת
אמת  וברכת והעבירם; הים להם ובקע  ממצרים שהוציאם
שיקיים  מצפים שאנו העתידות, על אף  בה מדובר ואמונה
עריצים". ומיד מלכים מיד לגאלנו ואמונתו הבטחתו לנו
חובת  ידי  יצא לא הברכות, בנוסח  אמרן לא אם ולפיכך
אימת  שהקב "ה לומר ניתקנו שעיקרן לפי  כראוי , ִֵהברכה
 ֿ (כסף  לעתידֿלבוא לנו לאמתּה ועתיד במצרים, ְְַָהבטחתו

משנה).

.ÁÌBia ÔÈa  ‰BL‡ ‰ÎÏ ‰iL ‰Îa ÌÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿»»ƒ»≈«
ÈÙÏ ,‡ˆÈ  ‰ÈÁ‡Ï ÔÈa ‰ÈÙÏ ÔÈa ,‰ÏÈla ÔÈa≈««¿»≈¿»∆»≈¿«¬∆»»»¿ƒ

˙BÎaa „Ò ÔÈ‡L'B‡ ˆBÈ' Á˙t ˙ÈÁLa . ∆≈≈∆«¿»¿«¬ƒ»«≈
'ÌÈÚ ÈÚÓ' ÌiÒÂÈÚÓ'a Á˙t .‡ˆÈ ‡Ï  ¿ƒ≈«¬ƒ¬»ƒ…»»»«¿«¬ƒ

'ÌÈÚÁ˙t Úe .‡ˆÈ  'B‡ ˆBÈ'a ÌiÒÂ ¬»ƒ¿ƒ≈¿≈»»»∆∆»«
Á˙t .‡ˆÈ ‡Ï  'B‡ ˆBÈ'a ÌiÒÂ 'ÌÈÚ ÈÚÓ'a¿«¬ƒ¬»ƒ¿ƒ≈¿≈…»»»«

ÈÚÓ'a ÌiÒÂ 'B‡ ˆBÈ'aÏkL ;‡ˆÈ  'ÌÈÚ  ¿≈¿ƒ≈¿«¬ƒ¬»ƒ»»∆»
Ô˙ÓÈ˙Á Á‡ ˙BÎÏB‰ ˙BÎa‰. «¿»¿««¬ƒ»»

ע "א.41) יב , חתם 42)ברכות המאורות", "יוצר שבמקום
ערבים". "המעריב  אור".43)בברכת "יוצר שם.44)במקום

.Ë˙ÚMÓ d˙ÂˆÓ ?‰ÏÈla ÚÓLŒ˙‡È˜ ÔÓÊ e‰ÊŒÈ‡≈∆¿«¿ƒ«¿«««¿»ƒ¿»»ƒ¿«
ÌÈÎBk‰ ˙‡ÈˆÈÁ‡Â Ú Ì‡Â .‰ÏÈl‰ ÈˆÁ „Ú ¿ƒ««»ƒ«¬ƒ««¿»¿ƒ»«¿≈«

ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚ ‡lL „Ú ‡˜ÂÈ„È ‡ˆÈ  ¿»»«∆…»»««««»»¿≈
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קעי                 
         

B˙BÁeÓ‡ ‡lL ;˜ÈÁ‰Ï È„k ‡l‡ ,˙BˆÁ „Ú »∆…»¿«¬∆»¿≈¿«¿ƒ
‰ÚÈLt‰ ÔÓ Ì„‡. »»ƒ«¿ƒ»

"ובשכבך".45) אמרה והתורה שכיבה, זמן מתחיל שמאז
בכדי46) השמש, עלות קודם מזרח  בפאת הנוצץ  האור הוא

ברכות  למשנה בפירושו רבינו (מלשון שעה וחומש שעה
מ "א). קריאת 47)פ "א, זמן הוא הלילה כל התורה, שמן

שוכבים  אדם שבני  זמן כל "בשכבך", נאמר: שהרי  שמע ,
הלילה. כל והוא פ "א,49)החכמים.48)- (ברכות העבירה,

שלא  כדי  לדבריהם, סייג עשו "חכמים ששנינו: כמו מ "א).
ואוכל  לביתי , אלך ואומר: בערב , השדה מן בא אדם יהא
ואתפלל, קריאתֿשמע  אקרא ואח "כ קימעא ואישן קמעא
מן  בא אדם אבל הלילה. כל ישן ונמצא שינה, וחוטפתו
- לקרות רגיל אם - הכנסת לבית נכנס  - בערב  השדה
ומברך" פתו ואוכל ומתפלל. קריאתֿשמע  וקורא קורא...
שאדם  שבזמן רבינו, שכתב  ה'פשיעה' וזוהי  ד:). (ברכות
שינה  לידי  בא הוא הרי  קריאתֿשמע , לפני  ושותה אוכל
לקרותה  זהיר יהיה לפיכך קריאתֿשמע , מצות מבטל ונמצא

(כסף ֿמשנה). הכוכבים צאת אחר מיד שיאכל, קודם

.È‰ÏÚiL Á‡ ˙ÈÚ ÏL ÚÓLŒ˙‡È˜ ‡Bw‰«≈¿ƒ«¿«∆«¿ƒ««∆«¬∆
ı‰ Ì„˜ ,ÁM‰ „enÚÈ„È ‡ˆÈ ‡Ï  ‰nÁ‰ ««««…∆»≈««»…»»¿≈

BkL ÔB‚k ,Òe‡ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ;B˙BÁB‡ »∆»ƒ≈»»»¿ƒ
ÓB‡ BÈ‡ ‰Ê ˙Úa ‡wL Òe‡Â .Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ‰ÏBÁ∆¿«≈»∆¿»∆»»¿≈∆≈≈

'eÈkL‰'. «¿ƒ≈

השעה 50) והיא יא). ו, השירים (שיר הרימונים הנצו מלשון
יונה). (רבינו ההרים בראשי  לזרוח  מתחילה שהשמש

במזיד 51) ואיחר עבר אם אבל השחר; עמוד לאחר ונרדם
בין  לחלק  שיש והטעם ט .). (ברכות חובתו ידי  יצא לא -
בשעה  - "ובשכבך" אמרה שהתורה הוא: לאונס , מזיד
עד  שיפרשו לחכמים הדבר ומסרה שוכבים, אדם בני  שדרך
הוא  שכיבה זמן שעיקר פירשו והם שכיבה. זמן הוא אימתי 
במזיד  שאיחר מי  אפילו ולפיכך השחר. עמוד שיעלה עד
השחר, עמוד שיעלה עד לקראה יכול חצות, עד קראה ולא
הנץ  קודם השחר עלות אחר גם השוכבים אנשים שיש ולפי 
לא  אבל אנוסים, לגבי  הוא קריאה זמן שעדיין אמרו החמה,

(כסף ֿמשנה). מזידים זמן 52)לגבי  תחילת עתה שאין
וברש"י ). (שם, שכיבה זמן סוף  אלא שכיבה

.‡ÈÏÈÁ˙iL d˙ÂˆÓ ?ÌBia dpÓÊ ‡e‰ ‰ÊŒÈ‡Â¿≈∆¿«»«ƒ¿»»∆«¿ƒ
‰nÁ‰ ı‰ Ì„˜ ˙B˜ÏCÏe ˙B˜Ï Ó‚iL È„k , ƒ¿…∆»≈««»¿≈∆ƒ¿…ƒ¿¿»≈

‰BÁ‡ ‰Îa‰nÁ‰ ı‰ ÌÚ‰Ê eÚLÂ . ¿»»«¬»ƒ»≈««»¿ƒ∆
‰ÚL [eNÚ] BÓkLÓM‰ ‰ÏÚzL Ì„˜Ì‡Â . ¿ƒ»»…∆∆«¬∆«∆∆¿ƒ

‡ˆÈ  LÓM‰ ‰ÏÚzL Á‡ ÚÓLŒ˙‡È˜ ‡˜Â Á‡≈«¿»»¿ƒ«¿«««∆«¬∆«∆∆»»
ÌBia ˙BÚL LÏL ÛBÒ „Ú d˙BÚL ,B˙BÁ È„ÈÈÓÏ ¿≈»∆»»«»»«¿ƒ

Á‡Â ÚL. ∆»«¿≈«

השחר.53) עלות המסיימת 54)אחרי  קריאתֿשמע  של
ישראל". הגמרא 55)ב "גאל וכדברי  השמש, יציאת התחלת

מצוה) ומחבבי  טובות מדות (בעלי  "ותיקין ט :): (ברכות
גאולה  שיסמוך כדי  החמה, הנץ  עם אותה גומרים היו

 ֿ לדברי  החמה הנץ  (שזמן ביום", מתפלל ונמצא לתפילה
הידוע . ותיקין מנהג וזהו - הוא) יום תחילת 56)הכל של

החמה. דקות.57)נץ  כשש כולו 58)שהוא השמש גוף 
"היא  החמה, הנץ  שעם בעוד הארץ , פני  כל על הנראה
הירושלמי (כלשון ההרים" ראשי  על (זורחת) מטפטפת
שוינצינו  דפוס  שגירסת להעיר וכדאי  ה"ה). פ "א, ברכות
והרמ "א  השמש". שתעלה קודם שעה שיעור "כמו היא
היודע  שכל ואומר: זו בגירסא תומך נח , סימן או"ח  ב 'טור'
שהוא  החמה הנץ  ששיעור יודע , התכונה בחכמת מעט 
הוא  השמש גוף  כל שיעלה עד השמש זריחת תחילת

מלאה". שעה מלכים 59)כשיעור דרך "שכן ט :) (ברכות
זמן  שהוא "ובקומך", בכלל זה והרי  שעות", בשלוש לעמוד
רבע  הוא שעות שלש ושיעור שחרית. של קריאתֿשמע 
מ "ג): פ "א, (ברכות למשנה בפירושו רבינו כדברי  היום,
הזמניות". השעות הן בכל, הנזכרות השעות כל כי  "ודע 
וי "ב  ביום, שעות י "ב  מהן שיש השעות הן ה'זמניות' וענין
עד  אמר כאילו שעות" שלש "עד שאמר ומה בלילה. שעות
שיהיה  בין תמוז, תקופת יום שיהיה בין היום, רביע  כלות

טבת. תקופת כמנהג 60)יום לקרות מצוה - לכתחילה אבל
לעיל. האמור ותיקין

.È˙ÈÁL ÏL ÚÓLŒ˙‡È˜ ‡˜Â ÌÈc˜‰L ÈÓƒ∆ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ«¿«∆«¬ƒ
Ì„˜ ÌÈÏL‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚiL Á‡««∆«¬∆««««««ƒ∆ƒ¿ƒ…∆

B˙BÁ È„È ‡ˆÈ  ‰nÁ‰ ızL,˜Ác‰ ˙ÚLe . ∆»≈««»»»¿≈»ƒ¿««¿«
CcÏ ˙‡ˆÏ ÌÈkLÓ ‰È‰L ÔB‚k‰lÁzÎÏ ‡B˜  ¿∆»»«¿ƒ»≈«∆∆≈¿«¿ƒ»

ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚLÓ. ƒ∆»»««««

זה,61) בזמן משנתם הקמים אנשים ויש הואיל , ה: ברכות
"ובקומך". נקרא: ג"כ זה לכוין 62)הרי  יוכל שלא וחושש

בקריאתֿשמע . שם הדין 63)לבו שכן מנוח , הרב  וכתב  שם.
הערבה  ביום וכן מילה, ברית או המת, קבורת בעיר יש אם
מיד  לקרותה יכולים בתחנונים, בו שמרבים רבה) (הושענא

השחר. עמוד אחר

.‚ÈÒe‡ ‰È‰ elÙ‡ ,ÌBia ˙BÚL LÏL Á‡ ‡Bw‰«≈««»»«¬ƒ»»»
B˙BÚa ÚÓLŒ˙‡È˜ ˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï ‡l‡ , …»»¿≈«¿ƒ«¿«¿»∆»

‰Bz ‡B˜k ‡e‰ È‰‰ÈÁ‡Ïe ‰ÈÙÏ CÓe . ¬≈¿≈«»¿»≈¿»∆»¿«¬∆»
˙BÚL LÏL Á‡ ‡˜Â Á‡ elÙ‡ ,ÌBi‰ Ïk. »«¬ƒ≈«¿»»««»»

הקורא 65)בזמנה.64) אדם כל משאר גרוע  אינו שהרי 
קריאתֿשמע  הקורא שכר שגדול אלא בתורה, פרשה

י :). (ברכות בתורה מהעוסק  יותר (שם),66)בעונתה
של  קריאתֿשמע  זמן יהיה לא למה מקשה: והכסף ֿמשנה
"ובקומך" התורה לשון שמשמעות ונאמר היום, כל שחרית
שזמן  כמו היום, כל דהיינו קמים, אדם שבני  זמן כל
שאנו  מפני  הלילה, כל הוא ערבית של קריאתֿשמע 
על  שוכבים אדם שבני  זמן כל "ובשכבך" מלת  מפרשים
 ֿ בשולחן זהב ' ה'טורי  תירץ  ויפה הלילה? כל והוא מיטתם,
אומרים  אנו בשכיבה שדוקא ד), ס "ק  נ"ח  (סימן או"ח  ערוך
זמן  כל שהרי  הלילה. כל והוא שוכבים, אדם שבני  בשעה
ב "קימה" כן לא "שכיבה"; שם ישתנה לא ֵששוכב 
קימה, נקראת ואין והילוך, לישיבה קימה שם שמשתנה

היום. בתחילת והוא ממיטתו כשקם אלא
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קעב                
         

    
אם 1) הפועלים מעכבת; היא היכן עד שמע  קריאת כוונת

באותיותיה  לדקדק  שצריך שמע ; לקריאת מלאכתם מבטלים
הפרקים. בין שלום לומר מותר למי  ידקדק ; וכיצד

.‡ÔBL‡ ˜eÒÙa BaÏ ÔeÎ ‡ÏÂ ÚÓL ˙‡ ‡Bw‰«≈∆¿«¿…ƒ≈ƒ¿»ƒ
B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï  'Ï‡NÈ ÚÓL' ‡e‰L; ∆¿«ƒ¿»≈…»»¿≈»

‡B˜ ‰È‰ elÙ‡ .‡ˆÈ  BaÏ ÔeÎ ‡Ï Ì‡ ,‡M‰Â¿«¿»ƒ…ƒ≈ƒ»»¬ƒ»»≈
Bk„k ‰BzadÈbÓ B‡˙BÚa el‡‰ ˙BiLt‰ ˙‡ «»¿«¿«ƒ«∆«»»ƒ»≈¿«

‡ˆÈ  ‰‡È˜‡e‰Â ;.ÔBL‡ ˜eÒÙa BaÏ ÔekL ¿ƒ»»»¿∆ƒ≈ƒ¿»ƒ

והוא 2) ה', ביחוד מדבר הראשון שהפסוק  , יג: ברכות
הלב . כוונת צריך ולפיכך שמים, מלכות קבלת עיקר

בעלמא.3) לימוד יש 4)לשם אם לראות הספר את בודק 
מתכוין. אינו לקריאה שאפילו טעות, יג.5)בו שם,

ובלבד.6)

.Ôk„k ÔÈB˜ Ì„‡ ÏkÔÈa ,ÔÈ„ÓBÚ ÔÈa  »»»ƒ¿«¿»≈¿ƒ≈
ÔÈÎBL ÔÈa ,ÔÈÎl‰Ó‰Ó‰ Èab ÏÚ ÔÈÎB ÔÈa ,. ¿«¿ƒ≈¿ƒ≈¿ƒ««≈¿≈»

ÂÈÙe ÏËeÓ ‡e‰Â ÚÓLŒ˙‡È˜ ˙B˜Ï eÒ‡Â¿»ƒ¿¿ƒ«¿«¿»»»
˙BÁeËÚ˜waÏÚÓÏ ÂÈÙe Bab ÏÚ CÏLÓ B‡ ,.‰ ««¿«À¿»««»»¿«¿»

ÏÚa ‰È‰ Ì‡Â .Bcˆ ÏÚ ÎBL ‡e‰Â ‡e‰ ‡B˜ Ï‡¬»≈¿≈«ƒ¿ƒ»»««
‰È‰L B‡ ,Bcˆ ÏÚ Ct‰˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰a‰ Na»»«¿≈¿≈»¿ƒ¿«≈«ƒ∆»»

‡B˜Â BcˆÏ ËÚÓ ‰ËB  ‰ÏBÁ. ∆∆¿«¿ƒ¿≈

למצב 7) מכוונים אינם ובקומך" "ובשכבך התורה דברי  כי 
כלומר: וקימה, שכיבה לזמן אלא עמידה או שכיבה של
ומתפללים, שיושבים ואלה י :). (ברכות ובבוקר בערב 
על  להחמיר ומתכוונים קמים, הם לקריאתֿשמע  וכשמגיעים
בידם, היא טעות - בעמידה שמים מלכות לקבל עצמם
כדרכו" קורא אדם "כל (שם) ביתֿהלל אמרו בפירוש שהרי 
סג, סימן או"ח  בשו"ע  וכן רש"י , בשם מיימוניות (הגהות

ב '). בסמוך.8)סעיף  כמבואר צדם, ל.:9)על ברכות
במקומו  ישב  תפילה... זמן והגיע  החמור על רוכב  "היה
 ֿ בקריאת כך, – כוונה צריכה שכולה בתפילה ואם ויתפלל".
– בלבד הראשון בפסוק  אלא כוונה, צורך בה שאין שמע 
מקורו  מציין והכסף ֿמשנה (קובץ ). עלֿאחתֿכמהֿוכמה

(לג:). כלפי10)בקידושין שפניו כלומר: דבוקות,
דרך 11)הקרקע . שמים מלכות לקבל אסור כי  יג:, ברכות

"פרקדן". הגמרא בלשון נקראת זו ושכיבה וגאוה. שררה
שם.12)

.‚˜eÒÙa „ÓBÚ  ÂÈÏ‚ ÏÚ Cl‰Ó ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿«≈««¿»≈¿»
ÔBL‡ÔLÈ ‰È‰ .Cl‰Ó ‡e‰Â ‡B˜ ‡M‰Â , ƒ¿«¿»≈¿¿«≈»»»≈

˜eÒt ‡˜iL „Ú B˙B‡ ÔÈÈÚÓe B˙B‡ ÔÈÚˆÓ¿«¬ƒ¿ƒƒ«∆ƒ¿»»
ÔBL‡ÔÈÚˆÓ ÔÈ‡ ,‰L ezÒ‡ Ì‡ CÏÈ‡Â Ô‡kÓe . ƒƒ»¿≈»ƒ¬»«≈»≈¿«¬ƒ

B˙B‡.

ואינו 13) מהלך, כשהוא כלֿכך בדעתו מיושב  שאינו לפי 
ובמדרש  ה"א), פ "ב , ברכות (ירושלמי  כראוי  לכוין יכול
מלכות  עליו לקבל "אסור אמרו: א) אות (לך , תנחומא
לבו  ויכוין אחד, במקום יעמוד אלא מהלך, כשהוא שמים

ויקרא ה', ביחוד ובזיע , ברתת וביראה באימה שמע לשמים

וכשמתחיל  וכו', כבוד שם ברוך ואחרֿכך ישראל...
עומד". רצה מהלך, רצה - ֿ 14)"ואהבת" אף ֿעל מנמנם,

ממש. ישן שאינו כשהוא 16)בכוונה.15)פי  קורא אלא
יג:). (ברכות כראוי  בה מכוין שאינו ואף ֿעלֿפי  מנמנם,

.„‡˜iL „Ú ˜ÈÒÙÓ  ‰Î‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈ƒ¿»»«¿ƒ«∆ƒ¿»
dlÎ ‰BL‡ ‰LtÔÈn‡‰ ÔÎÂ .ÔÈÏËa »»»ƒ»À»¿≈»À»ƒ¿≈ƒ

Ô˙‡È˜ ‡‰˙ ‡lL È„k ,‰BL‡ ‰LÙa ÔzÎ‡ÏnÓƒ¿«¿»¿»»»ƒ»¿≈∆…¿≈¿ƒ»»
‡e‰ ‡B˜  ‡M‰Â ;È‡Ú˜ÒBÚÂ Bk„k ¬«¿«¿»≈¿«¿¿≈

L‡a B‡ ÔÏÈ‡‰ L‡a „ÓBÚ ‰È‰ elÙ‡ .BzÎ‡ÏÓaƒ¿«¿¬ƒ»»≈¿…»ƒ»¿…
Ï˙k‰‰ÈÁ‡Ïe ‰ÈÙÏ CÓe BÓB˜Óa ‡B˜ . «…∆≈ƒ¿¿»≈¿»∆»¿«¬∆»

כוונה 17) צריכה הפרשה כל שאין ואף ֿעלֿפי  טז.), (שם
קריאתו  תהא שלא כדי  זאת בכל בלבד, ראשון פסוק  אלא
להפסיק  החכמים הצריכוהו עראי " כ"קריאת נראית

הרי "ף ). בשם (כסף ֿמשנה ולקרוא. פועלים 18)ממלאכתו
משום  בקריאתם שיש אע "פ  אחרים, במלאכת העוסקים
בעליהם. למלאכת משועבדים והם מלאכה, ביטול

עצמו.19) במלאכת שעוסק  זה דעתו 20)אפילו ואין
יפול. שמא הוא מפחד שהרי  כלֿכך, עליו מיושבת

(שם).21) ולקרוא למטה לירד החכמים הטריחוהו ולא
אלא  במלאכה, עוסק  שאינו הבית "בעל מנוח : הרב  וכתב 

וקורא". למטה יורד - בעבודה לזרום פועליו על עומד

.‰Œ˙‡È˜ ÔÓÊ ÚÈb‰Â ‰Bz „eÓÏ˙a ˜ÒBÚ ‰È‰»»≈¿«¿»¿ƒƒ«¿«¿ƒ«
‡B˜Â ˜ÒBt  ÚÓL‰È‰ .‰ÈÁ‡Ïe ‰ÈÙÏ CÓe ¿«≈¿≈¿»≈¿»∆»¿«¬∆»»»

˜ÒÙÈ ‡Ï  ÌÈa ÈÎˆa ˜ÒBÚÔ‰È˜ÒÚ Ó‚È ‡l‡ , ≈¿»¿≈«ƒ…ƒ¿…∆»ƒ¿…ƒ¿≈∆
˙B˜Ï ˙Ú ‡L Ì‡ ,‡˜ÈÂ. ¿ƒ¿»ƒƒ¿«≈ƒ¿

שקריאתֿשמע 22) יא.), וקודמת (שבת קבוע , זמן לה יש
מצוותה  היום כל אלא קבוע , זמן לה שאין תורה לתלמוד
קריאתֿשמע  הקורא "גדול י :): (ברכות אמרו וכן היא,

בתורה". מהעוסק  יותר במצוה 23)בעונתה, עוסק  שהרי 
על  יא.) (ברכות אמרו וכן מקריאתֿשמע , ופטור הוא,
חייב  אתה (הפרטית) שלך בלכת בדרך" "ובלכתך הפסוק :
הרבה  (לחםֿמשנה). מצוה בדרך בלכתך ולא שמע  לקרות
ויפה  זו, להלכה ישיר מקור למצוא הרמב "ם מפרשי  נתלבטו
(אדר"ת), תאומים רבינוביץ  דוד אליהו ר' הגאון הראה
ברבי "מעשה פ "א): (ברכות בתוספתא מפורשים שהדברים
מפני קראו ולא קריאתֿשמע  זמן והגיע  אליעזר, ורבי  עקיבא

וכו'. היו" ציבור בצרכי  שאפילו 24)שעסוקים משמע 
יפסיק  לא ציבור, בצרכי  עוסק  בעודו קריאתֿשמע  זמן יעבור

(כסף ֿמשנה).

.Â‰ÏÈÎ‡a ˜ÒBÚ ‰È‰B‡ ,ıÁÓa ‰È‰L B‡ , »»≈«¬ƒ»∆»»¿∆¿»
˙tÒ˙a ˜ÒBÚ ‰È‰L˙BBÚa Ct‰Ó ‰È‰L B‡ ,, ∆»»≈¿ƒ¿…∆∆»»¿«≈¿

ÔÈ„a ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰L B‡‡B˜ CkŒÁ‡Â ,ÓBb  ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿««»≈
ÚÓLŒ˙‡È˜ÔÓÊ ÚÈ ‡nL ‡È˙Ó ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ«¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈∆»«¬…¿«

ÁaLÓ ‰Ê È‰  ‡˜Â ˜ÒÙe ‰‡È˜. ¿ƒ»»«¿»»¬≈∆¿À»

קריאתֿשמע .25) זמן קודם בהיתר, באכילתו שהתחיל
שערו.26) כתיקונם.27)בגילוח  עובדו אם לבדוק 
בדין.28) היושבים שהות 29)דיינים יש ועדיין הואיל

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



קעג                 
         

הדבר  וטעם לח .). (סוכה להפסיק  מחוייב  אינו לקרוא,
בדברי ואילו פוסק , אינו וכו' ותספורת רחיצה שבאכילה,
שהמפסיק  משום - ה"ד) (לעיל וקורא? פוסק  הוא תורה
שגם  גמור, הפסק  הפסקו אין לקריאתֿשמע  תורה מתלמוד
באכילה  העוסק  אבל היא; תורה תלמוד בכלל קריאתֿשמע 

יפסיק  והוא בה, זה וכיוצא הרי  לקריאתֿשמע , מאכילה
(כסף ֿמשנה). ממש שם.30)הפסק  סוכה,

.ÊÏaËÏ „iL ÈÓ˙Bqk˙‰Ïe ˙BÏÚÏ ÏBÎÈ Ì‡  ƒ∆»«ƒ¿…ƒ»«¬¿ƒ¿«
‰nÁ‰ ızL Ì„˜‰È‰ Ì‡Â .‡˜ÈÂ ‰qk˙ÈÂ ‰ÏÚÈ , …∆∆»≈««»«¬∆¿ƒ¿«∆¿ƒ¿»¿ƒ»»

‰qk˙È  ‡˜iL Ì„˜ ‰nÁ‰ ız ‡nL ‡È˙Óƒ¿»≈∆»»≈««»…∆∆ƒ¿»ƒ¿«∆
‡Ï ,‰qk˙È ‡ÏÂ .‡˜ÈÂ Ô‰a „ÓBÚ ‡e‰L ÌÈna««ƒ∆≈»∆¿ƒ¿»¿…ƒ¿«∆…

ÔÁÈL ÌÈÚ‰ ÌÈÓ‰Ln‰ ÈÓ ‡ÏÂ ,Ú‡ÏÂ , ¿«ƒ»»ƒ∆≈»«¿…¿≈«ƒ¿»¿…
ÌÈÏeÏˆ ÌÈÓtÓ ,Ô‰a ˙È‡ B˙ÂÚL ÈÏ‡ . ¿«ƒ¿ƒƒ¿≈∆∆¿»ƒ¿≈»∆¬»

ÔÈeÎÚ ÌÈÓa ‡e‰ ‰qk˙Ó‡B˜Â ,Ú ÔÁÈ ÔÈ‡L , ƒ¿«∆««ƒ¬ƒ∆≈≈»«¿≈
.BÓB˜Óƒ¿

ותיקין 32)מטומאתו.31) שמע ֿשל קריאת זמן שהוא
ובביאורנו). הי "א פ "א לעיל לקרוא 33)(ראה שאסור

וחכמינו  בזיון, משום רע  ריח  שיש במקום תורה דברי 
ה' דבר "כי  הפסוק : את כן העושה על קראו כד:) (ברכות

בהם 34)בזה". ששורים וקנבוס מים רע .פשתן וריחם
ושקופים.35) בך 36)זכים יראה "ולא אמרה והתורה

טו). כג, (דברים מאחריך" ושב  דבר שאינם 37)ערות
כה:). (ברכות צלולים

.ÁÊÓÈ ‡Ï ,ÚÓL ˙‡È˜ ‡Bw‰‡ÏÂ ÂÈÈÚa «≈¿ƒ«¿«…ƒ¿…¿≈»¿…
ÂÈ˙BÚaˆ‡a ‰‡È ‡ÏÂ ,ÂÈ˙ÙNa ı˜È‡lL È„k , ƒ¿…ƒ¿»»¿…≈¿∆¿∆¿¿»¿≈∆…

ÈtŒÏÚŒÛ‡  ÔÎ ‰NÚ Ì‡Â .È‡Ú B˙‡È˜ ‰È‰ƒ̇¿∆¿ƒ»¬«¿ƒ»»≈««ƒ
‰p‚Ó ‰Ê È‰ ,B˙BÁ È„È ‡ˆiLÚÈÓL‰Ï CÈˆÂ . ∆»»¿≈»¬≈∆¿À∆¿»ƒ¿«¿ƒ«

.‡ˆÈ  BÊ‡Ï ÚÈÓL‰ ‡Ï Ì‡Â .‡B˜ ‡e‰Lk BÊ‡Ï¿»¿¿∆≈¿ƒ…ƒ¿ƒ«¿»¿»»
‡ˆÈ  ˜c˜„ ‡Ï Ì‡Â ;ÂÈ˙Bi˙B‡a ˜c˜„Ï CÈˆÂ. ¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ»¿ƒ…ƒ¿≈»»

הקריאה.38) מענין שלא אחר דבר לצורך שהוא רמז
על 39) נופל שזה אלא הן, אחת לשון "וכולן יט : יומא

קורץ  יג): ו, (משלי  שנאמר האצבעות, על נופל וזה העינים,
שם). רש"י  (לשון באצבעותיו" מורה ברגליו, מולל בעיניו

כב ):40) מג, (ישעיה אומר הכתוב  עליו כן, העושה ועל
אלי ,‡È˙Â"ולא בקריאתך מכוין אינך כלומר: יעקב ", קראת

ולא  (תדירי  קבע  אותם עשה בם" "ודברת אומר והכתוב 
שם). (יומא, וטפל) (מקרי  ארעי  תעשם ואל מקרי )

(41 ֿ (כסף  בלבו שיקרא לא בשפתיו, קריאתו שיחתוך
מה  לאזנך השמע  - ישראל" "שמע  שנאמר משום משנה),

טו.). (ברכות מפיך מוציא טו:42)שאתה ברכות

.Ë˜ÊÁ‰ ‰tÈ ‡lL ÓLÈ ?˜c˜„È „ˆÈk‡ÏÂ , ≈«¿«¿≈ƒ¿…∆…¿«∆∆»»¿…
‰Ù‰ ˜fÁÈ„p‰ ÁÈÈ ‡ÏÂ ;Áp‰ „ÈÈ ‡ÏÂ ,. ¿«≈»»∆¿…»ƒ««»¿…»ƒ«»

CÎÈÙÏÈzL Ïk ÔÈa ,ÌÈ˜c‰ ÔÈa ÁÂ ÔzÏ CÈˆ ¿ƒ»»ƒƒ≈∆«≈«¿≈ƒ≈»¿≈
˙Á‡‰Â ‰z ÛBÒ Ô‰Ó ˙Á‡L ,˙BÓBc‰ ˙Bi˙B‡ƒ«∆««≈∆≈»¿»«∆∆
‡B˜  'EÏ ÏÎa' ÔB‚k ;dÏ ‰ÎeÓq‰ ‰z ˙lÁz¿ƒ«≈»«¿»»¿¿»¿»¿≈
ÔÎÂ ;"EÏ" ‡B˜Â ÊBÁÂ ,‰‰BLÂ "ÏÎa"¿»¿∆¿≈¿≈¿»¿¿≈

'ÏÈ˙t Ûk‰' ;'‰‰Ó Ìz„‡Â'Ô"ÈÊ ‡Ï CÈˆÂ . «¬«¿∆¿≈»«»»¿ƒ¿»ƒ¿»≈«ƒ

'ekÊz' ÏL,'„Á‡' ÏL ˙"Ï„a CÈ‡‰Ï CÈˆÂ . ∆ƒ¿¿¿»ƒ¿«¬ƒ¿»∆∆∆»
˙BÁe Úa‡e ı‡e ÌÈÓMa e‰ÎÈÏÓiL È„k. ¿≈∆«¿ƒ≈«»«ƒ»»∆¿«¿«

ÓB‡k ‡‰È ‡lL È„k ,˙"ÈÁa ÛËÁÈ ‡lL CÈˆÂ¿»ƒ∆…«¬…¿≈¿≈∆…¿≈¿≈
"„Á È‡". ƒ«

כגון:43) כרפויה, הדגושה האות את יבטא שלא הדגוש.
"ּב"שדך. במקום ּב"ב "יתך.44)"ב "שדך במקום ּב"ּב"יתך

במקום 45) ֿ לבב כגון: נח , כשהוא שואֿנע  יבטא ְְָשלא
. במקום 46)לב ֿב ואהֿב ּת כגון: כשואֿנע , שואֿנח  ְְְַָָָ

א' לשואֿנע : סימן נתן בחור אליהו ר' והמדקדק  ְְַָָואהב ּֿת.
אלה: אופנים בחמשה נע  הוא השוא כלומר: ה', ד' ג' ב '
שני - ב  דברים. שלמה, שבמילה: הראשונה באות - ְְָֹא
,ּבׁשכּב מ ׁשּפטי , כגון: המילה, באמצע  רצופים ְְְְְִֵָשואים
כגון: גדולה, תנועה אחרי  גדולה, - ג נע . הוא השני  השוא
- ה הּברכה. ידּברּו, דגושה, אות - ד ּכתבה. ְְְְִַַָָָָשֹומרים,
וזולת  קללת; רננת, כגון: דומות, אותיות שתי  ְְִִַַהדומות,

א  וב "מגן נח . הוא השוא יג)אלה, ס "ק  ס "א (או"ח  ברהם"
הנקודות  אלה כל ח ֹותם" "ּפי ּתּוחי  גדולה לתנועה סימן ִֵָנתן
(מגדל  אחרים מפרשים ולדעת קטנות. הן והיתר גדולות, הן

ונד" "נח  רבינו בדברי  הכוונה ועוד) ‡Â˙עוז, ÏÎ ÏÚ נחה
של  הלמ "ד לבבך" "בכל כגון: להיפך, וכן יניעה שלא
של  והלמ "ד המילה, בסוף  היא שכן נחה, היא  "בכל"
הוא  הרי  "בכל" של הלמ "ד את יניע  ואם נדה, היא "לבבך"
לבבך", "בכה כאומר ויראה "לבבך", של בלמ "ד מבליעה

להיפך. ולהבחין 47)וכן באותיותיה, לדקדק  וצריך הואיל
לנח . נע  הפסוק :48)בין על חז"ל וסמכו . טו: ברכות

הדבקים. בין ריוח  שיתן תם, למודך שיהא "ולמדתם"
"וחרה  בין ריוח  ליתן שצריך הוסיף : סא) (או"ח  וב 'טור'
להקפיד  צריך וכן "וחרף ". כקורא נראה יהא שלא אף "
מילה  אחרי  הבאה באל"ף  המתחילה מילה בכל להפסיק 
נראה  יהא שלא אותם" "ולמדתם כגון: במ "ם, המסיימת
ועוד. אותם", "וראיתם את" "ושמתם וכן "מותם", כקורא

כקורא 49) נראה יהא שלא ה"ד. פ "ב , ברכות ירושלמי 
בניגוד  ושכר, פרס  לקבל עלֿמנת ה' את שתעבדו "תשכרו"

מ "ג). (פ "א, באבות חכמינו כל 50)לדברי  יג: ברכות
ושנותיו. ימיו לו מאריכים באחד, הוא 51)המאריך שאם

"אי ֿחד" כאומר הוא הרי  באל"ף , ומאריך בחי "ת מקצר
הרי באל"ף , גם חוטף  הוא ואם שנים; אלא חד אינו כלומר

(כסף ֿמשנה). שהיא מילה שום אומר אינו

.ÈdÈÓ ‰È‰iL ÔBLÏ ÏÎa 'ÚÓL' ˙‡ Ì„‡ ‡B˜. ≈»»∆¿«¿»»∆ƒ¿∆¿ƒ»
LeaL ÈcÓ ‰f‰Ï CÈˆ ,ÔBLÏ ÏÎa ‡Bw‰Â¿«≈¿»»»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ¿≈ƒ

ÔBLl‰ B˙B‡a ˜c˜„Óe ;ÔBLl‰ B˙B‡aLBÓk ∆¿«»¿«¿≈¿«»¿
.L„w‰ ÔBLÏa ˜c˜„nL∆¿«¿≈ƒ¿«…∆

שומע .52) שאתה לשון בכל "שמע " שנאמר יג., ברכות
לתוכן 53) שיתאימו ונכונים, אמיתיים בביטויים שישתמש

שאינם  בביטויים ישתמש ולא בעברית, שמע " "קריאת
שמע " "קריאת תוכן של הנכונה המשמעות את הולמים

(כסף ֿמשנה).

.‡ÈÓÏ ‡Bw‰ÚÙ‡ˆÈ ‡Ï ÌÈc ‰na . «≈¿«¿≈«…»»«∆¿»ƒ
‰Lt ÌÈc˜‰ Ì‡ Ï‡ ;ÌÈ˜eÒt‰ „Òa ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿≈∆«¿ƒ¬»ƒƒ¿ƒ»»»
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È‡M BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ‰LÙÏÓB‡ È‡ , ¿»»»««ƒ∆≈««¬ƒ≈
‰Bza dÏ ‰ÎeÓÒ dÈ‡L ÈÙÏ ,‡ˆiL,˜eÒt ‡˜ . ∆»»¿ƒ∆≈»¿»»«»»»»

‰lÓ ‡˜ .‰p‚Ó ‰Ê È‰  ‰iL ÌÚt B‡˜e ÊÁÂ¿»«¿»««¿ƒ»¬≈∆¿À∆»»ƒ»
ÔÈ˜zLÓ  "ÚÓL ÚÓL" ‡wL ÔB‚k ,dÏÙÎe ˙Á‡««¿»»¿∆»»¿«¿«¿«¿ƒ

B˙B‡.

למוקדם.54) המאוחר הפסוק  לקרוא שמקדים הפוך, בסדר
ע "א.55) טו, להקדים 56)ברכות צריך שלכתחילה

שמוע " אם ל"והיה שמים, מלכות קבלת בו שיש "שמע "
ה"ב ). (פ "א, לעיל וכמבואר המצוות, קבלת בו שיש

סדורות 57) ואינן מזו, זו רחוקות הן בתורה מקומן לפי  שגם
בתורה  קודמת "ציצית" פרשת שהרי  קריאתנו, סדר כפי 

האחרונה. היא קריאתנו ובסדר לג:)58)לכולן, (ברכות
הן. רשויות שתי  וכאילו מלכיות, שתי  עליו כמקבל שנראה
משתקין  אין אבל מגונה, אלא אינו שלם, פסוק  הכופל ברם

מלכויות  שתי  עליו למקבל דומה זה שאין אלא אותו;
פ "ה, (ברכות ובירושלמי  שם). רש"י  (ע "פ  בעלמא למתלוצץ 

אמרו: אבל ה"ג) בציבור, אלא אמורים הללו הדברים "אין
שקורא  "אע "פ  מעיר: והכסף ֿמשנה הם". תחנונים - ביחיד
לכוין  יותר עדיף  זאת בכל מגונה", זה הרי  - וכופלו פסוק 
אם  אותה ולכפול כתיקונה קריאתֿשמע  מצות ולקיים לבו
"מגונה". יקרא אם לנו איכפת ולא הראשונה, בפעם כיון לא
ביום  פעמים שבע  האלהים" הוא "ה' אומרים שאנו ומה
הוא, כשר מנהג רבה) (הושענא הערבה וביום הכיפורים
וגם  רקיעים, משבעה למעלה שדר ה', את שמשבחים
(תוספות  פעמיים זה פסוק  נכפל לט ) יח , (מלכיםֿא, במקרא

יב ). סעיף  סא, סימן או"ח  ושו"ע  לד, ברכות

.ÈÔÈ‚eÒ d‡˜‚eÒ ÔÈa ‰‰L elÙ‡ ;‡ˆÈ  ¿»»≈ƒ»»¬ƒ»»≈≈
dlk ˙‡ Ó‚Ï È„k ‚eÒÏÏÚ ‡˜iL ‡e‰Â ;‡ˆÈ , ¿≈¿≈ƒ¿…∆À»»»¿∆ƒ¿»«

‡ÏÂ Ú BÈ‡L ÈÓ ‡e‰Â ,ÌÓ˙Ó d‡˜ .„q‰«≈∆¿»»ƒ¿«¿≈¿ƒ∆≈≈¿…
‡ˆÈ  ‰La Ìc˜eÒÙa Ú ‰È‰iL „Ïe ; ƒ¿»¿≈»»»ƒ¿«∆ƒ¿∆≈¿»

ÔBL‡. ƒ

וחוזר 59) ושוהה, מעט  קורא כלומר: הפסקות, בהפסקות
מ "ב ). פ "ב , מגילה (רע "ב , ושוהה מעט  ברכות 60)וקורא

לד: ר"ה יג:61)כד: בכוונה,62)ברכות שיקראנו כדי 
(ה"ג). לעיל וכמבואר

.‚ÈÊBÁ  ‡˜ ‡Ï ˜ÙÒ ÚÓLŒ˙‡È˜ ‡˜ ˜ÙÒ»≈»»¿ƒ«¿«»≈…»»≈
‡B˜ÂÓe ,‰ÈÁ‡Ïe ‰ÈÙÏ CÚ„È Ì‡ Ï‡ . ¿≈¿»≈¿»∆»¿«¬∆»¬»ƒ»«

‡Ï B‡ ‰ÈÁ‡Ïe ‰ÈÙÏ Ca Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ,‡wL∆»»¿ƒ¿«≈ƒ≈«¿»∆»¿«¬∆»…
ÊBÁ BÈ‡  C‰ÚËÂ ‡˜ .CÓeÊÁÈ  ≈«≈≈¿»≈»»¿»»«¬…

‰ÚhL ÌB˜nÏ,‰LÙÏ ‰Lt ÔÈa epnÓ ÌÏÚ . «»∆»»∆¿«ƒ∆≈»»»¿»»»
CÈˆ BÊŒÈ‡Â ÌÈÏL‰ ‰Lt BÊŒÈ‡ Ú„BÈ BÈ‡Â¿≈≈«≈»»»ƒ¿ƒ¿≈»ƒ

ÏÈÁ˙‰Ïz‰‡Â' ‡e‰L ,‰BL‡ ‰LÙÏ ÊBÁ  ¿«¿ƒ≈¿»»»ƒ»∆¿»«¿»
'B‚Â EÈ‰Ï‡ '‰ ˙‡. ≈¡…∆¿

היא.63) התורה מן קריאתֿשמע  שמצות מפני  כא. ברכות
הספק . מידי  לצאת ולקרוא לחזור עליו אע "פ 64)לפיכך

חוזר  זאת בכל סופרים, מדברי  אלא אינן עצמן שהברכות
שחייב  שכל מתחילה, החכמים תקנת היתה כך כי  ומברך,

הרשב "א  (תשובת ברכותיה עם קוראה שמע , את לקרוא
בכסף ֿמשנה). הובאה ש"ך, אינן 65)סימן הברכות כי 

בדבר  מספק  ומברכים חוזרים ואין סופרים מדברי  אלא
הת  מן הי "ב ).שאינו פ "ח , ברכות הל' לקמן (ראה ורה

אחת.66) מילה על אפילו או אחד, פסוק  על שדילג
זה 67) הרי  הלאה, יקרא לא שאם הסדר, על ויקרא ויגמור

למפרע  יצא.כקורא שלא את 68), לקרוא שהתחיל שיודע 
הספיק  מה יודע  ואינו הספק , במקום עצמו ומוצא שמע ,

קרא. לא עדיין ומה להשלים, הראשון 69)כבר ההפסק  כי 
לפסוק  הנמשך ועד" "לעולם בין הוא בקריאתֿשמע 
שהוא  "ואהבת" ובין שמים, מלכות קבלת שענינו "שמע ",

סד). סי ' או"ח  ב "י  וראה טז, (ברכות חדש ענין

.„È ˜Òt ÔÎÈ‰Ï Ú„BÈ BÈ‡Â ˜t‰ ÚˆÓ‡a ‰ÚË»»¿∆¿««∆∆¿≈≈«¿≈»»«
˜t‰ L‡Ï ÊBÁBÈ‡Â ,'Ìz˙Îe' ‡B˜ ‰È‰ . ≈¿…«∆∆»»≈¿«¿»¿≈

'Ìz˙Îe'a B‡ 'ÚÓL' ÏL 'Ìz˙Îe'a ‡e‰ Ì‡ Ú„BÈ≈«ƒ¿¿«¿»∆¿«¿¿«¿»
.'ÚÓL' ÏL 'Ìz˙Îe'Ï ÊBÁ  'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â'aL∆¿¿»»ƒ»…«≈¿¿«¿»∆¿«
 'ÌÎÈÓÈ eaÈ ÔÚÓÏ' ‡wL Á‡ BÏ ˜tzÒ Ì‡Â¿ƒƒ¿«≈««∆»»¿««ƒ¿¿≈∆

CÏB‰ ‡e‰ BBLÏ Ïb‰ ÏÚL ,ÊBÁ BÈ‡. ≈≈∆«∆¿≈¿≈

מהפרק ;70) פסוק  איזה קרא אם יודע  שאינו ודוקא שם.
טעה  ואח "כ שנים, או אחד פסוק  שקרא לו ברי  אם אבל
שדילג  ממקום אלא להתחיל צריך אינו - פסוק  איזה ודילג

(כסף ֿמשנה). "וקשרתם"71)בלבד בין אבל שם. ברכות,
אי שמוע ", אם "והיה של "וקשרתם" לבין "שמע ", של
והשני וקשרּתם, בקמ "ץ  שהראשון להסתפק , לו ָאפשר
מהר"ל  בשם ס "ד סימן או"ח  (ט "ז וקשרּתם ֶבסגו"ל

מפראג).

.ÂËÌÈÁ‡ B eÚ‚Ù B‡ ,ÌÈÁ‡a Ú‚Ùe ‡B˜ ‰È‰»»≈»««¬≈ƒ»¿¬≈ƒ
Ï‡BLÂ ÏÈÁ˙Óe ,˜ÒBt ,˜ÙÏ ˜t ÔÈa ‰È‰ Ì‡ ƒ»»≈∆∆¿∆∆≈«¿ƒ¿≈

ÌBÏLÂÈ‡a Ú‚tL ÔB‚k ;B„BÎa iÁ ‡e‰L ÈÓ ¿ƒ∆«»ƒ¿¿∆»«¿»ƒ
ÈLÓe ;‰ÓÎÁa epnÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ B‡ Ba B‡«ƒ∆»ƒ∆¿»¿»≈ƒ

BÏL BÏ Ô˙pL Ì„‡ ÏÎÏ ÌBÏLÌ. »¿»»»∆»«»

לו 72) שמותר לומר צריך ואין בשלומם, לשאול מקדים
שלום. לו לומר הקדימו הם אם להתחיל 73)להשיב  אבל

יג:). (ברכות לו אסור - שלום בשאילת

.ÊË˜ÒBÙ BÈ‡  ‰Lt‰ ÚˆÓ‡a ‡B˜ ‰È‰»»≈¿∆¿««»»»≈≈
‡È˙Ó ‡e‰L ÈÓ ÌBÏLa ‡l‡ Ï‡LÏ ÏÈÁ˙Óe«¿ƒƒ¿…∆»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»≈

epnÓÒp‡ B‡ CÏÓ ÔB‚k ,ÈÓ Ï‡ .Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ƒ∆¿∆∆«»¿«≈»∆¬»ƒ
BÏ Ô˙ Ì‡  Ba B‡ ÂÈ‡ ÔB‚k ,B„BÎa iÁ ‡e‰L∆«»ƒ¿¿»ƒ«ƒ»«

.ÌBÏL BÏ ÈLÓe ˜ÒBt ,‰lÁz ÌBÏL»¿ƒ»≈≈ƒ»

ראשון 74) מפסוק  חוץ  הפסוק , באמצע  ואפילו שם.
הסכנה  מפני  לא אם מפסיק , שאינו שבקריאתֿשמע 
לקדושה  לקדיש, ובנוגע  ה"א). פ "ב , ברכות (ירושלמי 
אפילו  להפסיק  לו שמותר הפוסקים, הסכימו ולברכו,
מפני שמפסיק  ממה גרוע  זה אין שהרי  הפסוק , באמצע 
ג). סעיף  סו סימן או"ח  (שו"ע  הכבוד מפני  ומשיב  היראה
להפסיק  ראוי  "אין אומר: בתשובותיו, שרבינו להעיר וכדאי 
עוסק  שהוא לפי  - הברכות באחת אפי ' דבר, בשום ביניהם

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



קעה                 
         

(תשו' אחרת" מצוה בעד ממנה יפסיק  ולמה במצוה,
לא). סי ' פריימן הוצ ' רק 75)הרמב "ם ולא חמסן.

לו  מותר שיצערנו, מתיירא אפי ' אלא שיהרגנו, שמתיירא
(כסף ֿמשנה). להפסיק 

.ÊÈ‰BL‡ ‰Îa ÔÈa :ÌÈ˜t‰ ÔÈa Ô‰ eÏ‡Â¿≈≈≈«¿»ƒ≈¿»»ƒ»
‰iLÏÌ‡ ‰È‰Â'Ï 'ÚÓL' ÔÈa ;'ÚÓL'Ï ‰iL ÔÈa ; ƒ¿ƒ»≈¿ƒ»ƒ¿«≈¿«ƒ¿»»ƒ

ÌÈ˜t‰ ÔÈa .'Ó‡iÂ'Ï 'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ÔÈa ;'ÚÓL»…«≈¿»»ƒ»…«¿«…∆≈«¿»ƒ
.Ì„‡ ÏÎÏ ÌBÏL ÈLÓe ,„Bk‰ ÈtÓ Ï‡BL ,el‡‰»≈≈ƒ¿≈«»≈ƒ»¿»»»
ÚˆÓ‡k ‰Ê È‰  'ÈvÈÂ ˙Ó‡'Ï 'Ó‡iÂ' ÔÈa Ï‡¬»≈«…∆∆¡∆¿«ƒ¬≈∆¿∆¿«

˜ÈÒÙÈ ‡ÏÂ ,˜t‰‰‡i‰ ÈtÓ Ï‡LÏ ‡l‡ «∆∆¿…«¿ƒ∆»ƒ¿…ƒ¿≈«ƒ¿»
.„Bk‰ ÈtÓ ÈL‰Ïe¿»ƒƒ¿≈«»

במוספנו 76) ראה עולם". ל"אהבת המאורות" "יוצר בין
רבינו". אלהים 77)"תשובות וה' י ) י , (ירמיה כתוב  שכן

ה'אמת, "אני  ויאמר: פרשת סוף  בין מפסיקים אין לפיכך
יד:). (ברכות ויציב  לאמת אלהיכם"

ה'תשע"ט  תשרי י"ב שישי יום 

    
להפריש 1) לו נזדמן אם בהם; קוראים שאין המקומות

איזה  כנגד מפרישו; כיצד המרחץ  בבית האסור מדבר חבירו
לקרות. אסור ערווה

.‡ÂÈ„È ıÁB ,ÚÓL ˙‡ ‡Bw‰2.‡˜iL Ì„˜ ÌÈÓa «≈∆¿«≈»»¿«ƒ…∆∆ƒ¿»
 ‡˜iL Ì„˜ ÌÈÓ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,d˙‡È˜ ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«¿ƒ»»¿…»»«ƒ…∆∆ƒ¿»
ÂÈ„È Áp˜Ó ‡l‡ ,ÌÈÓ LwÏ CÏÈÂ d˙‡È˜ Á‡È ‡Ï…¿«≈¿ƒ»»¿≈≈¿«≈«ƒ∆»¿«≈«»»

Bˆ B‡ ÙÚa3‰B˜ B‡4‡B˜Â Ô‰ ‡ˆBiÎÂ5. ¿»»ƒ¿¿»¿«≈»∆¿≈

עליו 2) מצוה - מלוכלכות ידיו שאין פי  על אף  טו.) ברכות
במקומות  נגעו ושמא הן, עסקניות ידיים שכן לרחצן,
על  זו רחיצה סמכו וחז"ל מזוהם; בדבר או בגוף , המכוסים
(תהילים  ה' מזבחך את ואסובבה כפי , בנקיון ארחץ  הפסוק :

ו). בתנ"ך 3)כו, ונמצא ל"צור", נרדף  שם והוא אבן,
ט ). ט , עמוס  יג; יז, ממנו 4)(שמואלֿב  שעושים העץ 

(הערוך). כתוב 5)התקרה לא כי  מעכבים, המים ואין
מנקה  שהוא דבר בכל - כפי  בנקיון ארחץ  אלא במים ארחץ 
לקמן  (ראה לתפילה ידיים נטילת ולעניין שם). (ברכות

ד). הלכה ד, פרק  תפילה הלכות

.‡qk‰Œ˙Èa ‡ÏÂ ıÁn‰Œ˙Èa ‡Ï ÔÈB˜ ÔÈ‡6, ≈ƒ…¿≈«∆¿»¿…¿≈«ƒ≈
‡ÏÂ ˙Bw‰Œ˙Èa ‡ÏÂ ;‰‡Bˆ Ba ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»¿…¿≈«¿»¿…

˙n‰ „ˆa7w‰ ÔÓ ˙Bn‡ Úa‡ ˜ÈÁ‰ Ì‡Â .BÓˆÚ ¿««≈«¿¿ƒƒ¿ƒ«¿««ƒ«∆∆
˙B˜Ï zÓ  ˙n‰ ÔÓ B‡8ÌB˜Óa ‡wL ÈÓ ÏÎÂ . ƒ«≈À»ƒ¿¿»ƒ∆»»¿»

‡B˜Â ÊBÁ  Ba ÔÈB˜ ÔÈ‡L9. ∆≈ƒ≈¿≈

בקרב 6) מתהלך אלוקיך ה' "כי  שכתוב : לפי  כו.) (ברכות
אלה  ומקומות טו), כג, (דברים קדוש" מחניך והיה מחניך...
קדוש". "מחניך בהם קורא אתה אין הם, שמזוהמים

עושהו"7) חרף  לרש "לועג שנאמר: משום יח .) (ברכות
למתים, לועג כאילו הקברות בבית והקורא ה), יז, (משלי 

לקרוא. יכולים על 9)(שם).8)שאינם שעבר כיוון
כדי שוגג, היה ואפילו ולקרוא, לחזור קנסוהו חכמים דברי 

כב :): (ברכות אמרו וכן (כסף ֿמשנה). אחרת בפעם שייזהר
פי על אף  במקומו), צואה ומצא (שהתפלל וחטא "הואיל

תועבה". תפילתו שהתפלל,

.‚Ba LnzL ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÔÎe‰L L„Á‰ ‡qk‰Œ˙Èa≈«ƒ≈∆»»∆««¬«ƒ…ƒ¿«≈
BÎB˙ ‡Ï Ï‡ ,Bc‚Ï ÚÓLŒ˙‡È˜ ˙B˜Ï zÓ 10. À»ƒ¿¿ƒ«¿«¿∆¿¬»…¿

L„Á‰ ıÁÓ11BÎB˙a ˙B˜Ï zÓ ,12ÈL eÈ‰ . ∆¿»∆»»À»ƒ¿¿»¿≈
:ÈM‰ ÏÚ Ó‡Â ,‡qk‰ ˙ÈÏ Ì‰Ó „Á‡ ÔnÊ ;ÌÈz»ƒƒ≈∆»≈∆¿≈«ƒ≈¿»«««≈ƒ

CÎÏ BÈÓÊ‰ Ì‡ ˜ÙÒ ÈM‰ È‰  '‰ÊÂ'13‡Ï Ì‡14. ¿∆¬≈«≈ƒ»≈ƒƒ¿ƒ¿»ƒ…
‰lÁzÎÏ Ba ÔÈB˜ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ15‡ˆÈ  ‡˜ Ì‡Â ;16. ¿ƒ»≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»»»»

ÔÈ‡B˜ ÔÈ‡Â ,ÔÈnÊÓ Ì‰ÈL È‰  '‰Ê Ìb' :Ó‡»««∆¬≈¿≈∆¿À»ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈ„ÓBÚ Ì„‡ŒÈaL ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,ıÁn‰ ˆÁ .Ô‰»∆¬««∆¿»¿«»∆¿≈»»¿ƒ

ÚÓLŒ˙‡È˜ Ba ˙B˜Ï zÓ  ÔÈLeÏ Ba17. ¿ƒÀ»ƒ¿¿ƒ«¿«

פוסלתו 10) כסא לבית המקום את שהזמין ההזמנה שעצם
ב ; עמוד י  דף  (שבת ומאוס  מגונה ושמו הואיל בו, מלקרות

א). עמוד כו דף  מעולם.11)ברכות אדם בו רחץ  שלא
אינו 12) שמו וגם מעולם, זוהמא בו הייתה ולא הואיל

(שם). כך כל הכסא.13)מגונה אפשר 14)לבית כי 
א), עמוד ז דף  (נדרים אחר לתשמיש "וזה" לומר שהתכוון
התלמוד  בלשון נקרא צרכו כל מבואר שאינו כזה ודיבור

"יד  אלא (שם) הכלי  עיקר אינה הכלי  שיד כשם כי  ,"
אלא  פירש לא זה אף  עימה, מיטלטל הכלי  כל בה שהאוחז

ממילא. משתמע  והיתר דבריו בית 15)מקצת "יד שמא כי 
הכסא". כבית אינה 16)הכסא גרידא והזמנה הואיל

כלל  כי  הזמנה, בספק  החמירו לא מדרבנן, אלא מועילה
שם). (ר"ן להקל" דרבנן "ספיקא י17)הוא: דף  (שבת

אין  ערומים, שם עומדים אדם בני  שאין מכיוון א) עמוד
מחניך  "והיה בו: קורא ואתה שם, נראית דבר ערוות

קדוש".

.„‡e‰L ÔÈÚ Ïk ‡l‡ ,„Ïa ÚÓLŒ˙‡È˜ ‡ÏÂ¿…¿ƒ«¿«ƒ¿»∆»»ƒ¿»∆
L„w‰ ÈcÓ18Œ˙Èe ıÁn‰Œ˙Èa BÓ‡Ï eÒ‡ , ƒƒ¿≈«…∆»¿»¿¿≈«∆¿»¿≈

,„Ïa BÓ‡Ï ‡ÏÂ .ÏÁ ÔBLÏa BÓ‡ elÙ‡Â ,‡qk‰«ƒ≈«¬ƒ¬»ƒ¿…¿…¿»¿ƒ¿»
‡qk‰Œ˙Èa ‰B˙ŒÈ„a BaÏa ‰‰Ï elÙ‡ ‡l‡∆»¬ƒ¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿≈»¿≈«ƒ≈
LiL ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,˙Ùph‰ ÌB˜Óe ıÁn‰Œ˙Èe¿≈«∆¿»ƒ¿«ƒ…∆¿«»∆∆

eÒ‡  ÌÈÏ‚ŒÈÓe ‰‡Bˆ Ba19. »≈«¿«ƒ»

ותפילה.18) תורה דברי  עמוד 19)כגון: כד  דף  (ברכות
המטונפים, במקומות תורה דברי  הקורא כל שם: אמרו ב )
פסוק  טו פרק  (במדבר בזה" ה' דבר "כי  אומר: הכתוב  עליו
להרהר  איסור שאין משנה, בכסף  הובא הראב "ד, וכתב  לא).
לכוון  כלומר: לכתחילה, אלא אלו במקומות תורה בדברי 
תלמודו  היה אם אבל אסור; - תורה בדברי  וליבו מחשבתו
בזבחים  כמבואר כלום, בכך אין - לאונסו והרהר בפיו שגור
תקמ "ו: סימן חסידים בספר וכתוב  ב ). עמוד קב  (דף 
בבית  החילוניים חשבונותיו לחשב  לאדם ראוי  שלפיכך
והכתוב  תורה, בדברי  בו להרהר יבוא שלא כדי  הכסא,
אמרות  ה' "אמרות ז) פסוק  יב , פרק  (תהילים אומר:

טהור. מקום אלא להם ראוי  ואין טהורות",

.‰L„˜ ÔBLÏa ÔÓ‡Ï zÓ ,ÏÁ ÏL ÌÈc¿»ƒ∆…À»¿»¿»ƒ¿…∆
‡qk‰Œ˙Èa20ÌÈÈepk‰ ÔÎÂ .21'ÔepÁ'Â 'ÌeÁ' ÔB‚k , ¿≈«ƒ≈¿≈«ƒƒ¿«¿«
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קעו                
         

‡qk‰Œ˙Èa ÔÓ‡Ï zÓ  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ 'ÔÓ‡'Â22. ¿∆¡»¿«≈»∆À»¿»¿»¿≈«ƒ≈
ÔÈ‡L ˙BÓM‰ Ô‰Â ,ÌÈ„ÁÈÓ‰ ˙BÓM‰ Ï‡¬»«≈«¿À»ƒ¿≈«≈∆≈»

ÔÈ˜ÁÓ23‡qk‰Œ˙Èa ÔÈkÊ‰Ï eÒ‡ 24Œ˙Èe ƒ¿»ƒ»¿«¿ƒ»¿≈«ƒ≈¿≈
ÔLÈ ıÁn‰25c ÔÓ LÈÙ‰Ï BÏ ÔncÊ Ì‡Â . «∆¿»»»¿ƒƒ¿«≈¿«¿ƒƒ»»

eÒ‡‰26LÈÙÓ  ‡qk‰Œ˙Èa B‡ ıÁn‰Œ˙Èa27, »»¿≈«∆¿»¿≈«ƒ≈«¿ƒ
L„˜ ÈÈÚe L„˜ ÔBLÏa elÙ‡Â28. «¬ƒƒ¿…∆¿ƒ¿¿≈…∆

שלא 20) להחמיר היא חסידות ומידת ב ) עמוד מ  דף  (שבת
הקודש, בלשון חול של דברים אפילו הכסא בבית לומר
אורח  אברהם" ב "מגן הובא תתקצ "ד, סימן חסידים (ספר

ב '). קט  סעיף  פ "ה סימן שמשבחים 21)חיים השמות
המיוחדים  שמותיו ואינם בלבד, הכינוי  דרך על ה' את בהם

ה). הלכה ו פרק  התורה יסודי  הלכות דף 22)(ראה (שבת
ב ). עמוד ואיבדתם 23)י  שנאמר: משום למחקם, שאסור

ושבעה  ד) יב , פרק  (דברים לה'... כן תעשון לא שמם... את
אֿלוה, אֿל, אדנ"י , או: יהו"ה, נמחקים: שאינם הם שמות
התורה  יסודי  הלכות (ראה צב ֿאות, שֿדי , אהי ֿה, אלוקים,

ב ). הלכה ו, כסף 24)פרק  ובעל ב ). עמוד י  דף  (שבת
"שלום" לומר שאסור רבינו הזכיר שלא תמה: משנה
ו, פרק  (שופטים שנאמר משום אלה, במקומות לחבירו
שבת  במסכת כמבואר שלום", ה' לו "ויקרא כד) פסוק 
הסוגיא  כאותה הלכה שאין סובר שרבינו לומר: ויש (שם)?
שכל  א): עמוד י  (דף  בסוטה נאמר שהרי  שבת. שבמסכת
אלא  הקדושֿברוךֿהוא של שמו אינו להימחק  הניתן שם
לה  דף  (שבועות ז"ל חכמינו מנו ולא והואיל שמו; "מעין"
שאינם  השמות אלה בכלל "שלום" השם את א) עמוד
כינוי אלא אינו ש"שלום" אומר אתה כורחך על - נמחקים,
אולם  יהודה). (לחם הכסא בבית לאמרו ומותר בלבד
"אלא") המתחיל דיבור א, עמוד י  דף  (סוטה בתוספות
(דף  בשבועות הברייתא ומסדר נמחק , אינו ש"שלום" כתבו:
אורח  אברהם" ה"מגן פסק  לפיכך ושייר, תנא א) עמוד לה
להזכיר  אסור "שלום" שגם ג), קטן (סעיף  פ "ה סימן חיים

הכסא. בית 25)בבית אבל המרחץ , בית על רק  מוסב 
כמבואר  שמים, שם בו להזכיר אסור חדש אפילו הכסא

ג). (הלכה דבר 26)לעיל שם לעשות רוצה שחבירו כגון
מזה. להרחיקו רוצה והוא במסכת 27)איסור, כמסופר

מאיר  רבי  של בתלמידו "מעשה ב ): עמוד מ  דף  (שבת
הקרקע . להדיח  וביקש (בשבת) המרחץ  לבית אחריו שנכנס 
שברצפה  הגומות ישווה (שמא מדיחין" אין לו: אמר
נמנע  לא המרחץ  בבית שאף  הרי  - חורש) משום ויתחייב 
כדי שבת, בענייני  דין לתלמידו מלהורות מאיר רבי 

מאיסור. עניין 28)להפרישו לתלמידו שהורה מאיר כרבי 
הקודש. ובלשון קודש (דין)

.ÂLiL ÔÓÊa ÔÈÈÊÁÂ ÌÈÏk ˙‡BˆÂ Ì„‡‰ ˙‡Bˆ«»»»¿«¿»ƒ«¬ƒƒƒ¿«∆≈
˙BBÚ ÔÎB˙a29el‡ ÔB‚k Ú dÁÈL ‰‡Bˆ ÏÎÂ ,30 ¿»¿»»∆≈»«¿≈

Ôc‚k ÚÓLŒ˙‡È˜ ˙B˜Ï eÒ‡31ŒÈÓ „‚k ÔÎÂ ; »ƒ¿¿ƒ«¿«¿∆¿»¿≈¿∆∆≈
ÔÈB˜ ,‰Ó‰a ÏL ÌÈÏ‚ŒÈÓ Ï‡ .Ì„‡ ÏL ÌÈÏ‚«¿«ƒ∆»»¬»≈«¿«ƒ∆¿≈»ƒ

Ôc‚k32Ô‚c ˙Èfk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÔË˜ .33È„Îa34 ¿∆¿»»»∆≈»∆¡…««ƒ»»ƒ¿≈
‡Ï ,ÔÈ˜ÈÁÓ ÔÈ‡  Ô‚„ ÈˆÈ ‰LÏLk ÏB„b‰ ÏÎ‡iL∆…««»ƒ¿»≈≈»»≈«¿ƒƒ…

ÂÈÏ‚ ÈnÓ ‡ÏÂ B˙‡BvÓ35. ƒ»¿…ƒ≈«¿»

אותה 29) לתת שנוהגים וחזירים, כלבים צואת על מוסב  זה
אדם  צואת אבל רע ; ריחה ואז עיבודם בשעת  בעורות
שמע  לקרות אסור - עורות בלא אפילו אופן בכל רע  שריחה

(כסף 30)כנגדה. תרנגולין של אדומה צואה כגון:
פרק 31)משנה). שם ירושלמי  א; עמוד כה דף  (ברכות

ה). הלכה איסור 32)ג, להם מצינו ולא רע , ריחם שאין
"מי נאמר: הנ"ל שבירושלמי  משיג: והראב "ד מקום. בשום
ברם, כנגדן". לקרוא אסור הדרך מן שבא חמור של רגליים
חמור". "מגללי  היה רבינו של הירושלמי  שנוסח  נראה
בירושלמי אגב , שלפנינו. בירושלמי  הגירסה היא כן ואמנם
ובלבד  התרנגולים, מצואת "מרחיקים הוסיפו: (שם)
נסתפקו  א) עמוד כה (דף  בברכות והתוספות באדומים",
"ספר  בעל של פירושו ומעניין "אדומים", המלה בפירוש
היו  אדום שבארץ  לפי  אדום, מארץ  - אדומים החרדים":
ב ), עמוד סד (דף  בכתובות כמבואר מאוד, רעות השעורים
וכן  מסרחת, וצואתם שעורים התרנגולים מאכילים והיו

ע "ט ). סימן חיים (אורח  מיני33)בב "ח  לחמשת כולל שם
שועל  שיבולת כוסמין, שעורים, חיטים, והם: תבואה,

הזמן.34)ושיפון. שיעור עמוד 35)בתוך מב  דף  (סוכה
רע . ריחם שאין - והטעם ב ),

.Êdc‚k ˙B˜Ï eÒ‡ ,OÁk ‰LÈ ‰‡Bˆ ‰˙È‰36. »¿»»¿≈»¿∆∆»ƒ¿¿∆¿»
d˜Ê Ì‡L „Ú ,OÁÓ ˙BÈ ‰LÈ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿≈»≈≈∆∆«∆ƒ¿»»

Ct˙z37dc‚k ˙B˜Ï zÓe ,ÙÚk ‡È‰ È‰ 38. ƒ¿»≈¬≈ƒ¿»»À»ƒ¿¿∆¿»
„i‰ ÔÈÈËÓ eÈ‰ Ì‡ :Ú˜w eÚÏpL ÌÈÏ‚ŒÈÓ39 ≈«¿«ƒ∆ƒ¿¿««¿«ƒ»«¿ƒƒ«»

zÓ  Â‡Ï Ì‡Â ;Ôc‚k ˙B˜Ï eÒ‡ 40. »ƒ¿¿∆¿»¿ƒ«À»

עליה 36) צואה שם עדיין כחרס  כבר שנתייבשה פי  על אף 
א). עמוד כה דף  אבל 37)(ברכות רבים. לשברים תישבר

(על  בגלילה שנפרכת פי  על אף  בזריקה, נפרכת  אינה אם
שאם  "עד רבינו: שכתב  וזהו כעפר, נידונית אינה הרגל), ידי 
משנה). (כסף  גלילה ידי  על נפרכת למעט  - וכו' זרקה"

כ"ריח 38) היא הרי  כן, לא שאם רע , ריח  לה שאין ודווקא
(הלכה  בסמוך כמבואר ידו, על לקרוא ואסור עיקר" לו שיש

מנת 39)י "ב ). על "טופח  זו בהרטבה שאין פי  על ואף 
כדי בה אין הנרטבת זו שיד כלומר: (ללחלח ), להטפיח "
כה  דף  (ברכות כנגדם לקרוא אסור - אחרים גם להרטיב 

א). (שם).40)עמוד בקרקע  ניכר שרישומם פי  על אף 

.ÁCkŒÁ‡Â ÌÈÏ‚ŒÈnÓe ‰‡BvÓ Ì„‡ ˜ÈÁÈ ‰nk«»«¿ƒ»»ƒ»ƒ≈«¿«ƒ¿««»
˙Bn‡ Úa‡ ?‡˜È41ÔÓÊa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ƒ¿»«¿«««∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«

ÂÈt „‚k eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;ÂÈcvÓ B‡ ÂÈBÁ‡lÓ Ì‰L∆≈ƒ«¬»ƒƒ»¬»ƒ»¿∆∆»»
CkŒÁ‡Â ,Ô˙B‡ ‰‡È ‡lL „Ú Ô‰Ó ˜ÈÁÓ «¿ƒ≈∆«∆…ƒ¿∆»¿««»

‡˜È42. ƒ¿»

כב :).41) שמתיר 42)(שם שמה להעיר, וראוי  כו.). (שם
אלא  אינו "מצידיו", שהם בזמן אמות ארבע  בהרחקת רבינו
כגון  לפניו, הליכה ידי  על לאחוריו לסלקם לו אפשר כשאי 
כ"לפניו" הם הרי  - כשאפשר אבל לפניו, שוטף  שנהר

משנה). (כסף  עיניו כמלוא מהם להרחיק  וצריך

.ËÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na43˙Èaa Ô‰nÚ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»ƒ»∆««ƒ
Ô‰Ó db ÌB˜Ó ÌL ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;‰ÂL ÌB˜Óa¿»»∆¬»ƒ»»»»»…«≈∆
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קעז                 
         

LBÈ  ÌÈÁÙË ‰NÚ Ì‰Ó CeÓ B‡ ÌÈÁÙË ‰NÚ¬»»¿»ƒ»≈∆¬»»¿»ƒ≈
‡B˜Â ÌB˜n‰ „ˆa44‡e‰Â .Ì‰ÈÈa ˜ÒÙ È‰L ,45, ¿««»¿≈∆¬≈ƒ¿«≈≈∆¿

Ú ÁÈ BÏ ÚÈbÈ ‡lL46‰‡Bv‰ ÏÚ ÈÏk ‰Ùk Ì‡ ÔÎÂ . ∆…«ƒ«≈«»¿≈ƒ»»¿ƒ««»
,˙Èaa BnÚ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ÌÈÏ‚ŒÈÓÈÓ ÏÚ B‡«≈≈«¿«ƒ««ƒ∆≈ƒ««ƒ

ÔÈe˜k el‡ È‰47Ôc‚k ˙B˜Ï zÓe ,48. ¬≈≈ƒ¿ƒÀ»ƒ¿¿∆¿»

מהם.43) להתרחק  אחד 44)שצריך בבית כשהם ואפילו
כה:). (ברכות אחרת כברשות הם הרי  ובלבד.45)עימו,

ממקום 46) רע  ריח  ומריח  בביתו מתפלל כשהוא זה ולפי 
שיעבור  עד ולשהות בתפילתו להפסיק  הוא צריך אחר,

(כסף ֿמשנה). ככתוב :47)הריח  מכוסים, שהם מכיוון
יד). כג, דברים צאתך" את וכיסית בה... "וחפרת

כה:).48) (ברכות

.È ˙ÈÎeÎÊ ÏL ‰vÁÓ ‰‡Bv‰ ÔÈe BÈa ‰È‰»»≈≈«»¿ƒ»∆¿ƒ
zÓ ,˙ÈÎeÎf‰ ÈÁ‡Ó d˙B‡ ‰‡B ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆∆»≈«¬≈«¿ƒÀ»

dcˆa ˙B˜Ï49ÌÈÏ‚ŒÈÓ CB˙Ï ÌÈÓ ˙ÈÚÈ Ô˙ . ƒ¿¿ƒ»»«¿ƒƒ«ƒ¿≈«¿«ƒ
˙Á‡ ÌÚt ÏL50Úa‡ CB˙a Ô‰nÚ ˙B˜Ï zÓ  ∆««««À»ƒ¿ƒ»∆¿«¿«

˙Bn‡51. «

הכתוב :49) כלשון בכיסוי , אלא בראייה תלוי  הדבר שאין
עליה  מכסה הזכוכית מחיצת והרי  - צאתך" את "וכיסית

שם). לעולם.50)(ברכות וכן רביעיות שתי  פעמים ולשתי 
אותם 51) מבטלים הם אין הרגליים, למי  המים קדמו ואפילו

בטל", ראשון "ראשון, אומרים: ואין מרביעית. בפחות
- בנפילתה תיכף  מתבטלת למים, הנופלת טיפה כל כלומר:

(שם). במים רביעית שיעור שיהיה צריך תמיד ÈÚÈ˙אלא
ברש"י ). עו: (שבת וחצי  ביצה כשיעור והיא: הלוג רביעית -
וחצי אצבעים ברום אצבעים על "אצבעים רבינו: ובלשון
דברי פי  על ד, הלכה ט "ו פרק  כפיים נשיאת (הלכות אצבע "
ממלא  - וחצי ? ביצה משערים וכיצד קט .). פסחים התלמוד
הראשון  לכלי  וייתן אחר, לכלי  המים את ומערה במים כלי 
השני , מהכלי  המים את לתוכו יערה כך ואחר ביצים, שלוש
של  שיעור הוא - השני  בכלי  שנשארו ההם המים ומחצית

תנ"ו). סימן אורח ֿחיים טור פי  (על וחצי  ביצה

.‡È‡nb‰ ÏÚ BlcÒa „ÓBÚ  ‡n‚a ‰‡Bˆ ‰˙È‰»¿»»¿À»≈¿«¿»««À»
‡B˜Â52‡e‰Â ;53da Ú‚B BlcÒ ‰È‰È ‡lL54‰˙È‰ . ¿≈¿∆…ƒ¿∆«¿»≈«»»¿»

‰ÈÏÚ ˜˜B  ‰tË BÓk ,˙BÈa ‰ËeÚÓ ‰‡Bˆ Bc‚k¿∆¿»¿»¿≈¿ƒ»≈»∆»
‡B˜Â ‰qk˙zL „Ú ‰Ú ˜55‰‡Bˆ ˙LÈË ‰˙È‰ . …»∆«∆ƒ¿«∆¿≈»¿»¿ƒ«»

BNa ÏÚ56‰È‰ ‡ÏÂ ,‡qk‰Œ˙ÈaÓ ˙BÙpËÓ ÂÈ„È B‡ , «¿»»»¿À»ƒ≈«ƒ≈¿…»»
zÓ  Ô˙eLÈ B‡ ÔË˜ ÈtÓ ÏÏk Ú ÁÈ Ô‰Ï»∆≈««¿»ƒ¿≈»¿»«¿»À»

ÁÈ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙B˜Ï57‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ .Ú ƒ¿¿ƒ∆≈»∆≈«»¬»ƒ»¿»
dÓB˜Óa58„ÓBÚ ‡e‰Lk ˙È‡ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ¿»««ƒ∆≈»ƒ¿≈¿∆≈

„Ú ˙B˜Ï eÒ‡ ,LBÈ ‡e‰Lk ˙È‡Â ÏÈ‡B‰ ƒ¿ƒ¿≈¿∆≈»ƒ¿«
dÏ LÈÂ ‡È‰ ‰ÁÏ ‰‡Bv‰L ÈtÓ ,‰ÙÈ ‰ÙÈ Áp˜iL∆¿««»∆»∆ƒ¿≈∆«»«»ƒ¿∆»

ÁÈ59ÌÈB‡‚ ‰nÎÂ .Ú60˙B˜Ï BÏ eÒ‡L ,eB‰ ≈«»¿«»¿ƒ∆»ƒ¿
˙BNÚÏ Èe‡ CÎÂ ;˙BÙpËÓ ÂÈ„È eÈ‰ Ì‡61. ƒ»»»¿À»¿»»«¬

סנדלו.52) ידי  על מכוסה היא ובלבד.53)שהרי 
(שם).54) כמלבושו נידון לאלתר 55)שסנדלו ודווקא

היא  הרי  - בצואה נבלע  שהרוק  לאחר אבל בעביו, כשהרוק 

לקרוא  ואסור הלכה Èˆ„‰מגולה, ג, פרק  ברכות (ירושלמי 
כל 56)ה). פני  על נטושים והינם מלשון: התפשטות,

שם  שאין ועניינה: ט "ז). פסוק  ל, פרק  (שמואלֿא הארץ 
הצואה. ממראה ומלוכלך מטושטש הגוף  אלא צואה, עיקר

(תהילים 57) יה" תהלל הנשמה "כל לזה ורמז כה.), (ברכות
ולא  ההילול, בכלל הנושמים) (אברים והחוטם הפה ו) קנ,

שם). רש"י  (מלשון האיברים הטבעת.58)שאר בפי 
ל.).59) הובאו 60)(יומא אחרים, ומפרשים גאון האי  רב 

ג). (פרק  לברכות יונה" "רבינו פי61)בפירוש על שאף 
מטונפות, שידיו בשעה הקריאה, לאסור אין הדין שמצד
קריאת  לקרוא הוא מגונה זאת בכל - רע  ריח  להם ואין הואיל
על  סמכו כה.) (ברכות ז"ל וחכמינו מטונפות. בידיים שמע 
ו), לה, (תהילים כמוך" מי  ה' תאמרנה עצמותי  "כל הפסוק :
והחוטם, הפה כמו נושמים שאינם האברים גם כלומר:

ה'. אל קריאתנו בשעת ונקיים טהורים להיות צריכים

.ÈwÚ BÏ LiL Ú ÁÈ62˙Bn‡ Úa‡ ˜ÈÁÓ 63 ≈««∆∆ƒ»«¿ƒ«¿««
˜ÈÁÓ  ÁÈ‰ ˜ÒÙ ‡Ï Ì‡Â ;ÁÈ‰ ˜Òt Ì‡ ,‡B˜Â¿≈ƒ»«»≈«¿ƒ…»«»≈««¿ƒ
ÈÓ ÔB‚k ,wÚ BÏ ÔÈ‡LÂ .ÁÈ‰ ˜ÒtL ÌB˜Ó „Ú«»∆»«»≈«¿∆≈ƒ»¿ƒ
ÌB˜Ó „Ú ˜ÈÁÓ  ‰hÓlÓ Áe epnÓ ‡ˆiL∆»»ƒ∆«ƒ¿«»«¿ƒ«»

ÁÈ‰ ‰ÏÎzL64‡B˜Â65ÏL ËÈÚÂ ÈÚ ÏL Ûb . ∆ƒ¿∆»≈«¿≈¿»∆¿ƒ¿»ƒ∆
ÌÈÏ‚ŒÈÓÈÓ66,Ôc‚k ÚÓLŒ˙‡È˜ ˙B˜Ï eÒ‡ , ≈≈«¿«ƒ»ƒ¿¿ƒ«¿«¿∆¿»

,Ú ÁÈ Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÌeÏk Ì‰a ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈»∆¿¿≈»∆≈««
‡qk‰Œ˙Èk Ì‰L ÈtÓ67. ƒ¿≈∆≈¿≈«ƒ≈

רע .62) ריח  ומעלה שם מונחת כשהיא 63)שצואה
צריך  היה לפניו, ומונחת מגולה הייתה שאילו מכוסה;
ח ). (הלכה לעיל כמבואר עיניו, כמלוא ממנה להרחיק 

שפסק 64) ממקום אמות ארבע  להרחיק  צריך אינו אבל
להרחיק  שצריך וסובר משיג והראב "ד כד.). (ברכות הריח 
בגמרא  חסדא רב  כדעת הריח , שפסק  ממקום אמות ארבע 
(סימן  חיים אורח  ערוך בשולחן ההלכה נפסקה וכן (שם),

א). סעיף  שם).65)ע "ט , חרס 66)(ברכות, כלי  שניהם
עביט , קרוי : רגליים מי  ושל גרף , קרוי : רעי  אלא הם,

כה:). (ברכות רש"י  לכך,67)מלשון ומיוחדים הואיל
בית  כל כדין מועילה, אינה מים רביעית לתוכם יתן ואפילו
ואין  יפה ורחוצים מתכת של או זכוכית של הם ואם כיסא.
(שולחן  בצידם שמע  קריאת לקרות מותר - רע  ריח  בהם

א). סעיף  ז, פרק  חיים אורח  ערוך

.‚ÈÌÈn‰ ÈtŒÏÚ ‰ËL ‰˙È‰L ÔB‚k ,˙BÚ ‰‡Bˆ68 »∆∆¿∆»¿»»»«¿≈««ƒ
dc‚k ˙B˜Ï eÒ‡ 69˙BÚ ‰‡Bˆk  ÈÊÁ ÈÙe . »ƒ¿¿∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆∆

ÈÓc70Úa‡ epnÓ eÚiL „Ú Bc‚k ˙B˜Ï eÒ‡Â , »≈¿»ƒ¿¿∆¿«∆««¿ƒ∆«¿«
˙Bn‡71. «

בה.68) וכיוצא רעי  של גרף  לפניו שהעבירו עד 69)או
ח ). (הלכה לעיל כמבואר אמות, ארבע  לאחוריו שיעבירוה

(ברכות 71)דומה.70) בצואה תמיד מלוכלך שפיו מפני 
כלומר: הנהר", מן עולה "אפילו הוסיפו: בגמרא ושם כה.).
כנגדו, לקרוא אסור ֿ בנהר התרחץ  עכשיו שרק  פי  על אף 
רעי ", של "גרף  של דין לו יש תמיד, מלוכלך שפיו מכיוון

י "ב ). (הלכה לעיל כמבואר הכיסא, כבית הנידון

.„È˙Ùph‰ ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰Â ‡B˜ ‰È‰72ÁÈpÈ ‡Ï  »»≈¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ…∆…«ƒ«
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קעח                
         

ÂÈt ÏÚ B„È73‡˜ÈÂ74B˙B‡Ó ÚiL „Ú ˜ÈÒÙÈ ‡l‡ , »«ƒ¿ƒ¿»∆»«¿ƒ«∆«¬…≈
 ‰hÓlÓ Áe epnÓ ‰˙ˆiL ‡Bw‰ ÔÎÂ .ÌB˜Ó»¿≈«≈∆»¿»ƒ∆«ƒ¿«»

dL‡a ‰ÏÎzL „Ú ˜ÈÒÙÈ75ÔÎÂ ;B˙‡È˜Ï ÊBÁÂ , «¿ƒ«∆ƒ¿∆»¿»¿≈ƒ¿ƒ»¿≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡  BÁÓ Áe ‰˙ˆÈ .‰B˙ŒÈ„a¿ƒ¿≈»»¿»«≈¬≈««ƒ

‰B˙ŒÈ„Ï ˜ÒBÙ BÈ‡ ,ÚÓLŒ˙‡È˜Ï ˜ÈÒÙnL76. ∆«¿ƒƒ¿ƒ«¿«≈≈¿ƒ¿≈»

רגליים.72) מי  או צואה שלא 73)מקום בלחש, שיקרא
חיים  אורח  לטור (פרישה, בשפתיו שמרחש כלל ניכר יהא

פ "ה). כד 74)סימן מלשון 75)(ברכות הרע , ריח 
צחנתו". ותעל באשו "ועלה כ) ב , (יואל הכתוב 

לו 76) אפשר אי  תורה בדברי  כי  - והטעם כה.), (ברכות
שמע  בקריאת אבל בחוץ ; וללמוד המדרש בית את לעזוב 

שם). רש"י  (מפירוש ויקרא לחוץ  יצא -

.ÂËÌ‡ BÏ ˜tzÒÂ ,˙Èaa ÚÓLŒ˙‡È˜ ‡B˜ ‰È‰»»≈¿ƒ«¿«««ƒ¿ƒ¿«≈ƒ
‰Ê È‰  ÌL ÔÈ‡ B‡ ÌÈÏ‚ŒÈÓÈÓ B‡ ‰‡Bˆ ÌL LÈ≈»»≈≈«¿«ƒ≈»¬≈∆

˙B˜Ï zÓ77Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ,‰tL‡ ‡B˜ ‰È‰ . À»ƒ¿»»≈»«¿»¿ƒ¿«≈ƒ
,˜ciL „Ú ‡˜È ‡Ï  ÌL ÔÈ‡ B‡ ‰‡Bˆ ÌL LÈ≈»»≈»…ƒ¿»«∆ƒ¿…
˜ÙÒ Ï‡ .˙Ùph‰ ÌB˜Ó ‡È‰L ‰tL‡‰ ˙˜ÊÁL∆∆¿«»«¿»∆ƒ¿«ƒ…∆¬»¿≈

˙B˜Ï zÓ ,‰tL‡ elÙ‡  ÌÈÏ‚ŒÈÓ78. ≈«¿«ƒ¬ƒ»«¿»À»ƒ¿

נקי .77) בחזקת  הוא  בית סתם שם),78)כי  (ברכות,
אלא  רגליים מי  בצד לקרות תורה אסרה לא כי  - והטעם
זרימת  בשעת אומרת: (זאת בלבד הקילוח  עמוד כנגד
למחנה  מחוץ  לך תהיה "ויד יג) כג, (דברים ככתוב : השתן),
אלא  כיסוי , בהם נאמר לא כלומר: חוץ ", שמה ויצאת
הקילוח . עמוד כנגד אחרים יקראו שלא כדי  לחוץ  יציאה
נפילתם  אחרי  גם בצידם לקרות שלא גזרו החכמים ברם
אבל  ספיקם; על ולא וודאם על אלא גזרו לא אבל לארץ ,
יש  יד) (שם, צאתך" את "וכסית בה: שנאמר בצואה

בספיקא. אפילו להחמיר

.ÊË„Ú ÌÈÏ‚ŒÈÓe ‰‡Bˆ „‚k ˙B˜Ï eÒ‡L ÌLk¿≈∆»ƒ¿¿∆∆»≈«¿«ƒ«
‰ÂÚ‰ „‚k ˙B˜Ï eÒ‡ Ck ,˜ÈÁiL79„Ú ∆«¿ƒ»»ƒ¿¿∆∆»∆¿»«

ÈÊÁiL80È˙ek elÙ‡ .ÂÈt81„‚k ‡˜È ‡Ï ,ÔË˜ B‡ ∆«¬ƒ»»¬ƒƒ»»…ƒ¿»¿∆∆
ÏÈ‡B‰  ˙˜ÒÙÓ ˙ÈÎeÎÊ ÏL ‰vÁÓ elÙ‡ ,Ô˙ÂÚ∆¿»»¬ƒ¿ƒ»∆¿ƒ«¿∆∆ƒ
.ÂÈt ÈÊÁiL „Ú ˙B˜Ï eÒ‡ ,d˙B‡ ‰‡B ‡e‰Â¿∆»»ƒ¿«∆«¬ƒ»»
Ûe‚a ÏkzÒÈ ‡Ï CÎÈÙÏ .‰ÂÚ ‰M‡‰ Ûeb ÏÎÂ¿»»ƒ»∆¿»¿ƒ»…ƒ¿«≈¿
‰l‚Ó ‰È‰ Ì‡Â .BzL‡ elÙ‡Â ,‡B˜ ‡e‰Lk ‰M‡‰»ƒ»¿∆≈«¬ƒƒ¿¿ƒ»»¿À∆

ÁÙË82dc‚k ‡˜È ‡Ï ,dÙebÓ83. ∆«ƒ»…ƒ¿»¿∆¿»

ולא 79) קדוש מחניך "והיה טו): כג, (דברים שנאמר משום
מאחריך". ושב  דבר ערוות בך צריך 80)ייראה אינו אבל

אל  התורה הקפידה לא כי  בצואה, כמו אמות ד' להרחיק 
בלילה, או עיניו, את עצם אם זה ולפי  בלבד, הראייה על
קריאת  לקרות מותר - הערווה את רואה שאינו סומא או
רואה  כשאינו אפילו בצואה, כן שאין מה כנגדה, שמע 
כנגדה. לקרות אסור - וכדומה עיניו את שעצם כגון אותה,

זמן ÍÏÎÂÏÓשכל ÌÂ˜Ó‰˘ מחניך "והיה בו קורא אתה אין
א  ערוך (שולחן חייקדוש" סימן ורח  א; סעיף  ע "ט  סימן ם

ו). סעיף  הואיל 81)ע "ו לומר: יכול שהייתי  כה:) (ברכות
בעלי כשאר דינם כ), כג, (יחזקאל בשרם" חמורים "ובשר
העמים  אל זה "ומכוון שאסור. לן משמע  קא - חיים

כחייתו  ערומים והולכים הסלעים בנקיקי  השוכנים הפראים
ע "ד). אות תצא פרשת תמימה" ("תורה שדה"

מכוסה.82) להיות שדרכו כה.),83)ממקום (ברכות
טפח , צריך באשתו שדווקא מיימוניות" ב "הגהות והעירו

לקר  ואסור ערווה נקרא מטפח  פחות אחרת באשה ות אבל
כנגדה.

.ÊÈ‡e‰ Ck ,ÌÈÁ‡ ˙ÂÚ „‚k eÒ‡ ‡e‰L ÌLÎe¿≈∆»¿∆∆∆¿«¬≈ƒ»
B˙ÂÚ „‚k ˙B˜Ï eÒ‡84,ÌÚ ‡e‰Lk ‡˜È ‡ÏÂ ; »ƒ¿¿∆∆∆¿»¿…ƒ¿»¿∆»…

B‡ BÚ B‡ „‚a ÏL ‰B‚Á ‰˙È‰ .B˙ÂÚ ‰qÎiL „Ú«∆¿«∆∆¿»»¿»¬»∆∆∆
ÂÈ˙Ó ÏÚ ˜N85zÓ  ÌÚ BÙeb ‡ML ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ««»¿»««ƒ∆¿»»…À»

ÚÓLŒ˙‡È˜ ˙B˜Ï BÏ86B˜Ú ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â ;87 ƒ¿¿ƒ«¿«¿∆…ƒ¿∆¬≈
ıˆBÁ  ÌÚ ‰È‰Â B˙ÈlËa ÔLÈ ‰È‰ .B˙ÂÚa Ú‚B≈«¿∆¿»»»»≈¿«ƒ¿»»»…≈

BaÏ ˙ÁzÓ B˙ÈlËa88B‡eˆ ıÁÈ ‡Ï Ï‡ .‡B˜Â ¿«ƒƒ««ƒ¿≈¬»…»…«»
ÈÓk ‡ˆÓÂ ,‰ÂÚ‰ ˙‡ ‰‡B BalL ÈtÓ ,‡˜ÈÂ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ∆∆»∆¿»¿ƒ¿»¿ƒ

.‰B‚Á ‡Ïa ‡BwL∆≈¿…¬»

כה:).84) ולמטה.85)(ברכות ממתניו מכוסה והוא
כד:).86) תחתיו.87)(שם מקופלות ורגליו יושב  כשהוא

קריאתו, בעת בבשרו יגעו שלא איבריו לשאר הדין והוא
בערוותו  נוגע  אינו שאם לרבותא: משמיענו "עקבו" אלא
מותר  אותה, ורואה ערוותו נגד מכוון שהוא פי  על אף 

לברכות). יונה (רבינו נגדו לא 88)לקרוא שאם כד:) (שם
הערווה  את רואה ליבו הרי  ליבו מתחת בטליתו יפסיק 
אברים, לשאר רואה" "ליבו בין חז"ל שחילקו ומה ואסור.
א, (קהלת ככתוב  "ראייה", לשון בלב  שמצינו משום אפשר
תצא  פרשת תמימה" ("תורה חכמה הרבה ראה "וליבי  טו):

ע "ה). אות

.ÁÈÏk  ˙Á‡ ˙ÈlËa ÌÈLÈ eÈ‰L ÌÈLÔ‰Ó „Á‡ ¿«ƒ∆»¿≈ƒ¿«ƒ««»∆»≈∆
˙ÁzÓ ‰qÎiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙B˜Ï eÒ‡89„Ú ;BaÏ »ƒ¿««ƒ∆¿«∆ƒ««ƒ«

‰Ê Na ÚbÈ ‡lL „Ú ,Ô‰ÈÈa ˙˜ÒÙÓ ˙ÈlË ‡‰zL∆¿≈«ƒ«¿∆∆≈≈∆«∆…ƒ«¿«∆
‰hÓÏe ÂÈ˙nÓ ‰Ê Na90BzL‡ ÌÚ ÔLÈ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«∆ƒ»¿»¿«»¿ƒ»»»≈ƒƒ¿

ÌÈpËw‰ B˙ÈŒÈe ÂÈ B‡91,BÙe‚k ÔÙe‚ È‰  »»¿≈≈«¿«ƒ¬≈»¿
Ú‚B BNaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ CÎÈÙÏ .Ô‰Ó LÈbÓ BÈ‡Â¿≈«¿ƒ≈∆¿ƒ»««ƒ∆¿»≈«

ÂÈt ÈÊÁÓ ,Ì‰a92BaÏ ˙ÁzÓ ıˆBÁÂ93‡B˜Â94. »∆«¬ƒ»»¿≈ƒ««ƒ¿≈

עצמו.89) ערוות את רואה ליבו יהא לא 90)ולא שאם
(ברכות  עבירה הרהור לידי  ויבואו בזה נוגע  זה בשר הרי  כן

הרהור.91)כד.). לידי  יביאוהו ולא בהם רגיל שהוא
בה.92) להרהר יבוא שלא אפשר אי  פניו יחזיר לא אם אבל
עצמו.93) ערוות את רואה ליבו יהא (שם).94)שלא

.ËÈ‡‰iL „Ú ?‰Ê ÔÈÚÏ ÌÈpË˜ Ì‰ È˙ÓÈ‡ „Ú«≈»«≈¿«ƒ¿ƒ¿»∆«∆¿≈
˙a ‰˜p‰Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰NÚŒÌÈzL Ôa Îf‰«»»∆¿≈∆¿≈»»¿∆»¿«¿≈»«

‰L ‰NÚŒ˙Á‡95Ì˙È˙ ‡‰iL ‡e‰Â ;„Á‡ ÌBÈÂ ««∆¿≈»»¿∆»¿∆¿≈«¿ƒ»
Ánˆ CÚNe eÎ ÌÈ„L ,ÌÈÏB„b ˙È˙k96ŒÁ‡Â ; ¿«¿ƒ¿ƒ»«ƒ»…¿»≈ƒ≈«¿««

Ì‡ Ï‡ .Ô‰ÈÈa ˙ÈlË ˜ÈÒÙzL „Ú ‡˜È ‡Ï Ck»…ƒ¿»«∆«¿ƒ«ƒ≈≈∆¬»ƒ
Ô‰nÚ ‡B˜  Ánˆ CÚNe eÎ ÌÈ„L eÈ‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…»»«ƒ»…¿»≈ƒ≈«≈ƒ»∆
Ôa Îf‰ ‰È‰iL „Ú ,˜ÒÙ‰ CÈˆ BÈ‡Â Na e˜a¿≈»»¿≈»ƒ∆¿≈«∆ƒ¿∆«»»∆
ŒÌÈzL ˙a ‰˜p‰Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰NÚŒLÏL¿∆¿≈»»¿∆»¿«¿≈»«¿≈

„Á‡ ÌBÈÂ ‰L ‰NÚ97. ∆¿≈»»¿∆»
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להם.95) מתאווה אדם ואין ביאה לכלל באו לא אז שעד
השער 96)(שם). והוא ז), טז, (יחזקאל הכתוב  מלשון

וסימן  לבת, נערות סימן מהווה והוא הערווה במקום הגדל
מבוארים  וכן א), משנה ו, (פרק  בנידה ומפורש לבן גדלות
פרק  אישות (הלכות תורה" ב "משנה הנערות סימני  פרטי 

דידן:97)ב ). בנידון הם נקראים ואילך זה מגיל כי 
ולא  בגופם מפותחים כשאינם ואפילו כד.); (ברכות גדולים

נערות". "סימני  הביאו

    
חייבים 1) הטמאים אם שמע ; מקריאת הפטורים הם מי 

דינו  ובית עזרא תקנת וברכותיה, שמע  קריאת לקרות
שבטלה.

.‡ÌÈ„ÚÂ ÌÈLÌÈpË˜eÚÓLŒ˙‡ÈwÓ ÌÈeËt. »ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ«¿«
ÔÈÎÓe ,d˙BÚa d˙B˜Ï ÌÈpËw‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe¿«¿ƒ∆«¿«ƒƒ¿»¿»»¿»¿ƒ

ÔÎpÁÏ È„k ,‰ÈÁ‡Ïe ‰ÈÙÏBaÏ ‰È‰L ÈÓ .˙BˆÓa ¿»∆»¿«¬∆»¿≈¿«¿»¿ƒ¿ƒ∆»»ƒ
˙Bˆn‰ ÏkÓ eËt  ‰ÂˆÓ „Ï ÊtÁÂ „eË »¿∆¿»ƒ¿«ƒ¿»»ƒ»«ƒ¿

ÚÓLŒ˙‡ÈwÓeeËt ,‰Ïe˙ ‡NpL Ô˙Á CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ»»»∆»»¿»»
BzÚc ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰ÈÏÚ ‡iL „Ú ÚÓLŒ˙‡ÈwÓƒ¿ƒ«¿««∆»…»∆»¿ƒ∆≈«¿

ÌÈÏe˙a dÏ ‡ˆÓÈ ‡Ï ‡nL ,‰ÈeÙ„Ú ‰‰L Ì‡Â . ¿»∆»…ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ»»«
È‡ˆBÓ˙aLŒÈ‡ˆBnÓ ˙B˜Ï iÁ  ÏÚ ‡ÏÂ ˙aL »≈«»¿…»««»ƒ¿ƒ»≈«»

‰a Ò‚ BaÏÂ BzÚ„ ‰˜˙ È‰L ,CÏÈ‡ÂŒÏÚŒÛ‡ ¿≈»∆¬≈ƒ¿»¿»«¿¿ƒ«»««
ÏÚ ‡lL Èt. ƒ∆…»«

המצוות 2) בכל ומחוייבים לישראל, שנמכרו כנענים,
בהן. חייבות ואע "פ 3)שהנשים שנה. מי "ג הפחותים

"לקרותה  ללמדם מצ ּווה והאב  במצוות, לחינוך הגיעו ֶשכבר
כבסמוך. ועבדים 4)בעונתה" שנשים והטעם כ., ברכות

נוהגת  קריאתֿשמע  שמצות מפני  - מקריאתֿשמע  פטורים
"שהזמן  מצותֿעשה וכל היום, מן ידועות בשעות רק 
עבודהֿזרה  (הלכות ממנה פטורים ועבדים נשים גרמא",
אמרו: ה"ג) (פ "ג, ברכות ובירושלמי  ג). הלכה י "ב , פרק 
את  - אחד" ה' ישראל... "שמע  שנאמר: מניין? "עבדים
אחר". אדון לו שיש העבד יצא הקב "ה, אלא אדון לו שאין

אבל 5) המצוות, בכלל הקטנים אין התורה שמן אף ֿעלֿפי 
האב  חייב  ולפיכך - במצוות לחנכם הוא סופרים מדברי 
במצוות, לחנכו כדי  בזמנה, לקרותה הקטן בנו את ללמד
גם  דרכו, פי  על לנער "חנוך ו): כב , (משלי  שלמה אמר וכן

ממנה". יסור לא יזקין "העוסק 6)כי  היא: הלכה שכן
כה.). (סוכה המצוה" מן פטור אף ֿעלֿפי7)במצות

שמים. מלכות עול קבלת בה שיש מאד, והרי8)שחשובה
מצוה. לדבר כטרוד החמישי9)הוא היום כבר שהוא

כדברי רביעי , ביום היה נשואיהם זמן שהרי  לנשואיו,
ליום  נישאת "בתולה א) משנה פ "א, (כתובות המשנה

טרדת 10)הרביעי ". עליו אין שוב  בה, שנתרגל מתוך
ע "א.11)ין.הנישוא  טז, ברכות

.˜ÒBÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏeÚa‰ ˙‡ ‡NBp‰ Ï‡¬»«≈∆«¿»««ƒ∆≈
ÏaÏnL „ BÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙B˜Ï iÁ  ‰ÂˆÓa¿ƒ¿»«»ƒ¿ƒ¿≈»»∆¿«¿≈

BzÚc.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿¿≈»«≈»∆

בתולים.12) עסק  על מחשב  אינו שהרי 

.‚Ïa‡˙‰Ï iÁ ‡e‰L ˙Ó BÏ ˙nL ÈÓ ÂÈÏÚ ƒ∆≈≈∆«»¿ƒ¿«≈»»
BzÚc ÔÈ‡L ÈtÓ ,epa˜iL „Ú ÚÓLŒ˙‡ÈwÓ eËt»ƒ¿ƒ«¿««∆ƒ¿¿∆ƒ¿≈∆≈«¿

˙B˜Ï ‰Èet ˙n‰ ˙‡ nLÓ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»ƒ¿¿ƒ»»¿«≈∆«≈
ÚÓLŒ˙‡ÈwÓ eËt ,B˙Ó BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Ì‡Â . ««ƒ∆≈≈»ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ

ËÓL ÈM‰Â ,nLÓ „Á‡‰  ÌÈL ÌÈÓBM‰ eÈ‰ »«¿ƒ¿«ƒ»∆»¿«≈¿«≈ƒƒ¿»
Á‡ ÌB˜ÓÏÁ‡‰ ËÓLÂ ,nLÓe ÊBÁÂ ,‡B˜Â ¿»«≈¿≈¿≈¿«≈¿ƒ¿»»«≈

‡B˜ÂŒ˙‡ÈwÓ eËt ,˙ÓÏ ˜ ÙBÁ‰ ÔÎÂ . ¿≈¿≈«≈∆∆¿≈»ƒ¿ƒ«
ÚÓL. ¿«

(ויקרא 13) אמור בפרשת המנויים קרוביו מששת אחד כגון
ב ֿד). בכל 14)כא, שישתדל מי  כשיש אפילו כלומר:

דעתו  אין כי  מקריאתֿשמע , האבל פטור המת, צרכי 
ה"א). ג, פרק  ברכות (ירושלמי  אבלו מפני  עליו מיושבת
צאתך  יום את תזכור למען הפסוק  על ז"ל חכמינו וסמכו
שאתה  "ימים - ג) טז, (דברים חייך ימי  כל מצרים מארץ 

בהם במתים"ÌÈÈÁ,עוסק  בהם עוסק  שאתה ימים ולא
אחרת.15)(שם). ממצוה פטור במצוה, שהעוסק  משום

מת 17)מסתלק .16) של אמות ארבע  בתוך לקרוא שאסור
מצוות, בכלל אינו והמת הואיל לרש", "לועג משום -
ה). יז, (משלי  עושהו" חרף  לרש "לועג אומר: והכתוב 

ע "א.18) יח , ע "ב .19)ברכות יד, שם

.„ÔÓÊÏ CeÓÒ B˜Ï ˙n‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ∆«≈¿»¿»ƒ¿«
ÚÓLŒ˙‡È˜ÏB„b Ì„‡ ‰È‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,Ì‡Â . ¿ƒ«¿«∆»ƒ≈»»»»»¿ƒ

˙‡ ÔÈeÏÓ Ô‰Â ,‰‡Èw‰ ÔÓÊ ÚÈb‰Â e‡ÈˆB‰Â eÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿««¿ƒ»¿≈¿«ƒ∆
‰hn‰ È‡NB ÔB‚k ,Ô‰a Cˆ ‰hnÏ LiL Ïk  ˙n‰«≈…∆≈«ƒ»…∆»∆¿¿≈«ƒ»

Ô‰ÈÙelÁ ÈÙelÁÂ Ô‰ÈÙelÁÂÈÙÏ eÈ‰L ÔÈa , ¿ƒ≈∆¿ƒ≈ƒ≈∆≈∆»ƒ¿≈
‡Le .ÔÈeËt  ‰hn‰ Á‡Ï eÈ‰L ÔÈa ,‰hn‰«ƒ»≈∆»¿«««ƒ»¿ƒ¿»

Ô‰a Cˆ ‰hnÏ ÔÈ‡L ,ÔÈeÏÓ‰ÔÈiÁ . «¿«ƒ∆≈«ƒ»…∆»∆«»ƒ

בזמנה.20) מקריאתֿשמע  יתבטלו ע "א.21)שלא יט , שם
דבר  בשום שיתעסקו כבודו אין הוא חשוב  ואדם הואיל
יוסף ' ('בית בכבוד שיקברוהו עד בקריאתֿשמע , ואפילו
לא  ערוך' שב 'שולחן להעיר וכדאי  ע "ז). סימן או"ח  'טור'
בין  לחלק  כתב  לא ה'טור' וכן להלכה; זה חילוק  הביאו
בדורותינו  שאין מפני  - והטעם חשוב , לאדם פשוט  אדם
בגללו  קריאתֿשמע  יקראו שלא ראוי  שיהא כזה, חשוב  אדם

שם). יוסף ', ('בית שיקברוהו להתחלף 22)עד היו רגילים
בה. לזכות חפצים שהכל המת, מיטת אלא 23)בנשיאת

בלבד. כבודו משום המת את ע "ב .24)מלווים יז, ברכות

.‰„tÒ‰a ÔÈ˜ÒBÚ eÈ‰,ÚÓLŒ˙‡È˜ ÔÓÊ ÚÈb‰Â »¿ƒ¿∆¿≈¿ƒƒ«¿«¿ƒ«¿«
„Á‡ „Á‡ ÌÈËÓL  Ô‰ÈÙÏ ÁpÓ ˙n‰L ÔÓÊa ƒ¿«∆«≈À»ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»∆»
Ì‰ÈÙÏ ÏËeÓ ˙n‰ ÔÈ‡ .„tÒ‰Ï ÔÈÊBÁÂ ,ÔÈ‡B˜Â ¿¿ƒ¿¿ƒ«∆¿≈≈«≈»ƒ¿≈∆

LBÈ Ï‡‰Â ,ÚÓLŒ˙‡È˜ ÔÈB˜ ÌÚ‰ Ïk »»»ƒ¿ƒ«¿«¿»»≈≈
ÌÓB„Â˙‡ a˜iL „Ú ˙B˜Ï iÁ BÈ‡L ÈÙÏ , ¿≈¿ƒ∆≈«»ƒ¿«∆ƒ¿…∆

.B˙Ó≈

('טור'25) המספידים החזנים מפי  הספד דברי  שומע  שהעם
ע "ב ). סימן משום 26)או"ח  אחת, בבת כולם לא אבל

המת. מספידים 27)כבוד והם אחר בבית שהמת כגון
אחר  לצד החדר) (באותו נתון המת שהיה או כאן, אותו
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יט .). ברכות רש"י  יט .)28)(מלשון (ברכות ובגמרא
אתה  "צדיק  ואומר: הדין, את עליו מצדיק  שהאבל אמרו,
פרצותי את שתגדור מלפניך רצון יהי  עלי ; הבא כל על ה'
ברי "ף  הוא וכן ברחמים". ישראל עמך כל פרצות ואת

וברא"ש.

.Â,ÔÈÓeÁz Ïa˜Ï ÌÈÏ‡‰ eÊÁÂ ,˙n‰ ˙‡ e»̃¿∆«≈¿»¿»¬≈ƒ¿«≈«¿ƒ
ÌB˜nÏ w‰ ÌB˜nÓ Ì‰ÈÁ‡ ÌÈÎÏB‰ ÌÚ‰ ÏÎÂ¿»»»¿ƒ«¬≈∆ƒ¿«∆∆«»

‰eL ˙BNÚÏ ÌÈÏ‡‰ Ba ÌÈ„ÓBÚLÏa˜Ï ∆¿ƒ»¬≈ƒ«¬»¿«≈
elÙ‡ Ó‚ÏÂ ÏÈÁ˙‰Ï ÌÚ‰ ÌÈÏBÎÈ Ì‡ :ÌÈÓeÁz«¿ƒƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ¿ƒ¿…¬ƒ

„Á‡ ˜eÒtÌ‡Â ;eÏÈÁ˙È  ‰eMÏ eÚÈbiL Ì„˜ »∆»…∆∆«ƒ«»«¿ƒ¿ƒ
ÌÈÏ‡‰ ˙‡ eÓÁÈ ‡l‡ ;eÏÈÁ˙È ‡Ï  Â‡ÏÁ‡Â , »…«¿ƒ∆»¿«¬∆»¬≈ƒ¿««

˙B˜Ï eÏÈÁ˙È Ô‰Ó eËtiLÌÈ„ÓBÚ‰ Ì„‡ŒÈa . ∆ƒ»¿≈∆«¿ƒƒ¿¿≈»»»¿ƒ
‰eMa,ÌÈÏ‡‰ Èt ÔÈ‡B Ô‰L ,ÌÈiÓÈt‰  «»«¿ƒƒƒ∆≈ƒ¿≈»¬≈ƒ

ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈBˆÈÁ‰Â ;ÚÓLŒ˙‡ÈwÓ ÔÈeËt¿ƒƒ¿ƒ«¿«¿«ƒƒƒ¿≈»
ÔÓB˜Óa ÚÓLŒ˙‡È˜a ÔÈiÁ  ÌÈÏ‡‰ ˙‡ ÔÈ‡B. ƒ∆»¬≈ƒ«»ƒƒ¿ƒ«¿«ƒ¿»

ביניהם 29) עובר והאבל ומכאן, מכאן בשורה עומד שהעם
אותו. ֿ 30)ומנחמים קריאת של הראשון הפסוק  הוא

שמים. מלכות עול קבלת עיקר בו שיש (ברכות 31)שמע ,
גמילות  ובכלל היא. התורה מן מצוה אבלים, שתנחומי  יז:)
וגמילות  כאחד. ולמתים לחיים חסד שגומל היא, חסדים
ל:): מציעא (בבא חז"ל שאמרו כמו היא, התורה מן חסדים
"את  כ) יח , (שמות וגו' בה ילכו הדרך את להם והודעת
בהקדושֿברוךֿהוא  מצינו וכן חסדים, גמילות זו - הדרך"
מות  אחרי  "ויהי  יא): כה, (בראשית שנאמר אבלים, שניחם
יד.). סוטה (ראה בנו" יצחק  את אלהים ויברך אברהם
אמרנו: שכבר מקריאתֿשמע , המנחמים פטורים ולפיכך

יונה). (רבינו המצוה מן פטור במצוה מדברי32)העוסק 
שהות  עוד כשיש אלא אמורים הדברים שאין משמע  רבינו
אופן, בכל יתחילו - לקרוא שהות עוד אין אם אבל  לקרוא,
(כסף ֿמשנה, תנחומין במצוות התחילו לא שעדיין כיון

ע  סי ' או"ח  מגןֿאברהם סק "ד).וראה אחר:33)"ז ונוסח 
שאין 34)בשורות. וסובר חולק , והראב "ד ע "ב . יז, ברכות

שהם  כל אלא רבינו, דברי  כמשמעות "פנימיים" הפירוש
"פנימיים", הנקראים: הם לראותו, הצריכים האבל קרובי 
שאינם  וכל החיצונה; בשורה עומדים כשהם ואפילו
נקראים: לראותו, צריכים ואינם האבל ממשפחת
קרוב  הפנימית בשורה עומדים הם ואפילו "חיצוניים",

לאבל.

.ÊÌ‡ ,ÚÓLŒ˙‡È˜ ˙B˜lÓ eËÙ ‡e‰L ÈÓ Ïk»ƒ∆»ƒƒ¿¿ƒ«¿«ƒ
,‡e‰Â ;‡B˜  ˙B˜Ï BÓˆÚ ÏÚ ÈÓÁ‰Ï ‰ˆ»»¿«¿ƒ««¿ƒ¿≈¿

ÂÈÏÚ ‰Èet BzÚ„ ‡‰zLeËt‰ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ Ï‡ . ∆¿≈«¿¿»»»¬»ƒ»»∆«»
Ï‰Ó ˙B˜lÓMÈ˙zL „Ú ˙B˜Ï È‡M BÈ‡  ƒƒ¿¿…»≈««ƒ¿«∆ƒ¿«≈

ÂÈÏÚ BzÚc. «¿»»

הראשון 35) בלילה "שקרא גמליאל ברבן שמצינו כמו
שה  - לתלמידיו ואמר (אשה), "אינישנשא" - כך על לו עירו

אחת" שעה אפילו שמים מלכות ממני  לבטל לכם שומע 
מ "ה). פ "ב , מיושב .36)(ברכות בלתי  כדי37)נרעש,

בכך  ומה שואל: והראב "ד בכוונה. ק "ש לקרוא שיוכל

יהיה  ולא בתורה, כקורא ויהא יקרא לכוין), יכול (שאינו
לקרות  חתן כל צריך ולדעתו מעליו? שמים שם כפורק 
שבזמן  יז:): (ברכות ה'תוספות' כתבו וכבר קריאתֿשמע .
גם  יום, בכל שמע  את בקראנו היטב  מכוונים אנו שאין הזה
בה  יכוין שלא ואף ֿעלֿפי  לקרוא, צריך נשואיו בליל החתן
כאילו  כיהירות, נראה זה הרי  יקרא, לא אם כי  כראוי ;
בטוח  איני  היום ורק  בקריאתי , מכוין אני  פעם כל אומר:
סימן  (או"ח  בשו"ע  ההלכה נפסקה וכן כראוי , בה אכוין אם

ג). סעיף  ע ,

.ÁÔÈÎÓe ,ÚÓLŒ˙‡È˜a ÔÈiÁ ÔÈ‡Óh‰ Ïk»«¿≈ƒ«»ƒƒ¿ƒ«¿«¿»¿ƒ
Ô˙‡ÓËa Ô‰Â ‰ÈÁ‡Ïe ‰ÈÙÏLÙ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»∆»¿«¬∆»¿≈¿À¿»»««ƒ∆∆¿»

Ô˙‡ÓhÓ ˙BÏÚÏ Ô‰Ïa ÔÈÚ‚Bp‰ ÔB‚k ,ÌBi BaıL »∆«¬ƒÀ¿»»«¿«¿ƒ¿∆∆
dkLÓe ‰ÊÂ ‰c B‡Ô‰ ‡ˆBiÎÂ‡ÊÚÂ . ¿ƒ»¿»»ƒ¿»»¿«≈»∆¿∆¿»

ewz BÈcŒ˙ÈeŒÏÚa ‰B˙ŒÈ„ ‡˜È ‡lL , ≈ƒƒ¿∆…ƒ¿»¿ƒ¿≈»««
È˜ÔÈ‡Óh‰ ‡L ÏÏkÓ e‰e‡ÈˆB‰Â ,BcÏ„Ú ∆ƒ¿«¿ƒƒ¿«¿»«¿≈ƒ«

ÏaËiL‡ÏÂ ,Ï‡NÈ ÏÎa BÊ ‰wz ‰ËLÙ ‡ÏÂ . ∆ƒ¿…¿…»¿»«»»¿»ƒ¿»≈¿…
‰ÏËa CÎÈÙÏ ,da „ÓÚÏ eav‰ a ÁÎ ‰È‰. »»…«¿…«ƒ«¬…»¿ƒ»»¿»

Œ˙‡È˜ ˙B˜ÏÂ ‰Bza ˙B˜Ï Ï‡NÈ Ïk e‚‰ Îe¿»»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«»¿ƒ¿¿ƒ«
ÚÓLÔÈÈ˜ ÈÏÚa Ô‰Â‰B˙ŒÈc ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿«¿≈«¬≈¿»ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿≈»

‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó,ÌÏBÚÏ Ô˙‰Ëa ÔÈ„ÓBÚ ‡l‡ , ¿«¿ƒÀ¿»∆»¿ƒ¿»√»»¿»
L‡ ‰Ó  'ÈÈ Ì‡ L‡k È„ ‰Î ‡BÏ‰' :Ó‡pL∆∆¡«¬…¿»ƒ»≈¿À¿»»≈
ÔÈÏa˜Ó ÌÈ‡ ‰B˙ŒÈc Û‡ ,‰‡ÓË ˙Ïa˜Ó dÈ‡≈»¿«∆∆À¿»«ƒ¿≈»≈»¿«¿ƒ

‰‡ÓË. À¿»

עליהם.38) טומאתם שעדיין עלֿידי39)אף ֿעלֿפי 
מים. במקוה ועוד.40)טבילה רוקח " "מעשה בעל כנוסח 

"ומשכבה". אחר: בטמא 41)ונוסח  או בזה הנוגע  כגון
מותרים  זאת בכל - נטהרים טבילתם אחרי  שמיד מת,
אפילו  שהרי  עליהם, טומאתם בעוד תורה בדברי  לקרוא
(ברכות  סיני  בהר התורה את קיבלו עצמם ומצורעים זבים

ע "ב .42)כב .). פב , לילה,43)בבאֿקמא מקרה בעל
טז). טו, ויקרא וראה יא. כג, (דברים הכתוב  כלשון

לקרוא.44) באה 45)המותרים טומאתו אין קרי  בעל כי 
עליו  גזרו לפיכך הדעת, וזחות ראש קלות מתוך אלא לו
לתקנה  סמך מצאו ז"ל וחכמינו שם). וברש"י  כב . (ברכות
וסמוך  בניך", ולבני  לבניך "והודעתם תורה: בדברי  נאמר זו.
(דברים  בחורב " אלהיך ה' לפני  עמדת אשר "יום נאמר: לו
תורה  מתן קודם (שהרי  אסורין קריין בעלי  להלן מה ט ֿי ) ד,
בעלי כאן אף  טו), יט , שמות ראה מנשותיהם, לפרוש נצטוו

כא:). (ברכות אסורים מעצמה 46)קריין בטלה כלומר:
את  לבטל יכול ביתֿדין "אין שהרי  ביתֿדין, שביטלוה ולא
בחכמה  ממנו גדול אלאֿאםֿכן חבירו ביתֿדין דברי 
עזרא  של ביתֿדינו ואחרי  ה), משנה א, פרק  (עדיות ובמנין"
ברוב  כח  היה שלא מתוך אלא כמוהו, ביתֿדין עוד קם לא
קיום  על העם את ביתֿדין כפה לא בה, לעמוד הציבור
האיסור  פשט  שלא כל הוא: וכלל מאליה. ובטלה התקנה
האיסור  הרי  - בו לעמוד כח  בו שאין מחמת הציבור ברוב 
לבטלו  שיבוא אחר בביתֿדין אפילו צורך ואין מאליו, בטל
ה"ו). פ "א, ממרים הלכות (וראה לו.); (עבודהֿזרה

שאסור 47) ה"ד), (פ "ג, לעיל רבינו לדברי  סותר זה ואין
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המטונפים  במקומות תורה בדברי  להרהר וכן "שמע " לקרוא
שאנו  או לעינינו, המונח  נמאס  בדבר מדובר שם כי  -
דברי שאומרים בזיון משום בזה ויש הרע , בריחו מרגישים
דבר  איננה כאן האמורה הטמאים טומאת אבל שם; תורה
הוא  טמא זה שאיש הוא: עיוני  דבר אלא ומוחש, מורגש
מקבלים  תורה דברי  "אין נאמר: זה ועל התורה, גזירת מצד

(כסף ֿמשנה). קרי .48)טומאה" מטומאת טבלו שלא
הלכה 49) (פ "ד, תפילה הלכות לקמן ראה לתפילה, ובנוגע 

שם). ובביאורנו "מעשה 50)דֿו שם: ואמרו כב ., ברכות
בצחות, תלמודו את ביטא (לא מגמגם שהיה אחד בתלמיד
לו: אמר בתירא, בן יהודה מרבי  למעלה היה) קרי  בעל כי 
מקבלים  תורה דברי  שאין דבריך, ויאירו פיך פתח  בני !

טומאה".

ÚÓLŒ˙‡È˜ ˙BÎÏ‰ ˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿¿ƒ«¿«

  
ספראהבה-הלכותתפילה


ÏÎa '‰ ˙‡ „ÚÏ (‡ .‰NÚ ˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿¬≈«¬…∆¿»
.ÌBÈ ÏÎa Ï‡NÈ ˙‡ ÌÈ‰k CÏ ( .‰lÙ˙a ÌBÈƒ¿ƒ»¿»≈…¬ƒ∆ƒ¿»≈¿»

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL e‡e≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈
  

     

ודיבור  שבלב , העבודה  : חלקי שני  התפילה  במצות
כוונת  הוא  התפילה  של עניינה  שעיקר ואע "פ התפילה .
אינה  בכוונה  שאינה  ש "תפילה  כ כדי  (עד  הדיבור ולא  הלב 
שבדיבור, כמצוה  זו  מצוה  נחשבת  מכל־מקו תפלה "),

שבתפילה . הדיבור  "יתפלל" הלשו פשטות שזהו 
כי אליו " "להתפלל לשו  " הרמב נקט המצוות' וב 'מניי
את  ולא  שבתפילה  הדיבור עניי את  מוני המצוות' ב 'מניי

שבה . הכוונה 
    

אלהים 1) ופללו כמו: שפוט , - וענינו פלל. משורש
כב ), כא, (שמות בפלילים ונתן כה): ב , (שמואלֿא
שישפטנו  כלומר: ומשפט , פלילה ה' מאת מבקש והמתפלל
במשפט  אך ה' יסרני  כד): י , (ירמיה הנביא כדברי  ברחמים,

תמעיטני . פן באפך אל

  
להוסיף 1) מותר אם התורה; מן וזמנן התפילות מניין אם

נדבה. תפילת להתפלל לציבור מותר אם התפילות; במניין

.‡:Ó‡pL ,ÌBÈ ÏÎa Ïlt˙‰Ï ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿ƒ¿«≈¿»∆∆¡«
'ÌÎÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙‡ Ìz„ÚÂ'‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .,e„ÓÏ «¬«¿∆∆¿»¡…≈∆ƒƒ«¿»»¿

ÏÎa B„ÚÏe' :Ó‡pL ,‰lÙ˙ ‡È‰ BÊ ‰„BÚL∆¬»ƒ¿ƒ»∆∆¡«¿»¿¿»
'ÌÎÏÌÈÓÎÁ eÓ‡ ‰„BÚ ‡È‰ BÊŒÈ‡ : ¿«¿∆»¿¬»ƒ≈ƒ¬»

‰lÙz BÊ ?laL˙BlÙz‰ ÔÈÓ ÔÈ‡Â .;‰Bz‰ ÔÓ ∆«≈¿ƒ»¿≈ƒ¿««¿ƒƒ«»
‰Bz‰ ÔÓ ˙‡f‰ ‰lÙz‰ ‰LÓ ÔÈ‡Â‰lÙzÏ ÔÈ‡Â ; ¿≈ƒ¿≈«¿ƒ»«…ƒ«»¿≈«¿ƒ»

Úe˜ ÔÓÊ.‰Bz‰ ÔÓ ¿«»«ƒ«»

  

   

בכל  "ולעבדו  הפסוק  על חז"ל מדרשת  " הרמב למד 
תפילה ". זו  שבלב , עבודה  היא  זו  אי    לבבכ

שא כתב , המצוות' שב 'ספר התפילה  מצות ובביאור
יש  מ "מ  למנותה ), צרי ואי)  הכוללי  מהציוויי שהיא 
זו  "ולעבדו   ה 'ספרי ' לדרשות ומציי להתפלל, הציווי  בה 

תלמוד ". זה   ולעבדו  ,־כ ג "ואמרו  : ומוסי תפילה ",
הד את הביא  המצוות' ב 'ספר מדוע  וקשה : "ולעבדו  רשה 

לפוסקי ראיה  משמשת זו  דרשה  הלא  תלמוד ", זה 
חז"ל  כדרשת הי "ד  בספר פסק  והרי  ,מדרבנ היא  שתפילה 
הוא   יו בכל להתפלל ושהחיוב  תפילה " זו   ש "לעבדו 

מהתורה .
היא   יו בכל שתפילה   " הרמב סובר שבוודאי  וי "ל
להוכיח  המצוות' ב 'ספר שכוונתו  אלא  מדאורייתא ,
אסמכתא  אינה  תפילה " זו   "ולעבדו  חז"ל שדרשת
"ולעבדו  שהדרשה  וכמו  ממש , מהתורה  מ "ע  אלא  בעלמא 
הוא  ת"ת כי  אסמכתא , אינה  תלמוד " זה    לבבכ בכל
זו   "ולעבדו  הדרשה   ג כ דאורייתא , חיוב  בוודאי 
אסמכתא  ואינה  מדאורייתא  מ "ע  על מלמדת תפילה "

.דרבנ למצוה 
שהובאו  מכפי  הדרשות סדר את  " הרמב הפ ,לכ
שהוא  הראיה  ואח "כ  דתפילה  הדי  קוד וכתב  ב 'ספרי ',

תלמוד ". זה   "ולעבדו  מהדרשה  תורה  די
מוני שרוב  כתב  צדק ' לה 'צמח  "מצותי דר" ובספר
.דרבנ  ה התפילה  ונוסח   יו בכל שתפילה  סברו  המצוות
 עניי את מאוד  עד  החשיבה  החסידות תורת הרי  ולכאורה ,
לא  התפילה ' מצות ל'שורש  שבביאורו  יתכ ואי התפילה ,
להתפלל  ש "מצות־עשה   " הרמב לשו את אפילו  הביא 
וג" אדמוה "ז שאמר  הידועי  הדברי ובפרט ," יו בכל
ועוד , ." מימיה מאורות ראו  לא  מדרבנ תפילה   האומרי
את  ובוודאי  הצ"צ של כתביו  את ראה  הידוע , שעל־פי 

התפילה '. מצות 'שורש  של ההתחלה 
הדבר  בביאור תורה ' ב 'לקוטי  שכתוב  מה  על־פי  ויבואר
בדוגמת  שהיא  המצוות, ממני ואינה  דרבנ תפילה  דמצות
"שהיא   האברי כל את  ומקיי המעמיד  השדרה " "חוט
ומקיי המעמיד  עיקר והיא  להמצוות, ופנימית כוונה  בחי '
את  הצ"צ שהדגיש  שמה  ונמצא , מצוות־עשה ". הרמ "ח  את
מפני לא  הוא  ,מדרבנ היא  שתפילה   הסוברי  הפוסקי
את   ומקיי המעמידה  היא  אדרבא  אלא  חשובה , שאינה 

המצוות. כל
דתפילה   הסוברי על באומרו  אדמוה "ז של כוונתו   ג וזו 
כוונתו  שאי " מימיה מאורות ראו  ש "לא  מדרבנ
על  להסתמ  הרוצי שאלה  אלא  ,כ  הסוברי  לפוסקי
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"שלא  אמר  עליה התפילה , בער להמעיט כדי   דבריה
שהתפילה  הביאור את ראו  לא  היינו  ," מימיה מאורות ראו 
ואינה  המצוות מכל למעלה  שהיא  עד  מאוד  מעלתה  גדלה 

. עמה נמנית
      

ואף ֿעלֿפי2) קז:). (בבאֿמציעא ותפילה קריאתֿשמע  זו
ב  הוא תפילה שחיוב  זה בפסוק  נתפרש הדעת שלא - יום כל

בכל  אחת פעם שהיא לומר נבוא כן, לא שאם זאת; מחייבת
(כסף ֿמשנה). הדעת תסבלהו שלא דבר זהו - חייו ימי 
ולעמוד  שנאמר: לדבר, זכר - לדבר ראיה שאין ואף ֿעלֿפי 
כג, הימיםֿא (דברי  לערב  וכן לה' ולהלל להודות בבוקר
את  "וברך נאמר: זה פסוק  ובסוף  הואיל אומרים: ויש ל).
חיוניים  צרכים הם ומים לחם והרי  מימיך", ואת לחמך
שאדם  התפילה גם לפיכך - יום בכל להם צריך שהאדם

ספר'). ('קרית יום בכל היא צרכיו, בה דבר 3)שואל כל
למשה  עד איש מפי  איש חז"ל שקיבלוהו שבעלֿפה מתורה
"מפי רבינו: קוראו - בקרא אסמכתא לו ויש רבינו,

מלאכי "). ("יד הקודם 4)השמועה" הפסוק  ומן הואיל
שבו ‰'"ועבדתם" ˙„ÂÚ ÏÚ ÂÈÂËˆ זו עבודה נתפרש לא

ה' שעבודת זה פסוק  להביא רבינו הוצרך לפיכך טיבה. מה
אינו  הזה שהפסוק  ומאחר תפילה. - וזו שבלב , עבודה היא

מצוה  בתורת אם מדבר דברים: סיפור דרך אלא ומחייב  ְֶַ
ונתתי - לבבכם בכל ולעבדו ה' את לאהבה תשמעו... שמוע 
למצות  המקור "ועבדתם" הפסוק  משמש לכן ארצכם, מטר

(כסף ֿמשנה). ע "א.5)תפילה ב , המביעה 6)תענית
א  הלכה סוף  כאן - קונו. לפני  שיחו ושפך האדם לב  רחשי 
אומר: תל"ג) (מצוה וה'חינוך' שכ"ו). מנטובה, דפוס  (לפי 
אדם  בני  על יחולו והטובות שהברכות לך הקדמתי  "כבר
הדריכם  שבראם הכל ואדון לבבם. וטוב  פעולתם כפי 
כל  בו ישיגו אשר פתח  להם ופתח  בהן, שיזכו במצוותיו
אשר  ברוךֿהוא, ממנו שיבקשו והוא: לטוב , משאלותיהם
יענה  הוא כי  חסרונם, כל את למלא והיכולת הסיפוק  בידו

באמת". יקראוהו אשר חז"ל 7)לכל אלא יום. שבכל
ה). (הלכה בסמוך כמבואר מנינם, באיזה 8)קבעו אלא

מלשון  נוסח , - משנה יתפלל. - לאדם לו שיזדמן נוסח 
שתרגומו: יח ) יז, (דברים הזאת התורה משנה הכתוב :
(כסף ֿמשנה  נוסח  - פתשגן ופירוש הדא. אורייתא פתשגן
גורסים: ויש פתשגן, ערך: 'הערוך', וכן מנוח ). ה"ר בשם

התפילה". היא,9)"מטבע  תפילה זמן זו שעה לומר:
כשרות  השעות כל אלא זמנה; עבר - השעה וכשעברה
ובקומך". "בשכבך קבוע  שזמנה כקריאתֿשמע  לא לתפילה,
ברכות  (תוספתא ששנינו כמו זמנה, קבעו ז"ל חכמינו אבל
נתנו  כך לקריאתֿשמע , קבע  תורה שנתנה "כשם פ "ג):

לתפילה". קבע  חכמים

.CÎÈÙÏeÌÈ„ÚÂ ÌÈLÈÙÏ ,‰lÙza ÔÈiÁ ¿ƒ»»ƒ«¬»ƒ«»ƒ«¿ƒ»¿ƒ
‰ ‡lL ‰NÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L‡Ób ÔÓfeiÁ ‡l‡ . ∆ƒƒ¿«¬≈∆…«¿«¿»»∆»ƒ

‡e‰ Ck BÊ ‰ÂˆÓÏlt˙Óe ÔpÁ˙Ó Ì„‡ ‡‰iL  ƒ¿»»∆¿≈»»ƒ¿«≈ƒ¿«≈
,‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ ÏL BÁL „ÈbÓe ,ÌBÈ ÏÎa¿»«ƒƒ¿∆«»»

ÂÈÎˆ Ï‡BL CkŒÁ‡Â‰Lwa ,Ì‰Ï CÈˆ ‡e‰L , ¿««»≈¿»»∆»ƒ»∆¿«»»

‰È„B‰Â ÁL Ô˙B CkŒÁ‡Â ,‰pÁ˙eÏÚ '‰Ï ƒ¿ƒ»¿««»≈∆«¿»»««
BÁÎ ÈÙÏ „Á‡ Ïk ,BÏ ÚÈtL‰L ‰Bh‰. «»∆ƒ¿ƒ«»∆»¿ƒ…

קבוע .10) זמן לתפילה ואין מכל 11)הואיל פטורים שהם
ה"ג). פי "ב , ע "ז הלכות (ראה גרמא. שהזמן מצוותֿעשה
שנשים  במצוות שחייבים כאן מדובר כנענים ובעבדים

ד.). (חגיגה (ברכות 12)חייבות היא זמנה התורה מן כי 
מ "ג). התפילות 13)פ "ג, מטבע  שאין מכיון כלומר:

וכמה  להתפלל? נתחייבנו מה א"כ התורה, מן ומנינן
ובהלכה  כאן רבינו לבאר הולך זה את להתפלל? נתחייבנו
(כסף ֿמשנה). וכו' מתחנן אדם שיהא ומיישב : הבאה,

אדם 14) יסדר לעולם שמלאי : רבי  "דרש ע "א: לב , ברכות
(יבקש  יתפלל ואחרֿכך הקדושֿברוךֿהוא של שבחו
החילות  אתה ה'... אל ואתחנן במשה: מצינו שכן צרכיו),
יעשה  אשר ובארץ  בשמים אל מי  אשר עבדך... את להראות
הארץ  את ואראה נא אעברה אחריו: וכתוב  כמעשיך...
של  שבחו משה הקדים הרי  - כדֿכה) ג (דברים, הטובה

בקשתו. את לפניו שהציע  קודם לזה 15)מקום המקור
משעיר" וזרח  בא מסיני  ה' "ויאמר: ברכה) (פרשת ב 'ספרי '
ישראל  של בצרכם פתח  לא משה שכשפתח  הכתוב , מגיד -
ה' ויאמר שנאמר: מקום, של בשבחו שפתח  עד תחילה
שנאמר: ישראל, של בצרכם פתח  ואח "כ וגו', בא מסיני 
שנאמר: מקום, של בשבחו וחתם וחזר מלך, בישורון ויהי 
בפתיחתו  מגדים' ('פרי  כו). לג, (דברים ישורון כאל אין

לד.). (ברכות לזה סמוכים וראה או"ח ). כח 16)לשו"ע 
ויכלתו. השגתו

.‚ÏÈ‚ ‰È‰ Ì‡Ì‡Â ;‰Lwe ‰pÁ˙ ‰aÓ  ƒ»»»ƒ«¿∆ƒ¿ƒ»«»»¿ƒ
ÌÈ˙ÙN ÏÚ ‰È‰˙Ú ÏÎe ,BzÏÎÈ ÈÙk a„Ó  »»¬«¿»«ƒ¿«≈¿ƒ¿»¿¿»≈

:BzÏÎÈ ÈÙk „Á‡ Ïk  ˙BlÙz‰ ÔÈÓ ÔÎÂ .‰ˆiL∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿««¿ƒ»∆»¿ƒ¿»¿
ÌÈÓÚt ÔÈÏÏt˙Ó LÈÂ ,ÌBia ˙Á‡ ÌÚt Ïlt˙Ó LÈ≈ƒ¿«≈«««««¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ

Lc˜n‰ ÁÎ ÔÈÏÏt˙Ó eÈ‰È Ïk‰Â .‰a‰ÏÎa , «¿≈¿«…ƒ¿ƒ¿«¿ƒ…««ƒ¿»¿»
‰È‰iL ÌB˜Ó„ÈÓz c‰ ‰È‰ ÔÎÂ .ea ‰LnÓ , »∆ƒ¿∆¿≈»»«»»»ƒƒ∆«≈

‡ÊÚ „ÚÂ. ¿«∆¿»

צחות.17) לדבר לימודים לשון לו כלומר:18)שיש
ותשבחות. תפילות לערוך רגיל שיעמוד 19)שאינו

עומד  שביתֿהמקדש רוח  לאותה מכוונים כשפניו בתפילה
יוסי רבי  של בנו אליעזר רבי  של ב "משנתו שדרשו כמו שם,
תעבוד" ואותו תירא אלהיך ה' "את הפסוק : על  הגלילי "
כלומר: במקדשו, עבדהו בתורתו, עבדהו יג): ו, (דברים
אמרו: (ל.) ובברכות (כסף ֿמשנה). המקדש נוכח  התפלל
ו, (ד"הֿב  שנאמר ביתֿהמקדש? כנגד לבו את שיכוין מניין
לרבינו  המצוות ספר (השווה הזה, הבית אל והתפללו לב ):

ה). בין 20)מצוה בארץ  שיהיה בין המתפלל: אל חוזר
שיהיה  בין המקדש: על שמוסב  או לארץ . בחוץ  שיהיה
לעולם  - בירושלים שיהיה ובין בגלגל שיהיה בין במדבר,

(כסף ֿמשנה). נכחו מתפלל 21)יתפללו אחד כל שהיה
יכלתו. ובקיאים 22)כפי  הקודש בלשון מדברים שהיו

בה.

.„,ÚL‰ v„Îe ÈÓÈa Ï‡NÈ eÏbL ÔÂÈk≈»∆»ƒ¿»≈ƒ≈¿«¿∆«»»»
˙Bn‡‰ ‡Le ÔÂÈÂ ÒÙa eÚ˙Ì‰Ï e„ÏBÂ , ƒ¿»¿¿»«¿»»¿»»À¿¿»∆
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קפג                
         

,Ì˙ÙN eÏaÏa˙ ÌÈa‰ Ô˙B‡Â ,ÌÈBb‰ ˙Bˆ‡a ÌÈa»ƒ¿«¿«ƒ¿»«»ƒƒ¿«¿¿¿»»
˙BBLlÓ ˙ÚÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ˙ÙN ‰˙È‰Â¿»¿»¿«»∆»¿∆»¿…∆∆ƒ¿

‰a‰Ïk a„Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ,a„Ó ‰È‰L ÔÂÈÎÂ ; «¿≈¿≈»∆»»¿«≈≈»¿«≈»
Ì‰Èe' :Ó‡pL ,LeaLa ‡l‡ ,˙Á‡ ÔBLÏa Bk»̂¿¿»««∆»¿ƒ∆∆¡«¿≈∆
a„Ï ÌÈÈkÓ ÌÈ‡Â ,'B‚Â '˙È„BcL‡ a„Ó ÈˆÁ¬ƒ¿«≈«¿ƒ¿¿≈»«ƒƒ¿«≈
„Á‡ ‰È‰Lk ,‰Ê ÈtÓe .ÌÚÂ ÌÚ ÔBLÏÎÂ ˙È„e‰È¿ƒ¿ƒ¿«»»ƒ¿≈∆¿∆»»∆»
„Èb‰Ï B‡ ÂÈˆÙÁ Ï‡LÏ BBLÏ ˆ˜z ,Ïlt˙Ó Ô‰Ó≈∆ƒ¿«≈ƒ¿«¿ƒ¿…¬»»¿«ƒ
eÚiL „Ú ,L„w‰ ÔBLÏa ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ ÁL∆««»»ƒ¿«…∆«∆¿»¿
BÈcŒ˙Èe ‡ÊÚ ‰‡L ÔÂÈÎÂ .˙BÁ‡ ˙BBLÏ dnÚƒ»¿¬≈¿≈»∆»»∆¿»≈ƒ

ew˙Â e„ÓÚ ,CkÏÚ ˙BÎ ‰NÚŒ‰BÓL Ì‰Ï »»¿¿ƒ¿»∆¿∆∆¿≈¿»«
„q‰˙BBL‡ LÏL :LÏLÂ ,'‰Ï ÁL  «≈∆»ƒ∆««¿»

˙BBÁ‡Ïk ˙Ï‡L Ô‰a LÈ  ˙BiÚˆÓ‡Â ,‰È„B‰  «¬»»¿∆¿»ƒ≈»∆¿≈«»
˙B‡ BÓk Ô‰L ,ÌÈc‰LÈ‡Â LÈ‡ ÈˆÙÁ ÏÎÏ «¿»ƒ∆≈¿»¿»∆¿≈ƒ»ƒ

eav‰ ÈÎˆÏeÏk‰ ÈÙa ˙BÎeÚ eÈ‰iL È„k ,Ôlk ¿»¿≈«ƒÀ»¿≈∆ƒ¿¬¿ƒ«…
ÌÈ‚lÚ‰ el‡ ˙lÙz ‰È‰˙Â ,Ô˙B‡ e„ÓÏÈÂ‰lÙz ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿∆¿ƒ«≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»

‰Ê ÔÈÚ ÈtÓe .‰Áv‰ ÔBLl‰ ÈÏÚa ˙lÙ˙k ,‰ÓÏL¿≈»ƒ¿ƒ««¬≈«»«∆»ƒ¿≈ƒ¿»∆
Ó ˙BlÙz‰Â ˙BÎa‰ Ïk ewz,Ï‡NÈ Ïk ÈÙa ˙BcÒ ƒ¿»«¿»¿«¿ƒ¿À»¿ƒ»ƒ¿»≈

.‚lÚ‰ ÈÙa CeÚ ‰Îa Ïk ÔÈÚ ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈ƒ¿«»¿»»»¿ƒ»ƒ≈

בקרבם.23) בלע "ז.24)ישבו ז'רגון בלולה, שפה
כמה 25) ובהם - זקנים ועשרים "מאה ע "ב : יז, מגילה

הסדר". על ברכות שמונהֿעשרה תיקנו - לפי26)נביאים
המאוחר. ולאחר המוקדם להקדים המקראות, סדר

וקדושה.27) גבורות, אבות, עבודה,28)שהן: שהן:
שלום. ושים עיקריים.29)הודאה וכמו 30)דברים

שמסדר  לעבד דומות - "ראשונות לד.): (ברכות שאמרו
פרס  שמבקש לעבד דומות - אמצעיות רבו, לפני  שבח 
ונפטר  מרבו פרס  שקבל לעבד דומות - אחרונות  מרבו,

לו". כראוי ,31)והולך בקשתם להביע  יכולים שאינם
לדבר  תמהר עלגים "ולשון ד): לב , (ישעיה הכתוב  מלשון

צחות".

.‰ewz ÔÎÂÔÈÓk ˙BlÙz‰ ÔÈÓ ‡‰iL , ¿≈ƒ¿∆¿≈ƒ¿««¿ƒ¿ƒ¿«
ÈL „‚k  ÌBÈ ÏÎa ˙BlÙ˙ ÈzL :˙Baw‰«»¿»¿≈¿ƒ¿»¿∆∆¿≈

ÔÈ„ÈÓ˙ÛÒeÓ Ôa˜ LiL ÌBÈ ÏÎÂ ;B ewz , ¿ƒƒ¿»∆≈»¿«»ƒ¿
ÛÒeÓ Ôa˜ „‚k ˙ÈLÈÏL ‰lÙz‡È‰L ‰lÙ˙e . ¿ƒ»¿ƒƒ¿∆∆»¿«»¿ƒ»∆ƒ

;ÁM‰ ˙lÙz ˙‡˜p‰ ‡È‰ ,˜a ÏL „ÈÓz „‚k¿∆∆»ƒ∆…∆ƒ«ƒ¿≈¿ƒ««««
˙‡˜p‰ ‡È‰ ,ÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓz „‚kL ‰lÙ˙e¿ƒ»∆¿∆∆»ƒ∆≈»«¿«ƒƒ«ƒ¿≈

‰ÁÓ ˙lÙz˙‡˜ ‡È‰ ,ÔÈÙÒen‰ „‚kL ‰lÙ˙e ; ¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ»∆¿∆∆«»ƒƒƒ¿≈
.ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz¿ƒ««»ƒ

הגדולה.32) כנסת ליום 33)אנשי  שנים במקדש שהקריבו
כח , (במדבר הערבים בין והשני  בבוקר, אחד תמיד; עולה

חדשים.34)גֿד). ובראשי  בשבתות ברכות 35)כגון:
ע "ב . מנוחת 36)כו, בעת שהוא תפילתה זמן שם על

ח ) ג, (בראשית היום" "לרוח  הגדול. אורה והשקט  השמש
ו); יב , לשמות (רמב "ן יומא" "למנח  אונקלוס : ְִַָמתרגם

מ "א). פ "ד (ברכות לרבינו המשנה" ב "פירוש זה ומעין

.Â˙Á‡ ‰lÙz Ïlt˙Ó Ì„‡ ‡‰iL ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆¿≈»»ƒ¿«≈¿ƒ»««
‰ÏÈlaÌÈaÚ‰ ÔÈa ÏL „ÈÓ˙ ÈÈ‡ È‰L , ««¿»∆¬≈≈¿≈»ƒ∆≈»«¿«ƒ

ÔÈÏkÚ˙Ó‡È‰' :Ó‡pL ,‰ÏÈl‰ Ïk ÔÈÎÏB‰Â ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ»««¿»∆∆¡«ƒ
Ú' :Ó‡pL ÔÈÚk ;'B‚Â '‰ÏÚ‰ÌÈ‰ˆÂ ˜Â »…»¿»ƒ¿»∆∆¡«∆∆»…∆¿»√«ƒ

˙ÈÚ ˙lÙz ÔÈ‡Â .'ÈÏB˜ ÚÓLiÂ ‰Ó‰‡Â ‰ÁÈN‡»ƒ»¿∆¡∆«ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒ««¿ƒ
‰ÁÓe ˙ÈÁL ˙lÙ˙k ‰BÁe‚‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . »ƒ¿ƒ««¬ƒƒ¿»¿««ƒ≈»¬

Ïlt˙‰Ï Ì‰È˙BLBÓ ˙BÓB˜Ó ÏÎa Ï‡NÈ ÏÎ»ƒ¿»≈¿»¿¿≈∆¿ƒ¿«≈
‰BÁ ˙lÙ˙k Ì‰ÈÏÚ ‰eÏa˜Â ,˙ÈÚ. «¿ƒ¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿ƒ«»

ערבית.37) תפילת הנקראת: ונשרפים.38)והיא נקטרים
לא.).39) ברכות (וראה תפילה יש בערב  שגם הרי 
להעיר 40) ויש רשות". ערבית "תפילת ע "ב : כז, שם

אין  (שם) ה'תוספות' שיכול שלדעת ב "רשות" הכוונה
ביחס  "רשות" נחשבת היא אלא שירצה, מתי  לבטלה
ערבית  תפילת תידחה אז עובר, שזמנה אחרת למצוה

לבטלה. אין בחינם אבל דברכות.41)מפניה, פ "ד רי "ף 
בקול  שמונהֿעשרה תפילת על חוזר הש"ץ  אין ומכלֿמקום,
תפילת  שאין מפני  - התפילות בשאר חוזר שהוא כמו רם,
אין  שהרי  לבטלה; ברכות לברך אין ולפיכך חובה, ערבית
מדברי חובתו. ידי  להוציאו כדי  בה, שנתחייב  אדם כאן

ה"ט ). (פ "א רבינו

.ÊCeÓÒ ,‰ÁÓ ˙lÙz Á‡ ‰lÙz ewz ÔÎÂ¿≈ƒ¿¿ƒ»««¿ƒ«ƒ¿»»
„Ïa ˙ÈÚz‰ ÌBÈa ,‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏÛÈÒB‰Ï È„k , ƒ¿ƒ«««»¿««¬ƒƒ¿»¿≈¿ƒ

‰lÙz‰ ‡È‰ BÊÂ ;˙ÈÚz‰ ÈtÓ ‰Lwe ‰pÁz¿ƒ»«»»ƒ¿≈««¬ƒ¿ƒ«¿ƒ»
‰ÏÈÚ ˙lÙz ˙‡˜p‰ÈÚL eÏÚ  ÓBÏk , «ƒ¿≈¿ƒ«¿ƒ»¿«ƒ¿¬«¬≈

ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰zÒÂ LÓM‰ „Úa ÌÈÓL»«ƒ¿««∆∆¿ƒ¿¿»¿ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒ
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ ‡l‡ d˙B‡. »∆»»ƒ¿ƒ«««»

שגוזרים 42) ציבור תעניות ושאר כיפור צום יום כמו
גשמים  עצירת על כגון: תבוא, שלא צרה כל על ביתֿדין
זכר  רק  שהם בתמוז, ובי "ז באב  בט ' לא אבל וכדומה;
הלכה  י "ד, (פרק  לקמן ראה לפנים, בהם שאירעו למאורעות

"מנין 43)ב ). אמרו: ה"א) פ "ד, (ברכות ובירושלמי 
(ישעיה  תפילה. תרבו כי  גם נאמר: לוי : רבי  אמר לנעילה?
אף  כלומר: נענה", - בתפילה המרבה שכל מכאן: טו) א,

תקנוה. תפילה לריבוי  נעילה, כלומר:44)תפילת
ולכשתגמר  האילנות, ראשי  על השמש בעוד אותה מתחילים

ה"א). פ "ד, ברכות (ירושלמי  השמש תשקע 

.Á˙ÈÁLÂ ˙ÈÚ :LÏL ÌBÈ ÏÎa ˙BlÙz‰ e‡ˆÓƒ¿¿«¿ƒ¿»»«¿ƒ¿«¬ƒ
‡e ÌÈ„ÚBne ˙B˙aMe ;‰ÁÓe ÌÈL„ÁŒÈL ƒ¿»««»«¬ƒ¿»≈√»ƒ

ŒÌBÈe ;ÔÈÙÒen‰ ˙lÙ˙e ,ÌBÈ Ïk ÏL LÏL :Úa‡«¿«»∆»¿ƒ««»ƒ¿
.‰ÏÈÚ ˙lÙ˙e ,el‡ Úa‡ :LÓÁ  ÌÈetk‰«ƒƒ»≈«¿«≈¿ƒ«¿ƒ»

.ËÔÈÙÈÒBÓ Ï‡ ,Ô‰Ó ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ ,el‡ ˙BlÙz¿ƒ≈≈¬ƒ≈∆¬»ƒƒ
 Blk ÌBi‰ Ïk Ïlt˙‰Ï Ì„‡ ‰ˆ Ì‡ .Ì‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ»»»»¿ƒ¿«≈»«À

˙eL‰BÓk  ÛÈÒBiL ˙BlÙz‰ Ô˙B‡ ÏÎÂ .B„Èa »¿¿»¿»»«¿ƒ∆ƒ¿
LcÁiL CÈˆ CÎÈÙÏ .˙B„ È˜ÓÏÎa c «¿ƒ¿»¿ƒ»»ƒ∆¿«≈»»¿»

˙BÎa‰ ÔÈÚÓ ˙BiÚˆÓ‡‰ ÔÓ ‰Îe ‰ÎaÌ‡Â . ¿»»¿»»ƒ»∆¿»ƒ≈≈«¿»¿ƒ
‡È‰L ÚÈ„B‰Ï È„k ,Bic  ˙Á‡ ‰Îa elÙ‡ LcÁƒ≈¬ƒƒ¿»»«««¿≈¿ƒ«∆ƒ
,˙BBÁ‡ LÏLÂ ˙BBL‡ LÏLÂ .‰BÁ ‡ÏÂ ‰„¿»»¿…»¿»ƒ¿»«¬
ÔÈ‡Â Ô‰Ó ÔÈ˙ÁBÙ ‡ÏÂ Ô‰a ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈ƒƒ»∆¿…¬ƒ≈∆¿≈

c Ô‰a ÔÈpLÓ. ¿«ƒ»∆»»
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ע "א.45) כא , נראית 46)ברכות תפילתו תהא שלא כדי 
לברכות  ברא"ש הובאה גאון. האי  רבינו דעת והיא כחובה,

ט "ו). אות מבקש 47)(פ "ג, - חולה לו היה אם כגון:
פ "ו, (לקמן לשונו צחות כפי  "רפאנו", בברכת רחמים עליו

ימי48)ה"ג). בעשרת נוהגים שאנו ומה ע "א. לד, ברכות
אב  כמוך "מי  "זכרנו" הראשונות: בשלוש להוסיף  תשובה
בקשות  שהן מפני  - ועוד "וכתוב " ובאחרונות: הרחמים",
אלו, בברכות מוסיפין אין יחיד בצרכי  אבל רבים, בצרכי 

ה"ג). (פ "ו, לקמן ראה

.ÈÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰„ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Ó eav‰ ÔÈ‡≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»»¿ƒ∆≈
‰„ Ôa˜ ÔÈ‡ÈÓ eav‰elÙ‡ ,Ïlt˙È ‡ÏÂ . «ƒ¿ƒƒ»¿«¿»»¿…ƒ¿«≈¬ƒ

,‰„ ˙Á‡Â ÌBi‰ ˙BÁ ˙Á‡ :ÌÈzL ÛÒeÓ ,„ÈÁÈ»ƒ»¿«ƒ««««¿««¿»»
ÛÒeÓ Ôa˜ ÔÈc˙Ó ÔÈ‡L ÈÙÏÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ . ¿ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒ»¿«»¿≈ƒ«¿ƒ

˙B˙aLa ‰„ ˙lÙz Ïlt˙‰Ï eÒ‡L ,‰B‰L ÈÓƒ∆»∆»¿ƒ¿«≈¿ƒ«¿»»¿«»
‡l‡ ,‰„ Ô‰a ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌÈBË ÌÈÓÈÂ¿»ƒƒ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ»∆¿»»∆»

„Ïa ÌBi‰ ˙BÁ. ««ƒ¿»

הם.49) חובה קרבינות הציבור, קרבינות אלא 50)שכל
סג). ברכות הרי "ף , (דעת הציבור מטעם חובה בא היה
מוסף  להתפלל אסור זה טעם בלי  גם הראב "ד, ולדעת
(ברכות  היום" כל אדם ויתפלל "הלואי  אמרו: שלא בנדבה,
תפילת  שהיא חול של שמונהֿעשרה בתפילת אלא כא.),
בה  ולהוסיף  לכופלה הוא יכול לפיכך ותחנונים, רחמים
הודאה  אלא שאינה ויוםֿטוב  שבת בתפילת אבל בקשות;
תהא  שלא ולהודות, ולחזור להודות אסור ודאי  - לה' ושבח 
והפירות. המצוות ברכות בכל וכן לבטלה. ברכתו

האדם 51) שיהא "צריך ד): (כלל בתשובותיו הרא"ש וכתב 
לכוין  שיוכל בדעתו, ואמיד וזהיר וזריז עצמו את מכיר
עולות  לב  נדיב  בו: קוראים אז - סוף  ועד מראש בתפלתו
- יפה לכוין יכול אין אם אבל לא); כט , הימיםֿב  (דברי 
והלואי יא). א, (ישעיה זבחיכם רוב  לי  למה בו: קרינן
וכן  ליום". הקבועות תפילות בשלש יפה לכוין שיוכל

ס "ד. ק "ז, סימן או"ח  ערוך' ב 'שולחן להלכה הוסכם

ה'תשע"ט  תשרי י"ג ש "ק יום 

    
מתי1) (הביננו) קצרה תפילה תקנוה; למה המינים ברכת

וכל  טובים, וימים שבתות תפילות סדר בה; יוצאים
השנה. מאורעות

.‡Ï‡ÈÏÓb Ôa ÈÓÈa2ÔÈÒBB˜Èt‡‰ ea3,Ï‡NÈa ƒ≈«»«¿ƒ≈«»∆ƒƒ¿ƒ¿»≈
Ï‡NÈÏ ÌÈˆÓ eÈ‰Â4ÈÁ‡Ó eLÏ Ô˙B‡ ÔÈ˙ÈÒÓe ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒƒ»»≈«¬≈

BfL ‰‡L ÔÂÈÎÂ .ÌM‰5Ì„‡ŒÈa ÈÎˆ ÏkÓ ‰ÏB„‚ «≈¿≈»∆»»∆¿»ƒ»»¿≈¿≈»»
˙Èe ‡e‰ „ÓÚ 6‰È‰zL ˙Á‡ ‰Îa ÔÈ˜˙‰Â BÈc »«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»««∆ƒ¿∆

Ú˜Â ,ÔÈÒBB˜Èt‡‰ „a‡Ï ÌM‰ ÈÙlÓ ‰Ï‡L d»¿≈»ƒƒ¿≈«≈¿«≈»∆ƒƒ¿»«
‰lÙza d˙B‡7e‡ˆÓ .Ïk‰ ÈÙa ‰ÎeÚ ‰È‰zL È„k , »«¿ƒ»¿≈∆ƒ¿∆¬»¿ƒ«…ƒ¿¿

‰NÚŒÚLz  ‰lÙzaL ˙BÎa‰ Ïk8.˙BÎ »«¿»∆«¿ƒ»¿«∆¿≈¿»

הוא 2) - הדורות" "סדר ובעל "היוחסין" ספר בעל לדעת
חכמי לדעת אולם הזקן. הלל של בנו בן הזקן גמליאל רבן

אחר  שחי  דיבנה השני  גמליאל רבן הוא - האחרונים ישראל
הזקן. גמליאל רבן של נכדו והיה כנוסח 3)החורבן,

"המינים". הראשונים ונוסח  האחרונים; הדפוסים
והדת  האמת מדרך שנטו ידועה כת "בני  הם - וה"מינים"

לעצמם: וקראום:ÌÈÈÓ‡Óוקראו המלה קטעו וחז"ל ,
ÌÈÈÓ וכן (הערוך). שונים ממינים מינים ביניהם יש כי  ,

:(31 עמוד והעבודה" התפילה ("תולדות בספר כתוב 
ואפיקורסות: כפירה מיני  כל כוללים ו'מינות' 'מין' "השמות
אליהו  רבי  והמדקדק  בהם". וכיוצא 'בייתוסים' 'צדוקים',
היו  ואפיקורס  מין יאמר: פקר) ערך ("תשבי ", בספרו בחור
נקראים  ותלמידיהם ודת, אמונה בעלי  היו שלא אנשים שני 
כמו: מינים, אומרים: ויש ואפיקורסים. מינים שמם: על
ישראל"). ("עבודת באמונה הממאנים י ) יג, (ירמיה מאנים
ז). הלכה ג, פרק  תשובה (הלכות ראה למיניהם המינים על

הרומי .4) השלטון אצל ודילטוריא מלשינות ידי  על
הזאת.5) הצרה שביבנה.6)הרחקת ישראל חכמי 
השתים 7) הברכה תקווה", תהי  אל "ולמלשינים ברכת היא

המינים" "ברכת ונקראת: עשרה שמונה שבתפילת עשרה
כח :). על 8)(ברכות עשרה" "שמונה אותה: קוראים ואנו
תחילתה. שם

.‰NÚŒÚLz Ì„‡ Ïlt˙Ó ÌBÈ ÏÎaL ‰lÙz ÏÎa¿»¿ƒ»∆¿»ƒ¿«≈»»¿«∆¿≈
ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .„q‰ ÏÚ el‡ ˙BÎ9? ¿»≈««≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ

˙eÎÓ BzÚ„ ‡ˆnLk10Ï‡ .˙B˜Ï ‰Óz BBLÏe ¿∆»»«¿¿À∆∆¿¿«≈ƒ¿¬»
˜eÁ„Â „eË ‰È‰ Ì‡11Ïlt˙‰Ó BBLÏ ‰ˆwL B‡ , ƒ»»»¿»∆»¿»¿≈ƒ¿«≈

Ïk ÔÈÚÓ ˙Á‡ ‰Îe ,˙BBL‡ LÏL Ïlt˙È ƒ¿«≈»ƒ¿»»««≈≈»
˙BiÚˆÓ‡‰12B˙BÁ È„È ‡ˆÈÂ ,˙BBÁ‡ LÏLÂ ,13. »∆¿»ƒ¿»«¬¿»»¿≈»

שהן.9) כמו כולן אותן אדם צלולה 10)שיתפלל שהיא
ולכוון. להתרכז יכול יכול 11)והוא ואינו קצרה שרוחו

הכוללת 12)לכוון. כלומר: בתכנה, להן דומה שהיא
האמצעיות. הברכות עשרה שלוש כל של תמציתן

כט .).13) (ברכות

.‚:˙BiÚˆÓ‡‰ Ïk ÔÈÚÓ ewzL ‰Îa‰ È‰BÊÂ¿ƒ«¿»»∆ƒ¿≈≈»»∆¿»ƒ
EÈÎc ˙‡ ˙Ú„Ï eÈ‰Ï‡ ÈÈ eÈ‰"14˙‡ ÏBÓe , ¬ƒ≈¿»¡…≈»««∆¿»∆∆

E˙‡ÈÏ eÏ15ÁÏÒÏ ,16ÌÈÏe‡b ˙BÈ‰Ï eÏ ‰È‰ .17, ¿»≈¿ƒ¿»∆ƒ¿…«¡≈»ƒ¿¿ƒ
B‡ÎnÓ e˜Á18eM„Â ,19˙B‡a ekLÂ20,Eˆ‡ «¬≈ƒ«¿¿«¿≈¿«¿≈ƒ¿«¿∆

Úa‡Ó ÌÈˆeÙe21ÌÈÚBz‰Â ,ıa˜z22EzÚ„a ¿ƒ≈«¿«¿«≈¿«ƒ¿«¿¿
eËÙMÈ23E„È ÛÈz ÌÈÚL‰ ÏÚÂ ,24ÌÈ˜Ècˆ eÁÓNÈÂ , ƒ»≈¿«»¿»ƒ»ƒ»∆¿ƒ¿¿«ƒƒ

EÏÎÈ‰ Ôew˙e EÈÚ ÔÈa25„Â„Ï Ô˜ ˙ÁÈÓˆe ¿ƒ¿«ƒ∆¿ƒ≈»∆ƒ¿ƒ«∆∆¿»ƒ
 ˙ÎÈÚe EcÚ26‡˜ ÌË .EÁÈLÓ ÈLÈ ÔÏ «¿∆«¬ƒ«≈¿∆ƒ«¿ƒ∆∆∆ƒ¿»

È‡Â e‡˜È ÌË ‰È‰Â' :Ó‡pL ck ,‰Ú˙ ‰z‡«»«¬∆«»»∆∆¡«¿»»∆∆ƒ¿»«¬ƒ
‡e‰ ‰z‡ Èk .'ÚÓL‡ È‡Â ÌÈa„Ó Ì‰ „BÚ ,‰Ú‡∆¡∆≈¿«¿ƒ«¬ƒ∆¿»ƒ«»

‰˜eˆ ÏkÓ ÏÈvÓe ‰„Bt ,˙Ú ÏÎa ‰BÚ27‰z‡ Cea . ∆¿»≈∆«ƒƒ»»»«»
."‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ¿»≈«¿ƒ»

דעת".14) לאדם חונן "אתה ברכת כנגד כנגד 15)מכוונת
לתורתך". אבינו לנו".16)"השיבנו "סלח  כנגד

ישראל".17) "גואל ברכת  "רפאנו".18)כנגד כנגד 
ה).19) כג, (תהילים ראשי  בשמן דישנת לשון 20)מלשון:

"ברך  ברכת כנגד ב ), כג, (שם ירביצני  דשא בנאות כמו: נווה,
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גדול 21)עלינו". בשופר "תקע  כנגד הארץ , כנפות
ונשפטים 22)לחרותינו". הגויים בין התועים ישראל הם

כתורתך. לא אשר במשפטים מלכיהם ידי  רצון 23)על יהי 
סימן  יוסף " ("בית התורה משפטי  שהם דעתך, על שיישפטו

כבראשונה". שופטנו "השיבה ברכת כנגד והיא ק "י ),
עליהם 24) ידי  את מניף  הנני  מלשון: כרשעתם, לייסרם

תקווה". תהי  אל "ולמלשינים ברכת כנגד והוא יג). ב , (זכריה
עירך".25) ולירושלים הצדיקים", "על הברכות: כנגד
למשיחי26) נר ערכתי  לדוד קרן אצמיח  שם הכתוב : כלשון

סמל  - ונר והחוזק ; השילטון סמל - קרן יז), קלב , (תהילים
(תהילים  הרד"ק  פירוש ראה לעמו. מאיר המלך כי  המלכות,

דוד". צמח  "את כנגד והיא קולנו".27)שם), "שמע  כנגד

.„ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na28Ï‡ ;‰nÁ‰ ˙BÓÈa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ««»¬»
CÈvL ÈtÓ ,'eÈ‰' Ïlt˙Ó BÈ‡ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈaƒ«¿»ƒ≈ƒ¿«≈¬ƒ≈ƒ¿≈∆»ƒ

‰Ï‡L ÓBÏ29ÌÈM‰ ˙ka30˙B˙aL È‡ˆBÓa ÔÎÂ . «¿≈»¿ƒ¿««»ƒ¿≈¿»≈«»
CÈvL ÈtÓ ,'eÈ‰' Ïlt˙Ó BÈ‡ ÌÈBË ÌÈÓÈÂ¿»ƒƒ≈ƒ¿«≈¬ƒ≈ƒ¿≈∆»ƒ

‰Ïc‰ ÓBÏ31.'˙Úc‰ ÔBÁ'a ««¿»»¿≈«»«

"הביננו".28) בתפילת תפילה חובת ידי  היא 29)שיוצאים
לברכה". ומטר טל "ותן הגשם: על ברכת 30)הבקשה היא

עלינו". המדברת 31)"ברך חוננתנו", "אתה תפילת היא
את  אלה: שתי  את ולכלול וכו'. לחול קודש בין ה' בהבדלת
חז"ל  אמרו "הביננו" בתפילת וה"הבדלה" "השאלה"
רגילה  בלתי  תפילה שהיא מפני  אפשר, שאי  כט .) (ברכות
ידי על המתפלל יתבלבל שמא - הדחק  בשעת רק  שמתפללים

ויטעה. זו הכללה

.‰ÌÈBË ÌÈÓÈe ˙B˙aLe32˙BÎa ÚL Ïlt˙Ó , ¿«»¿»ƒƒƒ¿«≈∆«¿»
ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ˙BlÙz Úa‡Ó ‰lÙ˙e ‰lÙz ÏÎa33: ¿»¿ƒ»¿ƒ»≈«¿«¿ƒ∆«

˙ÈÚˆÓ‡ ‰Îe ,˙BBÁ‡ LÏLÂ ,˙BBL‡ LÏL»ƒ¿»«¬¿»»∆¿»ƒ
ÌBi‰ B˙B‡ ÔÈÚÓ34‰Îa ÔÈÓ˙BÁ ˙B˙aMa . ≈≈«««»¿ƒƒ¿»»

Lc˜Ó' da Ì˙BÁ ÌÈÏ‚e ,'˙aM‰ Lc˜Ó' ˙ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ¿«≈««»»¿»ƒ≈»¿«≈
'ÌÈpÓf‰Â Ï‡NÈ35 BËŒÌBÈÂ ˙aL ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿ƒ»»«»¿

Ï‡NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó' :da ÌÈÓ˙BÁ36.'ÌÈpÓf‰Â ¿ƒ»¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ
,ı‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ' :da ÔÈÓ˙BÁ ‰M‰ŒL‡a¿…«»»¿ƒ»∆∆«»»»∆

'ÔBkf‰ ÌBÈÂ Ï‡NÈ Lc˜Ó37Ì˙BÁ ,˙aL ‰È‰ Ì‡Â . ¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒ»¿ƒ»»«»≈
ÌBÈÂ Ï‡NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó ,ı‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ' :da»∆∆«»»»∆¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿

.'ÔBkf‰«ƒ»

הם.32) ושמחה מנוחה ימי  באשר ובקשה, תחינה ימי  שאינם
ח ).33) הלכה א, (פרק  לעיל היום.34)כמבואר מעניין
המועדים 35) שכל מפני  - זמנים ונקראים: המועדים, הם

האביב ; בזמן - הפסח  חג ידועים: בזמנים תלויים שבתורה
האסיף  בזמן - הסוכות חג חיטים; קציר בזמן - השבועות חג
לשל  ישראל קדושת והקדים בא). פרשת סוף  בחיי , (רבינו
של  בקדושתם תלוייה הזמנים שקדושת מפני  - זמנים
השנה  (ראש ששנינו כמו אותם. מקדש דין שבית ישראל:
אתם  תקראו אשר ה' מועדי  אלה כתוב : ט ) משנה ב , פרק 
תקראו, אּתם אשר אלו" אלא מועדות לי  "אין - ו') ֶַ(חסר
רבינו  לשון וזה (ברטנורא). הכתוב  תלה דין בית ובקריאת
מסור  הדבר "שאין י ): הלכה ב , פרק  החודש קידוש (הלכות

לסמוך  ציווה הוא המועדות לשמור שציווה ומי  להם; אלא
לקדושת 36)עליהם". השבת קדושת כאן ומקדימין

מששת  מאז וקיימת עומדת השבת שקדושת מפני  - ישראל
בראשית  Ï‡˘Èימי  Ï˘ Ì˙˘Â„˜ ‰ÈÈÂÏ˙ ‰È‡Â שהם ,

יז.). (ביצה דין בית קביעות ידי  על (מסכת 37)יקדשוה
מתפללים  אנו הזה ביום כי  ה), הלכה י "ט , פרק  סופרים
השנה  (ראש לטובה הקדושֿברוךֿהוא לפני  זיכרוננו שיעלה

טז.).

.ÂÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na38˙ÈÁLÂ ˙ÈÚ ˙lÙ˙a ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ««¿ƒ¿«¬ƒ
‰M‰ŒL‡ ÏL ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz Ï‡ ,‰ÁÓeƒ¿»¬»¿ƒ««»ƒ∆…«»»
LÏLÂ ,˙BBL‡ LÏL :˙BÎa ÚLz Ïlt˙Óƒ¿«≈≈«¿»»ƒ¿»
ÔÓ ‰BL‡ .˙BiÚˆÓ‡ LÏLÂ ,ÌBÈ Ïk ÏL ˙BBÁ‡«¬∆»¿»∆¿»ƒƒ»ƒ

˙BiÎÏÓ dÈÚ ,˙BiÚˆÓ‡‰39˙BBÎÊ  ‰iL ;40; »∆¿»ƒƒ¿»»«¿À¿ƒ»ƒ¿
˙BÙBL  ˙ÈLÈÏL41Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁÂ . ¿ƒƒ»¿≈¿»««≈∆

dÈÚÓ42. ≈ƒ¿»»

בלבד.38) ברכות שבע  השנה בראש שמתפללים
באי39) שכל שדי : במלכות עולם תיקון על שמתפללים

מלכותו. עול את עליהם יקבלו בזיכרון 40)עולם שניזכר
לפניו. וממקראות 41)טוב  לחירותינו. גדול בשופר שיתקע 

וסמוך  כב ), כג, (ויקרא אלוקיכם ה' אני  כתוב : זאת, דרשו
והעברת  כד) (שם, וגו' תרועה זיכרון השביעי ..., בחודש לזה:
אלו: - אלוקיכם" ה' "אני  ט ), כה, (שם תרועה שופר
תרועה" "שופר זיכרונות; אלו: - תרועה" "זיכרון מלכויות;
פרק  השנה ראש ירושלמי  לב , השנה (ראש שופרות אלו: -

ח ). הלכה על 42)ג, מלך ה' אתה ברוך - מלכויות חתימת
הברית; זוכר ה' אתה ברוך - זיכרונות חתימת וכו'; הארץ  כל
לקמן  ראה תרועה. שומע  ה' אתה ברוך - שופרות חתימת

השנה,). כל תפילות ("סדר

.ÊLÓÁÓ ‰lÙz ÏÎa Ïlt˙Ó ÌÈetk‰ŒÌBÈa43 ¿«ƒƒƒ¿«≈¿»¿ƒ»≈»≈
˙BÎa ÚL ˙BlÙz44LÏLÂ ,˙BBL‡ LÏL : ¿ƒ∆«¿»»ƒ¿»

˙Á‡ ÏÎa Ì˙BÁÂ ;ÌBi‰ ÔÈÚÓ ˙BiÚˆÓ‡Â ,˙BBÁ‡«¬¿∆¿»ƒ≈≈«¿≈¿»««
ÌBÈÂ Ï‡NÈ Lc˜Ó ,ı‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ' :Ô‰Ó≈∆∆∆«»»»∆¿«≈ƒ¿»≈¿

'ÌÈetk‰45ÏÎa Ì˙BÁ  ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁ Ì‡Â . «ƒƒ¿ƒ»ƒ¿¿«»≈¿»
˙aM‰ Lc˜Ó ,ı‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ' :Ô‰Ó ‰lÙz¿ƒ»≈∆∆∆«»»»∆¿«≈««»

.'ÌÈetk‰ ÌBÈÂ Ï‡NÈÂ¿ƒ¿»≈¿«ƒƒ

מוסף ,43) שחרית, כיפורים, יום בליל ערבית תפילת והן
ונעילה. פז:).44)מנחה (פרק 45)(יומא סופרים מסכת
ו). הלכה י "ט ,

.Á‰L Ïk ÏL ÌBˆ ÌBÈa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»
,‰LÂ˙lÙz Ïlt˙Ó ÏBi‰ ˙L ÏL ÌBˆ ÌBÈa Ï‡ ¿»»¬»¿∆¿««≈ƒ¿«≈¿ƒ«

ŒL‡ ÛÒeÓa Ïlt˙‰L BÓk ,˙BÎa ÚLz ÌÈÙÒen‰«»ƒ≈«¿»¿∆ƒ¿«≈¿«…
ÔÓˆÚ ˙BÎa‰ Ô˙B‡ Ì‰Â ;‰M‰46‡ÏÂ ˙BÁÙ ‡Ï , «»»¿≈»«¿»«¿»…»¿…

ÏBi‰L ÔÓÊa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡Â .˙BÈ≈¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆»ƒ¿«∆«≈
‚‰B47. ≈

לתקיעה 46) השנה לראש היובל "שווה ששנינו: כמו
שופר  והעברת ביובל: נאמר כו:). השנה (ראש ולברכות"
הכיפורים  ביום לחודש בעשור השביעי  בחודש תרועה
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קפו               
         

שהרי השביעי , בחודש לומר תלמוד שאין ט ) כה, (ויקרא
כל  לך: לומר - השביעי  בחודש הכיפורים שיום כבר נאמר
הוי השביעי , בחודש שהוא השנה בראש עושה שאתה מה
ושופרות  זיכרונות מלכויות, כאן מה לחודש: בעשור עושה
השנה  ראש (ירושלמי  ושופרות זיכרונות מלכויות, כאן אף  -

ה). הלכה ג, יושבים 47)פרק  ישראל שבטי  כשכל - והוא
וחצי גד ראובן, גלות לפני  ראשון בית בימי  כגון: בארץ ,
היובל, פסק  שאז כו) ה, (דברי ֿהימיםֿא מנשה שבט 

בארץ  דרור וקראתם È˘ÂÈ‰שנאמר: ÏÎÏ,( י כה, (ויקרא
ולא  עליה, יושביה שכל בזמן לב :): (ערכין חז"ל ואמרו
שמיטה  הלכות תורה, (משנה ראה מקצתם. שגלו בזמן

ח ). הלכה י , פרק  ויובל

.Ë‰ÎÏ Ì„˜ Á˙Bt ˙BlÙz‰Ó ‰lÙz ÏÎa¿»¿ƒ»≈«¿ƒ≈«…∆ƒ¿»»
'E˙l‰z „ÈbÈ ÈÙe ÁzÙz È˙ÙN ÈÈ' :‰BL‡48. ƒ»¿»¿»«ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ»∆
ÔBˆÏ eÈ‰È' :ÓB‡ ‰lÙz‰ ÛBÒa Ì˙BÁ ‡e‰LÎe49 ¿∆≈¿«¿ƒ»≈ƒ¿¿»

ÂÈBÁ‡Ï „ÚBˆ CkŒÁ‡Â ,'B‚Â 'ÈÙ ÈÓ‡50. ƒ¿≈ƒ¿¿««»≈«¬»

זבח 48) תחפוץ  לא "כי  שלאחריו והמקרא יח ), נא, (תהילים
קרבן  שאין במזיד שעשה עוון על היא דוד תפילת ואתנה".
פיו  עם שיהא לה' התפלל והוא שבע . בת עוון - עליו מכפר
לפניו  לרצון תעלה שתפילתו כדי  שידבר, מה להורותו
שיכפרו  וקרבינות מזבח  לנו שאין אנו וגם עוונו. ויכופר
ממנו  לבקש אלה דוד בדברי  תפילתנו את פותחים בעדינו,
א). פרק  לברכות יונה רבינו פי  (על התפילה בכוונת סיוע 
שמונה  לתפילת ישראל" "גאל ברכת בין הפסק  זה ואין
הוא  הרי  בתפילה לאמרו קבועוהו שחכמינו כיוון עשרה,

ט :). (ברכות ארוכה כתפילה טו),49)נידון יט , (תהילים
שני כי  - פרקים עשר שמונה אחר אמרו שדוד ומתוך
גויים" רגשו ו"למה האיש" "אשרי  הראשונים: הפרקים
תיקנוהו  - נחשבים לאחד בו" חוסי  כל ב "אשרי  המסיים
(ברכות, התפילה ברכות עשרה שמונה אחרי  לאמרו חכמינו

נג:).50)שם). (יומא פסיעות שלוש

.È,˙ÈÚ Ïlt˙Ó „ÚBÓŒÏLŒBlÁe ÌÈL„ÁŒÈL‡a¿»≈√»ƒ¿À∆≈ƒ¿«≈«¿ƒ
,ÌÈÓi‰ ‡Lk ˙BÎ ‰NÚŒÚLz ,‰ÁÓe ˙ÈÁL«¬ƒƒ¿»¿«∆¿≈¿»ƒ¿»«»ƒ

'‰„BÚ'a ÓB‡Â51‰ÏÚÈ eÈ˙B‡ È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡' : ¿≈»¬»¡…≈≈…≈¬≈«¬∆
˙lÙz Ïlt˙Ó ,„ÚBÓŒÏLŒBlÁa ,ÛÒeÓa .'‡BÈÂ¿»¿»¿À∆≈ƒ¿«≈¿ƒ«

ÛÒen‰52ÌÈL„ÁŒÈL‡e .BËŒÌBÈa Ïlt˙nL BÓk «»¿∆ƒ¿«≈¿¿»≈√»ƒ
LÏLÂ ,˙BBL‡ LÏL :˙BÎa ÚL Ïlt˙Óƒ¿«≈∆«¿»»ƒ¿»

ÔÈÚÓ ˙ÈÚˆÓ‡Â ,˙BBÁ‡53Ì˙BÁÂ ,L„ÁŒL‡ Ôa˜ «¬¿∆¿»ƒ≈≈»¿«……∆¿≈
'ÌÈL„Á ÈL‡Â Ï‡NÈ Lc˜Ó' ‰a54. »¿«≈ƒ¿»≈¿»≈√»ƒ

רצה.51) בחול 52)בברכת שהקריבו מוסף  קרבן כנגד
כד.). (שבת מט .).54)מעניין.53)המועד (ברכות

.‡ÈL„ÁŒL‡ ÔÎÂ ,„ÚBÓŒÏLŒBlÁa ‰ÏÁL ˙aL«»∆»»¿À∆≈¿≈……∆
‰ÁÓe ˙ÈÁLÂ ˙ÈÚ Ïlt˙Ó  ˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL∆»ƒ¿¿«»ƒ¿«≈«¿ƒ¿«¬ƒƒ¿»
'‡BÈÂ ‰ÏÚÈ' ÓB‡Â ,˙B˙aM‰ ‡Lk ˙BÎa ÚL∆«¿»ƒ¿»««»¿≈«¬∆¿»

˙ÈÚˆÓ‡ ‰Îa ÏÈÁ˙Ó ÛÒeÓa .‰„BÚa55ÔÈÚa «¬»¿»«¿ƒƒ¿»»∆¿»ƒ¿ƒ¿«
ÌÈÏLÓe ,˙aL56ÌBi‰ ˙M„˜ ÓB‡Â ,˙aL ÔÈÚa «»«¿ƒ¿ƒ¿««»¿≈¿À««

Lc˜Ó' :ÌÈL„ÁŒÈL‡a da Ì˙BÁÂ ,‰Îa ÚˆÓ‡a¿∆¿«¿»»¿≈»¿»≈√»ƒ¿«≈
'ÌÈL„Á ÈL‡Â Ï‡NÈÂ ˙aM‰57„ÚBÓŒÏLŒBlÁe , ««»¿ƒ¿»≈¿»≈√»ƒ¿À∆≈

˙BÈ‰Ï ÏÁL BËŒÌBÈa Ì˙BÁ ‡e‰L BÓk ,da Ì˙BÁ≈»¿∆≈¿∆»ƒ¿
.˙aLa¿«»

יצרת...55) "אתה שמתחיל: ראשֿחודש, בשבת כגון,
השביעי ". ביום מלאכתך בשל 56)כילית חותם שהוא לא

כגון  שבת של עניין איזה הברכה בסוף  שאומר אלא שבת,
הברכה  בסוף  אומר הוא וכן וכדומה. במלכותך" "ישמחו
יז., (ביצה הודעת" להם קדשך "ושבת החתימה: לפני 

הכסף ֿמשנה). מט .).57)וכפירוש (ברכות

.ÈÏlt˙Ó ,˙aLa „Á‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁL BËŒÌBÈÂ¿∆»ƒ¿¿∆»¿«»ƒ¿«≈
eÚÈ„BzÂ" :‰ÏÈla ˙ÈÚÈ ‰Îa58E˜„ˆ ÈËtLÓ ƒ¿»»¿ƒƒ««¿»«ƒ≈ƒ¿¿≈ƒ¿∆

eÈ‰Ï‡ ÈÈ eÏŒÔzzÂ .EBˆ ÈwÁ ˙BNÚÏ e„nÏzÂ«¿«¿≈«¬À≈¿∆«ƒ∆»¿»¡…≈
„ÚBÓ „BÎe ˙aL ˙M„˜59Ï‚‰ ˙‚È‚ÁÂ60ÔÈa . ¿À««»¿≈«¬ƒ«»∆∆≈

zÏc‰ BË ÌBÈ ˙M„˜Ï ˙aL ˙M„˜61ÌBÈ ˙‡Â , ¿À««»ƒ¿À«ƒ¿«¿»¿∆
zLc˜‰ ‰NÚn‰ ÈÓÈ ˙LMÓ ÈÚÈM‰62zÏc‰Â) «¿ƒƒƒ≈∆¿≈««¬∆ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»

E˙M„˜a Ï‡NÈ EnÚ ˙‡ zLc˜‰Â63ÈÈ eÏŒÔzzÂ .( ¿ƒ¿«¿»∆«¿ƒ¿»≈ƒ¿À»∆«ƒ∆»¿»
ÔBNNÏ ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ ,‰ÁÓNÏ ÌÈ„ÚBÓ eÈ‰Ï‡¡…≈¬ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»
Ïk ÏL BËŒÌBÈŒÈ‡ˆBÓe ˙aLŒÈ‡ˆBÓe ."'eÎÂ¿¿»≈«»¿»≈∆»

'ÔBÁ ‰z‡'a ÏÈcÓ ‰M‰64‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «»»«¿ƒ¿«»≈««ƒ∆
ÒBk‰ ÏÚ ÏÈcÓ65. «¿ƒ««

לג:).58) ומצוה 59)(ברכות מלאכה, בעשיית שאסור
בזה. וכיוצא נקייה בכסות שלמי60)לכבדו הקרבת היא

החג. בימי  צרכי61)חגיגה מלאכת מותרת טוב  שביום
מלאכה  כל ובשבת ובישול, אפייה כגון: נפש", "אוכל

נפש". "אוכל מלאכת ואף  ברך 62)אסורה, כן על ככתוב :
הרא"ש  ולדעת יא). כ, (שמות ויקדשהו השבת יום את ה'
עצרת", "שמיני  לחג בזה הכוונה י "א). אות י , פרק  (פסחים
סוכות. של המועד חול ימי  לששת השביעי  היום שהוא
האבד" "דבר מלאכת מותרת שבהם בזה: מהם הוא וקדוש
האבד". "דבר גם אסורה. עבודה מלאכת כל ובו

מובדלים 63) והלויים מהלויים, מובדלים שהכהנים
שבט  קדושת בין הבדל יש עצמם שבישראל הרי  מישראל.

שם). ובתוספות קד. (פסחים י "ח .64)לשבט  שבתפילת
בין  להבחין יודע  שהחכם - בחכמה תלוייה שהבדלה ומפני 
היא  חכמה, בברכת קבעוה - לטהור טמא ובין לחול קודש
(ברכות  בירושלמי  אמרו וכן לג.). (ברכות הדעת" "חונן
מניין"? הבדלה - דעת אין "אם ב ) הלכה ה, פרק 

לאמרה 65) הייתה הגדולה כנסת אנשי  בימי  התקנה שעיקר
ולא  היו, שעניים מפני  הכוס  על תיקנוה ולא תפילה; בשעת
על  גם לומר תיקנוה - וכשהעשירו יין; לקנות בידם היה
ויענו  שישמעוה הבית ואנשי  התינוקות בה לזכות כדי  הכוס ,

שם). (ירושלמי , אחריה אמן

.‚ÈÏÚ' :'‰‡„B‰'a ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈeÙe ‰kÁa«¬À»¿ƒƒƒ¿»»«
'ÌÈqp‰66ÏÚ' ÈkÊÓ  ‰kÁa ˙BÈ‰Ï ‰ÏÁL ˙aL . «ƒƒ«»∆»»ƒ¿«¬À»«¿ƒ«

˙BlÙz ‡La ÈkÊnL BÓk ,ÛÒeÓa 'ÌÈqp‰67. «ƒƒ¿»¿∆«¿ƒƒ¿»¿ƒ

כד.).66) לחנוכה,67)(שבת מוסף  שאין פי  על אף 
זאת  בכל זו, תפילה לידי  בא היה לא השבת יום ואלמלא
מכל  לשנות שלא במוסף , גם חנוכה של להזכיר מחוייבים

(שם). היום תפילות שאר
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.„È‰pÚ˙‰L „ÈÁÈ elÙ‡ ,˙ÈÚz‰ ÈÓÈa68ÛÈÒBÓ , ƒ≈««¬ƒ¬ƒ»ƒ∆ƒ¿«»ƒ
'‰lÙz ÚÓBL'a69dÓB‡ eaˆŒÁÈÏLe .'eÎÂ 'eÚ' : ¿≈«¿ƒ»¬≈¿¿ƒ«ƒ¿»

:da Ì˙BÁÂ ,'‡ÙB'Ï 'Ï‡Bb' ÔÈa dÓˆÚ ÈÙa ‰Îa¿»»ƒ¿≈«¿»≈≈¿≈¿≈»
‰ˆ ˙Úa ‰BÚ‰'70Ïlt˙Ó ‡ˆÓÂ ;'(ÚÈLBÓe) »∆¿≈»»ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿«≈

‰B'a ÔÈÙÈÒBÓ ‡a ‰ÚL˙a .˙BÎa ÌÈNÚ∆¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿≈
ÌÁ' :'ÌÈÏLeÈ71EnÚ Ï‡NÈ ÏÚÂ eÈÏÚ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ¿»»ƒ«≈¿»¡…≈»≈¿«ƒ¿»≈«∆

.'eÎÂ '‰Ï‡‰ ÈÚ‰ ÏÚÂ EÈÚ ÌÈÏLeÈ ÏÚÂ¿«¿»«ƒƒ∆¿«»ƒ»¬≈»¿

וכדומה.68) חלום תענית להתענות עליו היא 69)שקיבל
ואין  תפילה". ב "שומע  בה שחותם קולנו" "שמע  תפילת
לשליח  כמו נוספת מיוחדת ברכה לו שיקבעו חשוב  היחיד

יג:). (תענית הלכה 70)ציבור ב , פרק  (תענית ירושלמי 
"נחם",71)ב ). שלפנינו התפילה ובנוסח  (שם), ירושלמי 

המתחיל: דיבור ברש"י  מח : (ברכות ראה הך. והיינו
סימן  חיים אורח  יוסף " ב "בית (הובא והריטב "א "ובשבת").
אותה  אומרים המאורע  דמשום כיוון "דעתי , כותב : תקנ"ז)
ערבית  היום: תפילות בכל לאומרה צריך הירושלמי , פי  על
שמתו  כ'מי  שהוא ושחרית שבערבית אלא ומנחה, שחרית
ולמנחה  'רחם': אומרים: בנחמה ואינו לפניו' מוטל

למי  שדומה 'נחם', נוהגים ˘˜אומרים: ואנו מתו".
תמה  וכבר בלבד. מנחה בתפילת באב  בט ' זו תפילה לומר
מזכירים  אנו אין למה ל"ד) אות ד, פרק  (תענית הרא"ש
שמזכירים  כשם באב , תשעה של התפילות בכל אותה
ממוסף )? (חוץ  חודש ראש תפילות בכל ויבוא" "יעלה
ששנינו  מה פי  על המנהג מצדיק  ז"ל קארו יוסף  ורבינו
הציתו  לחשיכה סמוך שבתשיעי  כט .): (תענית בברייתא
מזכירין  שעה באותה הלכך וכו' המקדש בית את האויבים
תנחומיה  על ומתפללים ואבליה ירושלים שפלות במנחה

תקנ"ז).(בית  סימן חיים אורח  יוסף 

.ÂË‰iL ‰Îa ÓB‡ ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ Ïk72„ÈBÓ' »¿«¿»ƒ≈ƒ¿»»¿ƒ»ƒ
‰nÁ‰ ˙BÓÈe ,'ÌLb‰73'Ïh‰ „ÈBÓ' 74È˙ÓÈ‡Ó . «∆∆ƒ««»ƒ«»≈≈»«

ŒÌBÈ ÏL ÔÈÙÒen‰ ˙lÙzÓ ?'ÌLb‰ „ÈBÓ' ÓB‡≈ƒ«∆∆ƒ¿ƒ««»ƒ∆
‚Á ÏL ÔBÁ‡‰ BË75ÏL ˙ÈÁL ˙lÙz „Ú , »«¬∆««¿ƒ««¬ƒ∆

ÁÒt ÏL ÔBL‡‰ BËŒÌBÈ76ÏL ÔÈÙÒen‰ ˙lÙzÓe , »ƒ∆∆«ƒ¿ƒ««»ƒ∆
'Ïh‰ „ÈBÓ' ÓB‡ ÁÒt ÏL ÔBL‡‰ BËŒÌBÈ77. »ƒ∆∆«≈ƒ«»

"תחיית 72) ברכת גם: הנקראת "גבורות", ברכת היא
(שאם  המתים כתחיית שקולים שהגשמים ומתוך המתים".
לג.). (ברכות המתים בתחיית קבעוה יבול), אין גשמים אין

בהם.73) צורך ואין ישראל בארץ  יורדים גשמים שאין
הגשמים 74) בימות בין לעולם: המתבקש דבר הוא שהטל

להיעצר  מטבעו שאין ומפני  ד.). (תענית החמה בימות בין
להזכיר  חייבוהו לא - מתקיים העולם אין הוא שאלמלא -
העלול  לגשם אז בקשתינו שעיקר הגשמים בימות אף 

ח ). הלכה י  (פרק  לקמן וראה שמיני75)להיעצר. הוא
בו  שנידונים פי  על אף  - הסוכות חג ימי  בכל אבל העצרת.
של  המוספים מתפילת להזכירו היה הראוי  ומן הגשמים, על
הטל" "מוריד שמזכירים כמו הסוכות. חג של הראשון יום
בכל  - הפסח  חג של הראשון יום של המוספים מתפילת
קללה  סימן שהוא מפני  הגשם, את בהם מזכירין אין זאת
וחכמינו  בה. ולאכול בסוכה לשבת צריכים שהרי  החג, בימי 

כוס  למזוג שבא לעבד דומה? הדבר למה "משל משלּו: ְָז"ל
צא  כלומר: כט .), (סוכה פניו" על קיתון רבו לו ושפך לרבו
הזכרת  זמן התחלת ולפיכך - בשימושך אפשי  אי  מלפני ,
סוכה. זמן שאינו העצרת משמיני  אלא אינה הגשמים

ב .).76) (תענית קללה סימן אלא הגשמים אין והלאה שמאז
ב ):77) הלכה א, פרק  (תענית בירושלמי  מפורש והטעם

הוא  שהטל מפני  כלומר: בטל", המועדות כל שיצאו "כדי 
פסח  של הראשון מיום שיזכרוהו התקינו לעולם, יפה סימן
עצרת  שמיני  של מוספין תפילת עד מועדות, כל ראש שהוא

בטל. החגים כל יצאו ואז המועדות, אחרון שהוא

.ÊËÌÈÓLb‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ÔÂLÁÓa ÌÈÓÈ ‰ÚMÓ78 ƒƒ¿»»ƒ¿«¿∆¿»¬ƒ∆«¿»ƒ
ÌÈL ˙ka79ÌLb‰ ÈkÊnL ÔÓÊ Ïk ,80‰na . ¿ƒ¿«»ƒ»¿«∆«¿ƒ«»∆«∆

ÚLa Ï‡ ;Ï‡NÈŒı‡a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc81 ¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿ƒ¿»
el‡Ï ˙BÎeÓq‰ ˙BÓB˜ne ÌÈˆÓe ‡ÈeÒe¿¿»¿ƒ¿«ƒ«¿«¿»≈

‰ÂÌÈML ÌBÈa ÌÈÓLb‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL ,Ô‰Ï ÔÈÓBc ¿«ƒ»∆¬ƒ∆«¿»ƒ¿ƒƒ
ÈLz ˙Ùe˜z Á‡82. ««¿«ƒ¿≈

"ותן 78) הבקשה: והיא ברכה, גשמי  שיוריד לה' מתפללים
גבורות  להזכיר רק  מתחילים עצרת ובשמיני  ומטר"; טל
ובתענית  ומרצה. מקדים המבקש שכל - ריצוי  דרך גשמים,
לנהר  שבישראל אחרון שיגיע  "כדי  אמרו: ג) משנה א, (פרק 
ז' לפני  הגשמים את שואלים אין לפיכך כלומר: פרת",
לשוב  הספיקו לא שעוד הרגל עולי  מפני  במרחשון,
במרחשוון, משבעה אבל הגשם, יטרידם שלא לבתיהם,
לשוב  כולם הספיקו כבר החג, אחר יום עשר חמישה שהוא
עיר  מירושלים ביותר הרחוק  המקום שהוא פרת לנהר עד

מתוך 79)הקודש. עלינו", "ברך ברכת היא לג.) (ברכות
פרנסה. בברכת קבעום פרנסה, עד 80)שהגשמים היינו:
לעיל. כאמור הפסח , חג של הראשון בבל,81)יום היא

"בארעא  אונקלוס : מתרגם יב ) יא, (בראשית שנער: "בארץ 
נמוכים 82)דבבל". האלה שהמקומות מתוך י .), (תענית

את  שואלים לפיכך - למטר מהר כך כל צריכים ואינם
לתקופת  השישים יום שהוא זה מאוחר בתאריך הגשמים
שש  שהוא יום ורביע  יום שס "ה שהיא החמה שנת תשרי .
תמוז, תקופת ניסן, תקופת תקופות: לארבע  מתחלקת שעות,
אלא  לתקופה תקופה בין ואין טבת. ותקופת תשרי  תקופת
הלכות  נו.; (עירובין וחצי  שעות ושבע  יום, ואחד תשעים

ב ). הלכה ט , פרק  החודש קידוש

.ÊÈ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈÓL‚Ï ÔÈÎÈˆ Ô‰L ˙BÓB˜Ó¿∆≈¿ƒƒƒ¿»ƒƒ««»
˙Úa ÌÈÓLb‰ ˙‡ ÔÈÏ‡BL  ÌÈ˜BÁ‰ Ìi‰ Èi‡ ÔB‚k¿ƒ≈«»»¿ƒ¬ƒ∆«¿»ƒ»≈

Ô‰Ï ÔÈÎÈˆ Ô‰L83'‰lÙz ÚÓBL'a84Ô‰L ˙BÓB˜Óe . ∆≈¿ƒƒ»∆¿≈«¿ƒ»¿∆≈
ÌÈÓÈ ÈL BËŒÌBÈ ÔÈNBÚ85'ÌLb‰ „ÈBÓ' ÓB‡ , ƒ¿≈»ƒ≈ƒ«∆∆

˙ˆÚŒÈÈÓL ÏL ÔBL‡ ÌBÈ ÏL ÛÒeÓ ˙lÙ˙a86, ƒ¿ƒ«»∆ƒ∆¿ƒƒ¬∆∆
.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ Ïk CÏB‰Â Ïlt˙Óeƒ¿«≈¿≈»¿«¿»ƒ

"שהרי83) - ישראל ארץ  כמנהג במרחשוון בז' ולא
ממיתים  אלא להם, טובים אינם ההן בארצות הגשמים
זה  הלא במרחשוון, המקום זה אנשי  ישאלו ואיך ומאבדים;
א, פרק  תענית לרבינו המשנה (פירוש והאיוולת? השקר מן

ג). ב "שומע 84)משנה צרכיו את השואל יחיד ככל
שואלים  ולא ח .). (עבודהֿזרה הברכה חתימת לפני  תפילה"
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קפח               
         

העולם  לרוב  מזיק  והמטר הואיל השנים", ב "ברכת אותה
נידונים  הם ולכן ציבור, שאילת זמן זה אין - תמוז בתקופת
תפילה" ב "שומע  אלא צרכיהם את מבקשים שאין כיחידים

יד:). בית 85)(תענית ששלוחי  לארץ , שבחוץ  המקומות
היו  לא החודש) קביעת יום על (המודיעים לתשרי  דין
מפני ימים שני  טוב  יום עושים היו שם אליהם, מגיעים
כיום  ואפילו גלויות. של שני  טוב  יום והוא: הספק ,
משנים  אינם ידוע , חשבון פי  על החודש בקביעות שבקיאים

ד:). (ביצה אבותיהם ממנהג ספק 86)מנהגם שהוא
המוסף  בתפילת בבוקר שהתחיל ומכיוון שמיני . ספק  שביעי 
לחוש  שיש פי  על אף  ובערבית, במנחה גם פוסק  אינו שוב 

ה.). (תענית הוא שביעי  שמא

.ÁÈÏ‡‰' ˙ÈLÈÏL ‰Îa Ì˙BÁ dlk ‰M‰ Ïk»«»»À»≈ƒ¿»»¿ƒƒ»≈
‰˜„ˆ ‰B‡ CÏÓ'  ‰NÚŒÈzLÚ ˙ke ,'LB„w‰«»¿ƒ¿««¿≈∆¿≈∆∆≈¿»»
„Ú ‰M‰ŒL‡nL ÌÈÓi‰ ˙NÚe ;'ËtLÓeƒ¿»«¬∆∆«»ƒ∆≈…«»»«
CÏn‰' ˙ÈLÈÏMa Ì˙BÁ ÌÈetk‰ŒÌBÈ È‡ˆBÓ87 »≈«ƒƒ≈«¿ƒƒ«∆∆

'ËtLn‰ CÏn‰'  ‰NÚŒÈzLÚe ,'LB„w‰88. «»¿«¿≈∆¿≈«∆∆«ƒ¿»

מלכותו 87) מראה הוא אלו שבימים לפי  יב :) (ברכות
העולם. את זה 88)לשפוט  ואין העולם; את שופט  שהוא

ומשפט ", צדקה אוהב  "מלך של החתימה למובן דומה
ובמשפט . בצדק  יתנהגו שברואיו אוהב  שהוא שפירושה:
שהוא  יד) ג, (יהושע  הברית ארון נושאי  וכן המשפט : המלך
שרבינו  להעיר: וראוי  שם). רד"ק , (ראה הברית" "ארון כמו
בכל  החתימה שנוסח  יאמר, ערבית) (בלשון בתשובתו
צריך  "ואינו ומשפט  צדקה אוהב  ה' אתה ברוך הוא: השנה
קובץ  (ראה בלבד תשובה ימי  בעשרת אלא "מלך" להזכיר
א  דף  רוקח " ב "מעשה וכן צ "ז, סימן הרמב "ם" "תשובות

ב ). עמוד

.ËÈel‡ ÌÈÓÈ ˙NÚa ÛÈÒB‰Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ≈¿∆»¬¿ƒ«¬∆∆»ƒ≈
ÈÓ'  ‰iMe ,'eÎÂ 'ÌÈiÁÏ eÎÊ' :‰BL‡ ‰Îaƒ¿»»ƒ»»¿≈¿«ƒ¿«¿ƒ»ƒ
'EÈÓÁ ÎÊ'  ‰‡„B‰e ,'eÎÂ 'ÌÈÓÁ‰ ‡ EBÓÎ»«»«¬ƒ¿«»»¿…«¬∆

'ÌÈiÁ ÙÒa' ‰BÁ‡ ‰Îa ÔÈÙÈÒBÓe ,'eÎÂ89.'ÂÎÂ ¿ƒƒƒ¿»»«¬»¿≈∆«ƒ¿
el‡ ÌÈÓÈ ˙NÚa ÛÈÒB‰Ï e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ ÔÎÂ¿≈≈¿∆»¬¿ƒ«¬∆∆»ƒ≈
Ï‡ 'BÎ ÔÎe ...EcÁt Ôz ÔÎe' ˙ÈLÈÏL ‰Îaƒ¿»»¿ƒƒ¿≈≈«¿¿¿≈¬»
‡e‰ ËeLt ‚‰Ó ÌÈetk‰ ÌBÈe ‰M‰ L‡a¿…«»»¿«ƒƒƒ¿»»

.'ÂÎÂ 'EcÁt Ôz ÔÎe' ,˙ÈLÈÏMa ÛÈÒB‰Ï¿ƒ«¿ƒƒ¿≈≈«¿¿¿

זה 89) אמרו ששם אלא ח ) הלכה י "ט , פרק  סופרים (מסכת
ימי לעשרת ולא הכיפורים ויום השנה ראש לעניין רק 
בשלוש  צרכיו אדם ישאל "אל שאמרו: פי  על ואף  תשובה.
צרכי אבל יחיד, בצרכי  אלא זה אין - ואחרונות" ראשונות
המתחיל: דיבור שם ובתוספות לד., (ברכות שואלים רבים

ובביאורנו). ג הלכה ו, (פרק  לקמן וראה ישאל"), "אל

    
ומי1) וקטנה, גדולה מנחה זמן השחר; תפילת זמן מאימתי 

דינו. מה התפלל ולא התפילה זמן שעבר

.‡ı‰ ÌÚ Ïlt˙‰Ï ÏÈÁ˙iL d˙ÂˆÓ ÁM‰ ˙lÙz¿ƒ««««ƒ¿»»∆«¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ»≈
‰nÁ‰˙ÈLÈÏL ‡È‰L ˙ÈÚÈ ‰ÚL ÛBÒ „Ú ‰pÓÊe . ««»¿«»«»»¿ƒƒ∆ƒ¿ƒƒ

ÌBi‰„Ú Úa‡ Á‡ Ïlt˙‰Â ‰ÚË B‡ Ú Ì‡Â . «¿ƒ»«»»¿ƒ¿«≈«««¿««
‰lÙz ˙BÁ È„È ‡ˆÈ ÌBi‰ ˙BˆÁÈ„È ‡ˆÈ ‡Ï Ï‡ ¬«»»¿≈«¿ƒ»¬»…»»¿≈

ÔÓ ‰ÂˆÓ ‰lÙzL ÌLkL .‰pÓÊa ‰lÙz ˙BÁ«¿ƒ»ƒ¿«»∆¿≈∆¿ƒ»ƒ¿»ƒ
‰pÓÊa d˙B‡ Ïlt˙‰Ï Ì‰ÈcÓ ‰ÂˆÓ Ck ‰Bz‰«»»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿«≈»ƒ¿«»

ÌÈ‡Èe ÌÈÓÎÁ eÏ ewzL BÓk. ¿∆ƒ¿»¬»ƒ¿ƒƒ

וראה 2) ההרים. בראשי  לזרוח  מתחילה שהחמה משעה
וחכמינו  י "א). הלכה (פ "א, קריאתֿשמע  הלכות בביאורנו
ייראוך  ה) עב , (תהלים הפסוק  על זה סמכו ט :) (ברכות ז"ל
"עם  עליהם? מוראך מקבלים מתי  כלומר: וגו'. שמש עם
שם). (רש"י  החמה הנץ  עם וזה - יוצאת כשהשמש שמש",

האמורות 3) שעות וכל שעות. שתיםֿעשרה שהיום בזמן
(הלכות  שביארנו כמו זמניות", "שעות הן אלו, בענינים
כו:) (ברכות ז"ל וחכמינו י "א). הלכה פ "א, שמע  קריאת
שהרי - שעות? ארבע  עד השחר תפילת מה "מפני  אמרו:
רבי העיד וכן שעות, ארבע  עד והולך קרב  שחר של תמיד
שקרב  שחר של תמיד "על מ "א) פ "ו, (עדיות בבא בן יהודה
לתמידים  כבשים להם היו לא אחת שפעם שעות". בארבע 
הקב "ה  להם שהאיר עד התמיד, להקריב  (נתעכבו) ונשתהו
התמיד, בלשכת מבוקרים טלאים שני  ומצאו עיניהם את
רבי העיד שעה אותה ועל ביום, שעות בארבע  והקריבום
שעות  בארבע  שקרב  שחר של תמיד על בבא בן יהודה

ה"א). פ "ד, ברכות ולדעת 4)(ירושלמי  ע "א. כו, ברכות
זמן  שהוא וחצי , שעות שש עד והולך מתפלל הכסף ֿמשנה,
לו  אין מנחה זמן הגיע  שלא עוד שכל המנחה. תפילת
חובתו'; ידי  ויצא שחרית, תפילת מלהתפלל להמנע 

דוקא. לאו היא כאן, האמורה תוספתא 5)ו"חצות"
פ "ב ). (ברכות,

.eÓ‡ kÔÈa ÏL „ÈÓz „‚k ‰Án‰ ˙lÙzL ¿»»«¿∆¿ƒ««ƒ¿»¿∆∆»ƒ∆≈
ÏÎa ˜ „ÈÓz‰ ‰È‰L ÈÙÏe .dpÓÊ ewz ÌÈaÚ‰»«¿«ƒƒ¿¿«»¿ƒ∆»»«»ƒ»≈¿»

‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚL˙a ÌBÈ˙BÚL ÚLzÓ ‰pÓÊ ewz ¿≈«»∆¡»ƒ¿¿«»ƒ≈«»
'‰pË˜ ‰ÁÓ' ˙‡˜p‰ ‡È‰Â .‰ˆÁÓeÚaL ÈÙÏe . ∆¡»¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿«»¿ƒ∆¿∆∆

˙‡ ÔÈËÁBL eÈ‰ ˙aL Úa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ÁÒt‰«∆«∆»ƒ¿¿∆∆«»»¬ƒ∆
‰ˆÁÓe ˙BÚL LLa „ÈÓz‰Ïlt˙n‰L eÓ‡ «»ƒ¿≈»∆¡»»¿∆«ƒ¿«≈

‰Ê ÔÓÊ ÚÈb‰MÓe .‡ˆÈ ‰ˆÁÓe ˙BÚL LL Á‡Ó≈««≈»∆¡»»»ƒ∆ƒƒ«¿«∆
'‰ÏB„‚ ‰ÁÓ' ˙‡˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .deiÁ ÔÓÊ ÚÈb‰. ƒƒ«¿«ƒ»¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿»

ה"ה).6) (פ "א, אף ֿעלֿפי7)לעיל מ "א). (פ "ה, פסחים
שעות  בשש שהוא ערב  צללי  משינטו הוא שחיטתו שזמן
כדי - וחצי  לשמונה שחיטתו זמן את מאחרים היו וחצי ,
היחידים  שהיו והנדבות הנדרים כל לפניו להקריב  שיספיקו
ועד  הערבים. בין של תמיד אחרי  להקריבם שאסור מביאים,
תשע  שעה הגיעה כבר המזבח , על להקרבה אותו שהכינו

נח .). (פסחים אלא 8)וחצי  אינו זמנה כי  ע "ב . כו, ברכות

בלבד. ורבע  את 9)שעה אחריו לשחוט  שיספיקו כדי 
את  דוחה צלייתו שאין יום, מבעוד ולצלותו הפסח  קרבן

נח .). (פסחים משש 10)השבת זמנה כי  ע "ב . כו, ברכות
של  מזמנה יותר וגדול וחצי . שעות תשע  עד וחצי  שעות
הובא  כו: לברכות חננאל רבינו (מפירוש קטנה מנחה

.(31 עמוד הגאונים" ב "אוצר

.‚‰pË˜e ‰ÏB„b Ïlt˙‰Ï ‰a‰ ÌÈL‡ e‚‰»¬¬»ƒ«¿≈¿ƒ¿«≈¿»¿«»
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Èe‡ ÔÈ‡L ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó eB‰Â .˙eL ˙Á‡‰Â¿»««¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈»
ÈtÓ .Ô˙B ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰ÏB„b‰ ‡l‡ ˙eL Ïlt˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿∆»«¿»¿≈«ƒ≈ƒ¿≈

ÌBÈ ÏÎa È„˙ BÈ‡L c „‚k ‡È‰LÌ‡Â . ∆ƒ¿∆∆»»∆≈»ƒ¿»¿ƒ
‡l‡ ‰pË˜ Ïlt˙È ‡Ï ‰BÁ ‰ÏB„b‰ Ïlt˙‰ƒ¿«≈«¿»»…ƒ¿«≈¿«»∆»

˙eL. ¿

התמיד 11) את שחטו שבת, בערב  פסח  ערב  כשחל שרק 
וחצי . שעות באחת 12)בשש דבר, בה לחדש וצריך

כמבואר  חובה. ולא נדבה שהיא להודיע  כדי  מברכותיה,
ה"ט ). א, (פרק  לעיל

.„˙BÚL LLÓ ‰ÏB„‚ ‰ÁÓ ÔÓÊL z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆¿«ƒ¿»¿»ƒ≈»
‰pË˜ ‰ÁÓ ÔÓÊe .‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚLz „Ú ‰ˆÁÓe∆¡»«≈«»∆¡»¿«ƒ¿»¿«»
‰ÚL ÌBi‰ ÔÓ ‡MiL „Ú ‰ˆÁÓe ˙BÚL ÚLzÓƒ≈«»∆¡»«∆ƒ»≈ƒ«»»

ÚÈeBÏ LÈÂ .Ú˜LzL „Ú d˙B‡ Ïlt˙‰Ï ¿ƒ«¿≈¿ƒ¿«≈»«∆ƒ¿«
‰nÁ‰. ««»

יהודה 13) רבי  כדעת רבעים, ושלשה שעות בעשר שהוא
בין  של הקטורת הקטרת כנגד מכוון זה וזמן כו:). (ברכות
רבעים. ושלשה עשר עד וחצי  שעות מתשע  שהיתה הערבים

תפילתי  תכון ב ): קמא, (תהלים אומר הכתוב  ˜Ë˙וכן
כפי  משאת מכוונת ÁÓ˙לפניך מנחה שתפילת הרי  - ערב 

לחםֿמשנה). ע "ב ; כו, ברכות ('תוספות' הקטורת כנגד
(שם)14) החכמים שהרי  פסוקה, הלכה בזה אין כלומר:

שם  בגמרא הכריעו ולא והואיל הערב ; עד שזמנה סוברים
עושה; - כזה "העושה כז.): (שם, ואמרו מי , כדברי  הלכה

לפיכך עושה", - כזה כדעת והעושה לתפוס  שרוצה מי 
החמה. שקיעת עד להתפלל יכול - כזמן 15)החכמים

ומעלה, החמה משקיעת אבל דמו; וזריקת התמיד הקרבת
מנחה, להתפלל אסור - הכוכבים יצאו לא שעדיין אע "פ 
כמבואר  ומעלה, החמה משקיעת נפסלת הדם זריקת שגם

מ "א). (פ "ד, לברכות יונה רבינו דעת וכן נו.). (זבחים

.‰„Ú ÁM‰ ˙lÙz Á‡ dpÓÊ ÔÈÙÒen‰ ˙lÙz¿ƒ««»ƒ¿«»««¿ƒ«««««
ÌBia ˙BÚL ÚLÚL Á‡ ‰˙B‡ Ïlt˙n‰Â . ∆«»«¿«ƒ¿«≈»««∆«

ÚLtL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙BÚLÈtÓ .B˙BÁ È„È ‡ˆÈ »««ƒ∆»«»»¿≈»ƒ¿≈
ÌBi‰ Ïk dpÓfL. ∆¿«»»«

שנאמר 16) שעות, בשש היה מוסף  קרבן הקרבת זמן שכן
"בבוקר" נאמר ולא ביומו, יום דבר לז): כז, (ויקרא במוסף 
הקדמה  משמע  ש"בוקר" כשם איחור, משמע  "יום" וכל -

נח .). פסחים רש"י  זמן 17)(מלשון ואיחר שהתעצל על
להעיר: וראוי  כח .) (ברכות מצותה עיקר לפי  התפילה
ראה  "עצל", במובן גם בתלמוד משמעותו "פושע " שהמונח 
שלא  - באחרונה לביתֿהמדרש יכנס  "אל מג:) (ברכות
וכן  שם); רש"י  (כפירוש מתעצל כלומר: פושע ", לו: יקראו
תעשם  מהם ומי  פושעים תעשם מהם "מי  (ז:): בחגיגה
היסוד  היא שה'זריזות' כשם כי  אדר"ת). (הגהות זריזים",
יאיר  בן פנחס  רבי  כדברי  ונכונה, טובה מדה לכל והשורש
וכו' נקיות" לידי  מביאה "זריזות ט "ו): משנה פ "ט , (סוטה
ופשע . חטא כל אם היא העצלות כך - הקודש לרוח  עד

מקדימים 18) שזריזים אלא היום, כל וקרב  הולך מוסף  שכן

הקרבינות  מעשה הלכות וראה ע "ב ; כ, (מגילה למצוות
ה"ו). פ "ד,

.ÂÏlt˙n‰  ‰BÁ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ú‰ ˙lÙz¿ƒ«»∆∆««ƒ∆≈»»«ƒ¿«≈
„enÚ ‰ÏÚiL „Ú ‰ÏÈl‰ ˙lÁzÓ dpÓÊ ,d˙B‡»¿«»ƒ¿ƒ«««¿»«∆«¬∆«

ÁM‰d˙B‡ ÌÈÏLiL È„k  dpÓÊ ‰ÏÈÚ ˙lÙ˙e . «««¿ƒ«¿ƒ»¿«»¿≈∆«¿ƒ»
‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ. »ƒ¿ƒ«««»

כל 19) והולכים מתעכלים הערבים בין של תמיד אברי  שכן
ה" (פ "א, לעיל וכמבואר ברכות 20)ו).הלילה, ירושלמי 

ה"ו). א, (פרק  בביאורנו לעיל ומבואר ה"א. פ "ד,

.Ê,B˙BÁ È„È ‡ˆÈ ‡Ï  dpÓÊ Ì„˜ ‰lÙz Ïlt˙n‰«ƒ¿«≈¿ƒ»…∆¿«»…»»¿≈»
˙lÙz Ïlt˙‰ Ì‡Â .dpÓÊa ‰˙B‡ Ïlt˙Óe ÊBÁÂ¿≈ƒ¿«≈»ƒ¿«»¿ƒƒ¿«≈¿ƒ«

˜Ác‰ ˙ÚLa ˙ÈÁLÁM‰ „enÚ ‰ÏÚL Á‡ «¬ƒƒ¿««¿»««∆»»««««
‡ˆÈBÏŒLÈÂ .ŒÈÏÈÏ ÏL ˙ÈÚ ˙lÙz Ïlt˙‰Ï »»¿∆¿ƒ¿«≈¿ƒ««¿ƒ∆≈≈

‰nÁ‰ Ú˜LzL Ì„˜ ,˙aLŒÚa ˙aLÏlt˙È ÔÎÂ . «»¿∆∆«»…∆∆ƒ¿«««»¿≈ƒ¿«≈
˙aLa ˙aLŒÈ‡ˆBÓ ÏL ˙ÈÚ˙lÙzL ÈÙÏ , «¿ƒ∆»≈«»¿«»¿ƒ∆¿ƒ«

˙eL ˙ÈÚ‡˜iL „Ïe ;dpÓÊa ÔÈ˜c˜„Ó ÔÈ‡ , «¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒƒ¿«»ƒ¿«∆ƒ¿»
ÌÈÎBk‰ ˙‡ˆ Á‡ dpÓÊa ÚÓLŒ˙‡È˜. ¿ƒ«¿«ƒ¿«»««≈«»ƒ

לדרך.21) לצאת צריך  שהיה שעיקר 22)כגון אף ֿעלֿפי 
החמה. הנץ  משעת ע "א.23)מצוותה ל, ברכות

מחוייב .24) אינו אבל הוא, מנחה 25)יכול זמן מסוף 
ולרבי הואיל שעה, רבעי  ושלשה שעות בעשר שהוא קטנה
מכאן  להתחיל לו מותר - מנחה זמן סוף  הוא זה יהודה
עליו  שיקבל וצריך כז:). (ברכות מעריב  תפילת והלאה
(שם). ואילך שעה מאותה מלאכה יעשה שלא שבת קדושת

ואין 26) חול. ועושהו בקודש כמקצר שנראה אף ֿעלֿפי 
כגון: מצוה, לדבר אנוס  שהוא במי  אלא אמורים, הדברים
חתן  עסקי  על או המת, עסקי  על התחום על להחשיך שצריך
בעשיית  אסור וכן הנר; על מברך ואינו מבדיל והוא וכלה.
אינו  - מצוה לדבר שלא אבל הכוכבים. צאת עד מלאכה
הובא  גאון, האי  (רב  הכוכבים יציאת עד חול של מתפלל
שם). לברכות ב 'תוספות' וכן רצ "ג; סימן או"ח , ב 'טור'

אבל 27) בשבת, שבת מוצאי  תפילת על רק  מוסב  זה
מצוה  שהרי  - זה בטעם צורך אין שבת, בערב  שבת לתפילת
סוף  היא זו ששעה ומכיון הקודש, על מחול להוסיף  היא
תפילת  בה להתפלל לו ראוי  יהודה, לרבי  קטנה מנחה

שבת. של ה"א:28)מעריב  א, פרק  ברכות ירושלמי 
ידי יצא לא - הכוכבים) צאת (לפני  לכן קודם "הקורא

חובתו".

.Á Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰lÙz ÔÓÊ ÂÈÏÚ ÚL ÈÓ Ïk»ƒ∆»«»»¿«¿ƒ»¿…ƒ¿«≈
‰w˙ BÏ ÔÈ‡ ,„ÈÊÓa‚‚BLa .ÌlLÓ BÈ‡Â ,B‡ , ¿≈ƒ≈«»»¿≈¿«≈¿≈

ÌlLÓ  „eË B‡ Òe‡ ‰È‰LÔÓÊa ‰lÙz d˙B‡ ∆»»»»¿«≈»¿ƒ»ƒ¿«
,dpÓÊaL ‰lÙz ÌÈc˜Óe ;dÏ ‰ÎeÓq‰ ‰lÙz¿ƒ»«¿»»«¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«»

ÔÈÓeÏLz‰ ˙‡ Ïlt˙Ó ‰ÈÁ‡Â. ¿«¬∆»ƒ¿«≈∆««¿ƒ

(קהלת 29) לתקון יוכל לא מעוות ז"ל: חכמינו אמרו ועליו
תפילה  או ערבית, של תפילה (במזיד) שביטל זה - טו) א,

כו.). (ברכות שחרית להתפלל.30)של ששכח 
שחייב .31) מה הפורע  שם.32)כאחד
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.ËÈˆÁ ÚÂ ,˙ÈÁL Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰ÚË ?„ˆÈk ≈«»»¿…ƒ¿«≈«¬ƒ¿»«¬ƒ
˙lÙz  ‰BL‡ :ÌÈzL ‰ÁÓ Ïlt˙È  ÌBi‰«ƒ¿«≈ƒ¿»¿«ƒƒ»¿ƒ«
Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰ÚË .˙ÈÁL ÈÓeÏLz  ‰iM‰Â ,‰ÁÓƒ¿»¿«¿ƒ»«¿≈«¬ƒ»»¿…ƒ¿«≈

ÌÈzL ˙ÈÚ Ïlt˙È  ‰nÁ‰ ‰Ú˜ML „Ú ‰ÁÓ: ƒ¿»«∆»¿»««»ƒ¿«≈«¿ƒ¿«ƒ
‰ÚË .‰ÁÓ ÈÓeÏLz  ‰iLe ,˙ÈÚ  ‰BL‡ƒ»«¿ƒ¿ƒ»«¿≈ƒ¿»»»
Ïlt˙Ó ,ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚL „Ú ˙ÈÚ Ïlt˙‰ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«≈«¿ƒ«∆»»««««ƒ¿«≈
 ‰iM‰Â ,˙ÈÁL  ‰BL‡ :ÌÈzL ˙ÈÁL«¬ƒ¿«ƒƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ»

˙ÈÚ ÈÓeÏLz. «¿≈«¿ƒ

הגיע 33) שאז שעה חצי  ועוד היום חצי  אלא דוקא, לאו
זמן  עדיין הגיע  שלא כיון כן, לא שאם מנחה; זמן כבר
(כסף ֿמשנה). מנחה? תפילת ראשונה יתפלל איך מנחה,

אומרים 34) אנו ואין 'שמונהֿעשרה'. תפילת פעמים שתי 
וכל  הוא, רחמים - תפילה כי  קרבינו", בטל יומו "עבר

כו.). (ברכות הוא זמנו מתפלל שהוא אם 35)אימת אבל
להתפלל  בערב  חוזר אינו - ביומו מוסף  התפלל ולא טעה
ואיך  היום, קרבינות הזכרת אלא אינו מוסף  שהרי  שתים,
('הגהות  זמנם? עבר שכבר היום קרבינות את בערב  יזכור

שם). ברכות ה'תוספות', בשם מיימוניות'

.È‰lÙ˙ ‡ÏÂ BÊ ‰lÙ˙ ‡Ï ,Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰ÚË»»¿…ƒ¿«≈…¿ƒ»¿…¿ƒ»
.„Ïa ‰BÁ‡ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡  dÏ ‰ÎeÓq‰«¿»»≈¿«≈∆»«¬»ƒ¿»
 ‰ÁÓ ‡ÏÂ ˙ÈÁL ‡Ï ,Ïlt˙‰ ‡ÏÂ ‰ÚË ?„ˆÈk≈«»»¿…ƒ¿«≈…«¬ƒ¿…ƒ¿»
‰BÁ‡‰Â ,˙ÈÚ  ‰BL‡ :ÌÈzL ˙ÈÚ Ïlt˙Óƒ¿«≈«¿ƒ¿«ƒƒ»«¿ƒ¿»«¬»
,ÔÈÓeÏLz dÏ ÔÈ‡ ˙ÈÁL Ï‡ .‰ÁÓ ÈÓeÏLz «¿≈ƒ¿»¬»«¬ƒ≈»«¿ƒ

dpÓÊ Ú kL.˙BlÙz ‡La ÔÎÂ . ∆¿»»«¿«»¿≈ƒ¿»¿ƒ

ארוכה 36) לשהיה תשלומים שיועילו בתלמוד מצינו שלא
טעה  אם והואֿהדין שם), (ברכות ה'תוספות' דעת וכן כזו,
בזמנה; מנחה תפילת והתפלל שחרית, התפלל ולא
תשלומין, לה אין - שחרית התפלל שלא נזכר ובשלישית
בתפילה  אלא תשלומין תיקנו שלא כלֿכך; ששהה כיון
ההם, המקרים שבכל להעיר: וראוי  (לחםֿמשנה). הסמוכה

ב " להתפלל רוצה „‰אם ˙Â˙כפי דבר, בה ושיחדש "
כן  לעשות ונכון בידו, הרשות - ה"א) (פ "א, לעיל המבואר

(כסף ֿמשנה).

.‡ÈÔÈÙÒeÓ ÏLÂ ‰ÁÓ ÏL ,˙BlÙ˙ ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ »¿»»¿≈¿ƒ∆ƒ¿»¿∆»ƒ
ÏL Ïlt˙Ó CkŒÁ‡Â ,‰ÁÓ ÏL Ïlt˙Ó ƒ¿«≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¿«≈∆

ÔÈÙÒeÓ,Ôk eaˆa ÔÈNBÚ ÔÈ‡L ,‰BnL ÈÓ LÈÂ . »ƒ¿≈ƒ∆∆∆≈ƒ¿ƒ≈
eÚËÈ ‡lL È„k. ¿≈∆…ƒ¿

התפלל 37) לא ועדיין מנחה, תפילת זמן שהגיע  כגון
מוסף . היא 38)תפילת מנחה שתפלת ע "א. כח , ברכות

והלכה  תדירה, אינה מוסף  ותפילת יום), בכל (נוהגת תדירה
קודם". תדיר - תדיר ושאינו "תדיר ויבואו 39)היא:

תפילת  מנחה, זמן שיגיע  קודם אפילו אחר, ביום להקדים
שאנו  המנהג את לתרץ  רבינו ונתכוין מוסף . לתפילת מנחה
אפילו  למנחה מוסף  תפילת להקדים הכיפורים ביום נוהגים
והעיר  יטעו". "שלא כדי  שזה - מנחה זמן הגיע  כשכבר
בפיוטים  הכיפורים ביום לקצר שמהראוי  הכסף ֿמשנה:

זמן  שיגיע  קודם מוסף  להתחיל כדי  שחרית, שבתפילת
מנחה. תפלת

    
במקום 1) המהלך התפילה; את המעכבים דברים חמישה

יתפלל. מה סכנה

.‡ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰lÙz‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ ÌÈ„ ‰MÓÁ¬ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒ∆«¿ƒ»««ƒ
˙‰ËÂ ,‰ÂÚ‰ ÈeqÎÂ ,ÌÈ„È ˙‰Ë :dpÓÊ ÚÈb‰L∆ƒƒ«¿«»»√«»«ƒ¿ƒ»∆¿»¿»√«

ÌÈÊÙBÁ‰ ÌÈ„e ,‰lÙz ÌB˜Ó.l‰ ˙eÎÂ ,B˙B‡ ¿¿ƒ»¿»ƒ«¿ƒ¿«»««≈

  

    

התפילה   מקו וטהרת הערוה  וכיסוי   ידי טהרת ..."
הלב ". וכוונת אותו   החופזי  ודברי

כמו  הוא  הלב  כוונת כשאי התפילה  שעיכוב  ומשמע 
 היא וא "כ  כולה , התפילה  את  המעכבי  הדברי ארבעת
לבו , את כיוו ולא  שהתפלל "מי  בהמש  " הרמב פסק 
 ראשונה  בברכה  לבו  את כיוו  וא בכוונה . ויתפלל יחזור
אלא  מעכבת אינה  הלב  שכוונת היינו  ,"צרי אינו  שוב 

ראשונה . בברכה 
הוא  האחד  הלב , בכוונת  גדרי שני   שישנ הוא : והביאור
בתפילה  מדבר והאחר כוונה , צריכה  שתפילה  הכללי  הגדר
עול' 'קבלת לדבר, דוגמא  כדבעי . בה  כיוו שלא  פרטית
כמו   בה פרטי  גדר אינו  אבל המצוות בכל תנאי  שהוא 
עול  קבלת הוא  הפרטי  שעניינה  קריאת־שמע  במצות
לכל  הנוגע  דבר שהוא  ה ' ידיעת למשל או  . שמי מלכות
ובנוס ,עליה שציוה  מי  בגלל  מקיימי שאנו  המצוות
מגדר  חלק  היא  הידיעה   שש ה ' ידיעת מצוות ישנה 

ממש . המצוה 
התפילה  במצות גדר היא  הלב  כוונת התפילה , בעניי ועד "ז
אבל  עומד ", אתה  מי  לפני  ב "דע  הכוונה  כלומר בכללות,
הבקשה  לתוכ בנוגע  היא  הלב  כוונת  פרטית בתפילה 
ראשונה . בברכה  כיוו  א יצא  זה  שלעניי המילות, ופירוש 
של  הכללי  בגדר  " הרמב מדבר תפילה , הלכות בריש 
 להתפלל העומד  של ברגש  היינו  בתפילה , הלב  כוונת
להיות  שחייב  כללי  רגש  שהוא  עומד " אתה  מי  לפני  "דע 
בברכה  לבו  כיוו  א" ומ "ש  להתפלל. העומד  כל אצל
בתפילה  לבקשה  בנוגע  הוא  "צרי אינו  שוב  ראשונה ,

המילות. פירוש  היינו  פרטית,
      

שהוא 2) כגון: בתפילתו, ונמהר נחפז להיות אתו המביאים
י ). (הלכה בסמוך כמבואר לנקביו, צריך
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Ïlt˙È CkŒÁ‡Â ,ıÁBÂ ÌÈn‰ ÌB˜ÓBÈa ‰È‰ . ¿««ƒ¿≈¿««»ƒ¿«≈»»≈
ÙÚ B‡ Bˆa ÂÈ„È Áp˜Ó  Ôk ÏÚ ˙BÈ ÌÈn‰ ÔÈe≈««ƒ≈«≈¿«≈«»»ƒ¿∆»»

‰B˜ B‡.Ïlt˙Óe ¿»ƒ¿«≈

מ "ג;3) פ "ב , ידים מס ' (וראה והזרוע , היד כף  חיבור מקום
קו:). ו):4)חולין כו, (תהלים שנאמר ע "א. טו, ברכות

רבינו  וכתב  ה'. מזבחך את ואסובבה כפי , בנקיון ארחץ 
בין  ידיו הנוטל "כל ב ): הלכה ו, פרק  ברכות (הלכות

ÏÈÙ˙Ï‰לאכילה ÔÈ במצותיו קדשנו אשר תחילה: מברך -
כשאין  אף  - היא חובה זו ונטילה ידים". נטילת על וצונו
- פת לאכילת ידיו ליטול צריך שהוא כשם מלוכלכות, ידיו

(כסף ֿמשנה). נקיות שידיו וכן 5)אף  שם; ברכות
ע "א. מו, הגירסא:6)בפסחים טו.) (ברכות ובגמרא

ובקסמית". ובצרור "בעפר,

.‚ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰naÂÈÙÏ ?‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»¬»ƒ»»
ÊÁÏ B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  ÂÈBÁ‡Ï ÌÈn‰ ÌB˜Ó¿««ƒ«¬»≈¿«¿ƒ«¬…
˙BÈ ÌÈn‰ ÔÓ Ú Ì‡ Ï‡ .ÏÈÓ „Ú ‡l‡ ,ÂÈBÁ‡Ï«¬»∆»«ƒ¬»ƒ»«ƒ««ƒ≈

ÊÁÏ iÁ BÈ‡ ‰na .Ïlt˙Óe ÂÈ„È Áp˜Ó ‡l‡ , ≈«»«¬…∆»¿«≈«»»ƒ¿«≈«∆
ÂÈ„È ‡l‡ ‰lÙ˙Ï ‰ËÓ BÈ‡L ,ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ∆≈¿«≈ƒ¿ƒ»∆»»»
Ï‡ ;˙ÈÁL ˙lÙzÓ ıeÁ ˙BlÙz ‡La ?„Ïaƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ««¬ƒ¬»

ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁB ,˙ÈÁL.Ïlt˙È CkŒÁ‡Â «¬ƒ≈»»»»¿«¿»¿««»ƒ¿«≈
„Ïa ÂÈ„È Áp˜Ó  ÌÈn‰ ÔÓ ˜BÁ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»ƒ««ƒ¿«≈«»»ƒ¿»

.Ïlt˙È CkŒÁ‡Â¿««»ƒ¿«≈

  

     

כתב עז' וב 'מגדל למה ", רגליו  ידעתי  "לא  השיג ובראב "ד 
שנוי אותו  מצאתי  תלמידו  "ואני  הראב "ד  השגת על

ר  ...טומני במה  דפרק  ורגליו בברייתא  ידיו  פניו   אד  וח
וב 'כס למענהו ". ה ' פעל כל שנאמר  משו קונהו , בשביל
 מכיו אבל זו , ברייתא  הראב "ד  ראה  שבוודאי  כתב  משנה '
מותר   הא בעניי אלא  התפילה  בעניי מדברת שאינה 
הביאה . לא  לכ עצמו , לייפות כדי  ורגליו  ידיו  פניו   לרחו
תלויה  והראב "ד   " הרמב שמחלוקת ביארו ,  ובאחרוני
בברייתא  הגירסא  , " הרמב לדעת שבברייתא . בגירסא 
ישראל", אלקי לקראת הכו" הפסוק  את  ג כוללת הנ"ל
הגירסא  הראב "ד  לשיטת אבל בתפילה . מדברת וממילא 
עוסקת  אינה  ולכ למענהו ", ה ' פעל "כל רק  היתה 

בתפילה .
     

המים.7) מקום עד מילין ד' ללכת שהמים 8)שמחוייב 
שלפניו. בדרך הגמרא 9)נמצאים וגירסת ע "א. טו, ברכות

חוזר"; - ממיל פחות חוזר, אינו - "מיל היא: שלפנינו
אבל  חוזר, אינו ממיל "יותר לו: היתה אחרת גירסא ורבינו
מדת  רומית: בלשון - מיל צ "ב ). סי ' או"ח , (ב "י  חוזר" מיל
אמה  ואלפים אמות, שתי  - והפסיעה פסיעות. אלף  של ארץ 
ה'ערוך'. עלֿפי  מ "ח ), פ "ו, (יומא במשנה ונזכר המיל, -

יום 10) בכל ורגליו ידיו פניו אדם "רוחץ  ע "ב : נ, שבת

(כלומר, למענהו" ה' פעל כל שנאמר: משום קונו, בשביל
יותר  קונו" "כבוד לך שאין רבינו: וסובר לכבודו), ברא הכל
בתפילת  זו רחיצה ותיקנו רוקח ). (מעשה התפילה מבשעת
חדשה, כבריה נעשים אנו שבשחר לפי  - בלבד שחרית
אמונתך, רבה לבקרים חדשים כח ): ג, (איכה ככתוב 
לשרתו  לכבודו, מחדש שבראנו לה' להודות אנו וצריכים
קצ "א). סימן תשובה הרשב "א (מלשון בשמו ולברך
לרחוץ  לו למה כלומר: למה? רגליו ושואל: משיג והראב "ד
יחפים, בו שהולכים במקום מדבר רבינו אולם רגליו? את
רגליו  שאין במקום אבל ה), הלכה (פ "ה, לקמן וכמבואר

אבן'). ('טורי  ברחיצתן צורך אין - מגולות

.„ÔÈB‰hk „Ïa Ô‰È„È ÔÈˆÁB ,ÔÈ‡Óh‰ Ïk»«¿≈ƒ¬ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿ƒ
ÌÈÏÏt˙ÓeÏaËÏ Ì‰Ï LÙ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡  ƒ¿«¿ƒ««ƒ∆∆¿»»∆ƒ¿…
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Ì‰È˙BL Ïˆ‡ÌÈÏB‚˙kewz ‰Ê ÈtÓe , ≈∆¿≈∆¿«¿¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿
.ÔÈ‡Óh‰ ÏÏkÓ e‰e‡ÈˆB‰Â ,BcÏ È˜ŒÏÚÏ ‰ÏÈË¿ƒ»¿««∆ƒ¿«¿ƒƒ¿««¿≈ƒ

טבילה,11) צריכים וכו' קרי  שראה "זב  מ "ו: פ "ג, ברכות
הכל  - קרי  ראה לא שאילו משם, משמע  פוטר", יהודה ורבי 
זובו  מחמת טומאתו למרות טבילה, צריך שאינו מודים

שם). ה"ח .12)(הרי "ף , פ "ד, שמע  קריאת הלכות
בה 13) החמיר ראש, קלות מחמת לו באה זו שטומאה מפני 

שם). וברש"י  כב . לתפילה,14)(ברכות גזר לא עזרא כי 
לטבילה  מים ימצא לא ושמא ותחנונים, רחמים שהיא משום
פ "ג, (ברכות בירושלמי  אמרו וכן מלהתפלל. נמנע  ונמצא
הטבילה  את התקינו לא עצמן כל חייא, רבי  "אמר ה"ד):
שהוא  לו אומר אתה שאם תורה. תלמוד מפני  אלא הזאת
ואעשה  אלך אומר: הוא אף  טבילה) בלא (ללמוד מותר
אבן' 'טורי  ובעל שם). פנים' (ב 'מראה וראה וכו'. צרכי 
עזרא  כלומר: לתפילה", "אך וגורס  "אף ", תיבת כאן מגיה
- לתורה בטלוה שאחריו וביתֿדין ולתפילה, לתורה תיקן
לתפילה. אך והעמידוה - טומאה מקבלים תורה דברי  שאין
הכסף ֿמשנה  דעת גם והיא (פ "ג). לברכות הרי "ף  סובר וכן
(ה"ה), בסמוך עצמו רבינו מדברי  לדבריו סמוכין ויש כאן.

שנבאר. טומאה,15)כמו מקבלים תורה דברי  אין שהרי 
ה"ח ). פ "ד, ק "ש (הלכות לעיל טורח 16)כמבואר ומשום

ימנעו. לא 17)טבילה, שהתרנגול אריסטו, בספרי  וכתוב 
לעולם. תאוותו ישביע 
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da. »

  

      

הכנה  שהיא  עזרא  טבילת  " הרמב ביטל לא  ־על־פי ־כ וא
משול ב "ר פנחס  (לר'  " הרמב וכתשובת כדבעי , לתפילה 
טבילת  מעלת בדבר (ואיל 871 עמוד   " הרמב אגרות 
טבילה  ביטל לא  אופ  שבשו  ש שכתב  ומה  , האנשי

זו .
     

הוא 18) טמא שהרי  מזובו, מטהרתו לקריו טבילתו שאין
זובו. מחמת ימים ימים 19)שבעת שלשה בתוך

קרי . כטומאת מטמאתה שפליטתה אחרי20)לתשמישה,
טמאים 21)התשמיש. עדיין - לקרים טבילתם אחרי  ְְִָשגם

האחרת. טומאתם מחמת ימים שבעת שלמרות 22)הם
לקרים. יטבלו הנשארת, חכמים 23)טומאתם חילקו ולא ְְִָ

לקרי . קרי  לעיל 24)בין בביאורנו וראה ע "א. כב , ברכות
"וכבר  כאן: רבינו מלשון ה"ח ). (פ "ד, שמע  קריאת הלכות

ÂÊ ‰˜˙ Ì‚ ‰ÏË שבהלכה אבן' ה'טורי  כדברי  משמע  "
ואחרֿכך  לתורה, עזרא תקנת ביטלו שמקודם הקודמת,

לתפילה. הטבילה גם ביטלו

.ÂÈ˜ŒÏÚa ÔÈ‡L ,„ÙÒe ÚLa ËeLt ‚‰Óƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿»«∆≈««∆ƒ
ÌÈna BNa Ïk ıÁBL „Ú Ïlt˙ÓÔBk‰' ÌeMÓ , ƒ¿«≈«∆≈»¿»««ƒƒƒ

'Ï‡NÈ EÈ‰Ï‡ ˙‡˜Ï?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ƒ¿«¡…∆ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ
È˜ ‰‡L ‰ÏBÁ Ï‡ ;ÏÚaL ‰ÏBÁ B‡ ‡Èa¿»ƒ¿∆∆»«¬»∆∆»»∆ƒ

BÒ‡Ï‰ˆÈÁ‰ ÔÓ eËt ,‚‰Ó ‰Êa ÔÈ‡Â ,Â .ÔÎ ¿»¿»ƒ»¿ƒ»¿≈»∆ƒ¿»¿≈
Ô‰a ÔÈ‡  ÚÊŒ˙ÎL ‰ËÏtL ‰cÂ È˜ ‰‡L Ê»∆»»∆ƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ¿«∆«≈»∆

‚‰ÓÔ‰È„È ÔÈˆÁBÂ ÔÓˆÚ ÔÈÁp˜Ó ‡l‡ , ƒ¿»∆»¿«¿ƒ«¿»¿¬ƒ¿≈∆
.ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ

(כב .).25) בברכות כמבואר קבים, כלומר:26)בתשעה
זאת  בכל לתפילה. טבילה של תקנה בטלה שכבר אף ֿעלֿפי 
כבוד  משום גופם כל את לרחוץ  עצמם על הם מחמירים
ה'. לפני  בעמדנו וטהרתו הגוף  הכנת הדורשת התפילה,

כג.). ברכות לילה.27)(וראה מקרה כגון רצונו, נגד
גם 28) לפיכך מכלום, פטור היה התקנה ביטול לפני  גם כי 

(כסף ֿמשנה). בו החמירו לא התקנה ביטול אחרי 
שהחולה 29) שהוא, מקום באיזה כשנהגו אפילו כלומר:

כי בטל, והוא זו למנהג תוקף  אין - ירחץ  לאנסו קרי  שראה
פטור  היה התקנה בזמן וגם הואיל הוא, שטות מנהג
שרוחץ  ודאי  - לאנסו שראה הבריא אבל ומרחיצה. מטבילה
בריא  בין לחלק  שיש והמקור וספרד. שנער מנהג לפי  הוא,

ע "ב . כב , ברכות במס ' הוא וכו', אינם 30)לחולה כלומר:
בטומאתם, ישארו הרחיצה אחרי  וגם הואיל לרחוץ . נוהגים
באיזה  נהגו אם אבל וכו'. מקנחין אלא לרחוץ  נהגו לא
בזמן  שהרי  תוקף , לו ויש בטל מנהג זה אין - לרחוץ  מקום

(לחםֿמשנה). בטבילה. מחוייבים היו התקנה 

.ÊB˙ÂÚ ‰qkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ?„ˆÈk ‰ÂÚ‰ Èeqkƒ»∆¿»≈«««ƒ∆ƒ»∆¿»

ÚÓLŒ˙‡È˜Ï ÔÈqÎnL C„k„Ú Ïlt˙È ‡Ï  ¿∆∆∆¿«ƒƒ¿ƒ«¿«…ƒ¿«≈«
BaÏ ˙‡ ‰qÎiLÔÈ‡Â Ò‡pL B‡ ,BaÏ ‰qÎ ‡Ï Ì‡Â . ∆¿«∆∆ƒ¿ƒ…ƒ»ƒ∆∆¡«¿≈

.‡ˆÈ ,Ïlt˙‰Â B˙ÂÚ ‰qÎÂ ÏÈ‡B‰  ‰qÎÈ ‰na BÏ«∆¿«∆ƒ¿ƒ»∆¿»¿ƒ¿«≈»»
.‰NÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏe¿«¿ƒ»…«¬∆

כמבואר 31) מתניו, על חגורה עור של או בגד של שטלית
י "ז). הלכה פ "ג, שמע  קריאת (הלכות ברכות 32)לעיל

לפני כעומד עצמו להראות הוא "צריך בתפילה כי  ע "א. כה,
לפני מדבר אינו בקריאתֿשמע  אבל באימה, ולעמוד המלך

שם). רש"י , (לשון המלך"

.ÁÌB˜Óa Ïlt˙È ‡Ï ?„ˆÈk ‰lÙz‰ ÌB˜Ó ˙‰Ë»√«¿«¿ƒ»≈«…ƒ¿«≈ƒ¿
˙Ùph‰‡ÏÂ ,‡qk‰Œ˙Èa ‡ÏÂ ,ıÁn ‡ÏÂ , «ƒ…∆¿…«∆¿»¿…¿≈«ƒ≈¿…

‰‰Ë ˙˜ÊÁa BÈ‡L ÌB˜Óa ‡ÏÂ ,‰tL‡„Ú , »«¿»¿…¿»∆≈¿∆¿«»√»«
Ba ÔÈB˜ ÔÈ‡L ÌB˜Ó Ïk :c ÏL BÏÏk .ep˜ciL∆ƒ¿¿∆¿»∆»»»»∆≈ƒ
ÔÈ˜ÈÁnL ÌLÎe .Ba ÔÈÏÏt˙Ó ÔÈ‡ ,ÚÓLŒ˙‡È¿̃ƒ«¿«≈ƒ¿«¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒ

ÌÈÏ‚ŒÈnÓe ‰‡BvÓ˙i‡Óe ˙n‰ ÔÓe Ú ÁÈÂ ƒ»ƒ≈«¿«ƒ¿≈««ƒ«≈≈¿ƒ«
‰ÂÚ‰‰lÙ˙Ï ÔÈ˜ÈÁÓ Ck ,ÚÓLŒ˙‡È˜Ï. »∆¿»ƒ¿ƒ«¿«»«¿ƒƒƒ¿ƒ»

קריאת 33) הלכות רבינו כלשון צואה, בו שיש המקום הוא
ה"ד). (פ "ג, שם 34)שמע  שיש ולתלות להסתפק  שיש

-35)צואה. ומלפניו מלאחריו, שהם בזמן אמות ד'
עיניו. כנגד 36)כמלוא לקרות ולא פניו להחזיר שצריך

הט "ז). (פ "ג, ק "ש הלכות לעיל הכל כמבואר הערוה,
לתפילה".37) "וכן - שם אמרו ע "א. כו, ברכות

.Ë,‡ËÁÂ ÏÈ‡B‰  BÓB˜Óa ‰‡Bˆ ‡ˆÓe Ïlt˙n‰«ƒ¿«≈»»»ƒ¿ƒ¿»»
˜„ ‡lL ÈtÓÏlt˙Óe ÊBÁ ,Ïlt˙‰ ‡lL „Ú ƒ¿≈∆…»««∆…ƒ¿«≈≈ƒ¿«≈

ÌB˜Óa‰‡Bˆ ‡ˆÓe ‰lÙ˙a „ÓBÚ ‰È‰ .B‰Ë ¿»»»»≈ƒ¿ƒ»»»»
‰p˜ÊiL È„k ÂÈÙÏ Cl‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :Bc‚kÂÈÁ‡Ï ¿∆¿ƒ»¿«≈¿»»¿≈∆ƒ¿¿∆»¿«¬»

Â‡Ï Ì‡Â ;Cl‰È  ˙Bn‡ Úa‡‰p˜lÒÈ  «¿««¿«≈¿ƒ»¿«¿∆»
ÔÈ„„ˆÏÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .˜ÈÒÙÈ  ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»ƒ¿ƒ≈»«¿ƒ¿≈«¬»ƒ

ÎL Ba LiL ˙Èa ÌÈÏÏt˙Ó eÈ‰ ‡Ï˙È ‡ÏÂ …»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆≈≈»¿…¿«ƒ
ÒÈeÓ Ba LiLeLetÚ ˙Úa,Ú BÁÈL ÈtÓ , ∆≈¿»¿≈ƒƒ¿≈∆≈«

.B‰Ë ÌB˜n‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆«»»

(כסף ֿמשנה).38) כאן ידובר טהרה" בחזקת "שאינו במקום
(39- שהתפלל "אע "פ  שם: אמרו שכן ע "ב . כב , ברכות

תועבה" רשעים "זבח  כזו: לתפילה וקראו תועבה". תפילתו
נז). כא, שישאירנה.40)(משלי  שנהר 41)כלומר, כגון

שלפניו. הכיוון בכל צואה שיש או לפניו, מושך
ד'42) ממנה שיתרחק  עד לצדדים ילך כלומר: שם. ברכות,

כנגד  ומתפלל הואיל פניו, יחזיר אל לאחריו אבל אמות;
רבינו  בשם ('פרישה', מערב  נגד פניו להפוך לו אסור מזרח ,

שם). לברכות, השכר 43)יונה ריח  כי  ע "א. סה, עירובין
וטורדו. ופירושה:44)משכרו רומית. מלה - מורייס  שם.

כן  נקרא וביחוד מאכל; דבר בהם לכבוש במים ניתך מלח 
('הערוך'). כבוש מדג היוצא מעלה 45)הציר כשהוא

רע . וריחו גבו על לבנוני  עיפוש

.ÈCÈˆ ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk B˙B‡ ÌÈÊÙBÁ‰ ÌÈc¿»ƒ«¿ƒ≈«ƒ»»»ƒ
 Ïlt˙‰Â ÂÈ˜Ï CÈv‰ ÏÎÂ ;Ïlt˙È ‡Ï  ÂÈ˜Ïƒ¿»»…ƒ¿«≈¿»«»ƒƒ¿»»¿ƒ¿«≈
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קצג                
         

‰ÚBz B˙lÙz‰NÚiL Á‡ Ïlt˙Óe ÊBÁÂ , ¿ƒ»≈»¿≈ƒ¿«≈««∆«¬∆
‰ÒÙ È„k BÓˆÚ „ÈÓÚ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡Â .ÂÈÎˆ ¿»»¿ƒ»¿«¬ƒ«¿¿≈«¿»

Ïlt˙È ‡Ï ‰lÁzÎÏ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â ;‰lÙz B˙lÙz¿ƒ»¿ƒ»¿««ƒ≈¿«¿ƒ»…ƒ¿«≈
ÂÈ˜ ˜cÈÂ .‰ÙÈ ‰ÙÈ BÓˆÚ ˜ciL „ÚÈÒÈÂ , «∆ƒ¿…«¿»∆»∆¿ƒ¿…¿»»¿»ƒ

BÁÈkB„Bh‰ c ÏÎÂ BÚÈÂ.Ïlt˙È CÎŒÁ‡Â , ƒ¿ƒ¿»»»«¿»««»ƒ¿«≈

שאר 46) גם להוציא שאסור והואֿהדין ע "א. כג, ברכות
נקביו  שיהוי  מחמת משוקץ  שגופו זמן כל מפיו, תורה דברי 

מיימוניות). ארבעה 47)(הגהות של מרחק  - פרסה שם.
(צד.). בפסחים כמבואר בברכות 48)מילין, ורבותינו

תלך  כאשר רגלך שמר יז): ד, (קהלת הפסוק  את דרשו (שם)
עומד  שאתה בשעה נקביך "שמור לומר: האלהים, בית אל

לפני ". הגרון 49)בתפילה מן היוצא העבה הרוק  הוא
שהוא  כל נענוע  עלֿידי  הפה מן היוצא הוא - ניעו בכח .
ונזכרים  וניעו") "כיחו ד"ה ג: בבאֿקמא ('תוספות'

נה:). (נדה בתפילתו.50)בברייתא אותו ומפריע 

.‡È˜‰bL ÈÓ˜‰ÙeLhÚ˙ÂÌ‡  B˙lÙ˙a ƒ∆ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»ƒ
Ïlt˙iL Ì„˜ BÙeb ˜„a Ì‡Â ;‰‚Ó ‰Ê È‰ ,BBˆÏƒ¿¬≈∆¿À∆¿ƒ»«…∆∆ƒ¿«≈

ÌeÏk CÎa ÔÈ‡  BÒ‡Ï ‡eB˙lÙ˙a ˜ BÏ ÔncÊ . »¿»¿≈¿»¿ƒ¿«≈…ƒ¿ƒ»
ÚËˆÓ ‰È‰ Ì‡Â .B„‚a B‡ B˙ÈlËa BÚÈÏÓ «¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»»ƒ¿«≈

CÎaB„È B˜BÊ ÚËˆÈ ‡lL È„k ,ÂÈBÁ‡Ï ¿»¿¿»«¬»¿≈∆…ƒ¿«≈
„eË ‡ˆÓÂ ‰lÙza,‰hÓlÓ Áe epnÓ ‡ˆÈ . «¿ƒ»¿ƒ¿»»»»ƒ∆«ƒ¿«»

„Ú ‰‰BL  BzÚ„Ï ‡lL ,‰lÙza „ÓBÚ ‡e‰Lk¿∆≈«¿ƒ»∆…¿«¿∆«
B˙lÙ˙Ï ÊBÁÂ ,Áe‰ ‰ÏÎzL. ∆ƒ¿∆»«¿≈ƒ¿ƒ»

בקול.51) הפה דרך מהקיבה רוח  פיו 52)שהוציא שפתח 
שעמד  אחרי  או לישון, שרוצה כאדם גדולה בהרחבה
כלומר: הקים, גו - גיהוק  נוטריקון: דורשין ויש משנתו.

- פיהוק  למעלה. גופו ופושט  פיו מקים שפותח  הקים, פה
כד.). ברכות (רש"י , התפרצות 53)הרבה הזרירה: הוא

תהל  עטישותיו י ) מא, (איוב  במקרא ונזכר מהנחירים, הרוח 
לחולה". יפה "עיטוש : ע "ב  נז, (ברכות אמרו וכן אור.

תראה 54) שלא פיו על ידו שישים אלא ע "ב . כד, ברכות
צ "ז). סימן או"ח  ('טור' המלאה אנין 55)פתיחתו שהוא

בטליתו. רוקו להבליע  לו וקשה בפיו,56)הדעת, לא אבל
ראש. קלות בתפילתו.57)משום לכוין יכול שאינו

ע "א.58) כד, דף  ברכות, במסכת הכל

.ÈBÈ‡Â ‰a‰ ÚËˆÂ ,‰hÓlÓ Áe ‡ÈˆB‰Ï Lwaƒ≈¿ƒ«ƒ¿«»¿ƒ¿«≈«¿≈¿≈
BÓˆÚ „ÈÓÚ‰Ï ÏBÎÈÂÈÁ‡Ï Cl‰Ó Úa‡ »¿«¬ƒ«¿¿«≈¿«¬»«¿«

Ïk ÔBa" :ÓB‡Â ,Áe‰ ‰ÏÎzL „Ú ÔÈzÓÓe ˙Bn‡««¿ƒ«∆ƒ¿∆»«¿≈ƒ»
ÌÈ˜ ezˆÈ ,ÌÈÓÏBÚ‰,ÌÈÏeÏÁ ÌÈÏeÏÁ ÌÈ˜ »»ƒ¿«¿»¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ¬ƒ

nÏÎe ‰tÁ ;e˙nÏÎe e˙tÁ EÈÙÏ Úe„ÈÂ ÈeÏb‰ »¿»«¿»∆∆¿»≈¿ƒ»≈∆¿»¿ƒ»
BÓB˜ÓÏ ÊBÁÂ ."e˙˙ÈÓa ‰nÂ ‰ÚÏBz ,eÈiÁa¿«≈≈»¿ƒ»¿ƒ»≈¿≈ƒ¿

.Ïlt˙Óeƒ¿«≈

שצריך 60)להתאפק .59) מפני  לפניו, מהלך אינו אבל
מהלך  היה ואם להתפלל. שהתחיל המקום כנגד פניו שיהיו
שאין  לגמרי , שפוסק  כמי  ודומה לאחריו מניח  היה לפניו,

יונה). (רבינו לתפילתו לחזור ע "ב .61)כוונתו כד, ברכות

הלב , כגון: - חלולים והאזנים. החוטם הפה, כגון: - נקבים
שם). וברש"י  ס : ברכות (ראה והמעים הכרס 

.‚È ÂÈka ÏÚ ÂÈÏ‚ŒÈÓ eÙËÂ ‰lÙ˙a „ÓBÚ ‰È‰»»≈ƒ¿ƒ»¿»¿≈«¿»«ƒ¿»
ÌÈn‰ eÏÎiL „Ú ÔÈzÓÓÌ‡Â .˜ÒtL ÌB˜nÏ ÊBÁÂ «¿ƒ«∆ƒ¿««ƒ¿≈«»∆»«¿ƒ

.L‡Ï ÊBÁ  ‰lÙz‰ ˙‡ Ó‚Ï È„k ‰‰L»»¿≈ƒ¿…∆«¿ƒ»≈¿…

הובאה 62) צ "ח  (סימן הרמ "א וכתשובות ע "א. כג, ברכות
חולי לו שיש "מי  כתב : ע "ח ) סימן או"ח  במגןֿאברהם
כדי יעשה מה לאנסו, תמיד מטפטפים רגליו שמי  האבן,
אברו, סביב  בגד לו לעשות להתיר יש להתפלל? שיוכל
ויתפלל; הכנסת לבית ויכנס  נקיים, יהיו העליונים והבגדים

יפסיק ". - רגלים מי  הטפת ובשעת

.„ÈÚa‡ Cel‰ È„k ‰‰BL ,ÌÈÓ ÔÈzLn‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ«ƒ∆¿≈ƒ«¿«
˙Bn‡Á‡ ‰‰BL  Ïlt˙‰MÓe .Ïlt˙È CkŒÁ‡Â , «¿««»ƒ¿«≈ƒ∆ƒ¿«≈∆««

,ÔÈzLÓ CkŒÁ‡Â ,˙Bn‡ Úa‡ Cel‰ È„k B˙lÙz¿ƒ»¿≈ƒ«¿««¿««»«¿ƒ
ÂÈtÓ ‰lÙz‰ Èc ˜ÒÙiL È„k. ¿≈∆ƒ¿…ƒ¿≈«¿ƒ»ƒƒ

יטנפו 63) שלא רגליו מי  ניצוצות משום ע "ב . כז, מגילה
ארבע 64)בגדיו. הילוך (כדי  אמות, ארבע  "שכל שם:

ועדיין  בפיו, (שגורה) סדורה תפילתו התפילה). אחר אמות
מרחשות.שפתי ו

.ÂË,‰eÎa dÈ‡L ‰lÙz Ïk ?„ˆÈk l‰ ˙ek«»««≈≈«»¿ƒ»∆≈»¿«»»
‰lÙz dÈ‡ÊBÁ  ‰eÎ ‡Ïa Ïlt˙‰ Ì‡Â ; ≈»¿ƒ»¿ƒƒ¿«≈¿…«»»≈

Ïlt˙Óe˙LaLÓ BzÚ„ ‡ˆÓ .‰eÎa„eË BaÏÂ ƒ¿«≈¿«»»»»«¿¿À∆∆¿ƒ»
‡a‰ CÎÈÙÏ .BzÚc MÈ˙zL „Ú Ïlt˙‰Ï BÏ eÒ‡ »¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿«≈«¿¿ƒ»«»

ˆÓ B‡ ÛÈÚ ‡e‰Â Cc‰ ÔÓ„Ú Ïlt˙‰Ï BÏ eÒ‡ , ƒ«∆∆¿»≈≈≈»¿ƒ¿«≈«
ÌÈÓÎÁ eÓ‡ .BzÚc MÈ˙zLÌÈÓÈ ‰LÏL ‰‰LÈ : ∆ƒ¿«≈«¿»¿¬»ƒƒ¿∆¿»»ƒ

.Ïlt˙È CkŒÁ‡Â ,BzÚc ˜˙˙Â ÁeiL „Ú«∆»«¿ƒ¿»≈«¿¿««»ƒ¿«≈

שער 65) הלבבות" "חובת בספרו בחיי  רבינו לשון וזה
המילות  כי  "ודע  תשיעי ) חשבון ג, (פרק  הנפש חשבון
- ותפילה כלב . - במילות והעיון כקליפה, - בלשון תהיינה
בלשונו  המתפלל וכשיתפלל כרוח . - (הכוונה) והעיון כגוף ;
בלא  גוף  תפילתו תהיה התפילה, עיון בזולת טרוד ולבו
יען  יג): כט , (ישעיה הכתוב  אמר וכן לב . בלא וקליפה רוח ,
ממני רחק  ולבו כבדוני  ובשפתיו בפיו הזה, העם נגש כי 
יאמר: נא) פרק  ג, (חלק  ה"מורה" בספר ורבינו וכו'. וכו'
ואתה  הכותל, אל ופניך שפתיך בהנעת תתפלל אם  "אבל
אבל  לתכלית, שהגעת תחשוב  לא וממכרך... במקחך חושב 
אתה  קרוב  ב ) יב , (ירמיה בהם שנאמר למי  קרוב  אז תהיה

וכו'. מכליותיהם ורחוק  וראה 66)בפיהם ע "ב . ל, ברכות
א). הלכה י , (פרק  לקמן רבינו מיושבת.67)דברי  בלתי 

טו):69)מצטער.68) ח , (עזרא שנאמר ע "א. סה, עירובין
שם ונחנה אהוה אל הבא הנהר אל ÌÈÓÈואקבצם ‰˘Ï˘,

להתבונן  התחיל לא עזרא שגם הרי  - וגו' בעם ואבינה
דעתו. נתישבה שאז ימים, שלשה אחרי  רק  הדרך מן כשבא
אנו  אין כך בין כי  הזה, בזמן אלה  בכל נזהרים אנו ואין

מיימוניות). (הגהות בתפילה כ"כ מכוונים

.ÊËÏkÓ BaÏ ˙‡ ‰pÙiL ?‰ek‰ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ««»»∆¿«∆∆ƒƒ»
ÈÙÏ „ÓBÚ ‡e‰ el‡k BÓˆÚ ‰‡ÈÂ ,˙BLÁn‰««¬»¿ƒ¿∆«¿¿ƒ≈ƒ¿≈
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‰ÈÎM‰‰lÙz‰ Ì„˜ ËÚÓ LÈÏ CÈˆ CÎÈÙÏ . «¿ƒ»¿ƒ»»ƒ≈≈¿«…∆«¿ƒ»
˙Áa Ïlt˙È CkŒÁ‡Â ,BaÏ ˙‡ ÔeÎÏ È„k¿≈¿«≈∆ƒ¿««»ƒ¿«≈¿««
‡NB ‰È‰L ÈÓk B˙lÙ˙ ‰NÚÈ ‡ÏÂ .ÌÈeÁ˙e¿«¬ƒ¿…«¬∆¿ƒ»¿ƒ∆»»≈

ÈB‡NÓCÎÈÙÏ .BÏ CÏB‰Â BÎÈÏLÓeLÈÏ CÈˆ ««¿ƒ¿≈¿ƒ»»ƒ≈≈
ÌÈ„ÈÒÁ .ËtÈ CkŒÁ‡Â ,‰lÙz‰ Á‡ ËÚÓ¿««««¿ƒ»¿««»ƒ»≈¬ƒƒ
‰ÚLÂ ‰lÙz Ì„˜ ˙Á‡ ‰ÚL ÔÈ‰BL eÈ‰ ÌÈBL‡‰»ƒƒ»ƒ»»««…∆¿ƒ»¿»»

‰ÚL ‰lÙza ÔÈÎÈ‡Óe ,‰lÙz Á‡Ï ˙Á‡. ««¿««¿ƒ»«¬ƒƒ«¿ƒ»»»

תמיד 70) לנגדי  ה' שויתי  שנאמר: ע "א, כב , סנהדרין
ח ). טז, ע "ב .71)(תהלים כט , יהא 72)ברכות שלא כדי 

למשוי . עליו דומה תפילתו כאילו ע "ב .73)נראה לב , שם

.ÊÈBÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ïlt˙È Ï‡  BkLÌ‡Â .‰ek ƒ«ƒ¿«≈ƒ¿≈∆≈«»»¿ƒ
‰ÚBz B˙lÙz ,Ïlt˙‰Ïlt˙Óe ÊBÁ CÎÈÙÏ . ƒ¿«≈¿ƒ»≈»¿ƒ»≈ƒ¿«≈

kÔ˜B˙iLÈe˙L .B˙eÎMÓÌ‡Â .Ïlt˙È Ï‡  ¿∆ƒ¿≈ƒƒ¿»«ƒ¿«≈¿ƒ
‰lÙz B˙lÙz  Ïlt˙‰BÈ‡L ‰Ê ?BkL ‰ÊŒÈ‡ . ƒ¿«≈¿ƒ»¿ƒ»≈∆ƒ∆∆≈

ÈÙa a„Ï ÏBÎÈ  ?Èe˙L .CÏn‰ ÈÙÏ a„Ï ÏBÎÈ»¿«≈ƒ¿≈«∆∆»»¿«≈ƒ¿≈
LazLÓ BÈ‡Â CÏn‰ÏÈ‡B‰ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ ; «∆∆¿≈ƒ¿«≈««ƒ≈ƒ

BÈÈ ÈÒiL „Ú Ïlt˙È ‡Ï ÔÈÈ ˙ÈÚÈ ‰˙LÂ¿»»¿ƒƒ«ƒ…ƒ¿«≈«∆»ƒ≈
ÂÈÏÚÓ. ≈»»

עליו.74) מיושבת דעתו ע "א.75)שאין סד, עירובין
רוקח ")76) "מעשה קושטא, (שונצינו, ראשונים ובדפוסים

מתרונן  כגבור הכתוב : כלשון מיינו", "כשיתרונן הנוסח :
יינו  שכרון מסיר שהוא ופירושו: סה), עח , (תהלים מיינו
יונתן: וכתרגום ששתה, בטרם שהיה כמו פקח  ונעשה
שהוא  שם: פירש ורש"י  חמרא. מן דמתפקח  כגבור

מיינו". להקיץ  בדיבור ומתגבר יין 77)"מתעורר ששתה
לשכרה. לא אבל שם.78)ושכר, מתבלבל 79)עירובין,

ושינה 80)וטועה. מיל, "דרך שם: ואמרו ע "ב . סד, שם,
כששתה  אמורים? דברים במה היין. את מפיגים - שהיא כל
טורדתו  שדרך כלֿשכן מרביעית, יותר שתה אבל רביעית;
'ו'ש'כ'ר  צ "ט ): סימן (או"ח  ה'טור' וכתב  משכרתו". ושינה

" תיבות: ראשי  ט ), י , (ויקרא 'ת'ש'ת È„Î'א'ל ‰˙˘ Ì‡Â
‰ÚÂ˙ ÂÎÈ˘ ˙ÏÈÙ˙ :ÏÏÙ˙‰Ï ÂÒ‡  ˙ÈÚÈ."

.ÁÈ‡ÏÂ ˜BÁN CBzÓ ‡Ï ,Ïlt˙‰Ï ÔÈ„ÓBÚ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿«≈…ƒ¿¿…
‰ÁÈN CBzÓ ‡ÏÂ ,L‡Œ˙el˜ CBzÓCBzÓ ‡ÏÂ , ƒ«…¿…ƒƒ»¿…ƒ

‰B˙ŒÈc CBzÓ ‡l‡ ,ÒÚk CBzÓ ‡ÏÂ ,‰ÈÓ. ¿ƒ»¿…ƒ««∆»ƒƒ¿≈»
ÔÈc CBzÓ ‡ÏÂ‰ÎÏ‰ÂŒÈc Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿…ƒƒ«¬»»««ƒ∆≈ƒ¿≈

CBzÓ ‡l‡ ;‰ÎÏ‰a „eË BaÏ ‡‰È ‡lL È„k ,‰B˙»¿≈∆…¿≈ƒ»«¬»»∆»ƒ
˙B˜eÒt ˙BÎÏ‰ ÔB‚k ,ÔeiÚ da ÔÈ‡L ‰B˙ŒÈc. ƒ¿≈»∆≈»ƒ¿¬»¿

ע "א.82)ליצנות.81) לא, בדין,83)ברכות ישיבה
בדין. שיושבים הדיינים הלכתי ,84)כגון: ומתן משא

יוכל  ולא תפילתו בעת בהם להרהר ויבוא עיון, הדורש
הלכה. דין אחר: ונוסח  מחלוקת 85)לכוין. בהן שאין

(שם). והרהור עיון צריכות ואינן

.ËÈÌÈ˜t‰ ˙BlÙzŒL‡ ÛÒeÓ ˙lÙz ÔB‚k , ¿ƒ«¿»ƒ¿¿ƒ««…
L„ÁŒÁ‡Â B˙lÙz ÈcÒ‰Ï CÈˆ ,˙B„ÚBÓ ˙lÙ˙e …∆¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¿««

da ÏLkÈ ‡lL È„k ,Ïlt˙Óe „ÓBÚ CkCl‰Ó ‰È‰ . »≈ƒ¿«≈¿≈∆…ƒ»≈»»»¿«≈
È„e„b ÌB˜Ó ÔB‚k ,‰kÒ ÌB˜Óa,ÌÈËÒÏÂ ˙BiÁ ƒ¿«»»¿¿¿≈«¿ƒ¿ƒ

:‡È‰ BÊÂ ,˙Á‡ ‰Îa Ïlt˙Ó  ‰lÙz ÔÓÊ ÚÈb‰Â¿ƒƒ«¿«¿ƒ»ƒ¿«≈¿»»««¿ƒ
‰ˆ˜ ÌzÚ„Â ÌÈaÓ Ï‡NÈ EnÚ ÈÎˆ"ÔBˆ È‰È . »¿≈«¿ƒ¿»≈¿Àƒ¿«¿»¿»»¿ƒ»

È„k „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÔzzL ,eÈ‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓƒ¿»∆¿»¡…≈∆ƒ≈¿»∆»¿∆»¿≈
Bh‰Â ,dBÒÁÓ Èc ‰iÂ‚e ‰iÂb ÏÎÏe B˙ÒÙ«¿»»¿»¿ƒ»¿ƒ»≈«¿»¿«

EÈÈÚa"‰lÙz ÚÓBL ,ÈÈ ‰z‡ Cea .‰NÚ. ¿≈∆¬≈»«»¿»≈«¿ƒ»
ÏBÎÈ Ì‡Â ;Cl‰Ó ‡e‰Lk Cca d˙B‡ Ïlt˙Óeƒ¿«≈»«∆∆¿∆¿«≈¿ƒ»
BzÚc ˜˙˙Â eMÈÏ ÚÈbÓ ‡e‰LÎe .„ÓBÚ  „ÓÚÏ«¬…≈¿∆«ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»≈«¿
NÚŒ‰ÚLz ,d˙w˙k ‰lÙz Ïlt˙Óe ÊBÁ ≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿«»»»ƒ¿»»»

˙BÎa. ¿»

תדירות.86) ולא ידועים לזמנים פעם 87)שהן שהיא
יום. לה.).88)לשלשים (ר"ה בהן רגיל שאינו מתוך

צרכיהם.90)קבוצות.89) לפרש יודעים שאינם
התכלית 91) תהיה לא אולי  בעינינו. שטוב  מה לנו תתן "לא

לנו" עשה הגמור, הטוב  שהוא בעיניך, הטוב  אלא טובה;
עשה  במקרא: מצינו וכן מנוח ), רבינו בשם (כסף ֿמשנה

טו). י , (שופטים בעיניך הטוב  ככל לנו ברכות 92)אתה
ע "ב . "הביננו"93)כט , תפילת בין וזה ע "א. ל, שם

ברכות  שלוש צריכה "הביננו" תפילת קצרה": ל"תפילה
אותה  ומתפלל האחרונות, ברכות ושלוש הראשונות
ומתפלל. חוזר אינו - עליו מתיישבת וכשדעתו מעומד;
- סכנה במקום אלא אותה מתפללים שאין קצרה ותפילה
ומתפלל  והאחרונות, ראשונות ברכות שלש צריכה אינה
הוא  - לביתו בא וכשהוא מעומד; ובין מהלך בין אותה

ומתפלל. חוזר



      

ה'תשע"ט  תשרי ז' ראשון  יום 


  

   1 
ועל 1) ציבור צרכי  על לבדוק  נפנה ביתֿדין באדר בט "ו

בין  בזה וההבדל ההקדש מכירת סדר ההקדש, עניני 

בפדיית  אדם לכל קודמים שהבעלים לקרקעות, מטלטלין
קרקע  בין החילוק  הזה, בזמן המחרים או המקדיש ההקדש,
שאסור  חרמים, לענין חוץ ֿלארץ  לקרקע  ארץ ֿישראל
יותר  יפזר אל במצוות ממונו והמפזר ממונו, כל להקדיש
אפילו  במשפט , דבריו אדם יכלכל לעולם נכסיו, מחומש

תורה. בדברי 

.‡ÔÈÙ ÔÈc ˙Èa „‡a OÚ ‰MÓÁa2OtÁÏ «¬ƒ»»»«¬»≈ƒƒ¿ƒ¿«≈
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eaˆ ÈÎˆ ÏÚ ˜cÏÂ3˙BLc˜‰‰ ÈÈÚ ÏÚÂ4. ¿ƒ¿…«»¿≈ƒ¿«ƒ¿¿≈«∆¿≈
˙‡ ÌÈ„BÙe ,ÔÈ˜BÁÂ ÔÈLB„Â Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜„Be¿ƒ¬≈∆¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆

ÔÈÓÁ‰ ˙‡Â ˙BLc˜‰‰5˙‡Â ÔÈÎÚ‰ ˙‡ ÔÈB‚Â , «∆¿≈¿∆«¬»ƒ¿ƒ∆»¬»ƒ¿∆
ÌÈÓc‰6„È˙Ú ÌÚ‰ Ïk ‰È‰iL È„k ,Ô‰a iÁ‰ ÏkÓ «»ƒƒ»««»»∆¿≈∆ƒ¿∆»»»»ƒ

ÌÈÏ˜M‰ ˙Óez ÔzÏ7.eÈ‰Ï‡ ˙Èa ˙‡ ˜fÁÏ ƒ≈¿««¿»ƒ¿«≈∆≈¡…≈

ופדיית 3)מתפנים.2) נפשות ודיני  ממונות דיני  לדון כגון
דין  בית שלוחי  "ויוצאים ועוד. והקדשות וחרמים ערכים
ואת  הערכין ואת השבויים את ופודים הכלאיים את להפקיר
ומציינים  ... הפרה את ושורפים ... ההקדשות ואת החרמים
מהם  שיפרשו כדי  ציונם את גשמים שמיחו הקברות על

הם". רבים צרכי  אלו שכל איש 4)הכהנים, הקדיש שאם
מידי לפדותם יש הרי  לה' קודש נכסיו שאר או ביתו את

הבית. לבדק  יפלו והדמים נכסיו 5)הגזבר, על כשאמר
נופלים  שהם הבית, לבדק  הם חרם או לשמים, הם חרם
לכהנים  הם הרי  - סתם חרם אמר אם  אבל הבית. לבדק 

לכהנים. מתנה ניתנים אלא לעולם, נפדים אם 6)ואינם
ודמיו  בשוק  הנמכר כעבד דמיו ליתן נתחייב  עלי  דמי  אמר

הבית. היא 7)לבדק  אף  הניתנת השקל מחצית עם יחד
קדשי שהם הצבור, קרבנות קניית לשם זמן, פרק  באותו
מחצית  תרומת עם יחד והדמים הערכין כסף  כלומר, מזבח .

אלו  בית את יחזקו צרכיו.השקל, לכל קינו

.ÔÈ‡È˜a ‰LÏLa ‡l‡ ˙BLc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡8. ≈ƒ∆«∆¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ
 ÔÈÎÚ ÈiÁÓ ÔÈkLÓnL ÔÈÏËÏhÓ ÔÈBbLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒƒ«¿¿ƒ∆¿«¿¿ƒ≈«»≈¬»ƒ

‰LÏLa Ô˙B‡ ÔÈÓL9‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰a ÔÈÎÈÚnLÎe . »ƒ»ƒ¿»¿∆«¬ƒƒ¿≈»¿«≈
ÔÈÏËÏhÓ ‡MÓ da10Ï‡ .‰LÏLa d˙B‡ ÔÈÓL  »ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ»ƒ»ƒ¿»¬»

˙BÚ˜w‰ ˙‡ ÔÈÎÈÚnLk11˙Ba‚Ï e˜˜Ê‰ Ì‡ B‡ , ¿∆«¬ƒƒ∆««¿»ƒÀ¿¿ƒ¿
BlL Ú˜w‰ ÔÓ Ì„‡ ÈÎÚ12Ô˙B‡ ÔÈÎÈÚÓ ÔÈ‡  ∆¿≈»»ƒ««¿«∆≈«¬ƒƒ»

e˙k Ô‰k È‰L ,Ô‰k Ô‰Ó „Á‡Â ‰OÚa ‡l‡∆»«¬»»¿∆»≈∆…≈∆¬≈…≈»
‰Lta13ÈBÏt ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :ÓB‡‰ ÔÎÂ . «»»»¿≈»≈»«»«¿≈¿ƒ

‰nk B˙B‡ ÔÈÓMLk ,ÈÏÚ ÈÏ‚ B‡ È„È ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ»«¿≈»ƒ«¿ƒ»«¿∆»ƒ«»
‰OÚa ÔÈÓL  BÏ‚ B‡ B„È ÈÓ„ ‰nk B‡ ‰ÂL ‡e‰»∆«»¿≈»«¿»ƒ«¬»»

Ô‰k Ô‰Ó „Á‡Â14. ¿∆»≈∆…≈

  

      

 לשו ומסתימת .סנהדרי בריש  ממשנה  הוא  זה , לשונו 
ד "ה  בתוס ' מפורש  וכ תורה , די שהוא  משמע   ש הגמרא 
ב 'קרית  אבל ועוד .  ש 'אב וב 'טורי  ב . כג, מגילה  ," ואד"
בעלמא  אסמכתא  וקראי  ,דרבנ שהוא  כתב  להמבי "ט ספר'

הוא .
        

מומחים.8) בהערכתם.9)שמאים יטעו שלא
לפדיון.10) ועומדים הבית לבדק  שהוקדשו
בזמן 11) אחוזה שדה או מקנה, שדה כגון שהוקדשו,

היובלות. אותו 12)שבטלו וממשכנים כסף , לו שאין כגון
בערכים,13)מהם. שלושה שם: כתובים כוהנים ועשרה

וקרקעות. בית בהקדש וארבעה בהמה, בהקדשת ושלושה
הערכתם  דין בקרקעות, היא עשר מניין שהשלמת ומתוך

הכהן  כי  כוהנים, כולם שיהיו צורך אין זאת ובכל בעשרה.
מיעוט  אחר מיעוט  אלא אינם והשאר לגופו, הוא  הראשון
שם  ובתוספות לרבות". אלא מיעוט  אחר מיעוט  ו"אין
דין  בית עושים אין שהרי  עשר, אחד להיות שיצטרכו העירו
הכרעה. לצרכי  אחד עוד עליהם ויוסיפו (זוגי ) שקול

(כנעני )14) ועבד בשוק , הנמכר כעבד אותו ששמים מפני 
... לבניכם אותם "והתנחלתם ככתוב  לקרקעות הושווה

אחוזה". לרשת

.‚eÈ‰L ÔÈa ,Lc˜‰‰ „iÓ ˙BLc˜‰‰ ÔÈ„BtLk¿∆ƒ«∆¿≈ƒ««∆¿≈≈∆»
Ïk ÈÙa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÊÈÎÓ  ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚ˜«̃¿»ƒ«¿¿ƒ«¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿≈»

˙BcÙÏ ÔÈ‡a‰15OÚa ÈlL Ô‰ È‰ :„Á‡ Ó‡ . «»ƒƒ¿»«∆»¬≈≈∆ƒ¿∆∆
,ÌÈLÏLa „Á‡ Ó‡Â ,ÌÈOÚa „Á‡ Ó‡Â ,ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿»«∆»¿∆¿ƒ¿»«∆»ƒ¿ƒ
Ba ÊÁ ,ÌÈMÓÁa „Á‡ Ó‡Â ,ÌÈÚa‡a „Á‡ Ó‡Â¿»«∆»¿«¿»ƒ¿»«∆»«¬ƒƒ»«
ÔÈ˙BÂ OÚ ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ  BcÏ ÌÈMÓÁ ÏL∆¬ƒƒ¿«¿«¿¿ƒƒ¿»»∆∆¿¿ƒ

˙B‡Lc˜‰‰ ‡ˆÓÂ .ÌÈÚa‡ Ô˙pL ‰ÊÏ ˙BLc˜‰‰ Ô»«∆¿≈»∆∆»««¿»ƒ¿ƒ¿»«∆¿≈
Ba ÊÁ .‰fÓ ÌÈÚa‡Â ‰fÓ OÚ ,ÌÈMÓÁ ÏËB≈¬ƒƒ∆∆ƒ∆¿«¿»ƒƒ∆»«

ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ  ÌÈÚa‡ ÏL ÔÎ ÈÁ‡16,OÚ «¬≈≈∆«¿»ƒ¿«¿¿ƒƒ¿»»∆∆
„Ú ÔÎÂ .ÌÈLÏM‰ ÏÚÏ Lc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ∆«∆¿≈¿«««¿ƒ¿≈«
ÏÚ ÔÈÊÈÎÓ  OÚ Ô˙pL ÔBL‡‰ Ba ÊÁ .ÔBL‡‰»ƒ»«»ƒ∆»«∆∆«¿ƒƒ«
˙BÁÙa ‰cÙ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈÎBÓe ‰iL ÌÚt Lc˜‰‰«∆¿≈««¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»¿»

.˙Bn‰ ˙‡ OÚ‰ ÏÚa ÏMÓ ÔÈÚÙ  OÚÓ≈∆∆ƒ¿»ƒƒ∆««»∆∆∆«»

את 15) ומוכרים ודמים ערכים חייבי  כשממשכנים אבל
מכריזים. אין התחייב 16)מטלטליהם שלא פי  על אף 

ולדעת  להדיוט . כמסירתו לגבוה אמירתו בדיבור, אלא
זה  אין ב , הלכה ט ' פרק  מכירה בהלכות משנה" ה"מגיד
התורה  ומן גמור, כנדר זה שאין בלבד, חכמים מדברי  אלא
חמישית  "ויסף  ככתוב  כסף , בנתינת אלא נקנה הקדש אין

לו". וקם עליו ערכך כסף 

.„ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na17‰Ê Á‡ ‰Ê eÊÁLk ?18; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿∆««∆
‰ÂLa Ì‰ÈÈa ÔÈLlLÓ  „Á‡k Ôlk eÊÁ Ï‡19. ¬»»¿À»¿∆»¿«¿ƒ≈≈∆¿»∆

Ó‡Â ,OÚa ÈlL ‡e‰ È‰ :ÔBL‡‰ Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»ƒ¬≈∆ƒ¿∆∆¿»«
,ÌÈOÚÂ Úa‡a ÈLÈÏM‰ Ó‡Â ,ÌÈOÚa ÈM‰«≈ƒ¿∆¿ƒ¿»««¿ƒƒ¿«¿«¿∆¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ˙B  „Á‡k ÈM‰Â ÈLÈÏM‰ Ba ÊÁÂ¿»««¿ƒƒ¿«≈ƒ¿∆»¿ƒ
ÚLa ÈM‰ ÈÒÎpÓ ÌÈkLÓÓe ,OÚa ÔBL‡Ï»ƒ¿∆∆¿«¿¿ƒƒƒ¿≈«≈ƒ¿∆«

ÚLa ÈLÈÏL ÈÒÎpÓe20Úa‡ ‰Bb Lc˜‰‰ ‡ˆÓÂ ; ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿∆«¿ƒ¿»«∆¿≈∆«¿«
kÓÂ ˙Á‡k ÔzLÏL eÊÁ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ¿≈ƒ»¿¿»¿»¿««¿ƒ¿«
„Á‡ Ïk ÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ  LÏLa Lc˜‰‰«∆¿≈¿»¿«¿¿ƒƒƒ¿≈»∆»

Ò ÚL ÔzLÏMÓÌÏBÚÏ BÊ Cc ÏÚ ÔÎÂ .ÌÈÚÏ21. ƒ¿»¿»∆«¿»ƒ¿≈«∆∆¿»

ואין 17) קודמו, על שהוסיף  מה כל את מפסיד החוזר שכל
בהפסד. עמו משתתף  בעל 18)הקודם שחזר שבשעה

שאינם  נמצא הארבעים בעל בו חזר לא עדיין החמישים
לזה. זה ובעל 19)שייכים הואיל בשווה. ביניהם חולקים

בחזרה  החמישים לבעל הסכימו הארבעים ובעל השלושים
בשווה. ביניהם ומשלשים בהפסד שותפין כולם נעשו

בהפסד.20) שותפים ונעשו כאחד חזרו השניים שאלה
בדרך 21) ביניהם משלשים הראב "ד דעת וכן רש"י  ולדעת

ושניים  נשכרים הנמוכים שהראשונים באופן אחרת,
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קצו               
         

סלעים  בחמשה גזבר מכרם כיצד? מפסידים. האחרונים
החמישים  בן יתן סלע , וחמשה ארבעים פחותים נמצאו
החצי , יתן הארבעים בן של ומעשרה לבדו, שלו עשרה
השליש, יתן השלושים בן של ומעשרה בהם, נתרצו ששניהם
ששלושתם  שליש, - שלושים ובן שליש, - ארבעים ובן
של  והעשרה שלשים), - חמישים בכלל (שיש אמרו שלשים
ובחמישה  כחלק ), (חלק  ארבעתם בין יתנו העשרים בן
משתתף  שהמרבה באופן חמשתם, יתנו העשרה, מבן שפחתו
המרבה. בחלק  משתתף  הממעיט  ואין הממעיט , בחזרת
כתובה  ומת, נשים שלוש נשוי  שהיה מי  צג. כתובות והשווה
שם  ואין מאות שלוש זו ושל מאתיים, זו ושל מנה, זו של
ושל  חמישים, נוטלת מנה של דינר, מאות שלוש אלא
אחת  כל וחמישים, מנה - מאות שלוש ושל מנה, - מאתיים
"משלשין  בגמרא ואמרו הואיל רבינו ודעת מעותיה. לפי 
זוהי כי  בשווה, בהפסד שמשתתפים כורחך, על ביניהם"

בשווה. חולקים "משלשין" לשון משמעות

.‰ÌÈÏÚa‰22Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÓ„B˜23Ì‰L ÈtÓ , «¿»ƒ¿ƒ¿»»»ƒ¿≈∆≈
LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ24ÔÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â .25ÏL ƒƒ…∆¿≈ƒƒ…∆«ƒ»∆

?„ˆÈk .‰lÁz Ì‰ e˙pM ‰Ó ÏÚ ‡l‡ ,ÌÈ„Bt‰ ‡L¿»«ƒ∆»««∆»¿≈¿ƒ»≈«
„Á‡ ‡e ,ÌÈOÚa elL ‰Ê È‰ :ÌÈÏÚa‰ eÓ‡»¿«¿»ƒ¬≈∆∆»¿∆¿ƒ»∆»
,ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÚa‰  ÌÈOÚa ÈlL ‡e‰ È‰ :Ó‡Â¿»«¬≈∆ƒ¿∆¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ
‡a .ÌÈOÚÂ LÓÁ ÔÈ˙BÂ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒƒ…∆¿¿ƒ»≈¿∆¿ƒ»
Ì‡ ,ÌÈOÚÂ ˙Á‡a ÈlL ‡e‰ È‰ :Ó‡Â „Á‡∆»¿»«¬≈∆ƒ¿««¿∆¿ƒƒ
d˙B‡ ÔÈÎBÓ  ÌeÏk eÙÈÒB‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa‰ e˜˙L»¿«¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ»

ÌÈOÚÂ LÓÁa Ì‰Ï26ÏÚ ÌÈÏÚa‰ eÙÈÒB‰ Ì‡Â ; »∆¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒƒ«¿»ƒ«
ÔÈ˙B el‡ È‰  ˙Á‡ ‰Ëet elÙ‡ ˙Á‡Â ÌÈOÚ∆¿ƒ¿««¬ƒ¿»««¬≈≈¿ƒ
‰ËeÙe ÌÈOÚÂ ˙Á‡ :˙Á‡ ‰ËeÙe ÌÈOÚÂ LL≈¿∆¿ƒ¿»««««¿∆¿ƒ¿»
LÓÁ ÌeMÓ Ba ÔÈiÁ Ô‰L LÓÁÂ ,ÔÓˆÚÓ e˙pL∆»¿≈«¿»¿»≈∆≈«»ƒƒ…∆
È‰ :Ó‡Â ÈM‰ ‡a Ì‡ ÔÎÂ .‰lÁz e˙pL Ôzn‰««»∆»¿¿ƒ»¿≈ƒ»«≈ƒ¿»«¬≈
Ó‡Â ÈLÈÏL ‡e ,ÌÈzLe ÌÈOÚa ÈlL ‡e‰∆ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿»«
,Úa‡Â ÌÈOÚa Ó‡Â ÈÚÈ ‡e ,LÏLÂ ÌÈOÚa¿∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿»«¿∆¿ƒ¿«¿«
ÏÚ Ô‰ eÙÈÒB‰Â ,LÓÁÂ ÌÈOÚa Ó‡Â ÈLÈÓÁ‰ ‡e»«¬ƒƒ¿»«¿∆¿ƒ¿»≈¿ƒ≈«
Ô˙B‡ ÔÈÙBk  ˙Á‡ ‰Ëet elÙ‡ LÓÁÂ ÌÈOÚ‰»∆¿ƒ¿»≈¬ƒ¿»««ƒ»
e˙pL ‰ËeÙe ÌÈOÚÂ LÓÁ :‰ËeÙe ÌÈLÏL ÔzÏƒ≈¿ƒ¿»»≈¿∆¿ƒ¿»∆»¿
ÔÈ‡L ÈÙÏ .Ba ÔÈiÁ Ô‰L LÓÁÓ LÓÁÂ ,ÔÓˆÚÓ≈«¿»¿»≈≈…∆∆≈«»ƒ¿ƒ∆≈
LÓÁ ‡l‡ ,‰Ê ÏL BÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒƒ…∆«ƒ∆∆∆»…∆
Ì‡ ,ÔBÁ‡‰ Ô˙pM ‰Ó ÏÚ ÔÈÙÒBÓ ‰lÁz e˙pM ‰Ó«∆»¿¿ƒ»ƒƒ««∆»«»«¬ƒ

eˆ27. »

החפץ .22) את הקרן,24)בפדיונו.23)שהקדישו רביע 
מוסיפים  אינם הפודים אחרים אבל מבחוץ . חומש שהוא
חומש. הקדש יפסיד אחרים כשיפדוהו נמצא חומש,

המחיר.25) על 26)העלאת חומש מוסיפים אין אבל
האחרים. שהעלו ועשרים האחד בא 27)הסלע  אם אבל

כלום  להוסיף  רצו לא והבעלים ושש בעשרים ואמר שישי 
שמה  רבינו וסובר קודם. הוא ושש, העשרים בעל על

הרי  אחד "אמר במשנה ואחת ששנינו בעשרים שלי  היא
הבעלים  כשהוסיפו אלא אינו ושש" עשרים נותנים הבעלים
נותנים  אינם שתקו אם אבל אחת, פרוטה ואחת, עשרים על

לדעת  אבל החומש. בגלל קודמים והם וחמש, עשרים אלא
(לאחר  ואחד עשרים אחד אמר אם והראב "ד רש"י 
על  נותנים הבעלים, רצו לא אפילו עשרים) אמרו שהבעלים
בעשרים  לאחרים לתת אפשר אי  כי  ושש, עשרים כורחם
סלע  אותו נותנים בעלים נמצאו החומש, הפסד משום ואחד
עשרים  עד בכולם. וכן שלהם וחמישה ועשרים זה, שהוסיף 

סלע . תוספת מפני  קודמים האחרים שאז ושש,

.ÂÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na28Lc˜‰‰ eÓL ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»«∆¿≈
ÔÈÁÓÓ ‰LÏL B˙B‡ eÓL Ì‡ Ï‡ ;ÔÈÁÓÓ ‰LÏL¿»À¿ƒ¬»ƒ»¿»À¿ƒ

ÔBÁ‡‰ Ô˙pM ‰Ó ‰ÂL ‡e‰L eÓ‡Â29eÙÈÒB‰Â , ¿»¿∆»∆«∆»«»«¬¿ƒ
Ô‰ È‰  ˙Á‡ ‰Ëet elÙ‡ BÈelÚ ÏÚ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«ƒ¬ƒ¿»««¬≈≈
˙Á‡ ÔÈ˙BÂ ,ÔBÁ‡ ÏL BÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ…∆«ƒ∆«¬¿¿ƒ««

‰ËeÙe È„Â ÌÈLÏLe30. ¿ƒ¿ƒ»¿»

אחרים.28) עילוי  על חומש מוסיפים שאמר 29)שאין
סלע . וחמשה החומש 30)עשרים (שהוא רביע  שחלק 

ודינר. סלעים לשישה עולה סלע  וחמשה מעשרים מבחוץ )
ודינר  סלע  ואחד שלושים נמצאו הסלע , רביע  שהוא
"שאין  שכל חומש, בה אין מדעתו שהוסיף  ופרוטה ופרוטה.

חומש". עליו מוסיף  אינו פרוטה בחומשו

.ÊÌÈÏÚa‰ e˙Â ,Lc˜‰‰ ÌBL ‡lL È‰‰lÁz ¬≈∆…»«∆¿≈¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»
e˜˙LÂ ,ÌÈOÚÂ LÓÁ Ô˙Â Á‡ ‡e ,ÌÈOÚ∆¿ƒ»«≈¿»«»≈¿∆¿ƒ¿»¿
Û‡L ,ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÚa‰  ÌeÏk eÙÈÒB‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ∆«
Á‡ ‡a .LÓÁ‰ ÈtÓ ÌÈOÚÂ LÓÁ ÔzÏ ÔÈiÁ Ô‰≈«»ƒƒ≈»≈¿∆¿ƒƒ¿≈«…∆»«≈

ÌÈOÚÂ LL Ô˙Â31Ì„B˜ ‡e‰ 32eˆ Ì‡Â . ¿»«≈¿∆¿ƒ≈¿ƒ»
˙Á‡ ÔÈ˙B  ‰Ëet elÙ‡ eÙÈÒB‰Â ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿»¿ƒ««

‰ËeÙe ÌÈLÏLe33BÊ Cc ÏÚÂ .e‡aL BÓk , ¿ƒ¿»¿∆≈«¿¿«∆∆
ÌÏBÚÏ34. ¿»

שתקו.31) סכום 32)והבעלים על סלע  מוסיף  הוא שהרי 
מעצמם,33)הבעלים. שנתנו ופרוטה ושישה עשרים

בו. חייבים שהם החומש - בעלים 34)וחמישה "דאמרו
הוא  הוסיף  אחרים שהוסיפו אחר רבינו: ומפרש פרוטה".
אחרים  שהציעו מה עצמו על שקבל נמצא פרוטה, עליהם

פרוטה. ועוד

.ÁÔÈÓÈÁÓ ‡ÏÂ ÔÈÎÈÚÓ ‡ÏÂ ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡35ÔÓfa ≈«¿ƒƒ¿…«¬ƒƒ¿…«¬ƒƒ«¿«
˙‡ ˜fÁÏ È„k eÈ‡ËÁa Lc˜Ó ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰«∆∆≈»ƒ¿»«¬»≈¿≈¿«≈∆

B˜„a36Ì‡ :ÌÈÁ‰ B‡ CÈÚ‰ B‡ LÈc˜‰ Ì‡Â . ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¡ƒƒ
˙eÓzL „Ú ‰ÈÙa ˙Ïc ÏÚB  ‰Ó‰a ‰˙È‰»¿»¿≈»≈∆∆¿»∆»«∆»

‰ÈÏ‡Ó37ÔÈÁÈpÓ  ÌÈÏk B‡ ˙eÒk B‡ ˙Bt eÈ‰ Ì‡Â ; ≈≈∆»¿ƒ»≈¿≈ƒ«ƒƒ
 ˙BÎzÓ ÈÏk B‡ ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡Â ;e˜iL „Ú Ô˙B‡»«∆≈»¿¿ƒ»»¿≈«»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ÔÎÈÏLÈ38.Ô„a‡Ï È„k ÏB„b‰ ÌiÏ B‡ «¿ƒ≈¿»«∆««»«»¿≈¿«¿»

הוא 35) הרי  סתם חרם אבל הבית לבדק  שהם שמים, חרמי 
מזבח 36)לכהנים. לנו אין למזבח , בהמה הקדיש ואם

משום  אפשר, אי  מום בה שיפול עד ולהשהותה להקריבה.
בה. ועבודתו בגיזתה בינתיים, בה ייהנה שמא תקלה,

רעבון.37) שם.38)מחמת מצויים אנשים שאין מקום
המעות  את תחילה ישחוק  אם נהרות לשאר הדין והוא
אבל  לפדותם. רוצה כשאינו זה כל מעיר, והראב "ד והכלים.
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קצז                
         

ולדעת  המלח , לים ויוליכה בפרוטה פודם לפדותם ירצה אם
העתיק  שרבינו אלא לזה. יודה רבינו גם משנה' ה'כסף 

מקומות. בהרבה כדרכו כלשונה, הברייתא

.Ë˙BˆnÏ ÒÎpL „Ú ÌÈÁ‰ B‡ LÈc˜‰39e‰„Bt  ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆∆∆ƒ¿««ƒ¿≈
ÔÓÊ ÏL ÔÈÎÚÂ ÌÈÓc ‡Lk ,ÁÏn‰ ÌÈÏ ÂÈÓ„ eÎÏÈÂ¿≈¿»»¿»«∆«ƒ¿»»ƒ«¬»ƒ∆¿«

‰f‰40‡Ï  ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk „BÚ „Ú ‰È‰ Ì‡Â . «∆¿ƒ»»∆∆≈»ƒ«»…
ÔÈÏÚÓ41ÔÈ„ÈBÓ ‡ÏÂ42. «¬ƒ¿…ƒƒ

לשם 39) והטבילו רבו ומלו לישראל שנמכר כנעני  עבד
כנשים. במצוות חייב  הריהו מאי ".40)עבדות נכרי  "עבד

עבדים  לקיחת לעניין גם מכוונת שם שהבעייא רבינו וסובר
ישראל  שעבד סיכמו ושם הקדשתם, לעניין וגם הנכרים מן
שיוכל  כדי  ופודהו, הקדש עליו חל למצוות) שנכנס  (כלומר,

ממנו. מניחו 41)ליהנות אלא לתוכו נפל אם הבור מן
עובדי42)וימות. הגויים כל כדין בידים, להמיתו לבור,

ממנו  ליהנות ואסור פודהו אינו זה עבד ולפיכך זרה. עבודה
מת. - מת ואם כהקדש,

.ÈelÙ‡Â ‰lÁzÎÏ ‰f‰ ÔÓfa ˙BLc˜‰‰ ˙BcÙÏ zÓÀ»ƒ¿«∆¿≈«¿««∆¿«¿ƒ»«¬ƒ
‰ËeÙa43ec ÌÈÓÎÁÂ .ÁÏn‰ ÌÈÏ d˙B‡ CÈÏLÓe , ƒ¿»«¿ƒ»¿»«∆««¬»ƒ»

ÌÒÙÏ È„k ,‰ÊÏ B˜ B‡ ÌÈÊeÊ ‰Úa‡a ‰cÙiL∆ƒ¿∆¿«¿»»ƒ»»∆¿≈¿«¿≈
‡l‡ ‰lÁzÎÏ ‰cÙÈ ‡Ï  Lc˜n‰ ÔÓÊa Ï‡ .c‰«»»¬»ƒ¿««ƒ¿»…ƒ¿∆¿«¿ƒ»∆»

.e‡aL BÓk ,BÈÂLa¿»¿¿∆≈«¿

שווה 43) על שחיללו מנה, שווה "הקדש האומר: כשמואל
על  פודים אין שלכתחילה פי  על ואף  מחולל" - פרוטה
בית  הפסד משום קיים, שהמקדש בזמן אלא זה אין פרוטה,
לכתחילה. אפילו מקדש, לנו שאין הזה בזמן אבל המקדש,

.‡ÈÌ˙Ò ÔÈÏËÏhÓ ‰f‰ ÔÓfa ÌÈÁ‰L ÈÓ44È‰  ƒ∆∆¡ƒ«¿««∆ƒ«¿¿ƒ¿»¬≈
ÌB˜Ó B˙B‡a ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ‰kÏ ÔÈz el‡45Ì‡ Ï‡ . ≈ƒ»ƒ«…¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ

dÓÈÁ‰L B‡ Ì˙Ò Ï‡OÈ ı‡a ‰„O ÌÈÁ‰∆¡ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿»∆∆¡ƒ»
‡l‡ ‚‰B ÌÈÓÁ ‰„O ÔÈ‡L ;ÌÁ dÈ‡  ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ≈»≈∆∆≈¿≈¬»ƒ≈∆»

‚‰B ÏBi‰L ÔÓÊa46ıeÁa Ú˜˜ ÌÈ‰kÏ ÌÈÁ‰ . ƒ¿«∆«≈≈∆¡ƒ«…¬ƒ«¿«¿
ÔÈÏËÏhÓk ‡e‰ È‰  ‰f‰ ÔÓfa elÙ‡Â ,ı‡Ï»»∆«¬ƒ«¿««∆¬≈¿ƒ«¿¿ƒ

ÌÈ‰kÏ Ô˙p˙Â Ï‡OÈ ı‡a47. ¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»≈«…¬ƒ

הוא 44) חרם וסתם הבית, לבדק  או: לשמים, אמר: שלא
לארץ .45)לכהנים. בחוץ  "והיה 46)ואפילו שנאמר

חרם  שדה שאין הרי  החרם" כשדה ... ביובל בצאתו השדה
ניתנת  השדה אין הראב "ד ולדעת נוהג. שהיובל בזמן אלא
בדק  בקדושת לשמים, קדושה היא עדיין אבל לכהנים,
שבמשמר, לכהנים ניתנים שהחרמים שמכיוון הבית,
רבינו  אולם לשמים, אלא זה נתכוון לא משמר אין ועכשיו
לכהנים, ולא לשמים לא כלל, חרם כאן שאין סובר
חרמים  שדה "אין הברייתא: לשון של הפשוטה כמשמעות
השנוי עברי  לעבד ובהשוואה נוהג" שהיובל בזמן אלא נוהג
כורחך  ועל נוהג" שהיובל בזמן אלא נוהג ש"אינו שם

כלל.ש  נוהג כמטלטלי47)אינו לארץ  דחוץ  "מקרקעי 
וסופינו  יציב , קניינם אין (=דומים). דמי " ישראל דארץ 
משפט  בחושן הטור וכתב  הקודש. לארץ  ולעלות לנטשם
לארץ  שבחוץ  שקרקעות הסוברים גאונים שיש צה, סימן

ונשבעים  מטלטלין, דין להם יש למכירה, ועומדים הואיל
זה  שאין סובר, הראב "ד אולם אונאה, דין להם ויש עליהם
הרי ושבועה אונאה לעניין אבל וחרמים, ערכין לעניין אלא

ישראל. שבארץ  כקרקעות הם

.ÈÔÈÎÚ‰Â ÔÈÓÁ‰Â ˙BLc˜‰‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«∆¿≈¿«¬»ƒ¿»¬»ƒ
˙BˆÓ48el‡ ÌÈ„a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡Ï BÏ Èe‡Â , ƒ¿¿»»»»¿«¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ≈

BˆÈ ÛÎÏ È„k49ÈÏÈk ‰È‰È ‡ÏÂ50eevM ‰Ó Ìi˜ÈÂ , ¿≈»…ƒ¿¿…ƒ¿∆ƒ«ƒ«≈«∆ƒ
‡Ï Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ;EB‰Ó '‰ ˙‡ „ak :ÌÈ‡È¿ƒƒ«≈∆≈∆««ƒ≈ƒ…
CÎa ÔÈ‡  ÌÏBÚÓ ÌÈÁ‰ ‡ÏÂ CÈÚ‰ ‡ÏÂ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿…∆¡ƒ¿…∆¡ƒ≈»≈¿»
cÏ ÏcÁ˙ ÈÎÂ :‰Ó‡Â ‰„ÈÚ‰ ‰Bz‰ È‰ .ÌeÏk¿¬≈«»≈ƒ»¿»¿»¿ƒ∆¿«ƒ¿…

‡ËÁ E ‰È‰È ‡Ï51. …ƒ¿∆¿≈¿

ומשלם".48) נודר ומזה מזה טוב  אומר יהודה "רבי 
אלא 49) לידור מתיר יהודה רבי  שאין מבואר שם, בחולין

עולה, עלי  הרי  ולומר לידור אבל עולה, זה הרי  לומר: לנדב ,
שאסור  נמצא נדרו, את יקיים ולא ייכשל שמא אסור
לכונן  שרוצה אדם, אולם נדר? הם הערכים שהרי  להעריך,
לכוף  "כדי  רבינו: שציין וזהו לידור, לו מותר דעותיו,
כתב  בזה וכיוצא כילי , שהוא בעצמו שמרגיש וכגון יצרו",
משמע  וכעס " אסור בדרך נודרים הכשרים "שאין רבינו
ומצוה  מותר - הקמצני  ואופיו דעתו לתקן נתכוון שאם מזה,

לידור. משלו.50)לו פרוטה כל על שחס  קמצן,
חוטא".51) נקרא שמקיימו פי  על אף  הנודר ש"כל מכאן,

מצוה  הקדש "נדרי  רבינו כתב  כבר הקדש" ב "נדרי  אולם
אשלם". לה' נדרי  שנאמר, ... לקיימם

.‚È˜È ‡Ï ÌÏBÚÏ.ÂÈÒÎ Ïk ÌÈÁÈ ‡ÏÂ Ì„‡ LÈc ¿»…«¿ƒ»»¿…«¬ƒ»¿»»
‡e‰ È‰L .e˙k‰ ˙Úc ÏÚ BÚ  Ôk ‰OBÚ‰Â¿»∆≈≈««««»∆¬≈
e‡aL BÓk ,BÏ L‡ Ïk ‡ÏÂ  BÏ L‡ ÏkÓ :ÓB‡≈ƒ»¬∆¿…»¬∆¿∆≈¬
‡e‰ È‰L ,˙eËL ‡l‡ ,˙e„ÈÒÁ BÊ ÔÈ‡Â .ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿≈¬ƒ∆»¿∆¬≈
ÔÈÓÁÓ ÔÈ‡Â ,˙BiaÏ CËˆÈÂ BBÓÓ Ïk „a‡Ó¿«≈»»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈¿«¬ƒ
‰ËBL „ÈÒÁ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Êe .ÂÈÏÚ52 »»»∆¿«≈»¿¬»ƒ»ƒ∆

ÌÏBÚ ÈlÓ ÏÏkÓ 53BBÓÓ fÙÓ‰ Ïk ‡l‡ . ƒ¿«¿«≈»∆»»«¿«≈»
LÓÁÓ ˙BÈ fÙÈ Ï‡  ˙BˆÓa54eevL BÓk ‰È‰ÈÂ . ¿ƒ¿«¿«≈≈≈…∆¿ƒ¿∆¿∆ƒ

ÔÈa ‰Bz È„a ÔÈa ,ËtLÓa ÂÈc ÏkÏÎÓ ÌÈ‡È¿ƒƒ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈
ÌÏBÚ È„a55È‰ Ô‰a iÁ Ì„‡L ˙Bawa elÙ‡ . ¿ƒ¿≈»¬ƒ«»¿»∆»»«»»∆¬≈

˙qÓ ÈÙk ‡ÈiL ‰Ó‡Â ÔBÓn‰ ÏÚ ‰Bz ‰ÒÁ»»»««»¿»¿»∆»ƒ¿ƒƒ«
B„È56‡l‡ Ô‰a iÁ˙ ‡lL ÌÈ„Ï ÓÁÂ Ï˜ , »«»…∆ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿«≈»∆∆»

:Ó‡pL ;BÏ Èe‡k ‡l‡ cÈ ‡lL B„ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ¿∆…ƒ¿…∆»»»∆∆¡«
CÏ Ô˙ L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙kk B„È ˙zÓk LÈ‡57. ƒ¿«¿«»¿ƒ¿«¡…∆¬∆»«»

  

         
   

ולא  לעצמו . להשאיר צרי ,נות  שאד מה  שמכל היינו 
השאר  וכל מממונו , חלק  אלא  ולתת להקדיש  תורה  ציוותה 
 היא ,להבי וצרי ופרנסתו . צעדיו  ויכלכל לעצמו  ישאיר
היה  כשעוד  ליצחק , לו  אשר כל את שנת  באברה מצינו 
שני וחמש   שלושי עוד  וחי  שנה   וארבעי מאה  ב
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אשר  כל על ליצחק  כתב  מתנה  "שטר רש "י  כפירוש  אח "כ ,
לו ".

לקראת  נעשתה  ליצחק  הרכוש  הענקת בזה : והביאור
לאביה . להראות לאליעזר נית כ על והשטר חתונתו ,
המוזכרי  הראשוני הנישואי  שה ורבקה  יצחק  נישואי 
את   מבטאי  שה אלא   פרטיי נישואי רק   אינ בתורה ,
מסר  לכ הדורות. כל  סו עד  ישראל כלל של הנישואי
לכל־לראש  נוגע  זה  עני כי  ליצחק , לו  אשר כל את אאע "ה 
כל  וא "כ  ישראל, כלל של הראש  בהיותו  עצמו   באברה
לעצמו  להשאיר יכול ואינו  זה  בעניי מונח   אברה של כולו 

זה . לעניי שיי שאינו  "חלק "
 עניי  משקפי ורבקה  יצחק  שנישואי  בחסידות, מבואר
שהוא  ,ותחתו עליו ," וב מ "ה  יחוד  והוא  בתורה , כללי 
הגזירה  התבטלה  שבו  מת־תורה  של החידוש  למעשה 
התורה  האריכה  לכ כו '",  לתחתוני ירדו  לא   ש "עליוני
 ולהמשי "לברר עניינו  כי  אליעזר, של שליחותו  בתיאור
 בי "כשושנה  ובתואל לב אצל הייתה  רבקה  כי  זה ", יחוד 

ויצחק  ," ב בחינת " מ "ה ,החוחי בחינת תמימה " "עולה 
וכולל  חובק  זה  יחוד  כי  הכל, את ליצחק   אברה נת ולכ

. העול ענייני  כל את
      

  

       

שלמעלה  תנועה  על מורה  "הפלאה " ספר של שמו 
הוא  הספר של סיומו  מדוע  לבאר ויש  והגבלה . ממדידה 
האדמו "ר  בצדקה . ההגבלה  חשיבות את המבטא  בעניי
בצדקה ", מאד  מאד  "להרבות  וצריכי  שיכולי כותב  הזק
 תיוו הוא  ואי מחומש ", יותר יבזבז אל  משו לחוש  ו "אי
ישנ בכללות ה ' שבעבודת אלא  ההלכה . על־פי   הדברי
שייכותו  מצד  והגבלה  במדידה  עבודה  א . : אופני שני 
והגבלה  ממדידה  שלמעלה  עבודה  ב . . העול לגדרי 

הקב "ה .  ע אחת מציאות  שבנפש  'יחידה ' מבחינת
ממדידה  שלמעלה  באופ עבודה  נדרשת  בה  זמני יש 
בשאר  ואילו  . הכיפורי  ליו עד  בעשי "ת כמו  והגבלה ,
"כל  והגבלה  במדידה  מסודרת עבודה  להיות צריכה  , הימי

עבידתיה ". עביד  ויומא  יומא 
זמני שיש  הצדקה , ובנתינת התורה  בלימוד  הוא  כ
השייכות  מיוחדות הלכות ללמוד  צרי  שבה  מיוחדי
 לזמ  בהתא מחומש , יותר צדקה  לתת או  זה  לזמ

על ה  מרמז ' זרעי' לספר 'הפלאה ' ספר סמיכות מיוחד .
טהורה  בי  שנתת ש "נשמה  שאע "פ , בגו הנשמה  חיבור
ע הבלי ־גבול לחבר גשמי   בגו ירדה  זאת בכל היא ",
עצ את לחבר צריכה  יהודי  של עבודתו   ג כ הגבול,
מדידה  של העבודה   ע והגבלה  ממדידה  שלמעלה  הנשמה 

ממדידה  שלמעלה  בכוח  חדורה  היא   ג שתהיה  והגבלה 
והגבלה .

      

בה 52) להסתכל אסור אמר, בנהר, טובעת אשה ראה
"איזהו  אמרו: ובירושלמי  שוטה; חסיד זהו - ולהצילה
לכשאחלוץ  אמר בנהר מבעבע  תינוק  ראה שוטה? חסיד
זה  הוציא תפיליו חולץ  כשהוא אם אצילנו, תפיליי 

נפשו". את בפירוש 53)[=התינוק ] וכן עולם. מחריבי 
- עולם, מכלי  או עולם "מבלי  שם: בסוטה לרבינו המשנה

האדם". מציאות מפסידים הדברים שנאמר 54)שאלה
הרי - עישורים שני  לך" אעשרנו עשר לי  תתן אשר "וכל
ראשונה  שנה - זה חומש פסק : ערוך ובשולחן חומש, הם
וראה  שנה. בכל שהרוויח  חומש ואילך מכאן מהקרן,
מה  כל צדקה ליתן אדם יכול מותו שבשעת שם, ברמ "א

את 55)שירצה. וזן ... במשפט  דבריו מכלכל חכם תלמיד
יותר  עצמו על יטריח  ולא והצלחתו, ממונו כפי  ביתו אנשי 

יכולתו.56)מדאי . בקרבנות 57)קצבת מדבר והכתוב 
בשלוש  להביא אדם שחייב  חגיגה, ושלמי  ראיה עולות

ה'. ברכו אשר לעושרו בהתאם ומצוותם רגלים,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔÈÓÁÂ ÔÈÎÚ ˙BÎÏ‰ B‰Ï B˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ«¬»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»
ÌÈÚa‡Â ‰LÏL ÂÈ˜t ÔÈÓe ,‰‡ÏÙ‰ ÙÒ Ó‚ƒ¿«≈∆«¿»»ƒ¿«¿»»¿»¿«¿»ƒ

:ÌÈ˜t.ÌÈ˜t OÚ ÌÈL  ˙BÚeL ˙BÎÏ‰ ¿»ƒƒ¿¿¿≈»»¿»ƒ
.ÌÈ˜t OÚ ‰LÏL  ÌÈ„ ˙BÎÏ‰˙eÈÊ ˙BÎÏ‰ ƒ¿¿»ƒ¿»»»¿»ƒƒ¿¿ƒ

.ÌÈ˜t ‰OÚ ‰ÓL  ÔÈÓÁÂ ÔÈÎÚ ˙BÎÏ‰ ¬»»¿»ƒƒ¿¬»ƒ«¬»ƒ¿…»
.ÌÈ˜t¿»ƒ

ה'תשע"ט  תשרי ח' שני יום 

ÈzÁ EÈ„ewÙ Èk ,ÈÊÚÏ E„È .È‰z¿ƒ»¿¿»¿≈ƒƒƒ∆»»¿ƒ

    
:ÔecÒ e‰ÊÂ .ÚL ÂÈ˙BÎÏ‰.ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ .‡. ƒ¿»∆«¿∆ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ

.ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰.˙BÓez ˙BÎÏ‰ .‚˙BÎÏ‰ .„ ƒ¿«¿¬ƒƒƒ¿¿ƒ¿
.˙BOÚÓ.ÈÚ ÚËÂ ÈL OÚÓ ˙BÎÏ‰ .‰.Â ««¿ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒ

.ÔÈÏebaL ‰p‰k ˙BzÓ ‡Le ÌÈeka ˙BÎÏ‰.Ê ƒ¿ƒƒ¿»«¿¿À»∆«¿ƒ
.ÏBÈÂ ‰hÓL ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»¿≈


 

:ÔËÙ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
ÌÈ‡Ïk ÌÈÚÊ ÚÊÏ ‡lL (‡1‰‡ez ÚÊÏ ‡lL ( . ∆…ƒ¿…«¿»ƒƒ¿«ƒ∆…ƒ¿…«¿»

Ìka ˜È B‡2ÌÈ‡Ïk ‰Ó‰a ÚÈa‰Ï ‡lL (‚ .3(„ . »»«∆∆∆…¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿«ƒ
„Á‡k ‰Ó‰a È‡ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ‡lL4‡lL (‰ . ∆…«¬¿»»¿ƒ¿≈¿≈»¿∆»∆…

ÌÈ‡Ïk LaÏÏ5. ƒ¿ƒ¿«ƒ
יט ,1) (ויקרא כלאים תזרע  לא שדך יתעלה: אמרו "והוא

הרכבת  זה ובכלל רטו). לאֿתעשה המצוות (ספר יט )"
רטז). שם המצוות וספר ה, הלכה (להלן האילן

וזה 2) ירקות, שאר וכך בכרם, תבואה מזרוע  "שהזהירנו
יתעלה: אמרו והוא הכרם", "כלאי  יקרא הכלאים מן המין
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רטז). (שם ט )" כב , (דברים כלאים כרמך תזרע  לא
(ויקרא,3) כלאים תרביע  לא בהמתך יתעלה: אמרו "והוא

ריז). (שם בשור 4)שם)" תחרוש לא אמרו: "והוא
ריח ). (שם י )" כב , (דברים יחדיו אמרו 5)ובחמור "והוא

מב ). (שם, יא)" (שם, שעטנז תלבש "לא יתעלה:

:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
בעציץ 1) והזורע  כלאים. ויהיה יזרע  מינים כמה יבאר

לקיימם  או לנכרי  כלאים לזרוע  אסור אם נקוב . שאינו
בזרעים  או לארץ  בחוצה כלאים נוהג אם בשדהו. הישראל
וכלאי זרעים לזרוע  מותר ואם אדם. למאכל ראוים שאינן
חלקים. לג' נחלקין ושהזרעונין אילנות. כלאי  כאחת. אילן

.‡ Ï‡OÈ ı‡a „Á‡k ÌÈÚÊ ÈÈÓ ÈL ÚBf‰«≈«¿≈ƒ≈¿»ƒ¿∆»¿∆∆ƒ¿»≈
‰˜BÏ2.ÌÈ‡Ïk ÚÊ˙ ‡Ï E„O :Ó‡pL , ∆∆∆¡«»¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ

  

שבהקדמתו   הג פאה , להל'  כלאי הל'  הקדי  " הרמב
פאה  מסכת את במשנה   הקדי שרבי  מסביר לפיה "מ 

בתורה . הסדר הוא  כ כי , כלאי למסכת
הלכות   ה  שכלאי שכתב  , ש הרדב "ז  תירו על וקשה 
וכלאי בהמה  כלאי  , הכר ככלאי  הרבה   פרטי הכוללות
קוד סידר לכ פרט,  כי ־א כלל אינ פאה  והלכות הבגד ,
" הרמב סידר אילו  כי  דפאה . הפרט ואח "כ   דכלאי הכלל
שכלל  כיו אבל ,כ  לתר היה  אפשר לחוד , פאה  הל' את
אלו  הלכות ייחשבו  מדוע  , עניי מתנות בהל'  אות
לדוכתה . קושיא  הדרא  וא "כ  , כלאי מהל' פחות לכלליות
"הלכות  ספר הוא  החזקה  הי "ד  שספר כיו , הוא  והביאור
 הצרי  האד עבודת סדר לפי   " הרמב סידרו  הלכות",
סדר  על־פי  יעשה  אשר המעשה  את לדעת אלו  להלכות
לפעולה  שנוגעות  כלאי הל' בתחילה  סידר לכ עבודתו .
סידר  לה ובהמש זריעה , היינו  השדה , בעבודת הראשונה 
 לזמ הנוגעות ההלכות סידר אח "כ  . כלאי דיני  כל
המתנות  אלו  ואחרי  . עניי מתנות ושאר פאה  הל' הקצירה ,
לאחר  הנוגעות ההלכות סידר קצירה , בשעת הניתנות
לבסו . וביכורי רבעי  נטע  מע "ש , מעשר, תרומות, מירוח :
ויובל  , שני בשבע   פע הנוגעות שמיטה , הלכות סידר

שנה .  בחמישי  פע הנוהג
      

מן 2) אסור שהוא נד. ובבכורות לט . בקידושין כמבואר
שכלאי שם: ובבכורות פד: בשבת רש"י  (ודעת התורה
ושם  שם, תוספות ועיין מדרבנן, אלא אסורים אינם זרעים
אפילו  איסור שום אין לארץ  ובחוצה משנהֿלמלך). -

ג). הלכה (להלן מדרבנן

.LkÓ‰ B‡ ÚBf‰ „Á‡Â3ÔB‚k ,‰tÁÓ‰ B‡ ¿∆»«≈««¿«≈«¿«∆¿
„Á‡ ÏBt B‡ ˙Á‡ ‰BÚOe ˙Á‡ ‰hÁ ‰˙È‰L∆»¿»ƒ»««¿»««∆»
,ÙÚa Ô˙B‡ ‰tÁÂ ı‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓ ˙Á‡ ‰L„ÚÂ«¬»»««À»ƒ«»»∆¿ƒ»»∆»»

ÈÏÎa ÔÈa BÏ‚a ÔÈa B„Èa ÔÈa4„Á‡Â .‰˜BÏ ‰Ê È‰  ≈¿»≈¿«¿≈ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿∆»
e˜ ıÈˆÚa B‡ ı‡a ÚBf‰5ıÈˆÚa ÚBf‰ Ï‡ ; «≈«»»∆¿»ƒ»¬»«≈«¿»ƒ

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  e˜ BÈ‡L6. ∆≈»«ƒ«««¿

(רש"י3) יפה האחרים שיצמחו כדי  רעים עשבים תולש
ומה  שם). יוסף  (כרב  זורע  של תולדה והיא ב :), קטן מועד
הוא  שמנכש א, הלכה שבת מהלכות ח  בפרק  רבינו שפסק 
שכוונתו  מדובר שם - שם) רבה (כדעת חורש של תולדה

ב ). הלכה שם (כסף ֿמשנה הקרקע  את במכות 4)לייפות
הרי חייב , הליכתו בעת בכלאים שהמחפה אמרו כא:
(הגר"א  בכלי  או ברגלו מחפה והיינו חייב , ברגלו שהמחפה

ד). ס "ק  רצז סימן בארץ 5)יורהֿדעה זרע  כאילו שהוא
שרש  בו שיצא כדי  הנקב  ושיעור ח ). משנה ז פרק  (כלאים
תרומות  מהלכות ה בפרק  מפורש וכן (כסף ֿמשנה, קטן

טו  בארץ 6)).הלכה כזריעה נחשב  סופרים שמדברי 
ע .). (מנחות

.‚ÌÈ‡Ïk ÚÊÏ eÒ‡7ÈÎÏ8ÈÎÏ ÓBÏ zÓe . »ƒ¿…«ƒ¿«ƒ¿»¿ƒÀ»«¿»¿ƒ
BÏ ÚÊÏ9È‡Ïk Ìi˜Ï Ì„‡Ï eÒ‡Â .ÌÈÚÊ È‡Ïk ƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿»»¿«≈ƒ¿≈

e‰„Oa ÌÈÚÊ10BÈ‡  ÔÓi˜ Ì‡Â .Ô˜BÚ ‡l‡ , ¿»ƒ¿»≈∆»¿»¿ƒƒ¿»≈
‰˜BÏ11Ï‡OÈÏ zÓe .12B„Èa ÌÈÚÊ È‡Ïk ÚÊÏ ∆À»¿ƒ¿»≈ƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ¿»

‰lÁzÎÏ ÌÈÚf‰ ÚÏ elÙ‡Â .ı‡Ï ‰ˆeÁa13 ¿»»»∆«¬ƒ¿»≈«¿»ƒ¿«¿ƒ»
Èc el‡ ÌÈ„e .zÓ  ı‡Ï ‰ˆeÁa ÔÚÊÏe¿»¿»¿»»»∆À»¿»ƒ≈ƒ¿≈

‰Ïa˜14. «»»

בכלאי7) ואילו מקורו). להלן (וראה זרעים כלאי  היינו
ה. הלכה ה פרק  להלן ראה של 8)הכרם, בשדהו היינו

להפקיעה  ישראל בארץ  לגוי  קנין שאין ישראל, בארץ  גוי 
תוספות  ועיין י , הלכה תרומות מהלכות (פ "א מקדושתה
בירושלמי זו הלכה ומקור עודרין). אין ד"ה סד. זרה עבודה
בין  בארץ , בכלאים הגוי  עם עושין "אין ערלה: מסכת סוף 

זרעים". בכלאי  בין הכרם של 9)בכלאי  בשדהו כלומר,
בין  אסורה לנכרי  שאמירה שאף ֿעלֿפי  הגוי , ולצורך גוי 
ובין  א) הלכה שבת מהלכות ו (פרק  שבת במלאכות
יג. הלכה ביאה, איסורי  מהלכות טז (פרק  אחרים באיסורים
באומר  אלא זה אין - ג) הלכה שכירות מהלכות יג ופרק 
שם: רבינו כתב  שכן הישראל, בשביל איסור לעשות לנכרי 
שבת  (הלכות " בשבת מלאכה לנו לעשות לגוי  לומר "אסור
איסורי (הלכות שלנו" בהמה לסרס  לגוי  לומר "אסור שם):
אסור" - בה ודוש פרתי  חסום לגוי  ו"אמר שם) ביאה
הגוי בשביל לעשות לגוי  לומר אבל שם), שכירות (הלכות
וראה  חסום. ד"ה צ . מציעא בבא תוספות ועיין איסור. אין -
ח  פרק  להלן עוד ועיין קורקוס . ר"י  בשם בכסף ֿמשנה

יג. זרעים 10)הלכה "כלאי  א: משנה ח  פרק  כלאים
ח  פרק  כלאים בירושלמי  ואמרו ומלקיים". מלזרוע  אסורים
עקיבא  ר' על החולקים חכמים (גם מודים "הכל א: הלכה
ועיין  אסור". שהוא באסור לוקה") כלאים "מקיים הסובר
סד. זרה עבודה בבבלי  שאמרו ממה שהעיר במשנהֿלמלך

דמי ". שפיר קיומי  אף  "הכל 11)"לרבנן שם: בירושלמי 
אבל  מעשה, ידי  על קיים בשלא אסור. שהוא באסור מודים
המחפה  דתניא כהדא לוקה, מעשה, ידי  על קיים אם

לוקה". לט .12)בכלאים הכרם 13)קידושין כלאי  שם:
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כלאי רבנן, בהם גזרו לארץ  בחוצה בהנאה, אסורים שבארץ 
גזרו  לא לארץ  בחוצה בהנאה, אסורים אינם שבארץ  זרעים

ד. הלכה ה פרק  להלן רבינו כתב  וכן אמרו:14)רבנן. שם
יט ). יט , (ויקרא תזרע  לא שדך כלאים, תרביע  לא "בהמתך
האילן). (=הרכבת בהרבעה שדך אף  בהרבעה, בהמתך מה
נוהג  שדך אף  לארץ , בחוצה בין בארץ  בין נוהג בהמתך ומה
הא  ואלא ה), הלכה להלן (ראה לארץ  בחוצה בין בארץ  בין
והחילוק  לארץ ". שבחוצה זרעים למעוטי  ההוא שדך, כתיב 
מהרבעה  למדו האילן הרכבת שלענין הפסוק , באותו הזה
למדו  זרעים כלאי  ולענין לארץ , בחוצה גם שאסורה
שכך  קבלה, מדברי  הוא - לארץ , חוצה למעט  מ "שדך"
הגבורה. מפי  רבינו משה עד איש מפי  איש חכמים קיבלו

.„ÌÈÚf‰ ‡l‡ ÌÈÚÊ È‡Ïk ÌeMÓ eÒ‡ ÔÈ‡15 ≈ƒƒƒ¿≈¿»ƒ∆»«¿»ƒ
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡‰16‡ˆBiÎÂ ÌÈn‰ ÌÈOÚ Ï‡ ; »¿ƒ¿«¬«»»¬»¬»ƒ«»ƒ¿«≈

‡ˆBiÎÂ ‰‡eÙÏ ‡l‡ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÔÈwÚ‰ ÔÓ Ô‰a»∆ƒ»ƒ»ƒ∆≈»¿ƒ∆»ƒ¿»¿«≈
.ÌÈÚÊ È‡Ïk ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡  Ô‰a»∆≈»∆ƒƒ¿≈¿»ƒ

הנזרעים,15) הגרעינים ובגוף  מהזרעים. הנצמח  הדבר היינו
כאן. נתברר לא אדם, למאכל ראויים להיות צריכים אם

הכרם. כלאי  לענין גֿה, הלכות ח  פרק  להלן יש 16)וראה
למאכל  הואֿהדין אלא דוקא, לאו אדם" ש"מאכל מפרשים
של  ועיקרים מרים עשבים אלא למעט  בא ולא בהמה,
א) משנה א פרק  (כלאים שנינו שהרי  ראיה, והא רפואה.
זה  על ואמרו בזה". זה כלאים אינם והזונין, "החטים
מקומות  שכן כו' כלאים השעורים עם "הא שם: בירושלמי 
ו  משנה ב  פרק  בתרומות הוא (וכן ליונים" אותן מקיימין
יח ), הלכה ה פרק  להלן רבינו כתב  וכן אוכל. אינם שהזונין
(ר"י הכרם כלאי  זה הרי  לבהמה, מקיימים העם רוב  שאם
דוקא, אדם" ש"מאכל אומרים ויש וכסף ֿמשנה). קורקוס 
בין  מחלקים והם כלאים, דין אין בהמה במאכל ואילו
גם  שאסורים הכרם שבכלאי  הכרם, לכלאי  זרעים בכלאי 
זרעים  ובכלאי  בהמה. מאכל על גם גזרו והנאה, באכילה
לא  - והנאה באכילה ומותרים בזריעה, אלא אסורים שאינם
אין  ודאי  לרפואה, שהוא דבר הרי  לדבריהם: וראיה גזרו.
בדבר  גם הכרם בכלאי  ואילו כאן, כמפורש זרעים כלאי  בו
ואם  שם, כמפורש הכרם, כלאי  משום בו יש לרפואה שהוא
הכרם  כלאי  לבין זרעים כלאי  בין וחילוק  שיש עלֿכרחנו כן
אחד  בקנה עולים אינם שהדברים אלא שם). הפנים (מראה
מראה  בדברי  שם (ועיין זונים גבי  שם הירושלמי  דברי  עם

בזה). נדחק  הוא שאף  הפנים,

.‰:Ó‡pM ‰Ó ÏÏÎa Ì‰ È‰  ˙BÏÈ‡‰ È‡Ïkƒ¿≈»ƒ»¬≈≈ƒ¿««∆∆¡«
ÌÈ‡Ïk ÚÊ˙ ‡Ï E„O17ÔÏÈ‡ Èkn‰ ?„ˆÈk .18 »¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈«««¿ƒƒ»

B‡ ‚B˙‡a Áetz ÏL eÁÈ Èk‰L ÔB‚k ,ÔÏÈ‡a¿ƒ»¿∆ƒ¿ƒƒ∆««¿∆¿
Áet˙a ‚B˙‡19ÏÎa ‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê È‰  ∆¿¿««¬≈∆∆ƒ«»¿»

Èkn‰ ÔÎÂ .ı‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó»≈»»∆≈¿»»»∆¿≈««¿ƒ
ÔÏÈ‡a ˜È20.ÌB˜Ó ÏÎa ‰˜BÏ  ˜Èa ÔÏÈ‡ B‡ »»¿ƒ»ƒ»¿»»∆¿»»

תזרע 17) לא 'שדך של מההיקש זה למדו לט . בקידושין
בהרבעה, בהמתך מה כלאים'. תרביע  לא ל'בהמתך כלאים'
רטז. לאֿתעשה המצוות בספר וראה בהרכבה. שדך אף 

ז.18) משנה א פרק  מאכל 19)כלאים באילני  שרק  נראה

בירושלמי אולם ד). הלכה למעלה (וראה הרכבה איסור יש
על  סרק  עץ  מרכיבין שאין מפורש ז) הלכה א פרק  (כלאים

שם. ראשונה במשנה וראה מאכל. עץ  שם,20)גבי  משנה
"אין  גם אמרו שם ובמשנה יהודה. כרבי  ולא חכמים כדעת
ועיין  זה. דבר השמיט  ורבינו בירק ", ירק  כו' מביאין

עיון. צריך ועדיין ורדב "ז, כסף ֿמשנה

.Â˙BÏÈ‡ BÏ ÈkiL ÈÎÏ ÁÈp‰Ï Ï‡OÈÏ eÒ‡Â¿»¿ƒ¿»≈¿«ƒ«¿»¿ƒ∆«¿ƒƒ»
ÌÈ‡Ïk21ÚÊÏ zÓe .22ÔÎÂ .„Á‡k ÔÏÈ‡ ÚÊÂ ÌÈÚÊ ƒ¿«ƒÀ»ƒ¿…«¿»ƒ¿∆«ƒ»¿∆»¿≈

EÏ ÔÈ‡L .„Á‡k ÔÚÊÏe ˙BÏÈ‡ ÈÚÊ ÚÏ zÓÀ»¿»≈«¿≈ƒ»¿»¿»¿∆»∆≈¿
„Ïa ‰k‰ ‡l‡ ˙BÏÈ‡a ÌÈ‡Ïk23. ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆»«¿»»ƒ¿«

מהלכות 21) י  (פרק  האילן הרכבת על מצווה שהגוי  לפי 
ואם  ס ). בסנהדרין אליעזר ר' וכדעת ו, הלכה מלכים
משום  עובר כלאים, אילנות להרכיב  לו מניח  הישראל
שאיסורו  לפרש מסתבר (ויותר (משנהֿלמלך). עור" "ולפני 
מלקיים  אסורים זרעים שכלאי  שכשם מקיים, מטעם
(וכן  האילן הרכבת לקיים אסור כן ג), הלכה (למעלה
לגוי מניח  ואם ז), סעיף  רצה סימן ביורהֿדעה מפורש

מקיים). הוא א.22)להרכיב  פרק  קידושין 23)תוספתא
שם.

.ÊÌÈ‡Ïk ÌÈÚÊ ÚBf‰24˙BÏÈ‡ Èkn‰ ÔÎÂ ,25 «≈«¿»ƒƒ¿«ƒ¿≈««¿ƒƒ»
ÔÈzÓ el‡ È‰  ‰˜BÏ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ««ƒ∆∆¬≈≈À»ƒ

ÚL ‰ÊÏ elÙ‡Â ,‰ÏÈÎ‡a26Ò‡ ‡lL .ÔÚÊe «¬ƒ»«¬ƒ»∆∆»«¿»»∆…∆¡«
„Ïa Ô˙ÚÈÊ ‡l‡27eÁÈ ÚhÏ zÓe .28ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ∆»¿ƒ»»ƒ¿«À»ƒ«ƒƒ»ƒ»

.ÌÈ‡Ïk ÚÊpL ˜i‰ ÚfÓ ÚÊÏÂ ,ÌÈ‡Ïk k‰L∆À¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…«ƒ∆««»»∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ

א.24) משנה ח  פרק  כדין 25)כלאים האילן הרכבת שדין
כלאים", תזרע  לא "שדך בכלל היא שהרי  זרעים , כלאי 

(כסף ֿמשנה). ה הלכה למעלה ביאור 26)כמפורש ראה
כא. סעיף ֿקטן שם, ליו"ד בכלאים 27)הגר"א הוא כן

באכילה". ומותרים ומלקיים, מלזרוע  "אסורים שם:
ד.28) הלכה א פרק  וירושלמי  ב , פרק  תוספתא

.ÁÔÈBÚf‰29Ì‰Ó „Á‡‰ :ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ ÔÈ˜ÏÁ «≈¿ƒ∆¡»ƒƒ¿»¬»ƒ»∆»≈∆
‰‡ez ‡˜p‰ ‡e‰30ÔÈÈÓ ‰MÓÁ ‡È‰Â ,31,ÌÈhÁ‰ : «ƒ¿»¿»¿ƒ¬ƒ»ƒƒ«ƒƒ

.ÔBÙÈM‰Â ,ÏÚeL ˙ÏaLÂ ,ÔÈBÚO‰Â ,ÔÈÓqk‰Â¿«À¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…∆»¿«ƒ
˙ÈË˜ ‡˜p‰ ‡e‰ Ô‰Ó ÈM‰Â32ÌÈÚÊ Ïk Ô‰Â , ¿«≈ƒ≈∆«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ

Ó ıeÁ Ì„‡Ï ÏÎ‡p‰ÏBt‰ ÔB‚k ,‰‡ez‰ Ô «∆¡»»»»ƒ«¿»¿«
Ê‡‰Â ÔÁc‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÌÈeÙ‡‰Â33ÔÈÓLÓM‰Â ¿»¬ƒ¿»¬»ƒ¿«…«¿»…∆¿«À¿¿ƒ

ÔÈ‚t‰Â34Ètq‰Â35Ô‰Ó ÈLÈÏM‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿»ƒ¿««ƒ¿«≈»∆¿«¿ƒƒ≈∆
ÔÈ‡L ÔÈBÚÊ ‡L Ô‰Â ,‰p‚ ÈBÚÊ ‡˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»≈¿≈ƒ»¿≈¿»≈¿ƒ∆≈»

Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡36ÏÎ‡Ó Úf‰ B˙B‡ ÏL Èt‰Â , ¿ƒ¿«¬«»»¿«¿ƒ∆«∆««¬«
ÈˆÁ‰ ÚÊÂ ÔÈÓeM‰Â ÌÈÏˆa‰ ÚÊ ÔB‚k ,Ì„‡37 »»¿∆««¿»ƒ¿«ƒ¿∆«∆»ƒ

Áˆw‰Â38˙ÙÏ ÚÊÂ39È‰  ÔzLt ÚÊÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«∆«¿∆«∆∆¿«≈»∆¿∆«ƒ¿»¬≈
‰p‚ ÈBÚÊ ÏÏÎa ‡e‰40ÌÈBÚÊ ÈÈÓ Ïk eÚfiLk . ƒ¿«≈¿≈ƒ»¿∆ƒ»¿»ƒ≈≈¿ƒ

k ‡lL ÔÓÊ Ïk Blk ÁÓv‰ ‡˜  eÁÓˆÈÂ el‡≈¿ƒ¿¿ƒ¿»«∆«À»¿«∆…ƒ»
‡Lc Úf‰41˜È ‡˜Â ,42. «∆«∆∆¿ƒ¿»»»

למינים 29) וביאור כהקדמה היא הפרק , סוף  ועד מכאן
(כסף ֿמשנה). הבאים בפרקים למה 30)שיבואו הכוונה
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"במהֿדבריםֿאמורים  ב : משנה ב  פרק  בכלאים ששנינו
ג. הלכה ב  פרק  להלן ראה בתבואה", נדרים 31)תבואה

שם.32)נה. רבינו בדברי  ולהלן שם, כן 33)משנה
ולא  א, הלכה ומצה חמץ  מהלכות ה בפרק  גם רבינו כתב 
הוא". דגן מין "אורז האומר: לז.) (ברכות נורי  בן יוחנן כר'

א 34) פרק  לחלה המשניות (פירוש כשכא"ש בערבי  הנקרא
ד). המשניות 35)משנה (פירוש מא"ש ערבי  בלשון

א). משנה א פרק  פ "ב 36)לכלאים בכלאים שאמרו למה
ג. הלכה ב  פרק  ולהלן להלן 37)שם, ראה כרתי , הוא

ג. הלכה ג תרומות 38)פרק  מהלכות ב  פרק  להלן (ראה
עיון). וצריך ג, ו).39)הלכה הלכה ג פרק  להלן (ראה

ב 40) המשנה ה.לפי  הלכה שם להלן וראה שם, כלאים
בני שרוב  רבינו, כתב  ב  הלכה מכירה מהלכות טז ובפרק 
אוכלים  אדם בני  מקצת ורק  לזריעה, אותה קונים אדם

הם 41)אותה. שדשאים יט , הלכה ה פרק  להלן וראה
בכרם. ה 42)כלאים פרק  בכלאים ששנינו למה כוונתו

ירק  "הרואה ו משנה ושם בכרם", ירק  "הנוטע  ה משנה
הזרעונים  למיני  גם אלא דווקא, לירק  הכוונה שאין - בכרם"
ס "ק  רצז, סימן ליו"ד הגר"א (ביאור הזרע  ניכר שלא זמן כל

יב ).

.ËÔ‰Ó ÚÊÏ ÔkcL ÌÈBÚÊ ‰p‚ ÈBÚfÓ LÈÂ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»≈¿ƒ∆«¿»ƒ¿…«≈∆
ÔzLt‰ ÔB‚k ,˙B„O43ÏcÁ‰Â44ÌÈ‡˜p‰ Ô‰ el‡Â , »¿«ƒ¿»¿««¿»¿≈≈«ƒ¿»ƒ

Cc ÔÈ‡L ÌÈBÚÊ ‰p‚ ÈBÚfÓ LÈÂ .ÌÈÚÊ ÈÈÓƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»≈¿ƒ∆≈∆∆
˙B‚eÚ ˙B‚eÚ ‡l‡ Ì‰Ó ÚÊÏ Ì„‡ Èa45,˙BpË˜ ¿≈»»ƒ¿…«≈∆∆»¬¬¿«

aÒk‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌÈ„z‰Â ÔBv‰Â ˙Ùl‰ ÔB‚k¿«∆∆¿«¿¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«À¿»
ÌÈ‡˜p‰ Ô‰ el‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Bn‰Â Òtk‰Â¿««¿«¿«»¿«≈»∆¿≈≈«ƒ¿»ƒ

.˙B˜È ÈÈÓƒ≈¿»

יח .43) הלכה ג פרק  להלן וצריך 44)ראה שם, להלן ראה
יא, הלכה עניים מתנות מהלכות ג בפרק  גם וראה עיון.

עיון. ט .45)וצריך הלכה ד פרק  להלן ראה

ה'תשע"ט  תשרי ט ' שלישי יום 

   1 
המינין 1) מן שדהו הזורע  אחר. זרע  בו שנתערב  זרע  יבאר

וכיוצא  וצנון לפת אגודת הטומן כלאים. בו ראה וכשצמח 
ונשארו  הזרע  וקצר זרועה שהייתה שדה וכו'. גפן תחת בה
משמיעין  באדר בא' אחר. מין בה יזרע  אם בארץ  העיקרין
אין  אם לבדוק  ביתֿדין שלוחי  יוצאין בו ובט "ו הכלאים על

בשדות. כלאים

.‡Ú˙pL ÚÊ2„Á‡ eÈ‰ Ì‡ ,Á‡ ÚÊ Ba ∆«∆ƒ¿»≈∆««≈ƒ»∆»
‰Ú˙pL ÌÈhÁ ÏL ‰‡Ò ÔB‚k ,‰Úa‡Â ÌÈOÚÓ≈∆¿ƒ¿«¿»»¿¿»∆ƒƒ∆ƒ¿»¿»

LÏLÂ ÌÈOÚa3eÒ‡ ‰Ê È‰  ÌÈBÚO ÏL ‰‡Ò ¿∆¿ƒ¿»¿»∆¿ƒ¬≈∆»
ÛÈÒBÈ B‡ ÔÈhÁ‰ ˙‡ ËÚÓiL „Ú ,ÚÓ‰ ˙‡ ÚÊÏƒ¿…«∆«¿…»«∆¿«≈∆«ƒƒƒ

ÏÚ4ÚÊ Ì‡Â .ÌÈBÚO‰5‰˜BÏ 6. ««¿ƒ¿ƒ»«∆

מ "א.2) פ "ב  "שעם 3)כלאים שלמה' 'מלאכת כתב  כן
כמה  (לפי  ס "ה רצו סי ' יו"ד ובשו"ע  סאה". הם הרובע  אותו
שעורים  של סאה בכ"ד שנתערבה חיטים של "סאה דפוסים)
קבים  שני  בם שנתערב  חיטים של סאה כ"ד כיצד, כו'

אחרים  כבדפוסים והנכון וכו'" עדשים קבים ושני  שעורים
כ"ג". - אמר 4)"בכ"ג כן "לא ה"א: שם [ב 'ירושלמי '

מותר, בשוגג עליהן שריבה האיסורין כל יוחנן רבי  וכו'
הכא  ברם תורה, איסור לבטל מרבה את תמן - אסור? מזיד
האיסורים  כל כלומר: עין". מראית מפני  לבטל מרבה  את
לבטלם, אסור נתערבו ואם אסרתם, שהתורה מחמת איסורם
התערובת  ורק  היתר, הוא ואחד אחד כל כלאים אבל
לעין  ניכרת היא אלאֿאםֿכן נאסרת התערובת ואין אוסרתם,
אחר, ממין רובע  בסאה אין ואם ה"ה), פ "ג להלן (ראה
כלומר, כלל, איסור כאן אין לעין, ניכרת התערובת שאין
(וראה  איסור לידי  כלל בא שלא אלא איסור, ביטול כאן אין
להתיר  ז) סי ' (בתשובה הגרע "א כתב  זה וכעין להלן).
בא  אינו מששים יותר שם שיש שכיון בחלב , בבשר ביטול
שקלים  למס ' הרא"ש בפרישת כן מצאתי  שוב  איסור. לכלל
ניסן  להרב  2 הערה ג עמוד הכלאים, ועל ד"ה מ "א פ "א

אחר.5)זק "ש]. ממין זרע  רובע  בסאה [הגר"א 6)והיה
הנ"ל, ה'ירושלמי ' מדברי  זה על הקשה טו) ס "ק  שם (ביו"ד
זה  שאין הרי  עין, מראית מפני  אלא איסורו שאין שאמרו
למעלה, המבואר ולפי  לוקה? הוא ולמה התורה, מן איסור

מיושבים]. רבינו דברי 

.ÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÎÂ7„Á‡Ï ÛËˆÓ  Úf‰ ÌÚ ¿…∆ƒ¿«ƒƒ«∆«ƒ¿»≈¿∆»
LÏLÂ ÌÈOÚ ?„ˆÈk .‰Úa‡Â ÌÈOÚÓ8ÏL ‰‡Ò ≈∆¿ƒ¿«¿»»≈«∆¿ƒ¿»¿»∆

ÔÈa˜ ÈL da Ú˙pL ÌÈhÁ9ÔÈa˜ ÈLe ÌÈBÚO ƒƒ∆ƒ¿»≈»¿≈«ƒ¿ƒ¿≈«ƒ
,Ïk‰ ÚÊÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ÌÈÏBt ÔÈa˜ ÈLe ÌÈL„Ú¬»ƒ¿≈«ƒƒ¬≈∆…ƒ¿««…
ÛÈÒBÈ B‡ d˙ˆ˜Ó ÈÂ ˙Úz ÏL ‰‡Ò ËÚÓiL „Ú«∆¿«≈¿»∆«¬…∆¿»…ƒ¿»»ƒ
Ìlk  ÏBt‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÌÈBÚO‰L ;ÌÈhÁ‰ ÏÚ««ƒƒ∆«¿ƒ¿»¬»ƒ¿«À»

È‡Ïk.ÌÈhÁ‰ ÌÚ Ì ƒ¿«ƒƒ«ƒƒ

אחד 7) ממין "בין שאמר: כתנאֿקמא שם, כלאים משנה,
מינים". משני  ה"א.8)בין  למעלה  שליש 9)ראה  הם

קבים. ששה שהסאה הסאה,

.‚?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na10‰‡ez ÈÈÓ eÚ˙pLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ≈¿»
‰Ú˙pL B‡ ,‰Êa ‰Ê ˙BiË˜ ÈÈÓ B‡ ‰Êa ‰Ê∆»∆ƒ≈ƒ¿ƒ∆»∆∆ƒ¿»¿»
ÈBÚÊ Ï‡ ;‰‡e˙a ˙BiË˜ B‡ ˙BiË˜a ‰‡ez¿»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»¬»≈¿≈
 ˙BiË˜a B‡ ‰‡e˙a Ô‰Ó „Á‡ Ú˙pL ‰p‚ƒ»∆ƒ¿»≈∆»≈∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
˙Èa ÔÈÚBfM ‰nÓ ‰Úa‡Â ÌÈOÚÓ „Á‡ ÔeÚLƒ»∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»ƒ«∆¿ƒ¿≈

‰‡Ò11ÔÈn‰ B˙B‡Ó12‰‡Òa Ú˙ Ì‡ .13ÏL ¿»≈«ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»∆
ÛÈÒBÈ B‡ ËÚÓiL „Ú ÚÊÈ ‡Ï  ˙ÈË˜ B‡ ‰‡ez¿»ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆¿«≈ƒ

.‰‡ez‰ ÏÚ««¿»

ב .10) משנה סאה 11)שם, בו שזורעים מקום הוא
אמה. חמישים על אמה חמישים ומדתו לפי12)חיטים,

לזרוע  כדי  שלהם בקב  ויש דקים, שהם גינה זרעוני  שיש
יש  מהם קב  ובחצי  יותר דקים מהם ויש חיטים, סאה בית
באחד  לעולם בהם משערים לפיכך חיטים, סאה בית לזרוע 
וראה  שם), (ר"ש מהם סאה בית בזריעת וארבעה מעשרים

ה"ד. אֿב :13)להלן הלכות למעלה רבינו שכתב  מה לפי 
של  סאה ושלשה בעשרים שנתערבה חיטים של "סאה
צריך  - חיטים" של סאה ושלשה עשרים "כיצד - שעורים"
פחות  סאה אלא דוקא, לאו כאן שהזכיר ש"סאה" לומר

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



רב               
         

בו  ונתערב  בסאה. וארבעה מעשרים אחד שהוא הקב , רובע 
אחר, ממין סאה בבית זריעה משיעור וארבעה מעשרים אחד

סאה. בבית זריעה שיעור כדי  בתערובת: יש שבסךֿהכל

.„ÏcÁ ?„ˆÈk14ÏcÁ‰ È‰Â ,‰‡e˙a Ú˙pL ≈««¿»∆ƒ¿»≈ƒ¿»«¬≈««¿»
˜ epnÓ ÔÈÚBÊ15epnÓ Ú˙ Ì‡ ,‰‡Ò ˙Èa ÏÎa ¿ƒƒ∆«¿»≈¿»ƒƒ¿»≈ƒ∆

‰‡Òa w‰ ÔÓ ‰Úa‡Â ÌÈOÚÓ „Á‡16‰‡ez ÏL ∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»ƒ««ƒ¿»∆¿»
‰Ê ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ËÚÓÏ iÁ  ˙ÈË˜ ÏL B‡∆ƒ¿ƒ«»¿«≈¿≈ƒ»»ƒ∆

‰‡Ò ˙Èa ÏÎa ÌÈ˙‡Ò epnÓ ÔÈÚBÊ ‰p‚ ÈBÚfÓ17, ƒ≈¿ƒƒ»¿ƒƒ∆»«ƒ¿»≈¿»
˜ ÈˆÁ epnÓ Ú˙ Ì‡18‰‡Ò ÏÎa19‰‡ez ÏL ƒƒ¿»≈ƒ∆¬ƒ«¿»¿»∆¿»

.ËÚÓÈ  ˙ÈË˜ ÏL B‡∆ƒ¿ƒ¿«≈

ה"ט ).14) פ "א (למעלה גינה מזרעוני  שהוא 15)וחרדל
וחצי קב  כגון עלה, "ותני  שם: ב 'ירושלמי ' הסאה. שישית
ולא  שני , למין קב  וחצי  אחד, למין קב  רבינו: ופירשה קב ".
ראשונה' 'משנה ועי ' שם, המשניות בפירוש שפירשה כמו

ראה 16)שם. וארבעה, מעשרים אחד פחות בסאה כלומר,
בסאה. וארבע  וארבעים ממאה אחד הוא זה וחלק  למעלה.

מהם 17) צריך סאה בית ולזרע  מאד, עבים אלו גינה זרעוני 
ושעורים. מחיטים מעשרים 18)כפול אחד חלק  היינו

סאה. לבית שלהם הזרע  הוא סאים, לשני  וארבעה
כנ"ל.19) וארבעה, מעשרים אחד פחות סאה

.‰ÔzLt ÚÊ da Ú˙pL ‰‡ez ,CÎÈÙÏ20Ì‡ : ¿ƒ»¿»∆ƒ¿»≈»∆«ƒ¿»ƒ
Ì‡Â ,ËÚÓÈ ‰Ê È‰  ‰‡Ò ÏÎa ÌÈÚÈ ˙LÏL ‰È‰»»¿∆¿ƒƒ¿»¿»¬≈∆¿«≈¿ƒ
Ba ÔÈÚBÊ ‰‡Ò ˙ÈaL ÈÙÏ ;ËÚÓÏ CÈˆ BÈ‡  Â‡Ï»≈»ƒ¿«≈¿ƒ∆≈¿»¿ƒ
ÏÎa ÌÈÚLÓ ‰Ê Cc ÏÚÂ .ÔzLt ÚÊ ÌÈ‡Ò LÏL»¿ƒ∆«ƒ¿»¿«∆∆∆¿«¬ƒ¿»

.ÌÈÁ‡‰ ÌÈÚf‰«¿»ƒ»¬≈ƒ

ה"ב .20) סוף  שם 'ירושלמי '

.Â?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na21ÚÏ Ôek˙ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿«≈¿»≈
Ì‡ Ï‡ ;eÚ˙pL ÔÈÈÓ ÈM‰ ÚÊÏ Ôek˙ ‡lLe¿∆…ƒ¿«≈ƒ¿…««¿≈ƒƒ∆ƒ¿»¿¬»ƒ

Á‡ ÚÊa ÚÊ ÚÏ Ôek˙22ÔÈÈÓ ÈM‰ ÚÊÏ B‡23, ƒ¿«≈¿»≈∆«¿∆««≈ƒ¿…««¿≈ƒƒ
 ÌÈBÚO ÏL Èk CB˙a ˙Á‡ ‰hÁ ‰˙È‰ elÙ‡¬ƒ»¿»ƒ»««¿¿ƒ∆¿ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .dÚÊÏ ‰eÒ‡¬»¿»¿»¿≈…«≈»∆

ה"א.21) שם לזרוע 22)'ירושלמי ' כדי  עירב  כלומר,
(כסף ֿמשנה). מהם וליהנות נתערבו 23)שניהם כלומר,

שניהם  לזרוע  מכוין הוא זריעה בשעת אבל מאליהם.
ליהנות  מתכוין בשאינו מדובר בה"א ולמעלה מהם. וליהנות

המינים. משני 

.ÊÚBf‰24Ba ‰‡ ÁÓˆiLÎe ,ÔÈÈn‰ ÔÓ ÔÈÓ e‰„O «≈«»≈ƒƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿«»»
ÌÈ‡Ïk25„Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰ Ì‡ :26ÌÈOÚÓ „Á‡ ƒ¿«ƒƒ»»«ƒ»∆»∆»≈∆¿ƒ

ÈtÓ ;epËÚÓiL „Ú ËwÏÈ ‰Ê È‰  ‰„Oa ‰Úa‡Â¿«¿»»«»∆¬≈∆¿«≈«∆¿«¬∆ƒ¿≈
‰eÎa ÚÊ ÌÈ‡Ïk eÓ‡È ‡nL ,ÔÈÚ‰ ˙È‡Ó27ÔÈa . «¿ƒ»«ƒ∆»…¿ƒ¿«ƒ»«¿«»»≈

‰‡e˙a ˙ÈË˜Â ‰‡ez ÁÓvL „Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰L∆»»«ƒ»∆»∆»«¿»¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙ÈË˜Â28‰p‚ ÈBÚÊ B‡ ,29ÈBÚÊe ˙ÈË˜Â ‰‡e˙a ¿ƒ¿ƒ≈¿≈ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈

CÈˆ BÈ‡  ÔkÓ ˙BÁt ÁÓBv‰ ‰È‰ Ì‡Â .‰p‚ƒ»¿ƒ»»«≈«»ƒ»≈»ƒ
.BËÚÓÏ¿«¬

א.24) ו, קטן בקיומו 25)מועד רוצה ואינו זרעו לא והוא

ד). ס "ק  רצו סי ' ביו"ד "האחר".26)(ט "ז רומי : בדפוס 
ס "ח . שם יו"ד בשו"ע  הוא ממה 27)וכן רבינו זאת למד

עיי "ש. ח ֿט , הלכות להלן רומי :28)שהביא [בדפוס 
"תבואה  לתקן שיש ונראה בתבואה", וקטנית "תבואה

בתבואה"]. וקטנית שבתלוש 29)[בקטנית] שאף ֿעלֿפי 
לבית  מהם בנופל וארבעה מעשרים אחד בהם משערים
(למעלה  בסאה וארבע  וארבעים ממאה אחד דהיינו סאה,
לחיטים  הם שוים וצמחו, שגדלו לאחר - טו) הערה
רבה, תנובה יוצאת שלהם המועט  הזרע  מן שהרי  ושעורים,

חשבונם. כפי  ושעורים, מחיטים שש פי 

.Á;„LÁÏ ÌB˜Ó LiL ÔÓÊa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈»«¬»
ÏL BzÚcÓ ‰Ê ÔÈ‡L ÔÈ‡Ó ÌÈc‰L ÔÓÊa Ï‡¬»ƒ¿«∆«¿»ƒ«¿ƒ∆≈∆ƒ«¿∆

eÏÚ Ô‰ÈÏ‡Ó ‡l‡ ,‰„O‰ ÏÚa30B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  «««»∆∆»≈¬≈∆»≈¿«¿ƒ
.ËÚÓÏ¿«≈

מ "ה.30) פ "ב  כלאים

.ËÒÈËÒ‡ ÈÁÈÙÒ da eÏÚL ‰‡ez ÔB‚k ?„ˆÈk31, ≈«¿¿»∆»»¿ƒ≈ƒ¿ƒ
ÔzÏ˙Â32Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ dÚfL33ÈÈÓ da eÏÚL ¿ƒ¿»∆¿»»¿«¬«»»∆»»ƒ≈

‡e‰ „ÈÒÙÓ ‰fL ;ÌÈOÚ34.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»ƒ∆∆«¿ƒ¿≈…«≈»∆

שם,31) המשניות' ('פירוש התכלת כמין בו שצובעים [הוא
מתנות  מהל' (פ "ב  אוכל ואינו מ "א), פ "ז שביעית ורע "ב 
במיני הי "ג שמיטה מהל' בפ "ז העתיק  וכן ה"ב ). עניים
שם) (שביעית במשנה שכתוב  כמו ולא "אסטיס ", הצובעין
למעלה  ראה נאכלים, שלו הספיחים אבל איסטיס ", "ספיחי 
מאכל  שיהא צריך הפנים' 'מראה דעת שלפי  ה"ד פ "א

('פירוש 32)אדם]. פניגיריג ובלע "ז חלבא, בערבי :
שם). העשבים,33)המשנה' אותה מפסידים שאז

העשבים  מן נפסדת אינה לזריעה, זרעה אם אבל כדלהלן,
פא.). זה 34)(בבאֿקמא שאין מראים הדברים כן, ואם

השדה. בעל של מדעתו

.È?Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ‰ÚeÊ ÔzÏz‰L Ú„eÈ ‰ne«∆ƒ»«∆«ƒ¿»¿»¿«¬«»»
˙B‚eÚ ˙B‚eÚ ‰ÚeÊ ‰˙È‰Lk35.ÈÒ Ïeb dÏÂ ¿∆»¿»¿»¬¬¿»¿»ƒ

36˙Bb‰ ÌB˜Ó ÔÎÂ37ÔÈ‡  ‰a‰ ÔÈÈÓ da eÏÚL ¿≈¿«¿»∆»»ƒƒ«¿≈≈
‰ˆB BÈ‡L Úe„È c‰ È‰L ;˜ÚÏ B˙B‡ ÔÈiÁÓ¿«¿ƒ«¬…∆¬≈«»»»«∆≈∆

˙Bb‰ ÌB˜Óa ÁÓˆ ÁÓˆiL38Ô˙ˆ˜Ó ÈÒ‰ Ì‡Â .39 ∆ƒ¿«∆«ƒ¿«¿»¿ƒ≈ƒƒ¿»»
‰l‚ È‰L ;„Á‡ ÔÈnÓ ıeÁ Ïk‰ ˜Ú :BÏ ÔÈÓB‡ ¿ƒ¬…«…ƒƒ∆»∆¬≈ƒ»

.‡M‰ Ìei˜a ‰ˆBL BzÚ„«¿∆∆¿ƒ«¿»

שם.35) בדפוס 36)בבאֿקמא נראה וכן להיות, צריך כן
שם.37)רומי . להיות 38)כלאים, צריך הגרנות שמקום

שם). המשנה' ('פירוש בו לדוש כדי  שם.39)חלק  משנה,

.‡ÈÔÈÚËB ÔÈ‡40‰Ó˜L ÏL ÔcÒ CB˙a ˙B˜È41 ≈¿ƒ¿»¿«»∆ƒ¿»
da ‡ˆBiÎÂ42˙ÙÏ ˙c‚‡ ÔÓBh‰ .43ÔBˆe44‡ˆBiÎÂ ¿«≈»«≈¬À«∆∆¿¿«≈

ÔÏÈ‡‰ ˙Áz da45˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡ ,ÔÙb‰ ˙Áz elÙ‡ , »««»ƒ»¬ƒ«««∆∆ƒ»ƒ¿»
ÔÈl‚Ó ÔÈÏÚ‰46LLBÁ BÈ‡ 47‰ˆB BÈ‡ È‰L ; ∆»ƒ¿Àƒ≈≈∆¬≈≈∆

LL‰aÔÈÏÚ‰ eÈ‰ ‡lL B‡ ,‰c‚‡ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ô˙ ¿«¿»»»¿ƒ≈»¬À»∆…»∆»ƒ
.ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ LLBÁ  ÔÈl‚Ó¿Àƒ≈ƒƒ¿«ƒ

מ "ח .40) פ "א מדברית 41)שם תאנה היא השקמה
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ענפיה  נחתכו שלא עד מ "א) פ "א לדמאי  המשנה' ('פירוש
קוצצים  הרבה וגדלה וכשמזקינה השקמה, בתולת נקראת
השקמה  סדן ונקראת במקומם, אחרים ובאים הענפים

במשנה). סח : בבאֿבתרא בכל 42)(רשב "ם ירק  מיני  כל
זרעים  בכלאי  כאן רבינו הכניס  למה לעיין ויש אילן. מין
ה"ה, פ "א למעלה להביאו לו היה האילן, הרכבת של דין

ה'לבוש'. בשם שם שלמה' 'מלאכת בכלאים 43)וראה
וב 'ירושלמי ' וצנונות". לפת "הטומן הגירסא: מ "ט  שם
של  ואגודה לפת של אגודה כגון חייא רבי  "תני  מפרש:
כלאים, משום חשש אין באגודה שדוקא רבינו וסובר צנון".
רוצה  שאינו בדעתו וגילה שתילתה, כדרך שלא שזהו

בדבריו. שמסיים כמו פ "ג 44)בהשרשתה. להלן ראה
בזה. זה כלאים אינם וצנון שלפת שם 45)ה"ו, במשנה

דווקא, לאו שגפן רבינו וסובר הגפן", "תחת אלא נזכר לא
רכה  שהיא בגפן שאפילו להשמיענו כדי  אלא גפן נקטו ולא
להלן. וראה ה"א), פ "ג להלן (כסף ֿמשנה חששו לא

לענין 46) שרק  (כאן), והראב "ד נ:) (שבת רש"י  כדעת שלא
מקצת  שיהיו צורך אין כלאים לענין אבל כן, אמרו שבת

מגולים. האילן",47)העלים "תחת גם רבינו שנקט  מכיון
בכל  שהרי  באילן, ירק  הרכבת של בחשש שהמדובר נראה
בלבד. הרכבה אלא כלאים, איסור אין מגפן חוץ  האילנות
ירקות  נוטעין "אין לדין זו הלכה שנסמכה ממה נראה וכן
באילן, ירק  הרכבת בענין העוסקת שקמה", של סדן בתוך
המבריך) ד"ה יט . (בבאֿבתרא ה'תוספות' כדעת ולא
גפן, גבי  על אלא ירק  להביא נאסר שלא (שם), והרמב "ן
אילנות, בשאר אבל לתוכה, נכנסים והשרשים רכה שהיא
באופן  דבריו רבינו פירש שלא ומכיוון מותר. - קשים שהם
הר"ן  כדעת שסובר נראה והגפן, האילן את שהבריך
וראה  שם. (בבבאֿבתרא והרשב "א פ "א) סוף  (קידושין
בדבריו  שם להגיה ויש מ "א, פ "ז כלאים שלמה' ב 'מלאכת
כשרשים  ירק  של בשרשים שגם הרשב "א), במקום הרמב "ן
הי "ג, פ "ח  להלן (ראה הרכבה איסור יש אילן, של
ד), סי ' כלאים (הלכות כהרא"ש ולא שם), ובכסף ֿמשנה
שלא  שם) (כלאים הגפן" את "המבריך המשנה על שכתב 
הגפן, על אילן שם היה שכבר במבריך, אלא הרכבה אסרו
ספר  חמדה' 'ארץ  בספר (וראה מותר בשרשים שרשים אבל
את  "המבריך במשנה שנקטו [ומה ט ). פרק  ב  מדור ב 
ולא  בגפן אלא הרכבה אסרו שלא מזה שנראה הגפן",
(ראה  כשהבריכה אלא אסרו לא בגפן וגם אילנות, בשאר
לרבותא, מבריך שנקט  רבינו, לדעת לומר צריך - למעלה)
חשש  יש קצת, קשים שהענפים הגפן את במבריך שאפילו
שבשרשים, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אליהם, יכנסו שהשרשים
אלא  אינו וזה חשש. יש שוודאי  הענפים, מן רכים שהם

בשא  אבל ביותר, קשים אינם שהענפים אילנות,בגפן, ר
אבל ש  במבריך, הרכבה של חשש אין מאד, קשים הם

להלן  וראה אחר, באילן אפילו אסור רכים, שהם בשרשים
ה"ז]. פ "ו

.È‰ÚeÊ ‰˙È‰L ‰„O48e‡LÂ Úf‰ ˆ˜Â , »∆∆»¿»¿»¿»««∆«¿ƒ¿¬
‡l‡ ÁÓˆ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ı‡a ÔÈwÚ‰»ƒ»ƒ»»∆««ƒ∆≈ƒƒ∆«∆»
ÔÈÓ ‰„O d˙B‡a ÚBÊ ‰È‰È ‡Ï  ÌÈL ‰nk Á‡«««»»ƒ…ƒ¿∆≈«¿»»∆ƒ

.ÔÈwÚ‰ ˜ÚiL „Ú Á‡«≈«∆«¬…»ƒ»ƒ

משם 48) נראה וכן שם. במשנה וכפירושו מ "ה, פ "ב  כלאים
אם  כו' חיטים זרועה שדהו "היתה הי "ג) להלן (הובאה מ "ג
ואחרֿכך  הופך אלא אופך, ואחרֿכך אזרע  יאמר לא צימחה
(שם  באילן כמו הזרעים גומם אם מועיל לא כלומר, זורע ".
('משנה  שלפנינו להלכה מקור הרי  ה"ו). פ "ו ולהלן מ "ד,

הראב "ד. בהשגת ועי ' מ "ג). שם ראשונה'

.‚Èe‰„O ‰˙È‰49dÚÊÏ CÏÓÂ ,ÌÈhÁ ‰ÚeÊ »¿»»≈¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿»¿»
„Ú dÏ ÔÈzÓÈ  ÌÈhÁ‰ eÁÓˆiL Ì„˜ ÌÈBÚO¿ƒ…∆∆ƒ¿¿«ƒƒ«¿ƒ»«
,ÌÈÓÈ ‰LÏL BÓk ı‡a eÚÈÏ˙ÈÂ ÌÈhÁ‰ e„ÒtiL∆ƒ»¿«ƒƒ¿«¿ƒ»»∆¿¿»»ƒ

‰Â e‰„O ‰˙È‰ Ì‡50dÎÙ‰È Ck Á‡Â ,51‰LÁÓa ƒ»¿»»≈»»¿««»««¿»¿«¬≈»
„Ú dlk ˙‡ Ct‰Ï CÈˆ BÈ‡Â .Á‡‰ ÔÈn‰ ÚÊÈÂ¿ƒ¿««ƒ»«≈¿≈»ƒ¿«≈∆À»«
˙‡ LBÁ ‡l‡ ,‰˜Ú ‡lL ‰hÁ ‡Mz ‡lL∆…ƒ»≈ƒ»∆…∆∆¿»∆»≈∆
È„k Ën‰ Ì„˜ d˙B‡ ÔÈLBÁL C„k ‰„O‰«»∆¿∆∆∆¿ƒ»…∆«»»¿≈

‰ÂzL52. ∆ƒ¿∆

ג.49) משנה היא 50)שם, כמה "עד פ "א: שם תוספתא
) הטינא במקום ימים, שלשה ששהת (מקום) עד מתלעת,
יבש, מקום = ) הגריד במקום לא אבל ממים), רוה מקום =
ה"ב . שם ב 'ירושלמי ' וכן ימים). משלשה יותר צריך ששם

ואח "כ 51) ויופך שתתליע  עד לה "ימתין שם: במשנה,
אם  אלא אחד מין לזרוע  הותר שלא רבינו ומפרש יזרע ",
הלשון  מפרש בהשגותיו הראב "ד אבל הפך. וגם התליע 

הזרע . את יהפך או שיתליע  עד ימתין כן 52)במשנה:
הרביעה", כתלמי  חורש? יהא "כמה שם: במשנה הוא
כדי המטר, קודם אותה שהופכין כמו אותה שיחרוש והיינו
כמו  אותה שיחרוש והיינו בעומקה, ויכנס  בה המטר שירד

המ  קודם אותה ויכנס שהופכין בה המטר שירד כדי  טר,
המשנה' ('פירוש בו מעמיקין ואין קל ההפוך וזה בעומקה,

שם).

.„ÈÌÈBÚO dÚÊÏ CÏÓ Ck Á‡Â ÌÈhÁ‰ eÁÓ»̂¿«ƒƒ¿««»ƒ¿«¿»¿»¿ƒ
ÚÊÈ Ck Á‡Â Ct‰È 53BzÓ‰a „ÈB‰ Ì‡Â .54 ¿«≈¿««»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆¿

ÌL ÚÊÏ zÓ ‰Ê È‰  ÁÓv‰ ˙‡ ‰ÓÒ˜Â dÎB˙Ï¿»¿ƒ¿¿»∆«∆«¬≈∆À»ƒ¿…«»
.Á‡ ÔÈÓƒ«≈

שם.53) שם.54)משנה, תוספתא,

.ÂË„‡a „Á‡a55Ì„‡ ÏÎÂ ,ÌÈ‡Ïk‰ ÏÚ ÔÈÚÈÓLÓ ¿∆»«¬»«¿ƒƒ««ƒ¿«ƒ¿»»»
.ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈwÓe e‰„OÏe B˙p‚Ï ‡ˆBÈ≈¿ƒ»¿»≈¿«ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

OÚ ‰MÓÁe56ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÌÈ‡ˆBÈ Ba «¬ƒ»»»¿ƒ¿≈≈ƒ
ÌÈaÒÓe57.˜cÏ ¿«¿ƒƒ¿…

מ "א.55) פ "א שם.56)שקלים וסובבים.57)משנה,

.ÊË‰BL‡a58ÈÏÚa eÈ‰Â ,ÔÈÎÈÏLÓe ÔÈ˜BÚ eÈ‰ »ƒ»»¿ƒ«¿ƒƒ¿»«¬≈
eÈ‰iL eÈ˜˙‰ .Ô‰È˙B„O Ô‰Ï ÔÈwnL ÌÈÁÓO ÌÈza»ƒ¿≈ƒ∆¿«ƒ»∆¿≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿
‡e‰Â .ÌÈ‡Ïk B e‡ˆÓiL ‰„O‰ Ïk ˙‡ ÔÈÈ˜ÙÓ«¿ƒƒ∆»«»∆∆ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿

da e‡ˆÓiL59;ÌÈOÚÂ ‰Úa‡Ó „Á‡ Á‡ ÔÈÓ ∆ƒ¿¿»ƒ«≈∆»≈«¿»»¿∆¿ƒ
.da eÚbÈ ‡Ï  ÔkÓ ˙BÁt Ï‡¬»»ƒ»…ƒ¿»

מ "ב .58) שם א.59)שקלים ו, קטן מועד

.ÊÈ„ÚBÓ ÏL BlÁa ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÔÈÊBÁÂ60ÁÒt‰ ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿À∆≈«∆«
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eˆ‰L ÌÈ‡ÏÎÂ .‡ˆiL ÏÈÙ‡‰ ˙B‡Ï61ÔÈ‡  ƒ¿»»ƒ∆»»¿ƒ¿«ƒ∆≈≈≈
Ô‰Ï ÌÈÈzÓÓ62ÔÈÈ˜ÙÓe „iÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ ‡l‡ , «¿ƒƒ»∆∆»¿ƒ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ

.‰Úa‡Â ÌÈOÚÓ „Á‡ da LÈ Ì‡ ,‰„O‰ Ïk ˙‡∆»«»∆ƒ≈»∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»

יוחנן.61)שם.60) רבי  של מימרא אחד 62)שם, עד
באדר.

ה'תשע"ט  תשרי י' רביעי יום 

   1 
איפכא,1) או כשנים, נראה אחד בזרעים מינין שיש יבאר

העין. מראית אחר אלא בכלאים הולכים אין באילן. וכן
שדהו  הייתה כלאים. שהם זרעים שני  בין מרחיקין כמה
שדהו  הייתה בצדה. אחר ירק  לזרוע  וביקש ירק  זרועה
זרועה  שדהו הייתה ירק . בתוכה לזרוע  ורצה חטים זרועה
בין  והפסק  שעורים. בצידן לזרוע  לחבירו מותר אם חטים,
חטים  שדהו הייתה דרך. או גפה או ניר או בור המינין שני 
חטים  בצד פשתן תלם לזרוע  מותר אם שעורים, חבירו ושל
אם  תבואה, זרועה חבירו ושדה שדהו הייתה אם ודין שלו.

חרדל. ביניהם יזרע 

.‡„Ù „Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰iL ÔÈÚfa ÔÈÈÓ LÈ≈ƒƒ«¿»ƒ∆ƒ¿∆«ƒ»∆»ƒ¿»
˙BÓB˜Ó ÈepL ÈtÓ ,‰a‰ ˙BeˆÏ2‰„BÚ‰Â3 ¿«¿≈ƒ¿≈ƒ¿¿»¬»

Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈÈÓ ÈLk ‰‡iL „Ú ,ı‡‰ ÔÈ„BÚL∆¿ƒ»»∆«∆≈»∆ƒ¿≈ƒƒ¿««ƒ
ÔÈ‡  „Á‡ ÔÈÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc ÔÈ‡L∆≈ƒ∆»∆ƒ¿≈ƒ∆»≈»

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

מצרי2) חרדל הרים, כוסבר כמו: לווי  שם להם יש ולפיכך
מצרית. שטומנים 3)ודלעת שם על רמוצה" "דלעת כמו

ראוייה  ואינה מר שטעמה מפני  חם אפר הוא ברמץ , אותה
זו. הטמנה בלי  לאכילה

.‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc Ô‰L ÔÈÈÓ ÈL ÌÈÚfa LÈÂ4 ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ∆≈ƒ∆»∆
Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Á‡ ‰eˆ ˙BÈ‰Ï ‰B˜ Ô‰ÈL ˙eˆÂ¿«¿≈∆¿»ƒ¿»««¿««ƒ
ÌÚ ‰Ê ÌÈeÒ‡ el‡ È‰  ÔÈÈÓ ÈL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÎ≈ƒ¿≈¿≈ƒƒ¬≈≈¬ƒ∆ƒ

.‰Ê∆

זה 4) כלאים לזה זה שדומין פי  על "אף  כלאים: במשנה
בזה".

.‚ÌÈlb ˙ÊÁ ÌÚ ˙ÊÁ‰ ?„ˆÈk5ÌÚ ÔÈLÏÚ‰Â , ≈««¬∆∆ƒ¬∆∆«ƒ¿»À¿ƒƒ
‰„O ÈLÏÚ6‰„O ÈLk ÌÚ ÔÈLk‰Â ,7ÌÚ aÒk‰ , À¿≈»∆¿«¿≈ƒƒ¿≈≈»∆«À¿»ƒ

ÌÈ‰ aÒk8ÏcÁÂ ,9˙ÚÏ„e ,ÈˆÓ ÏcÁ ÌÚ À¿«»ƒ¿«¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿««
ÌÚ ˙Èˆn‰.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡  ‰ˆeÓ‰ ˙ÚÏc «ƒ¿ƒƒ¿««»¿»≈»ƒ¿«ƒ∆»∆

ÔÈef‰ ÌÚ ÔÈhÁ‰ ÔÎÂ10˙ÏaL ÌÚ ÌÈBÚO‰Â , ¿≈«ƒƒƒ«ƒ¿«¿ƒƒƒ…∆
ÏÚeL11ÔÈÓqk‰Â ,12ÔBÙÈM‰ ÌÚ13ÌÚ ÏBt‰Â , »¿«À¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ

ÁÙh‰ ÌÚ Ô„˜t‰Â ,Ètq‰14ÌÚ ÔÏ ÏBÙe , ««ƒ¿«À¿¿»ƒ«…«»»ƒ
ÌÚ ek‰Â ,ÔBÙÙÏn‰ ÌÚ ˙eMw‰Â ,ÌÈÚeÚM‰«¿ƒ¿«ƒƒ«¿»¿¿«¿ƒ

B˙Bz‰15‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡  ÔÈBÚl‰ ÌÚ ÔÈ„z‰Â , «¿¿¿«¿»ƒƒ«¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ∆
ÌÚ ÏcÁ‰Â ,ÔÈÒetp‰ ÌÚ ÔBv‰ Ï‡ .‰Ê ÌÚƒ∆¬»«¿ƒ««ƒ¿««¿»ƒ
˙ÚÏc ÌÚ B‡ ˙ÈˆÓ ˙ÚÏc ÌÚ ˙ÈÂÈ ˙ÚÏ„e ,ÔÒÙl‰««¿»¿««¿»ƒƒ¿««ƒ¿ƒƒ¿««
el‡ È‰  ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ˆeÓ‰»¿»««ƒ∆ƒ∆»∆¬≈≈

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

הררית".5) וחסא גנית "חסא פרדס 6)והן של עולשין יש
מדבר. של החציר 7)ועולשין וזהו כרתים, הם כרשין

מדבר. של וכרתי  גינה של כרתי  ויש בתורה. הנזכר
ומדברי ".8) "גני  שדה". כסבר עם "כסבר שם: במשנה

בתורה. הנזכר גד זרע  המדינה.9)והוא והוא 10)חרדל
כן  ועל וטבעו. בתכונתו בארץ  וישתנה החיטה, ממיני  מין
הזונה. ליבם כמו היושר, מדרך היציאה מעין זונין נקרא

מדבריות.11) מדברית.12)שעורים מין 1)3חיטה
המדבריות. החיטים עגולים 14)ממיני  לבנים גרגרים

וקראוהו  השעורים, לטבע  קרוב  וטבעו להשתבר, קשים
קרטומ "ן. דקים.15)הרופאים: שקלחיו מדברי  כרוב 

.„ÔÈÏÚa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL ÔÈÈÓ ÈL LiL ÔÏÈ‡a ÔÎÂ¿≈¿ƒ»∆≈¿≈ƒƒ∆ƒ∆»∆∆»ƒ
.ÌÈ‡Ïk el‡ È‰  ÔÈÈÓ ÈL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙Bta B‡«≈ƒ¿≈¿≈ƒƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ

„ÊÁ‰ ÌÚ Áetz‰ ?„ˆÈk16ÔÈ˜Òt‰Â ,17ÌÚ ≈««««ƒ««¿»¿««¿¿ƒƒ
ÔÈÙÊÈM‰Â ,ÌÈ„˜M‰18ÔÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓÈ‰ ÌÚ «¿≈ƒ¿«≈»ƒƒ»ƒƒ««ƒ∆ƒ

ÌÚ ÌÈÒb‡‰ Ï‡ .‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk Ô‰ È‰  ‰ÊÏ ‰Ê∆»∆¬≈≈ƒ¿«ƒ∆»∆¬»»«»ƒƒ
ÔÈ‡  ÔÈ„ÊÚ‰ ÌÚ ÌÈLÈt‰Â ,ÌÈÏÓËÒew‰«¿¿¿¿ƒ¿«¿ƒƒƒ»À¿»ƒ≈»

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

לחזירים.16) פריו ומשליכים יערי . וכשהם 17)תפוח 
לשקדים. דומים צאתם, בתחילת בירושלמי18)קטנים,

שזיפים. יוצאים יחד ורימונים זיתים הנוטע  מפרש:

.‰ÏÚ Û‡ ,˙BÁ‡ ˙BÏÈ‡Â ÌÈÚÊ ÌL LÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ»¬≈««
‰Ê ÏL ÔÈÏÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÚËa ÔÈÈÓ ÈL Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆∆
ÏL ÈÙÏ ‰ÓBc ‰Ê ÏL Èt B‡ ‰Ê ÏL ÔÈÏÚÏ ÔÈÓBcƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ∆
 „Á‡ ÔÈnÓ ÔÈÂ‚ ÈLk e‡iL „Ú ,ÏB„b ÔBÈÓc ‰Ê∆ƒ¿»«∆≈»ƒ¿≈¿»ƒƒƒ∆»
ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L ;‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈ‡ÏÎÏ Ô‰Ï eLLÁ ‡Ï…»¿»∆¿ƒ¿«ƒ∆ƒ∆∆≈¿ƒ

.ÔÈÚ‰ ˙È‡Ó Á‡ ‡l‡ ÌÈ‡ÏÎa¿ƒ¿«ƒ∆»«««¿ƒ»«ƒ

  

         
   

לערבו  אסור  שבכלאי  שא הוא  זה  בדי החידוש 
הבטלי  איסורי ובשאר בתרומה  כמו   במאתיי לכתחילה 
בכלאי אבל לכתחילה ". איסור מבטלי ש "אי  בששי
 כא אי כי  יחד ,  אות לזרוע  מותר אחד  מי  כשנראי
ומלכתחילה  אותו ,  שמבטלי  כלאי איסור של מציאות

איסור. כא אי
יכול  ,עי למראית בנוגע  : האד בעבודת מכ ההוראה 
 עניי על ה "רעש " כל ומה  האי "? כולי  "מאי  לחשוב   אד
"ולא  תורה  אמרה  אעפ"כ  דיבור, או  מעשה  בו  שאי
א  וג חומד ", והלב  רואה  ו "עי " עיניכ אחרי  תתורו ...
הרי אחריו , ימש שלא  היצר  ע  להילח שיצליח  בטוח 
נזהר   א אבל בנפשו .  פג עושה  עצמה  שהראיה 
מציאות  בעולמו  קיימת לא  מלכתחילה  "העי ב "מראית

כלל. איסור של
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.Â˙Ùl‰ ?„ˆÈk19,‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡  ÔBv‰ ÌÚ ≈««∆∆ƒ«¿≈»ƒ¿«ƒ∆»∆
ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡  Òetp‰ ÌÚ ˙Ùl‰Â .ÔÈÂL Ô‰ÈtL ÈtÓƒ¿≈∆≈≈∆»ƒ¿«∆∆ƒ«»≈»ƒ¿«ƒ
ÌÚ ÔBˆ Ï‡ .ÔÈÂL Ô‰lL ÔÈÏÚ‰L ÈtÓ ,‰Êa ‰Ê∆»∆ƒ¿≈∆∆»ƒ∆»∆»ƒ¬»¿ƒ

Ê ÔÈÓBc ÔÈÏÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Òetp‰Èt‰Â ‰ÊÏ ‰ «»««ƒ∆∆»ƒƒ∆»∆¿«¿ƒ
‰Ê Èt ÌÚËÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ‡Ïk el‡ È‰  ÈtÏ ‰ÓB„∆«¿ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒƒ¿««¿ƒ∆
.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙BÈa ‰Ê Èt ÌÚhÓ ˜BÁ»ƒ««¿ƒ∆¿≈¿≈…«≈»≈

נאכלים,19) שאינם זרעונים משאר היא שהלפת פי  על [אף 
שכל  רבינו כתב  הרי  - כלל כלאים איסור אין כאלה ובזרעים

ירק ]. בכלל היא הזרע  ניכר שלא זמן

.ÊÌÈ‡Ïk Ô‰L ÌÈÚÊ ÈÈÓ ÈL ÔÈa ÔÈ˜ÈÁÓ ‰nk«»«¿ƒƒ≈¿≈ƒ≈¿»ƒ∆≈ƒ¿«ƒ
Ï‡ .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏcÓ ÌÈ‡ eÈ‰iL È„k ?‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¬»

.eÒ‡ ‰Ê È‰  ‡ÈeaÚa eÚÊpL ÔÈ‡ Ì‡ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»¬≈∆»

.ÁÏ„‚ ÈÙÏ Ïk‰ ,˙‡f‰ ‰˜Á‰a LÈ ÌÈa ÔÈeÚLÂ¿ƒƒ«ƒ≈««¿»»«…«…¿ƒ…∆
˙B˜Bi‰ ÁelLÂ ÔÈÏÚ‰  ÈÙÏe ˙ÚÊp‰ ‰„O‰20. «»∆«ƒ¿««¿ƒ…∆»ƒ¿ƒ««¿

הרכים.20) הענפים

.ËLwe ,‰‡ez ÔÈÓ ‰ÚeÊ ‰˙È‰L e‰„O ?„ˆÈk≈«»≈∆»¿»¿»ƒ¿»ƒ≈
˜ÈÁÓ  ˙Á‡ ‰„Oa ˙Á‡ ‰‡ez ÔÈÓ dcˆa ÚÊÏƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿»«∆∆¿»∆«««¿ƒ

Ú ˙Èa Ô‰ÈÈa21‰n‡ LÓÁÂ ˙Bn‡ OÚk ‡e‰Â .22 ≈≈∆≈…«¿¿∆∆«¿…∆«»
ÚˆÓ‡‰ ÔÓ ÔÈa .ÚaÓ ‰n‡ LÓÁÂ ˙Bn‡ OÚ ÏÚ«∆∆«¿…∆«»¿À»≈ƒ»∆¿«

„v‰ ÔÓ ÔÈa23 ‰f‰ eÚMk Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈ƒ««¿ƒ…»»≈≈∆«ƒ«∆
‰ML CB˙a ÔÈB˜ eÈ‰iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡Â ;eÒ‡»¿≈∆«∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»

.ÌÈÁÙË¿»ƒ

ושיעורו 21) תבואה, הקב  רובע  בו שזורעים מקום והוא
קבים. שישה הסאה שהרי  בסאה, וארבעה מעשרים אחד

"בית 22) המשנה: בפירוש כתב  וכן "כעשר", לכתוב  דקדק 
בקירוב ". וחומש אמות עשר על וחומש אמות עשר רובע 
על  וחומש אמות עשר שהרי  מדוייק , החשבון שאין מפני 
אחד  ועוד אמות וארבע  מאה אלא אינן וחומש אמות עשר
וארבע  מאה הוא רובע , בית ואילו באמה. וחמש מעשרים

בקירוב . אמה שלישי  ושני  צורך 23)אמות אין כלומר,
במקום  אלא השדות, אורך שבכל רובע  בית של להפסק 

הצדדים. מן או באמצע  או אחד:

.È‰„O dcˆa ÚÊÏ Lwe ,˜È ‰ÚeÊ e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»»»ƒ≈ƒ¿…«¿ƒ»¿≈
˙B„O‰ ÈzL ÔÈa ˜ÈÁÓ  ˙ÚÏ„ elÙ‡ ,Á‡ ˜È»»«≈¬ƒ¿«««¿ƒ≈¿≈«»
„v‰ ÔÓ ÔÈa .ÚaÓ ÌÈÁÙË ‰ML ÏÚ ÌÈÁÙË ‰MLƒ»¿»ƒ«ƒ»¿»ƒ¿À»≈ƒ««
BÈ‡Â ;eÒ‡  ‰Ê eÚMÓ ˙BÁÙe .ÚˆÓ‡‰ ÔÓ ÔÈa≈ƒ»∆¿«»ƒƒ∆»¿≈

ÁÙË CB˙a ÔÈB˜ eÈ‰iL „Ú ‰˜BÏ24. ∆«∆ƒ¿¿ƒ¿∆«

(24- ללקות שישה, על שישה - "באיסור שם: ירושלמי 
טפח ".

.‡È,‰‡ez ‰ÚeÊ ˙B„O‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««ƒ¿≈«»¿»¿»
˙Èa Ô‰ÈÈa ˜ÈÁÓ  ˙ÚÏ„ B‡ ˜È dcˆaL ‰iM‰Â¿«¿ƒ»∆¿ƒ»»»¿«««¿ƒ≈≈∆≈

.Ú…«

.ÈÔÈeÚMa ‰˜Á‰Ï CÈvL ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ¿«¿»»¿ƒƒ

˙B„O ÈzL ÔÈa ?eÏl‰25e‰„O ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ; «»≈¿≈»¬»ƒ»¿»»≈
ÔÈnÓ ˜È ÏL ‰eL dcˆa ÚÊÏ ‰ˆÂ ,˜È ‰ÚeÊ¿»»»¿»»ƒ¿…«¿ƒ»»∆»»ƒƒ
ÌÏz ‰eM‰ ÔÈe ‰„O‰ ÔÈa ˙BOÚÏ Bic  Á‡«≈««¬≈«»∆≈«»∆∆

B˜ÓÚk BaÁÂ „Ïa ÌÈÁÙË ‰ML Bk‡ ,„Á‡26. ∆»»¿ƒ»¿»ƒƒ¿«¿»¿¿»¿

ששיעורו,25) אמרו פאה ובעניין נתבאר, לא השדה שיעור
אמות. שתי  רוחב  על אמה חמישים הוא קטנה שדה של
סאה  זריעת כדי  ששיעורה אמרו שותפין חלוקת ובעניין

המשנה:26)וחצי . בפירוש רבינו וכתב  מלואו", "ורוחב 
מה  והוא עומקה. כפי  ההיא החפירה רוחב  להיות "צריך
עומקו  יהיה ואפילו התלם מלא לומר רוצה מלואו, שאמר

מטפח . פחות אינו שעמקו ונראה אמה",

.‚ÈdÎB˙a ÚÊÏ ‰ˆÂ ,‰‡ez ‰ÚeÊ e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»¿»¿»»ƒ¿…«¿»
ÔÈÏÚL ÔÈÚeÏc ÏL ‰eL elÙ‡ ,˜È ÏL ‰eL»∆»»¬ƒ»∆¿ƒ∆»ƒ
‰ML Ô‰ÈÈa ˜ÈÁÓ  ÔÈÎazÒÓe ÌÈk‡ Ô‰lL∆»∆¬Àƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒ≈≈∆ƒ»
eÒÎÂ ˙ÚÏc ÏL ÌÈÏÚ‰ eÎLÓ Ì‡Â .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿ƒƒ¿¿∆»ƒ∆¿««¿ƒ¿¿
ÈÙlL ‰‡ez‰ ÔÓ ˜ÚÈ  da eÎazÒÂ ‰‡ezÏ«¿»¿ƒ¿«¿»«¬…ƒ«¿»∆ƒ¿≈
,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .ÔÈÏÚ‰ eÚ˙È ‡lL „Ú ˙ÚÏc‰«¿«««∆…ƒ¿»¿∆»ƒ¿≈»ƒ«
BicL  Á‡ ÔÈnÓ ‰eLÂ ‰Ê ÔÈnÓ ‰eL ÚÊ Ì‡L∆ƒ»«»ƒƒ∆¿»ƒƒ«≈∆«

„Á‡ ÌÏz Ô‰ÈÈa ˙BÈ‰Ï27.‡a˙iL BÓk , ƒ¿≈≈∆∆∆∆»¿∆ƒ¿»≈

[וכן 27) שדות. ולא בודדות שורות המינים, שני  שהרי 
חיטים  זרועה אחת שורות שתי  לו "היו בתוספתא מפורש
זורע  להיות תלם ביניהן לעשות מותר שעורים, זרועה ואחת

שעורה"]. ואחת חיטה אחת

.„È˜ÈÁ‰28,Ô‰Ï ‰Èe‡‰ ‰˜Á‰ ÔÈÈn‰ ÈL ÔÈa ƒ¿ƒ≈¿≈«ƒƒ«¿»»»¿»»∆
‰‡ez ‰˙ËpL ÔÈa ,‰Ê ÔÈÓ Èab ÏÚ ‰ËB ‰Ê ÔÈÓ ‰È‰Â¿»»ƒ∆∆««≈ƒ∆≈∆»¿»¿»
‰‡ez‰ ÏÚ ˜È B‡ ,˜È Èab ÏÚ ˜È B‡ ‰‡ez‰ ÏÚ««¿»»»««≈»»»»««¿»
˜ÈÁ‰ È‰L ,zÓ Ïk‰  ˜i‰ ÏÚ ‰‡ez B‡¿»««»»«…À»∆¬≈ƒ¿ƒ
.‰a‰ ˙ÎLÓ ‡È‰L ,˙ÈÂÈ ˙ÚÏcÓ ıeÁ .eÚMk«ƒƒ¿««¿»ƒ∆ƒƒ¿∆∆«¿≈
.e‡aL BÓk ,‰ÈÙlÓ ˜ÚÈ  ‰˙Ë Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»«¬…ƒ¿»∆»¿∆≈«¿

תבואה 28) ירק , גבי  על וירק  תבואה, גבי  על נוטה "תבואה
מותר". הכל - תבואה גבי  על ירק  ירק , גבי  על

.ÂËea ÌÈÈn‰ ÈL ÔÈa ‰È‰29È B‡30‰Ù‚ B‡31 »»≈¿≈«ƒƒƒ»»
C„ B‡32B‡ ,ÌÈÁÙË ‰OÚ dB‚ ‡e‰L „‚ B‡ , ∆∆»≈∆»«¬»»¿»ƒ

B‡ ,‰Úa‡ ÁÂ ÌÈÁÙË ‰OÚ ˜ÓÚ ‡e‰L ıÈÁ»ƒ∆»…¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»
‡e‰ ı‡‰ ÏÚ CÒÓ ‡e‰L ÔÏÈ‡33‡e‰L ÚÏÒ B‡ , ƒ»∆≈≈«»»∆∆«∆
‰Úa‡ ÁÂ ÌÈÁÙË ‰OÚ dB‚34zÓ ‰Ê È‰  »«¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»¬≈∆À»

Á‡‰ ÔÈn‰Â ,el‡Ó „Á‡ „ˆÏ „Á‡‰ ÔÈn‰ CÓÒÏƒ¿…«ƒ»∆»¿«∆»≈≈¿«ƒ»«≈
,Ô‰ÈÈa ÏÈcÓ el‡ ÏkÓ „Á‡Â ÏÈ‡B‰ .ÈM‰ „vÏ«««≈ƒƒ¿∆»ƒ»≈«¿ƒ≈≈∆

.‰fÓ ‰Ê ÔÈÏcÓ ÌÈ‡ Ô‰ È‰¬≈≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆

שיהא 29) שצריך אומרים, ויש וזרוע . חרוש שאינו מקום
כמו  ושיעורו בקרקע  חפור בור מפרש: והרדב "ז רובע . בית

ארבעה. ורוחב  עשרה עמוק  חרוש.30)חריץ  מקום
טיט .31) בלי  סדורות אבנים ארבע 32)גדר דרך סתם

רוחב . פירש 33)אמות והרע "ב  לארץ . ענפיו שידבקו הוא
טפחים. שלושה הארץ  מן גבוה מפרשים,34)שאינו יש
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כנ"ל  שהוא, כל עביו שגדר פי  על ואף  עובי . הוא זה שרוחב 
החמירו. גדר, לשם אדם בידי  נעשה שלא בסלע  -

.ÊË„ B‡ ‰˜Á‰ CÈvL ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ«¿»»»»
e‰„O ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ;e‰„O CB˙a ÚfLa ?ÏÈcn‰««¿ƒ¿∆»«¿»≈¬»ƒ»¿»»≈

ÚÊÏ BÁÏ zÓ  ÌÈhÁ ‰ÚeÊ35.ÌÈBÚO dcˆa ¿»ƒƒÀ»«¬≈ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ
‡l‡ eq‡‰ ÔÈ‡  ÌÈ‡Ïk ÚÊ˙ ‡Ï E„O :Ó‡pL∆∆¡«»¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈»ƒ∆»
ÚÊ˙ ‡Ï ı‡‰ :Ó‡ ‡lL ;ÌÈ‡Ïk e‰„O ÚÊiL∆ƒ¿«»≈ƒ¿«ƒ∆…∆¡«»»∆…ƒ¿«

ÌÈ‡Ïk36e‰„O CB˙a ÚÊ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿»ƒ¿…∆»¬ƒ»«¿»≈
CeÓÒ ÌÈBÚO„Ú ÌÈBÚO‰ ÚÊ CLÓe ,ÌÈhÁÏ ¿ƒ»«ƒƒ»«∆««¿ƒ«

‰Ê È‰  ÌÈBÚO ‰ÚeÊ ‡È‰L BÁ ‰„OÏ BÎÓqL∆¿»ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿»¿ƒ¬≈∆
ÛBÒ Ô‰L e‰„O CB˙aL ÌÈBÚO‰ e‡pL ÈtÓ ,zÓÀ»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ∆¿»≈∆≈

.BÁ ‰„O¿≈¬≈

  

         
        

 

 אי שבו  שביעית, מאיסור  כלאיי איסור שונה  זה  בעניי
האדמה  את לעבוד  ואסור חבירו , לשדה  שדהו  בי  מחלקי
נאמר  שביעית באיסור כי  שדהו , אינה   א  ג בשביעית,

לה '". שבת  האר "ושבתה 
שהטע ' נבוכי ב 'מורה  מבואר בזה : ההסבר לומר ויש 
בעבודה  הקרקע  את להכחיש  שלא  הוא  שביעית באיסור
חברו , שדה  או  שדהו  בי הבדל כל אי ולכ שנה , אחר שנה 
כוחות  "שמערבב  הוא   בכלאיי האיסור  טע אבל
ועשב עשב  כל ל אי הצמיחה ... כח   הנותני  העליוני
לו  ואומר אותו  המכה  מלמעלה , מזל לו  שאי מלמטה 
 שיי שדה  מזל כי  ,"ב "שד רק  הוא  האיסור ולכ גדל".

חברו . במזל היא  חברו  ושדה  עצמו ,  לאד
שדהו  בתו זרע  ש "אפילו  ההלכה  המש תוב ועל־פי ־זה 
לשדה  סמו  השעורי זרע  ומש , לחטי סמו  שעורי
שנראו  מפני  מותר, זה  הרי   שעורי זרועה  שהיא  חבירו 
מאחר  כי  חבירו ". שדה   סו שה שדהו  שבתו  השעורי
נוגע , בשמי המזלות לערבוב  נוגע   כלאי איסור  שטע
 להבחי  יכולי  מלאכי כי  , בעיניי הדבר נראה  כמה  עד 
ואינ ,( האד (כמו  לעי שנראה  כפי  רק  הדבר במציאות
 כא שיי אי ולכ הקב "ה , כמו   אד מחשבות  יודעי

. העליוני הכוחות ערבוב 
לזרוע  אד ימנע  אל  שלעול היא , בעבודה  ההוראה 
רוחני חשש  מפני  לזולת, להשפיע  כלומר חברו , בשדה 
תתערב אל לו :  ואומרי הכוחות". לערבב  "שלא 
לקונו   אד שבי  ובענייני לרוחניות בנוגע  בחשבונות
לאחרי שנראה   בדברי ואפילו  ,אלי  שייכי  שאינ

לזולת..  כשייכי
      

לו 35) לסמוך מותר אחר, מין חבירו ושל חיטים "שלו
המין". בספרא 36)מאותו שנאמר ממה רבינו כן למד

בהמתך  אלא לי  "אין בהמה: הרבעת בעניין קדושים פרשת
תשמרו" חוקותי  את לומר תלמוד מניין? אחרים בהמת כו'
של  ממעט  ש"שדך" הרי  כן, אמרו לא זרעים בכלאי  ואילו

אחרים.

.ÊÈdcˆa BÁ ‰„Oe ,ÌÈhÁ ‰ÚeÊ e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»ƒƒ¿≈¬≈¿ƒ»
ÌÈhÁ ‰ÚeÊ37ÔzLt ÏL „Á‡ ÌÏz ÚÊÏ BÏ zÓ  ¿»ƒƒÀ»ƒ¿…«∆∆∆»∆ƒ¿»

Ï CeÓÒ BlL ÌÈhÁ „ˆaÚ„BÈ ‰‡B‰L .BÁ ‰„O ¿«ƒƒ∆»ƒ¿≈¬≈∆»∆≈«
‡ÏÂ ,ÔzLt ÏL „Á‡ ÌÏz ÚÊÏ ÌÚ‰ Cc ÔÈ‡L∆≈∆∆»»ƒ¿…«∆∆∆»∆ƒ¿»¿…
ÚÊÏ ‡È‰ ‰Èe‡ Ì‡ e‰„O ˜cÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ƒ¿«≈∆∆»ƒ¿…»≈ƒ¿»ƒƒ¿…«

‰˙ÁL‰Ï ÚBÊk ‡ˆÓÂ ,‡Ï Ì‡ ÔzLt38CÎÈÙÏ .39 ƒ¿»ƒ…¿ƒ¿»¿≈«¿«¿»»¿ƒ»
ÔÈnÓ Ô‰L el‡ ˙BeL ÈzL ÔÈa Á‡ ÔÈÓ ÚÊÏ eÒ‡»ƒ¿…«ƒ«≈≈¿≈≈∆≈ƒƒ

BlL CB˙a ˜ÈÁiL „Ú „Á‡40. ∆»«∆«¿ƒ¿∆

ממין 37) השדות ששתי  פי  על שאף  בזה, רבינו השמיענו
בוודאי שזה שדהו, באמצע  פשתן זורע  כאילו ונראה אחד,
פשתן  לזרוע  שמותר שכן וכל התירו. זאת ובכל - אסור

זה. במקום שדה לחבירו כשאין שדהו, ובזורע 38)בסוף 
כלאים. איסור אין מפני39)להשחתה הוא ההיתר וכל

שאין  מינים בשאר להשחתה, כזורע  שזהו יודעים שהכל
אסור. - כן לסמוך.40)לומר מותר חברו לצד אבל

.ÁÈe‰„O ‰˙È‰41ÈL ÔÈÚeÊ dcˆaL BÁ ‰„Oe »¿»»≈¿≈¬≈∆¿ƒ»¿ƒ¿≈
‰‡ez ÈÈÓ42elÙ‡ ÚÈÁÂ ÏcÁ Ì‰ÈÈa ÚÊÈ ‡Ï  ƒ≈¿»…ƒ¿«≈≈∆«¿»«¬ƒ«¬ƒ

„Á‡ ÌÏz el‡Ó ÌÈÚBÊ ÌÚ‰L ÈtÓ ,„Á‡ ÌÏz43. ∆∆∆»ƒ¿≈∆»»¿ƒ≈≈∆∆∆»
 ˙B˜È ÈÈÓ ÈL ÔÈÚeÊ ˙B„O‰ ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿≈«»¿ƒ¿≈ƒ≈¿»
ÛÈw‰Ï znL .ÚÈÁ B‡ ÏcÁ Ô‰ÈÈa ÚÊÏ zÓÀ»ƒ¿…«≈≈∆«¿»¬ƒ«∆À»¿«ƒ
ÈtÓ ,‰‡ez‰ ÔÓ ıeÁ ,ÔÈÓ ÏÎÏ ÚÈÁ B‡ ÏcÁ«¿»¬ƒ«¿»ƒƒ«¿»ƒ¿≈

d˙B‡ ÔÈ˜ÈfÓ ÔÈ‡L44˙ÈÂÊ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .45ÚÊ ÏL ∆≈»«ƒƒ»¿≈ƒ»¿»»ƒ∆∆«
È‰  e‰„O CB˙a Á‡‰ ÚÊ ÏL ÚÏˆa ˙Ú‚B ‰Ê∆««¿∆«∆∆«»«≈¿»≈¬≈
ÔÈ‡Â .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏcÓ ÔÈ‡ Ô‰L ÈtÓ ,zÓ ‰Ê∆À»ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈
˙ÈÂÊa ˙Ú‚B ‰Ê ÚÊ ÏL ˙ÈÂÊ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÓBÏ CÈ»̂ƒ«ƒ»¿»»ƒ∆∆«∆««¿»ƒ

‰„O ÛBÒk ÔÈ‡ Ô‰L ÈtÓ ;Á‡‰ ÚÊ ÏL46Ú‚pL ∆∆«»«≈ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ¿»∆∆»«
‰„O ÛBÒa47,‰Ïc‰ ‡ÏÂ ‰˜Á‰ ‡Ïa zÓ ‡e‰L , ¿»∆∆À»¿…«¿»»¿…«¿»»

.e‡aL BÓk¿∆≈«¿

"אין 41) ה: משנה ב  פרק  שם שאמרו מה רבינו פירש כן
לשדה  סומכין אבל וחריע , חרדל תבואה לשדה סומכין

וחריע ". חרדל שאפילו 42)ירקות השמיענו, כאן אף 
וכל  וחריע , חרדל ביניהם לזרוע  אסור תבואה מיני  בשני 
באמצע  שזורע  יחשדוהו שבוודאי  אחד, מין הם אם שכן

דרכו 43)שדהו. שחרדל כתב , ט  הלכה א פרק  למעלה
עיון. וצריך שדות, והחריע 44)להיזרע  החרדל כלומר,

שני בין אחד תלם לזרוע  העם ודרך לתבואה, מזיקים אינם
ירקות, מיני  שני  בין אבל אסור. ולפיכך תבואה, מיני 
נתכוון  לא שוודאי  מותר, להם, מזיקים והחריע  שהחרדל

שדהו. לבדוק  תור 45)אלא ראש "היה ז: משנה שם
מותר". שעורים של בתוך נכנס  האחד.46)חיטים של

אחר.47) זרע  בעל של
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ה'תשע"ט  תשרי י"א חמישי יום 

   1 
זו 1) בצד זו קשואים של שורות ב ' לזרוע  מותר אם יבאר

שהם  המים אמת או התלם באמצע . ותלם אחד ממין וב '
משר  שדהו לעשות רצה בה. זורע  מינין כמה טפח , עמוקים
שדרך  ירקות מיני  למשר. קרחת בין ומה מין, מכל קרחת או
הרוצה  ששה. על ששה ערוגות מעט . מעט  מהם לזרוע 

ביניהם. ירחיק  ולא ירקות מיני  גינתו למלאות

.‡ÚÊÏ zÓ2,ÔÈ‡eM˜ ÏL BÊ „ˆa BÊ ˙BeL ÈzL À»ƒ¿…«¿≈¿«∆ƒƒ
ÔÈÚeÏc ÏL Ôcˆa ˙BeL ÈzLe3ÏL ˙BeL ÈzLe , ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ¿≈∆

Èˆn‰ ÏBt4Â ,ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ÌÏ˙5ÚÊÈ ‡Ï Ï‡ . «ƒ¿ƒ¿∆∆≈»ƒ»ƒ¬»…ƒ¿«
ÔÈÚeÏc ÏL ˙Á‡ ‰eLÂ ÔÈ‡eM˜ ÏL ˙Á‡ ‰eL6 »««∆ƒƒ¿»««∆¿ƒ
ÌÏz‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Èˆn‰ ÏBt ÏL ˙Á‡ ‰eLÂ¿»««∆«ƒ¿ƒ««ƒ∆«∆∆
ÌÈÏÚ el‡ ÔÈÈnL ÈtÓ ;ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ÏÈcÓ«¿ƒ≈»ƒ»ƒƒ¿≈∆ƒƒ≈»ƒ
‰eL ÔÚÊ Ì‡Â ,ÔÈÎazÒÓe ÔÈÎLÓÂ ÔÈk‡ Ô‰lL∆»∆¬Àƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»»

Ïk‰ Ú˙È  ‰eL „ˆa7.‡ÈeaÚa ÔÈÚÊk e‡Â , ¿«»ƒ¿»≈«…¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿»

ד.2) משנה ג פרק  והדלועין 3)כלאים הקישואין שהרי 
יהודה  וכר' ה, הלכה להלן שנראה כמו בזה, זה כלאים הם
א. הלכה א פרק  כלאים בתוספתא מאיר כר' ולא שמעון ור'
למועד  מפריש, ר"י  תלמיד ידידיה, רבינו ב 'תוספות' וראה

.7 הערה כ עמ ' א חלק  כלאי4)קטן שלענין אף ֿעלֿפי 
שאינו  מפני  יט , הלכה ה פרק  להלן ראה כלאים, אינו הכרם
אפילו  אסור זרעים שבכלאי  נראה - זרעים מין אלא ירק 
ג  ופרק  ח , הלכה ה פרק  למעלה וראה ירק , רק  ולא זרעים,

ו. ממה 5)הלכה רבינו למדו אבל תלם, נזכר לא במשנה
להרחיק  צריך שבשורה יב  הלכה ג פרק  למעלה שנאמר
דיבורֿהמתחיל  פה: לשבת ותספות ר"ש, ועיין תלם. שיעור

שם.6)איתיביה. שם.7)משנה בשבת הוא כן

.‰ÚeÊ e‰„O ‰˙È‰8Lwe ,˙B˜È ÈÈnÓ ÔÈÓ »¿»»≈¿»ƒƒƒ≈¿»ƒ≈
ÔÓ ˜BÚ  ÔÈÚeÏc ÏL ˙BeL ˙BeL dÎB˙a ÚÊÏƒ¿…«¿»∆¿ƒ≈ƒ
ÏÈcÓe ÔÈÚeÏc ÏL ‰eL Ba ÚBfL ÌB˜Ó ˜i‰«»»»∆≈«»∆¿ƒ«¿ƒ

ÌÏ˙a ˜i‰ ÔÈe dÈa9ÌÈzL Á ˜i‰ ÔÓ ÁÈpÓe , ≈»≈«»»¿∆∆«ƒ«ƒ«»»…«¿≈
ÏÈcÓe ,ÔÈÚeÏc ÏL ‰iL ‰eL ‰OBÚÂ ‰n‡ ‰OÚ∆¿≈«»¿∆»¿ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ
;‰ˆiL ÌB˜Ó „Ú ÔÎÂ ,ÌÏ˙a ˜i‰ ÔÈe dÈa≈»≈«»»¿∆∆¿≈«»∆ƒ¿∆
‰OÚ ÌÈzL ÔÈÚeÏc ÏL ˙BeL ÈzL Ïk ÔÈa ‡ˆÓpL∆ƒ¿»≈»¿≈∆¿ƒ¿≈∆¿≈

‰n‡10ÔÈÏÚ‰ ÈtÓ ,eÒ‡  ÔkÓ ˙BÁt Ï‡ . «»¬»»ƒ»»ƒ¿≈∆»ƒ
Ïk‰ ‰‡Â ,Ì‰ÈÈaL ˜ia ÔkÓe ÔkÓ ÔÈÎazÒnL∆ƒ¿«¿ƒƒ»ƒ»«»»∆≈≈∆¿ƒ¿∆«…

.‡ÈeaÚa ÚÊ el‡k¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿»

חכמים.8) כדעת ו, משנה א.9)שם הלכה למעלה ראה
מידה 10) לו שאין מפני  חשב , לא התלמים שני  ורוחב 

כעומקם), שרוחבם יב , הלכה ג פרק  למעלה ראה מסוימת.
טפחים  ששה אלא אורכם אין שהרי  מפולשים, שאינם ועוד

קורקוב . בר"י  וראה שם, כמפורש בלבד,

.‚˙ÚÏ„ elÙ‡ ,‰ÚeÊ ˙ÚÏc ÏL ‰eL ‰˙È‰»¿»»∆¿««¿»¬ƒ¿««
˙È„ÈÁÈ11˙Èa ˜ÈÁÓ  ‰‡ez dcˆa ÚÊÏ ‡e , ¿ƒƒ»ƒ¿…«¿ƒ»¿»«¿ƒ≈

ÏÎÂ .ÏB„b ÌB˜Ó ‰˜ÈÊÁ‰Â ‰ÈÏÚ eÎLÓ È‰L ;Ú…«∆¬≈ƒ¿¿»∆»¿∆¡ƒ»»»¿»

Ú ˙Èa CB˙a ‰È‰iL c12ÈL ÔÈa ÔÈ˜ÈÁnL »»∆ƒ¿∆¿≈…«∆«¿ƒƒ≈¿≈
ÚÏq‰Â w‰ ÔB‚k ,‰cn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ  ÔÈÈn‰13 «ƒƒ∆ƒ«ƒ»¿«∆∆¿«∆«

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ14. ¿«≈»∆

רובע ".11) בית לה נותנים יחידית "ולדלעת ז: משנה שם
י .12) משנה ב  פרק  ורחב 13)שם עשרה גבוה שאינו

הוא  מפסיק  ארבעה, ורחב  עשרה גבוה הוא שאם ארבעה,
ר"ש  ועיין טו, הלכה ג פרק  למעלה כמפורש עצמו, בפני 

שאינם 14)שם. אף ֿעלֿפי  מים, מלאים נקעים כגון
ורע "ב . בר"ש ראה קג.), בתרא (בבא לזריעה ראויים

.„ÌÏz‰15ÁÙË ÌÈwÓÚ Ô‰L ÌÈn‰ ˙n‡ B‡16 «∆∆««««ƒ∆≈¬Àƒ∆«
˙ÙO ÏÚ „Á‡ :ÌÈÚÊ ÈÈÓ ‰LÏL BÎB˙Ï ÔÈÚBÊ¿ƒ¿¿»ƒ≈¿»ƒ∆»«¿«

.ÚˆÓ‡a „Á‡Â ,ÔkÓ „Á‡Â ,ÔkÓ ÌÏz‰«∆∆ƒ»¿∆»ƒ»¿∆»»∆¿«

ב .15) משנה ג פרק  הלכה 16)כלאים ג פרק  למעלה ראה
וראה  טפח , - כעמקו ורחבו טפחים ששה התלם שאורך יב ,
טפח  הרחקה שיעור תלם, שבלי  ואף ֿעלֿפי  בחזוןֿאיש.
בטפח , אפילו הקילו תלם יש אם - ט ) הלכה (להלן ומחצה

בגבול. הוא שכן יב  הלכה להלן וראה

.‰ÚËÏ zÓe17elÙ‡Â ,˙Á‡ ‡nb CB˙a ÔÈÈÓ ÈL À»ƒ¿…«¿≈ƒƒ¿À»«««¬ƒ
˙ÚÏ„e ˙eM˜18ÏÚÓ ‰ËB ‰Ê ÔÈÓ ‰È‰iL ‡e‰Â . ƒ¿««¿∆ƒ¿∆ƒ∆∆≈«

,ÈM‰ „vÏ ‰ËB Á‡‰ ÔÈn‰Â Ô‡ÎÏ ‡nb‰ ˙ÙO¿««À»¿»¿«ƒ»«≈∆«««≈ƒ
‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc e‡ÈÂ19ÚË Ì‡ ÔÎÂ .20ÔÈÈÓ ‰Úa‡ ¿≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈ƒ»««¿»»ƒƒ

‡Ï ÔÎÙ‰Â ‡nb‰ CB˙a.zÓ ‰Ê È‰  ‰È˙BÁe Úa ¿«À»«¬»»¿«¿«∆»¬≈∆À»

ה.17) משנה קישות 18)שם אדם "נוטע  שם : במשנה
ודלעת  קישות אפילו רבינו: ומפרש הגומא" בתוך ודלעת
וראה  שם, המשנה (פירוש ומסתבכים" מתפשטים "שעליהם

יג). הלכה ג פרק  כלאים 19)למעלה "בתי  הרא"ש: כתב 
יסודותיה, עיקרי  ממני  ונסתרו מעיני , ונסתרו ממני , החבאו
אחת, בגומא כלאים שהם זרעונים מיני  לזרוע  מותר היאך
זה  הרי  כאחד ושעורה חטה הזורע  קמא פרק  סוף  תנן והא
שנראה  כלֿשכן טפח , עמוקה שהגומא בשביל כלאים
כלאים  "שאין הסביר: קורקוס  והר"י  עיון". וצריך כחבוש,
בהא  וכו' אבל כלאים... לזרוע  בכוונה בזרע  אלא אסורים
להטותם  (אלא כלאים בכוונת אחת בבת זורען שאינו דגומא

כלאים". חשוב  אינו זה) לצד וזה זה לצד ירושלמי20)זה
ד. הלכה סוף  ג פרק  שם

.ÂÚÊÏ ‰ˆB‰21LÓ e‰„O22ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ LÓ »∆ƒ¿…«»≈≈»≈»ƒ»ƒ»ƒ
ÔÈa ˜ÈÁÓ 23ÈzL ÏÚ ˙Bn‡ ÈzL LÓe LÓ Ïk «¿ƒ≈»≈»≈»¿≈««¿≈

ÛBÒa Ô‰ÈÈa ‡MÈ ‡lL „Ú CÏB‰Â ˆÓe ,˙Bn‡«≈≈¿≈«∆…ƒ»≈≈≈∆¿
eÚÊ ‡lL ÔÈ‡ Ô‰ È‰L ;‡e‰L Ïk ‡l‡ Ln‰«≈»∆»»∆∆¬≈≈ƒ¿ƒ∆…ƒ¿¿

‡ÈeaÚa24. ¿ƒ¿¿»

ו.21) משנה ב  פרק  המשנה),22)שם (פירוש ארוך מקום
(מלאכה  שורה מלשון ומישר ארוכה, ערוגה כלומר,

ח . הלכה להלן וראה ב 23)שלמה), פרק  שם ירושלמי 
אמות  שתי  עושה רובה חייה, ר' בשם זירא "רבי  ד: הלכה

שהוא". כל אפילו והולך ומיצר אמות שתי  כן 24)על
יב ), הלכה ג פרק  (למעלה שדה לצד שורה בזורע  גם הוא

שם. עיין המינים, בין מפולש בתלם צורך שאין
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.Êe‰„O ˙BOÚÏ ‰ˆ25˙Á˜26ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙Á˜ »»«¬»≈»««»««ƒ»ƒ»ƒ
,˙BÁ˜ ÚLz ÏÚ ˙È ‰‡Ò ˙Èa Ïk CB˙a ‰OÚÈ ‡Ï …«¬∆¿»≈¿»»≈«≈«»»

Ú ˙Èa Ô‰Ó ˙Á˜ Ïk27˙Á˜ ÔÈa ˜BÁ ‡ˆÓÂ ; »»««≈∆≈…«¿ƒ¿»»≈»««
ÚÈ ˙BÁt ˙Bn‡ OÚÏ B˜ ˙Á˜Â28˙Èa ÏkL , ¿»««»¿∆∆«»¿ƒ«∆»≈
ÌÈMÓÁ ÏÚ ÌÈMÓÁ ‰‡Ò29. ¿»¬ƒƒ«¬ƒƒ

ט .25) משנה (פירוש 26)שם מרובע  הארץ  מן חלק 
ממין  בו לזרוע  בו הזרוע  ממין שדהו את ש"מקרח  המשנה).

וכסף ֿמשנה). ראב "ד ועיין (רא"ש, שהוא 27)אחר"
ג  פרק  (למעלה וחומש אמות עשר על וחומש אמות כעשר

בהערות. שם ועיין ט ). ובפירוש 28)הלכה מדוייק . זה אין
חומש". וחצי  חמישיות ושלש אמות "תשע  כתב : המשנה

אמה.29) מאות וחמש אלפיים ביחד שהם

.ÁC‡ Ln‰L ?˙ÁwÏ Ln‰ ÔÈa ‰Óe30 «≈«≈»«»««∆«≈»»…
˙ÚaÓ ˙Áw‰Â31. ¿«»««¿À««

אמות 30) שתי  בהרחקת די  ובשורה אחת, שורה רק  והוא
השורה. בראש אמות שתי  ולפיכך 31)על שדה, היא וזו

יותר. להרחיק  צריכים

.Ë˙B˜È ÈÈÓ32Ì‰Ó ÚÊÏ Ì„‡ Èa Cc ÔÈ‡L ƒ≈¿»∆≈∆∆¿≈»»ƒ¿…«≈∆
e‡aL BÓk ,ËÚÓ ËÚÓ ‡l‡33Ì‰Ó ÚÊÏ zÓ 34 ∆»¿«¿«¿∆≈«¿À»ƒ¿…«≈∆

‰ML ‡È‰L ˙Á‡ ‰‚eÚ CB˙a ÔÈÈÓ ‰MÓÁ elÙ‡¬ƒ¬ƒ»ƒƒ¿¬»««∆ƒƒ»
ÌÈÁÙË ‰ML ÏÚ ÌÈÁÙË35‰Úa‡ ÚÊiL ‡e‰Â . ¿»ƒ«ƒ»¿»ƒ¿∆ƒ¿««¿»»

˜ÈÁÈÂ ,ÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰‚eÚ‰ ˙BÁe Úa‡a ÔÈÈÓƒƒ¿«¿«»¬»¿∆»»∆¿«¿«¿ƒ
‰ˆÁÓe ÁÙË BÓk ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÔÈa36e˜ÈÈ ‡lL È„k ,37 ≈ƒ»ƒ¿∆«∆¡»¿≈∆…ƒ¿

Û‡ ,ÚÊÈ ‡Ï  ÔÈÈÓ ‰MÓÁ ÏÚ ˙BÈ Ï‡ .‰fÓ ‰Ê∆ƒ∆¬»≈«¬ƒ»ƒƒ…ƒ¿««
Ì‰ÈÈa ˜ÈÁnL Èt ÏÚ38‰a‰ ÔÈÈnL ÈÙÏ ; «ƒ∆«¿ƒ≈≈∆¿ƒ∆ƒƒ«¿≈

‡ÈeaÚa ÔÈÚeËk Ô‰ È‰ BÊk ‰‚eÚa39. «¬»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»

בערוגה,32) זורעים אין זרעים מין "כל ב : משנה ג פרק  שם
יזרעו  "הירקות שם: ופירש בערוגה", זורעין ירקות מין וכל
שיזרעו  זרעים ומיני  ערוגות, נזרעות הן כן ועל מעט , מהם

ערוגות". אותה זורעין אין - גדולה שדה למעלה 33)מהם
ט . הלכה א א.34)פרק  משנה שם.35)שם משנה

ששרשיהם 36) ואף ֿעלֿפי  זרעים. של יניקה שיעור שזהו
יונקים  אינם - יז.) בתרא (בבא טפחים שלשה מתפשטים
שלא  אלא חששו ולא שם). (ר"ש בלבד ומחצה טפח  אלא
יונקים  שהם מה אבל האחר, המין של מעיקרו מין כל יינק 
אין  ולפיכך לנו, איכפת לא האחר של מהיניקה אחד כל
טפח  אלא המינים, שני  בין טפחים שלשה להרחיק  צריך
כאן  שאין רבינו, מדברי  ונראה (כסף ֿמשנה). בלבד ומחצה
אלא  הי "ח ), פ "ג למעלה (ראה תור" "ראש עלֿפי היתר
ראש  "אין פסק  רבינו כי  ומסתבר ומחצה. טפח  הרחקה צריך
הערוגה  בתוך ובין מערוגה בין פה:) (שבת בערוגה" תור

. הוא: זה לפי  והציור חזוןֿאיש). (ראה בשבת 37)עצמה
לא  (טפחים) בשיתא (זרעים) דחמשא לרבנן להו "וקים פה.

מהדדי ". ומחצה.38)ינקי  בתוספות 39)טפח  הוא כן
וקים. דיבורֿהמתחיל שם

.È‰aÁa ‡È‰L ‰‚eÚa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na40 «∆¿»ƒ¬ƒ«¬»∆ƒ¿»¿»
 ˙B‚eÚ ÔÈa ‰‚eÚ Ï‡ ;dÏ ‰ˆeÁ ÚÊ ÌL ÔÈ‡Â¿≈»∆«»»¬»¬»≈¬

Áe ÏÎa ÚÊÈ Ì‡L ;ÔÈÈÓ ‰MÓÁ da ÚÊÏ eÒ‡»ƒ¿…«»¬ƒ»ƒƒ∆ƒƒ¿«¿»«
 ‰È˙BÈqL ‰È˙B‚eÚÓ Áe ÏÎe BÊ ‰‚eÚÓ≈¬»¿»«≈¬∆»∆¿ƒ∆»

ÚÓk Ïk‰ ‰‡È41‰h‰ Ì‡Â .42BÊ ‰‚eÚaL ÔÈÏÚ ≈»∆«…ƒ¿…»¿ƒƒ»»ƒ∆«¬»
e‡iL „Ú ,Ô‡kÓ dcˆaL ‰‚eÚaL ÔÈÏÚÂ Ô‡ÎÏ¿»¿»ƒ∆«¬»∆¿ƒ»ƒ»«∆≈»

ÌÏz ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .zÓ  ÌÈÏcÓ43‰‚eÚ Ïk ÔÈa À¿»ƒÀ»¿≈ƒ»»∆∆≈»¬»
.zÓ  ‰‚eÚÂ«¬»À»

שם.40) רב  של הגמרא 41)מימרא מסקנת לפי  היא כן
ימלא  שמא אסרו, הקרנות את ממלא אינו אם שאף  (שם:)

הי "א. להלן וראה (כסף ֿמשנה). הקרנות שם 42)את
ה"ה. פ "ג למעלה וראה שמואל. שם.43)לדעת אסי  כרב 

.‡ÈÚÊÏ eÒ‡Â44‡Ïe ÌÏz ‡Ïa ‰‚eÚÏ ıeÁ ¿»ƒ¿…««¬»¿…∆∆¿…
Ô‰a ÔÈ‡L ‰‚eÚ ÏL ˙Bw‰ „‚k elÙ‡Â ‰iË¿ƒ»«¬ƒ¿∆∆«¿»∆¬»∆≈»∆

ÚÊ45˙BiÂÊ Úa‡a ÔÈÈn‰ ˙Úa‡ ÚÊÈ ‡nL ‰Êb ; ∆«¿≈»∆»ƒ¿««¿«««ƒƒ¿«¿«»ƒ
‰‚eÚ46,˙BiÂf‰ „‚k dÏ ‰ˆeÁ ÌÈÁ‡ ÔÈÈÓ ÚÊÈÂ , ¬»¿ƒ¿«ƒƒ¬≈ƒ»»¿∆∆«»ƒ

.ÚÓk Ïk‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«…ƒ¿…»

הזה:45)שם.44) הציור הזה:46)כמו הציור כמו

.ÈdÏ ‰È‰Â ‰ML ÏÚ ‰ML ‰‚eÚ‰ ‰˙È‰47Ïeb48 »¿»»¬»ƒ»«ƒ»¿»»»¿
ÁÙË dBb49ÁÙË ÁÂ50da ÚÊÏ zÓ  ÈÒ »«∆«¿»»∆«»ƒÀ»ƒ¿…«»

Ïe‚e Ïeb Ïk ÏÚ ‰LÏL ,ÔÈÈÓ OÚ ‰BÓL elÙ‡¬ƒ¿»»»ƒƒ¿»«»¿¿
ÚˆÓ‡a ‰MLÂ51ÁÙË ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ˜ÈÁÈÂ , ¿ƒ»»∆¿«¿«¿ƒ≈»ƒ»ƒ∆«

‰ˆÁÓe52˙Ùl‰ L‡ ÚÊÈ ‡ÏÂ .53,Ïeb‰ CB˙a ∆¡»¿…ƒ¿«…«∆∆¿«¿
e‰‡ÏÓÈ ‡nL54˙BÈ .55.ÚÊÈ ‡Ï  ‰Ê ÏÚ ∆»¿«¿≈≈«∆…ƒ¿«

פ 47) א.כלאים משנה ג קטן.48)רק  משנה 49)גדר
פה.50)שם. שם.51)שבת במשנה יהודה כר'
ט .52) הלכה למעלה (וראה 53)ראה גדולים שעליו

ה"ט ). פ "א שהוא 54)למעלה "מפני  שם: בכלאים
קורקוס . ר"י  ועיין מינים,55)ממלאהו", עשר משמונה

ט . הלכה למעלה וראה

.‚ÈÌÈÚÊ ÈÈÓ ‰‚eÚa ÚÊÏ eÒ‡Â56,‰Ê ÔÈÚa ¿»ƒ¿…««¬»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿»∆
ÏÈ‡B‰ ,˙B˜È ÈÈÓ Ï‡ .ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¬»ƒ≈¿»ƒ
È‰  ËÚÓ ËÚÓ ‡l‡ Ô‰Ó ÚÊÏ Ì„‡ Èa Cc ÔÈ‡Â¿≈∆∆¿≈»»ƒ¿…«≈∆∆»¿«¿«¬≈

e‡aL BÓk ,zÓ ‰Ê57. ∆À»¿∆≈«¿

ב .56) משנה ט .57)שם בהלכה

.„ÈÁÙË dB‚ ‰È‰L Ïeb58‰a‰ ÔÈÈÓ Ba eÚÊÂ ¿∆»»»«∆«¿»¿ƒƒ«¿≈
ÚÊpL Á‡Ó ÁÙhÓ ËÚÓ˙Â ,e‡aL BÓk59a B ¿∆≈«¿¿ƒ¿«≈ƒ∆«≈««∆ƒ¿«

B˙lÁzÓ Lk ‰È‰L ,Lk60. »≈∆»»»≈ƒ¿ƒ»

יב ).58) הלכה (למעלה טפח  היה רחבו וגם שם. משנה
אחר.59) מין לזרוע  אסור שנזרעו, קודם הגבול נתמעט  ואם
עין.60) מראית משום כאן ואין הפסק , היה שמתחילה

.ÂË˙‡lÓÏ ‰ˆB‰61‡ÏÂ ÌÈa ˙B˜È ÈÈÓ B˙pb Ïk »∆¿«…»ƒ»ƒ≈¿»«ƒ¿…
,˙BÚaÓ ˙B‚eÚ ‰pb‰ Ïk ‰OBÚ  Ì‰ÈÈa ˜ÈÁÈ«¿ƒ≈≈∆∆»«ƒ»¬¿À»
‰MÓÁ ‰‚eÚ ÏÎa ‰OBÚÂ ,‰ML ÏÚ ‰ML elÙ‡¬ƒƒ»«ƒ»¿∆¿»¬»¬ƒ»
,ÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰È˙BÁe Úa‡a ‰Úa‡ ,ÔÈÏebÚƒƒ«¿»»¿«¿«∆»¿∆»»∆¿«
ÌÈÁ‡ ÌÈÈÓ ‰Úa‡ ÚBÊÂ ,ÏebÚ ÏÎa ÔÈÓ ÚBÊÂ¿≈«ƒ¿»ƒ¿≈««¿»»ƒƒ¬≈ƒ
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ÏÎa ÔÈÈÓ ‰ÚLz e‡ˆÓ .‰‚eÚ ˙B˜ ‰Úa‡a¿«¿»»«¿¬»ƒ¿¿ƒ¿»ƒƒ¿»
„ÈÒÙÓ BÈ‡Â .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏcÓ ÔÈ‡ Ô‰Â ‰‚eÚ¬»¿≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈«¿ƒ
Á BÁÈpÓ ‡e‰L ,„Ïa ÔÈÏebÚ‰ ÔÈaM ‰Ó ‡l‡∆»«∆≈»ƒƒƒ¿«∆«ƒ»≈
‰Ê ÔÈÏcÓe ˙Bw‰ ÔÓ ÔÈÏcÓ ÔÈÏebÚ‰ e‡iL È„k¿≈∆≈»»ƒƒÀ¿»ƒƒ«¿»À¿»ƒ∆
ÔÈÏebÚ‰ eÈ‰ Ì‡ :ÌeÏk „ÈÒÙÈ ‡lL ‰ˆ Ì‡Â .‰fÓƒ∆¿ƒ»»∆…«¿ƒ¿ƒ»»ƒƒ
eÈ‰ Ì‡Â ,Ú Ô‰ÈÈaM ‰Ó ÚBÊ  È˙L ÌÈÚeÊ¿ƒ¿ƒ≈««∆≈≈∆≈∆¿ƒ»

Ô‰ÈÈaM ‰Ó ÚBÊ  Ú ÔÈÚeÊ62e‡iL È„k ,È˙L ¿ƒ≈∆≈««∆≈≈∆¿ƒ¿≈∆≈»
.ÔÈÏcÓÀ¿»ƒ

פה:61) בשבת יוחנן ר' של רב 62)מימרא של מימרא
שם. אשי 

.ÊËÔÈa LiL ÔÓÊaL ,EÏ ‡a˙ ÌÈc‰ el‡ ÏkÓƒ»≈«¿»ƒƒ¿»≈»∆ƒ¿«∆≈≈
‰Ê e˜ÈÈ ‡lL È„k Ì‰Ï ‰Èe‡‰ ‰˜Á‰ ÔÈÈn‰ ÈL¿≈«ƒƒ«¿»»»¿»»∆¿≈∆…ƒ¿∆

e‡aL BÓk ,ÔÈÚ‰ ˙È‡ÓÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ‰fÓ63; ƒ∆≈¿ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿∆≈«¿
‰fÓ ‰Ê ÌÈÏcÓ e‡iL ÔÓÊe64ÌÈLLBÁ ÔÈ‡  ƒ¿«∆≈»À¿»ƒ∆ƒ∆≈¿ƒ

.‰zÚ ‡a˙pL BÓk ,‰Ê „ˆa ‰Ê Ô‰ elÙ‡ Ô˙˜ÈÈÏƒƒ»»¬ƒ≈∆¿«∆¿∆ƒ¿»≈«»

ט .63) הלכה 64)בהלכה ג ובפרק  ה, הלכה למעלה ראה
יח . והלכה טו

ה'תשע"ט  תשרי י"ב שישי יום 

   1 
הכרם.1) זרע  עם ירקות או תבואה מיני  ב ' הזורע  יבאר

בחוצה  נוהג ואם הכרם. בכלאי  התורה מן חייב  מינין בכמה
והרואה  חבירו של תבואתו גבי  על גפנו המסכך לארץ .
ושלחה  הגפן פארת שעקרה הרוח  חבירו. בכרם כלאים
מתקדשין. ירק  או תבואה מאימתי  התבואה. על אותה
איזהו  מקום. באותו העם מקיימין שכמוה דבר והמקיים
אלקטנו. אליו כשאגיע  ואמר: בכרם ירק  והרואה ירק . נקרא

הכרם. בתוך נקוב  עציץ  להעביר אסור ואם

.‡‰‡ez ÈÈÓ ÈL ÚBf‰2˙B˜È ÈÈÓ ÈL B‡3ÌÚ «≈«¿≈ƒ≈¿»¿≈ƒ≈¿»ƒ
ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê È‰  Ìk‰ ÚÊ4E„O ÌeMÓ ˙Á‡ : ∆««∆∆¬≈∆∆¿«ƒ««ƒ»¿

ÌÈ‡Ïk ÚÊ˙ ‡Ï5EÓk ÚÊ˙ ‡Ï ÌeMÓ ˙Á‡Â , …ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿««ƒ…ƒ¿««¿¿
.ÌÈ‡Ïkƒ¿»ƒ

הסמוכה).2) בהלכה (להלן ושעורה חיטה כן 3)כגון
זה  הרי  כו' בכרם ירק  "הנוטע  מ "ה: פ "ה בכלאים מפורש
זמן  כל גינה זרעוני  שגם ה"ח , פ "א למעלה וראה מקדש"

"ירק ". נקראים - הזרע  ניכר משום 4)שלא בו התרו אם
ה"א). פ "ח  שם ('ירושלמי ' הכרם כלאי  ומשום זרעים כלאי 

ה"א.5) פ "א למעלה ראה

.‰˜BÏ BÈ‡Â6ÚÊiL „Ú Ìk‰ È‡Ïk ÚBÊ ÌeMÓ ¿≈∆ƒ≈«ƒ¿≈«∆∆«∆ƒ¿«
Ï‡OÈ ı‡a7„È ˙ÏtÓa ÔˆÁÂ ‰BÚOe ‰hÁ8ÔÎÂ . ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»¿»¿«¿»¿«…∆»¿≈

‰˜BÏ  ÙÚa Ì˙B‡ ‰tÁ Ì‡9ÈL ÚÊ Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ»»¿»»∆¿≈ƒ»«¿≈
˜È ÈÈÓ10ÔÈÓ „Á‡ ÚÊÂ ˜È „Á‡ ÚÊ B‡ ÔˆÁÂ ƒ≈»»¿«¿»∆«∆»»»¿∆«∆»ƒ

.‰˜BÏ ‰Ê È‰  „È ˙ÏtÓa ÔˆÁÂ ‰‡ez¿»¿«¿»¿«…∆»¬≈∆∆

לזרוע 6) אפילו יש איסור אבל בזה, אין מלקות שרק  משמע 
ז. הלכה להלן ראה הגפן, בצד אחד בחוץ 7)מין אבל

הסמוכה. בהלכה להלן מדרבנן, אלא אסור אינו לארץ 
מפולת 8) ולמד כב .). (ברכות כמותו שפסקו יאשיה, כרבי 

כלאים") כרמך תזרע  "לא = ) תזרע " "לא שנאמר ממה יד
קידושין  (רש"י  בכלאים תהיה עצמה הכרם שזריעת הרי 
כרמך  תזרע  ="לא ) כלאים" "כרמך שנאמר וממה לט .),
שיבואו  קודם מינים) =שני  ) כלאים שיהיו למד כלאים")
משני כלאים יהיו החרצן) = ) מהכרם שחוץ  היינו בכרם,
תזרע  לא מ "שדך אבל ושעורה). =חיטה ) זרעים מיני 
אבל  שדה, היא תבואה בלי  שדה כי  כן, ללמוד אין כלאים"
[ועי ' לא). ד"ה שם ('תוספות' כרם אינו גפנים בלי  כרם

א.]. ז, שמחפה 9)בבאֿבתרא ה"ב , פ "א למעלה ראה
כזורע . בכלאי10)הוא להם אחד דין וירק  שתבואה

ה"ג. ולהלן ה"א, למעלה ראה הכרם,

.‚iÁ BÈ‡Â11‰Bz‰ ÔÓ12Òeap˜ ÏÚ ‡l‡13ÛeÏÂ14 ¿≈«»ƒ«»∆»«««¿
Ìk‰ ˙‡ez ÌÚ ÌÈÓ‚pL ÌÈÚfÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ15, ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿««∆∆

Ì‰ÈcÓ ÌÈeÒ‡ ÌÈÚf‰ ‡L Ï‡16eÒ‡ ÔÎÂ . ¬»¿»«¿»ƒ¬ƒƒƒ¿≈∆¿≈»
Ì‰ÈcÓ17Ìk‰ È‡Ïk ÚÊÏ18.ı‡Ï ‰ˆeÁa ƒƒ¿≈∆ƒ¿…«ƒ¿≈«∆∆¿»»»∆

ב .11) טו, =חמשת 12)מנחות ) מתבואה חוץ  זרעים, על
מן  שהם וירקות, יט ) הלכה להלן (וראה וקטניות דגן) מיני 

(כסף ֿמשנה). הנקרא 13)התורה שהוא אומרים "יש
מ "ה). פ "ב  כלאים המשנה' ('פירוש כרויא" ערב : בלשון

(שם).14) בצלים ממיני  אמרו:15)מין שם, במנחות
קנבוס  זרועה שדהו היתה דתנן תורה, אסרה ולוף  "קנבוס 
שנים". לשלוש עושות שהן גביהם, על זורע  יהא לא ולוף ,
זרעים  הוקשו כלאים", כרמך תזרע  "לא שנאמר כיון כלומר,
ולוף  קנבוס  אלא תורה אסרה ולא שם), רש"י  (עי ' לכרם
לשלש  אלא נגמר אינו שכרם שכשם לכרם, דומים שהם
אינם  ולוף  קנבוס  כן כמו ערלה, הוא כן לפני  שהרי  שנים,
להרב  כלאים' ב 'בתי  (וראה שנים לשלוש אלא נגמרים
"שנגמרים  רבינו שכתב  מה וזהו לז), אות ישראל' 'תפארת

(כסף ֿמשנה). הכרם" תבואת במנחות,16)עם הוא כן
זרעים  והיינו דאסירי " הוא מדרבנן זרעים "שאר שם:
זרעים  אבל נאכלים, - הנזרעים הגרעינים כלומר הנאכלים,
ה"ו  כדלהלן מדרבנן, אפילו אסורים אינם נאכלים, שאינם
המצרי ]. פול בדין יט  הלכה להלן [וראה (כסף ֿמשנה).

א.17) לט , יד,18)קידושין במפולת וחרצן ושעורה חיטה
הי "ד. פ "ח  להלן ראה מותר, - לכרם תבואה לסמוך אבל

.„eÒ‡ ‰ÓÏÂ19‡ÏÂ ı‡Ï ‰ˆeÁa] Ìk‰ È‡Ïk ¿»»»¿ƒ¿≈«∆∆¿»»»∆¿…
?[ÌÈÚÊ È‡Ïk eÒ‡20ÔÈeÓÁ Ìk‰ È‡ÏkL ÈtÓ »¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«∆∆¬ƒ

ÔÈeÒ‡ Ô‰ È‰  Ï‡OÈ ı‡a eÚÊ Ì‡L ,Ì‰≈∆ƒƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¬≈≈¬ƒ
‰‡‰a ÔÈeÒ‡ Ô‰L ÔÂÈÎÂ ,‰‡‰a21eÒ‡ ı‡a «¬»»¿≈»∆≈¬ƒ«¬»»»»∆»¿
.ı‡Ï ‰ˆeÁa ÔÚÊÏ¿»¿»¿»»»∆

שם.19) ה"ג.20)קידושין, פ "א למעלה ראה
פן 21) כלאים, כרמך תזרע  "לא ט ) כב , (דברים שנאמר

(קידושין  ודרשו הכרם". ותבואת וכו' הזרע  המלאה תקדש
קדש" יהיה "פן או אש", תוקד "פן - תקדש" "פן נו:)
זרעים  בכלאי  אבל ה"ו), אסורות מאכלות מהל' בפ "י  (וראה
כלאי שהוקשו ממה קטו.) (חולין למדו ועוד כן. נאמר לא
לא  שדך כלאים, תרביע  לא "בהמתך בהמה: לכלאי  זרעים
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=) ממנה היוצא בהמתך מה - יט ) יט , (ויקרא כלאים תזרע 
נאסרה  =שלא ) מותרת - כלאים) מהרבעת הנולד הולד

מותר". ממנה היוצא שדך אף  לקרבן), אלא

.‰ÔÈ„BÚ ÔÈ‡Â22ÔÈ˜BÚ Ï‡ ,ÌÈ‡ÏÎa ÈÎp‰ ÌÚ ¿≈¿ƒƒ«»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»¿ƒ
BnÚ23‰ÏÙz‰ ËÚÓÏ È„k ,24. ƒ¿≈¿«≈«ƒ¿»

פ "ב .22) כלאים ותוספתא ב . סג, זרה עבודה חופרין, אין
ולענין  הכרם, בכלאי  אותה שמפרש רבינו מדברי  ונראה
מסכת  סוף  וב 'ירושלמי ' ה"ג. פ "א למעלה ראה זרעים כלאי 
הגוי עם עושין "אין אמרו: שם) למעלה (הובא ערלה
אבל  זרעים, בכלאי  בין הכרם בכלאי  בין בארץ , בכלאים
בכלאים", עמהן עושין וכו' ישראל בארץ  המובלעות עיירות
רדב "ז. ועי ' לארץ , בחוצה ולא בארץ  אלא אסרו שלא הרי 

רוצה 23) שהוא ואף ֿעלֿפי  לאיבוד. להשליכם הכלאים את
שכר  ויקבל הוא שיעקרם עד מאליהם יעקרו שלא  בקיומו,
שם). ורש"י  סד. זרה (עבודה חכמים החמירו לא -

עין.24) למראית המגונה הדבר

.Â‰‡ez ÈÈÓ ‡l‡ Ìk‰ È‡Ïk ÌeMÓ eq‡ ÔÈ‡≈ƒƒƒ¿≈«∆∆∆»ƒ≈¿»
˙B˜È ÈÈÓe25ÌÈÚÊ ÈÈÓ ‡L Ï‡ ;„Ïa26zÓ  ƒ≈¿»ƒ¿«¬»¿»ƒ≈¿»ƒÀ»

ÌÚÊÏ27˙BÏÈ‡ ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,ÌÎa28. ¿»¿»¿∆∆¿≈»ƒ«¿»ƒ»

וג'.25) ה"א למעלה ֿ 26)ראה (כסף  נאכלים שאינם
ה"ג). למעלה וראה "וכל 27)משנה, ה"ח : פ "ה כלאים

נאכלים  שאינם זרעים והיינו בכרם". כלאים אינן זרעים מיני 
- הנאכלים זרעים אבל מדרבנן, אפילו כלאים שאינם

שם. למעלה ראה מדרבנן. כלאים 28)אסורים לך שאין
ה"ו). פ "א (למעלה בלבד הרכבה אלא באילנות

.ÊB‡ ÌÈÙb‰ „ˆa ‰‡ez B‡ ˙B˜È ÚÊÏ eÒ‡»ƒ¿…«¿»¿»¿««¿»ƒ
‰‡ez B‡ ˜i‰ „ˆa ÔÙb ÚhÏ29Û‡ ,Ôk ‰OÚ Ì‡Â . ƒ«∆∆¿««»»¿»¿ƒ»»≈«

‰˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ30Lc˜ ‰Ê È‰ 31eÒ‡Â , «ƒ∆≈∆¬≈∆ƒ≈¿∆∆¿
‰‡‰a Ì‰ÈL32ÌÈÙb‰ B‡ ‰‡ez‰ B‡ ˜i‰ ,33, ¿≈∆«¬»»«»»«¿»«¿»ƒ

Ô‰ÈL ˙‡ ÔÈÙBOÂ34Lc˜z Ôt :Ó‡pL ;35‰‡ÏÓ‰ ¿¿ƒ∆¿≈∆∆∆¡«∆ƒ¿««¿≈»
f‰‰‡ez ÏL Lw‰ elÙ‡Â .Ú36ÏL ÌÈˆÚ‰Â «∆««¬ƒ««∆¿»¿»≈ƒ∆

ÌÈÙb37‡ÏÂ .Ì˙B‡ ÔÈÙBOÂ ‰‡‰a ÔÈeÒ‡  el‡‰ ¿»ƒ»≈¬ƒ«¬»»¿¿ƒ»¿…
ez Ô‰a ˜ÈqÈ38˙Úa Ì‰a ÏMÈ ‡ÏÂ ÌÈÈÎÂ «ƒ»∆«¿ƒ«ƒ¿…¿«≈»∆¿≈

.Ô˙ÙO¿≈»»

ה"א.29) פ "ז להלן המבואר כשיעור להרחיק  וצריך
ושעורה 30) חיטה שיזרע  עד הכרם כלאי  משום לוקה שאינו

ובכל  ה"ב ), (למעלה יאשיה רבי  כדעת יד, במפולת וחרצן
(כסף ֿמשנה  התורה מן שהוא אומרים ויש יש. איסור זאת
אסורות  מאכלות מהל' פ "י  לחםֿמשנה ועי ' פ "ח . סוף  להלן

ובוודאי31)ה"ו). כלאים, במסכת משניות בכמה הוא כן
ונראה  (כסף ֿמשנה). אלו משניות על חולק  יאשיה רבי  אין
בצד  ירק  או תבואה של אחד במין שגם רבינו, מדברי 
ראשית  פרק  בחולין הר"ן דעת כן ואין בהנאה, נאסר הגפנים

תזרע 32)הגז. אשר הזרע  המלאה תקדש פן "שנאמר
(הל' שניהם" ותאסור תתרחק  פן כלומר הכרם. ותבואת

שם). אסורות וכן 33)מאכלות "והגפנים". להיות צריך
ס "ג. רצו סי ' יו"ד בשו"ע  א.34)הוא לג, תמורה משנה,

אש".35) תוקד "פן נו:) (קידושין כו,36)ודרשו פסחים

יותץ ". - חדש הכרם, כלאי  של בקשין כו' שהסיקו "תנור ב :
מודלה 37) שהיתה גפן של "זמורה פ "ד: כלאים תוספתא

כולה  הגפן כל - אמה מאה היא אפילו תבואה, גבי  על
מ "ז), פ "ז (כלאים ר"ש ועיין ופירותיה". היא אסורה
אותם  אלא נאסרו שלא עיקרן) ד"ה (כה. פסחים ו'תוספות'

הכלאים. זריעת אחר שגדלו שם.38)עצים

.ÁÌi˜Ó‰ „Á‡Â ÚËBp‰ „Á‡39‰‡L ÔÂÈk , ∆»«≈«¿∆»«¿«≈≈»∆»»
ÌÈ‡Ïk40ÔÈ‡Â .Lc˜ ‰Ê È‰ ÌÁÈp‰Â BÓÎa eÁÓˆ ƒ¿«ƒ»¿¿«¿¿ƒƒ»¬≈∆ƒ≈¿≈

BlL BÈ‡L c Lc˜Ó Ì„‡41BÙb CkÒÓ‰ ,CÎÈÙÏ . »»¿«≈»»∆≈∆¿ƒ»«¿«≈«¿
BÙb Lc˜  BÁ ÏL B˙‡ez Èab ÏÚ42‡ÏÂ ««≈¿»∆¬≈ƒ≈«¿¿…

B˙‡ez ÏÚ BÁ ÔÙb CkÒ .‰‡ez‰ ‰Lc˜˙43 ƒ¿«¿»«¿»ƒ≈∆∆¬≈«¿»
BÁ ÔÙb CkÒ .BÁ ÔÙb Lc˜ ‡ÏÂ ‰‡ez Lcƒ̃≈¿»¿…ƒ≈∆∆¬≈ƒ≈∆∆¬≈
,‰Ê ÈtÓe .Ô‰Ó „Á‡ Lc˜ ‡Ï  BÁ ˙‡ez ÏÚ«¿«¬≈…ƒ≈∆»≈∆ƒ¿≈∆

BÓk ÚBf‰44Lc˜ ‡Ï  ˙ÈÚÈMa45. «≈««¿«¿ƒƒ…ƒ≈

הרי39) מקיים, או בכרם ירק  "הנוטע  : מ "ה פ "ה כלאים
מקדש. וכו'40)זה ואמר בכרם ירק  "הרואה מ "ו: שם

אסור". - מאתים הוסיף  אם אלקטנו, כרבי41)כשאחזור
פסק  ששמואל מ "דֿה, פ "ז כלאים במס ' שמעון ורבי  יוסי 
רבינו  בו וחזר (כסף ֿמשנה). א. פג, ביבמות כמותם הלכה
ולא  כר"י  הלכה שאין שם המשנה' ב 'פירוש שכתב  ממה
עיון. וצריך הכ"א, שחיטה מהל' בפ "ב  ועי ' כר"ש.

בשדה 42) חיטים לזרוע  מותר זרעים שבכלאי  [אף ֿעלֿפי 
תזרע  לא "שדך שנאמר חבירו, של שעורים שדה בצד שלו
- הט "ז) פ "ג (למעלה אחר של שדה ולא שדך כלאים",
הכרם  ותבואת שנאמר חבירו, כרם גם נתרבה הכרם בכלאי 
גם  הם כאן ה'ירושלמי ' דברי  זה, ולפי  שם). ('ירושלמי '
נאסר  לדבריהם גם ולפיכך שמעון, ורבי  יוסי  דרבי  אליבא
שאין  הסברא, מן הוא חבירו, תבואת נאסרה שלא ומה גפנו.
כן]. כתב  לא שם והרע "ב  שלו. שאינו דבר אוסר אדם

ה"ג.43) פ "ז שם רבי44)'ירושלמי ' דברי  - שם משנה,
שם  המשנה' ב 'פירוש שכתב  ממה רבינו בו וחזר עקיבא.

עקיבא. כרבי  הלכה ודוקא 45)שאין הפקר. שהכל
ורדב "ז). (ר"ש ונאסרו הפקר, אינם העצים אבל הפירות,

.ËÌÈ‡Ïk ‰‡B‰46‰Ê È‰  ÔÓi˜Â BÁ ÌÎa »∆ƒ¿«ƒ¿∆∆¬≈¿ƒ¿»¬≈∆
Ô˙È‰a eÒ‡ ‰‡B‰47el‡Â .Ô‰a ÔÈzÓ Ì„‡ ÏÎÂ , »∆»«¬»»»¿»»»À»ƒ»∆¿ƒ

BÓk ,Ì„‡ ÏÎÏ Ô˙B‡ Lc˜Ó ‰È‰  Ìk‰ ÏÚa ÔÓiƒ̃¿»«««∆∆»»¿«≈»¿»»»¿
.e‡aL∆≈«¿

שדה 46) ירקות שקיים הבית "בעל פ "ג: בתוספתא הוא כן
: (כלומר מקום מכל אחר אדם, לכל ואסור לו אסור בכרם,
לו  אסור בכרם, שדה ירקות שקיים השדה) בעל שאינו אחר

ראב "ד). ועי ' (רדב "ז, אדם" לכל ששוויה 47)ומותר
(רדב "ז). דאיסורא חתיכא אנפשיה

.ÈÒp‡‰48ÚfL49eÚwzL Ì‡ :BÁ ÌÎa ÌÈ‡Ïk »«»∆»«ƒ¿«ƒ¿∆∆¬≈ƒƒ¿«¿
ÌÈÏÚa‰50Lc˜ ‰Ê È‰  eL‡È˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «¿»ƒ««ƒ∆…ƒ¿»¬¬≈∆ƒ≈

‰Bz‰ ÔÓ51Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÚa‰ eÚwzL ‡Ï Ì‡Â ; ƒ«»¿ƒ…ƒ¿«¿«¿»ƒ««ƒ
ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡l‡ Lc˜Ó BÈ‡  eL‡È˙pL52. ∆ƒ¿»¬≈¿«≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

מ "ו.49)הגזלן.48) פ "ז לומר,50)כלאים רוצה
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אותו  לאנוס  הרוצה האנס  מפחד הכרם בעל משיתחבא
שם). המשנה' בעליה 51)('פירוש שם ונשתקע  הואיל

נתייאשו  שוודאי  האנס , של היא הרי  ממנה, הראשונה
שנשתקעו  מאחר התורה מן מועיל זה ויאוש ממנה, הבעלים

רבי52)ים.הבעל  "אמר ה"ד: שם ב 'ירושלמי ' הוא כן
נגזל? קרקע  ויש מדבריהם. איסורו הבעלים נשתקעו אחא,
יאוש  יש נגזל, קרקע  שאין אף ֿעלֿפי  לא: רבי  אמר
אינו  - נתייאשו ולא הבעלים נשתקעו לא ואם לקרקע ".

(כסף ֿמשנה). כלל אסור

.‡È‰˜ÚL Áe‰53˙B‡t54ÏÚ Ô˙B‡ ‰ÁlLÂ ÔÙb‰ »«∆»¿»…«∆∆¿ƒ¿»»«
„c‚È  ‰‡ez‰55„iÓ Ô˙B‡56‡ÏÂ Ò‡ BÚ‡ Ì‡Â . «¿»ƒ¿…»ƒ»¿ƒ≈¿…∆¿…

ÔÈzÓ el‡ È‰  Ô˜lÒ57.eLc˜˙ ‡ÏÂ ƒ¿»¬≈≈À»ƒ¿…ƒ¿«¿

מ "ז.53) תבואה 55)ענפים.54)שם בין גדר יעשה
הענפים  את יחתוך כלומר "יגדור", אחר: ונוסח  לגפנים.
וכן  מיד, יסירם כלומר, "יגרור", נוסח : ועוד (כסף ֿמשנה).

המשנה'. ב 'פירוש רבינו מאתים 56)כתב  יוסיפו שלא עד
ראה 57)ויתקדשו. ברצון, נעשה אם אלא נאסר שלא

הכ"א. להלן

.ÈÚfL Òp‡58Òp‡‰ ‡ˆiLk  Ìk‰59Úf‰ ˆ˜È «»∆»««∆∆¿∆≈≈»«»ƒ¿…«∆«
„iÓ60„ÚBÓ ÏL BlÁa elÙ‡Â ,61‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ƒ»«¬ƒ¿À∆≈¿ƒ…»»

ÔÎOa LÈÏL „Ú Ô‰Ï ÛÈÒBÈ  ÌÈÏÚBt62eL˜a . ¬ƒƒ»∆«¿ƒƒ¿»»ƒ¿
‰Ê È‰  ÌÈÏÚBt ‡ˆÓ ‡lL B‡ ÔkÓ ˙BÈ epnÓƒ∆≈ƒ≈∆…»»¬ƒ¬≈∆

ˆB˜Â ˙Áa LwÓ63Úf‰ ‡‰zL Ì‡Â .64„Ú ¿«≈¿««¿≈¿ƒƒ¿«»«∆««
ÚÈb‰LLc˜iL ˙BÚÏ65eÒ‡ÈÂ Lc˜È ‰Ê È‰  ∆ƒƒ«»»∆ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«¿≈»¿

.Ì‰ÈL¿≈∆

על 58) נאסר ולא הבעלים, נשתקעו בשלא ומדובר מ "ו. שם
האנס . לבעלים.59)ידי  הכרם יהא 60)והניח  שלא

(רא"ש). כלאים מועד 61)מקיים של בחולו "שהקצירה
צורך  וזהו המשנה'). ('פירוש מכריח " לצורך אלא אסורה,
אינו, ממש (מקיים כלאים כמקיים נראה יהא שלא מכריח 
המועד  בחול מלאכה איסור מחמת אלא אינה שמניעתו כיון

ישראל'). ו'תפארת ראשונה' 'משנה עד 62)– במשנה:
זהו  אם ששת, ורב  הונא רב  נחלקו וב 'ירושלמי ' שליש,
ופסק  הפירות, של שוויים שליש או הפועלים בשכר שליש
שהוא  שם, בפירושו רבינו וכתב  (כסף ֿמשנה). לקולא רבינו
ארבעה. להם יתן פשיטים, שלשה שכרם שאם מלגיו, שליש

 ֿ בבבא שליש,וראה עד מצוה הידור בענין - ב  ט , קמא
מלבר. או מלגיו שליש אם בזה הוא 63)שהסתפקו כן

המועד". לאחר אפילו והולך כדרכו "קוצר שם: במשנה
יט ).64) ס "ק  רצו סי ' ליו"ד בביאורו (הגר"א באונס  שלא
האנס .65) שיצא לאחר מאתים שהוסיף 

.‚È‰‡ez È˙ÓÈ‡Ó66˜È B‡67?ÔÈLc˜˙Ó ≈≈»«¿»»»ƒ¿«¿ƒ
eLÈLiMÓ68Ôl‰ ÏBÙk eOÚiMÓ  ÌÈÚ .69. ƒ∆«¿ƒ¬»ƒƒ∆≈»««»»

 Ìk‰ ˙‡e˙e ÚÊz L‡ Úf‰ ‰‡ÏÓ‰ :Ó‡pL∆∆¡««¿≈»«∆«¬∆ƒ¿»¿««»∆
‰Ê ÚfiL „Ú70‰Ê ‰È‰ÈÂ71‰‡ez72‰‡ez Ï‡ . «∆ƒ»«∆¿ƒ¿∆∆¿»¬»¿»

ÔÈ‡  Ôkˆ Ïk eÏLaL ÌÈÚÂ dkˆ Ïk ‰LiL∆»¿»»»¿»«¬»ƒ∆»¿»»¿»≈»
˙BLc˜˙Ó73‡e dkˆ Ïk ‰LiL ‰‡ez ?„ˆÈk] . ƒ¿«¿≈«¿»∆»¿»»»¿»»

ÚÊÂ Ôkˆ Ïk eÏLaL ÌÈÚ ÔÎÂ ,dÎB˙a ÔÙb ÚËÂ¿»«∆∆¿»¿≈¬»ƒ∆»¿»»¿»¿»«

eÒ‡ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Ôcˆa ˜È B‡ ‰‡ez74ÔÈ‡  ¿»»»¿ƒ»««ƒ∆∆»≈»
.[˙BLc˜˙Óƒ¿«¿

מ "ז.66) רבינו 67)שם ולמד "תבואה", רק  נאמר שם
לירק . וכן 68)מתבואה שלפנינו, הנוסח  לפי  שם הוא כן

משעת  =משמע  ) הזרע  "כתיב  א: כה, בפסחים הוא
הא  גידולין), שנוספו =משמע  ) המלאה וכתיב  השרשה),
- [מאתים] הוסיף  ובא זרוע  בהשרשה מעיקרו זרוע  כיצד?

לא". - [מאתים] הוסיף  לא שם.69)אין, כלאים,
הירק .70) או שתצמיח ,72)הענבים.71)התבואה היינו

גֿה. הלכות מעשר מהל' פ "ב  להלן במשנה,73)ראה
שאמר  מה הוא זה בכל "והטעם בפירושו: רבינו וכתב  שם.
תבואת  שם שיהיה וצריך הזרע , המלאה תקדש פן הכתוב 
ואם  ותוספת. גידול בענין כן כמו ושתהיה זרע , ומלאת כרם
ומלאת  כרם תבואת אז יקראו לא שלימותה, לתכלית הגיעה

וחיטים". ענבים אלא שם 74)זרע , ב 'ירושלמי ' הוא כן
משה'. ה'פני  פירוש לפי  ה"ה, סוף 

.„ÈÌk75‡l‡ Ôl‰ ÏBÙk ˙BÈ‰Ï ÂÈÚ eÚÈb‰ ‡lL ∆∆∆…ƒƒ¬»»ƒ¿««»»∆»
Òa Ô‰ ÔÈ„Ú76‰‡ez B‡ ˜È BÎB˙a ÚÊÂ , ¬«ƒ≈…∆¿»«¿»»¿»

eLÈL‰Â77Lc˜ ‡Ï ‰Ê È‰ 78,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒ¿ƒ¬≈∆…ƒ≈¿««ƒ≈
Úf‰ ÔÈÒB‡Â B˙B‡ ÔÈÒB˜79zÓ  Òa‰ Ï‡ ;80. ¿ƒ¿¿ƒ«∆«¬»«…∆À»

Úf‰ ˜Ú Ì‡Â81 Ôl‰ ÏBÙk ÌÈÚ‰ eOÚiL Ì„˜ ¿ƒ»««∆«…∆∆≈»»¬»ƒ««»»
‰È‰a zÓ ‰Ê È‰82Ôl‰ ÏBÙk eOÚ Ô˙ˆ˜Ó .83 ¬≈∆À»«¬»»ƒ¿»»«¬««»»

‡lL ˙‡Â ,eLc˜˙  eOÚpL ˙‡ :eOÚ ‡Ï Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»…«¬≈∆«¬ƒ¿«¿¿≈∆…
.ÔÈzÓ  eOÚ«¬À»ƒ

ב .75) טו, ומנחות פ "ד, סוף  [ואף ֿעלֿפי76)תוספתא
הלבן" פול הוא גרוע  הוא בוסר "הוא לו:) (ברכות שאמרו
פ "ד  בשביעית שאמרו כמו לכן, קודם גם בוסר נקרא -
הבאיש  בשדה, פתו בו אוכל - מים משהביא "הבוסר מ "ח :
חייבין  שבוע , שני  בשאר בו כיוצא וכן ביתו. לתוך כונס  -
שלהם  החרצן "משיראה היינו - והבאיש במעשרות",
הרי שיגרעו", "עד והיינו ה"ה), שם מעשר (הל' בחוץ "
שם): (ברכות שאמרו ומה בוסר. נקראים שיגרעו לפני  שגם
שם: שביעית למשנה הכוונה גרוע ", הוא בוסר "הוא
הלבן. פול הוא גרוע  הוא שאז וכו'". הבאיש . . . "הבוסר

כא]. ס "ק  שם הגר"א ביאור אף ֿעלֿפי77)ועי ' כלומר,
לא 78)שהשרישו. התורה מן בהנאה נאסר לא כלומר,

הגפנים. ולא להלן.79)התבואה ראה בהנאה, גם
בתוספתא 80) הוא וכן להלן), וראה (ראב "ד, בהנאה אף 

(כלומר, ומקדשין אסורין אלו הרי  שהשרישו "גפנים שם:
בהנאה  התבואה ומקדשין באכילה, עצמם הן אסורין
עצמן) הן בהנאה ליאסר = ) מתקדשין אין אבל מדרבנן),
שם  אליהו' וב 'שנות ברדב "ז וראה הלבן". כפול שייעשו עד
טו, ממנחות רבינו דברי  שמקור שם, ליו"ד הגר"א ובביאור

מותר",81)ב . "והבוסר שאמר הקודמים דבריו פירוש זהו
מותרים  הלבן, כפול הענבים שיעשו קודם הזרע  עקר שאם
שם). הגר"א וביאור כסף ֿמשנה (וראה בהנאה הגפנים

כנ"ל.82) הגפנים, שם.83)כלומר תוספתא,

.ÂË‰‡ez Ôcˆa ÚÊÂ Ôl‰ ÏBÙk eOÚpL ÌÈÚ¬»ƒ∆«¬««»»¿»«¿ƒ»¿»
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‰Ê È‰  LÈLiL Ì„˜ Úf‰ ËwÏÂ ,˙B˜È ÈÈÓ B‡ƒ≈¿»¿ƒ≈«∆«…∆∆«¿ƒ¬≈∆
zÓ84‰‡‰a85.eÒ‡  LÈL‰ Ì‡Â . À»«¬»»¿ƒƒ¿ƒ»

(84- מתקדשת תבואה "מאימתי  מ "ז: פ "ז כלאים
הי "ג). למעלה (הובאה שבאכילה 85)משתשריש" נראה

 ֿ כסף  ועי ' באכילה, גם ומתיר חולק  (והראב "ד מיד נאסר
"מאימתי שם המשנה מלשון רבינו, דברי  [ומקור משנה).
נאמר  לא שהרי  הנראה, איסור (משמע  מתקדשת תבואה
אין  אכילה איסור שלענין נראה, משתשריש". - "נאסרת")

רדב "ז]. ועי ' בהשרשה, צורך

.ÊËeLiL ÔÙb86LÈzL C„k ,eÏÙÂ dlL ÔÈÏÚ‰ ∆∆∆»¿∆»ƒ∆»¿»¿¿∆∆∆ƒ«
w‰ ÈÓÈa ÔÙb‰87;‰‡ez B‡ ˜È dcˆa ÚÊÏ eÒ‡  «∆∆ƒ≈«…»ƒ¿…«¿ƒ»»»¿»

˜ ‡Ï  ÚÊ Ì‡ÂLc88BÈ‡L ıÈˆÚa ÚBf‰ ÔÎÂ . ¿ƒ»«…ƒ≈¿≈«≈«¿»ƒ∆≈
e˜89Ìka Ápn‰90Lc˜ ‡Ï 91˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe , »«À»«∆∆…ƒ≈«ƒ««

˙ecÓ92e˜ ıÈˆÚ Ï‡ .93ı‡k ‡e‰ È‰ 94. «¿¬»»ƒ»¬≈»»∆

שלה 86) העלים שנפלו שם: רבינו ופירש מ "ב . שם
לגפנים. יקרה כאשר החורף  שם.87)בתחילת כתב  כן

(כסף ֿמשנה). בצדה לזרוע  מותר - לגמרי  יבשה ואם
שמעון.89)שם.88) כרבי  ולא כרבנן מ "ח , שם
מרדות,90) מכת אותו מכין אין באויר רק  היה שאם [כנראה

ראה  מדאורייתא, איסור אין זה, באופן נקוב  בעציץ  שהרי 
כג]. הלכה משמע 91)להלן וכן מדרבנן, לזרוע  אסור אבל

שמותר  ולא מקדש" "ואינו אלא אמרו שלא המשנה מלשון
חכמים  שאסורהו כתב  שלא ומכיון (כסף ֿמשנה). לזרוע 
שם. להלן וראה באכילה, בדיעבד שמותר נראה באכילה,

כלאי92) לענין רבינו כתב  וכן חכמים. דברי  על העובר ככל
ה"ב ). פ "א (למעלה קטן.93)זרעים שורש בו שיצא כדי 

שם. למעלה למעלה 94)ראה ראה בכרם. מונח  הוא אם
שם.

.ÊÈÌka BÚ ‰È‰95e‡ˆiL B‡ ,ÌÈÚÊ epnÓ eÏÙÂ »»≈«∆∆¿»¿ƒ∆¿»ƒ∆»¿
ÌÈÏf‰ ÌÚ96ÌÈn‰ ÌÚ B‡97B‡ ÚBÊ ‰È‰L B‡ , ƒ«¿»ƒƒ««ƒ∆»»≈«

‰BÊ98ÔÏ ‰„Oa99eÏÙÂ ÂÈBÁ‡Ï Áe‰ ezÚÒÂ ∆ƒ¿≈»»¿≈¬«»««¬»¿»¿
:Ó‡pL ;Lc˜˙ ‡Ï ‰Ê È‰  eÁÓˆÂ ,Ìka ÌÈÚf‰«¿»ƒ«∆∆¿»¿¬≈∆…ƒ¿«≈∆∆¡«

ÚÊ ‡Ï ‰ÊÂ  ÚÊz L‡100˜ÚÏ iÁÂ .101;‰‡iLk ¬∆ƒ¿»¿∆…»«¿«»«¬…¿∆ƒ¿∆
Lc˜ ‰Ê È‰  ÔÓi˜ Ì‡Â102ÂÈÙÏ Áe‰ ezÚÒ . ¿ƒƒ¿»¬≈∆ƒ≈≈¬«»«¿»»

ÌÈÚf‰ ‰‡BÂ103.ÚBÊk ‰Ê È‰  ÌkÏ eÏÙpL ¿∆«¿»ƒ∆»¿«∆∆¬≈∆¿≈«
Ì‡ ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂÌÎÙ‰È  ÌÈOÚ‰ eÁÓˆ ¿≈««¬∆ƒ»¿»¬»ƒ««¿≈

Ô‡ˆÓ Ì‡Â .Bi„Â ‰LÁÓa104È‡ eOÚpL105 ¿«¬≈»¿«¿ƒ¿»»∆«¬»ƒ
eÒ‡ Ïk‰L ,B˙ÈÁL‰Ï È„k È‡ B˙B‡ ıtÈ¿«≈»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆«…»

‰‡‰a106BÊ È‰  Ô‚c ˙ÈOÚpL d‡ˆÓ Ì‡Â . «¬»»¿ƒ¿»»∆«¬≈»»¬≈
ÛOz107eÙOÈ el‡ È‰  ÔÓi˜Â Ô˙B‡ ‰‡ Ì‡Â . ƒ»≈¿ƒ»»»¿ƒ¿»¬≈≈ƒ»¿

ÌÈÙb‰ ÌÚ108.Ô‰Ï ˙BÎeÓq‰ ƒ«¿»ƒ«¿»∆

מ "ז.95) פ "ה כרמו.96)שם כשפותח 97)כשמזבל
הכרם. להשקות המים אלא 98)אמת נזכר לא שם

נזכר  ט ) כב , (דברים כי ֿתצא פ ' ב 'ספרי ' אבל "זורה",
זרע .99)"הזורע ". או שם.100)תבואה 'ספרי '

בכרם.101) כלאים מקיים יהיה המקיים 102)שלא שאף 
ה"ח ). (למעלה אוסרם בכרם, שם.103)כלאים משנה,

ראה.104) לא שלא 105)ומקודם אלא הזרע  בא שכבר
שם). (ר"ש שליש יוחנן 106)הביא רבי  וכדעת התבן. גם

בפירושו, שכתב  ממה כאן בו (וחזר ה"ו שם ב 'ירושלמי '
ולא  "ינפץ " שאמרו ומה לקיש). ריש כדעת מותר שהתבן
המשנה  עלֿפי  ב 'ירושלמי ' אמרו כדלהלן, "תשרף ", אמרו
זמן  וכל ישרוף " לשרוף , שדרכו "את לג:) (תמורה

לשריפה. ראויה אינה - לחה כלאי107)שהתבואה כדין
ה  (למעלה בשריפה שהם מיד הכרם, נאסרת [והיא "ז).

א: כה, בפסחים שאמרו כמו הי "ג) (למעלה כשתשריש
- מקודם שנזרעו הגפנים אבל בהשרשה". - מעיקרו "זרוע 
בפסחים  כמבואר מאתיים, הוסיפו אם אלא אסורים אינם

כג]. הלכה להלן וראה הגפנים 108)שם, הוסיפו [אם
כנ"ל]. מאתים,

.ÁÈÌÎa ‰‡B‰109Ì„‡ Èa Cc ÔÈ‡L OÚ »∆¿∆∆≈∆∆≈∆∆¿≈»»
B‡ ‰Ó‰Ï BÓei˜a ‰ˆB ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÚÊÏ¿»¿««ƒ∆∆¿ƒƒ¿≈»
e‰BÓkL c Ìi˜iL „Ú ,Lc˜ ‡Ï ‰Ê È‰  ‰‡eÙÏƒ¿»¬≈∆…ƒ≈«∆¿«≈»»∆»
ÌÈˆB˜ Ìi˜Ó‰ ?„ˆÈk .ÌB˜Ó B˙B‡a ÌÚ‰  ÔÈÓi˜Ó¿«¿ƒ…»»¿»≈««¿«≈ƒ

Úa ÌÎa110‰Ê È‰  Ì‰ÈlÓ‚Ï ÌÈˆBw ÌÈˆBL , ¿∆∆«¬»∆ƒ«ƒƒ¿«≈∆¬≈∆
Lc˜111. ƒ≈

אליעזר.109) כרבי  ולא כחכמים מ "ח , "שכן 110)שם
קמד:). (שבת בכרם" קוצים מקיימים בערביא

למעלה 111) (ראה ירק  ממין הם שקוצים לומר [וצריך
למעלה  ראה מקדש, אינו הרי  גינה מזרעוני  הוא שאם ה"א),

יט ]. הלכה ולהלן ו, והלכה ה"ג

.ËÈÒe‡‰112ÒBÒÈw‰Â113CÏn‰ ˙pLBLÂ114‡Le »≈¿«ƒ¿«««∆∆¿»
ÌÈÚÊ ÈÈÓ115Ìka ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ 116ÒBapw‰ .117 ƒ≈¿»ƒ≈»ƒ¿«ƒ«∆∆«««

Òw‰Â118ÔÙb ÓˆÂ119˙B˜È ÈÈÓ ‡Lk Ô‰ È‰  ¿«ƒ¿≈¿∆∆∆∆¬≈≈ƒ¿»ƒ≈¿»
ÌÈ‡L„ ÈÈÓ Ïk ÔÎÂ .Ìka ÌÈLc˜Óe120ÔÈÏBÚL ¿«¿ƒ«∆∆¿≈»ƒ≈¿»ƒ∆ƒ

ÏBÙe .Ìka ÔÈLc˜Ó Ô‰ È‰  ‰„Oa Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆«»∆¬≈≈¿«¿ƒ«∆∆
Èˆn‰121Lc˜Ó BÈ‡Â ‡e‰ ÌÈÚÊ ÔÈÓ 122. «ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¿«≈
ÌÈw‰123„e‰Â124ÔÈ„Ë‡‰Â125ÔÈ‡Â Ô‰ ÔÏÈ‡ ÈÈÓ  «»ƒ¿«∆∆¿»¬»ƒƒ≈ƒ»≈¿≈»

.Ìka ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ«∆∆

סוסנבר 112) ערב  בלשון שקורים עשב  "והוא שם, משנה
המשנה). (פירוש מינטא" ובלע "ז העלין, רחב  ונענע ,

(שם).113) קוריולה ובלע "ז ללבב , נקרא 114)בערבי 
(שם). רושילא ובלע "ז נעמן, אל שם.115)שקיאק  משנה,

וה"ו.116) ה"ג למעלה כרבי117)ראה ולא כחכמים שם,
גרס  לא מוגה שבספר כתב  משנה' וה'כסף  טרפון.
כמבואר  ולוף  קנבוס  הוא כלאים עיקר שהרי  "הקנבוס ",
נראה  המשנה, בפירוש רבינו מדברי  אבל בה"ג. למעלה
- קנבוס  פירש: מ "ה בפ "ב  שהרי  הן, קנבוס  מיני  ששני 
קנב , נקרא "הקנבוס  כתב : מ "ח  ובפ "ה כרויא, ערבי  בלשון

קנבוש". (בראשית 118)ובלע "ז בתורה האמור דרדר הוא
עלֿידי ונאכל (רע "ב ). לך" תצמיח  ודרדר "וקוץ  יח ) ג,

שם). ורש"י  לד. (ביצה ערב 119)תיקון בלשון נקרא
צמר  אף  אומר, מאיר "רבי  שנינו: מ "ב  פ "ז בכלאים קוטון,
משמע  שם ב 'ירושלמי ' אולם מקדש", ואינו אסור גפן
בכרם, מקדש גפן שצמר וסוברים עליו, חולקים שחכמים
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ד"ה  ה"ב  שם הפנים' 'מראה (ראה כמותם רבינו ופסק 
ב 'ירושלמי '120)אמר). להגיה צריך (וכן פ "ג תוספתא

משה'). ב 'פני  ראה ה"ז, פ "ה שם 121)שם בתוספתא
כלאים  הן הרי  זרעים מיני  המצרי  "ופול להיפך: מפורש
אחרת  נוסחא היתה רבינו שלפני  ונראה רדב "ז). (עי ' בכרם"

שם. כפשוטה' ב 'תוספתא ראה [מכאן 122)בתוספתא,
אסורים  הנאכלים שזרעים ה"ג למעלה שכתב  שמה נראה,
אין  - משנה') ה'כסף  בשם שם שכתבנו מה (ראה מדבריהם
פול  גם שהרי  מקדש, אינו אבל זריעה, איסור אלא זה

הנאכלים]. מהזרעים הוא ויש 123)המצרי  שם, תוספתא
אמרו  - ב  לד, שבעירובין ואף ֿעלֿפי  לבהמה. מאכל בהם
שכל  התוספתא, על רבינו סמך - כירק  דינם רכים ,שקנים
ראה  כלאים, לגבי  אילן זה הרי  מעיקרו, עלים מוציא שאינו

(רדב "ז). הסמוכה בהלכה שושנת 124)להלן זה אין
ב 'תוספתא  וראה (רדב "ז). זרעים ממין שהיא (לעיל), המלך

-125)כפשוטה'. פירותיו על ברכה ולענין האטד. עץ 
ס "ב . רג סי ' או"ח  בשו"ע  ראה

.ÎÏÚ ‡ÈˆBn‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰ÊBwÚÓ ÔÈ126‰Ê È‰  ∆«¿»»«ƒ»ƒ≈ƒ»¬≈∆
ÛÏv‰Â .ÔÏÈ‡ ‰Ê È‰  ÔÈÏÚ ‡ÈˆBÓ BÈ‡L ÏÎÂ ,˜È»»¿…∆≈ƒ»ƒ¬≈∆ƒ»¿«»»

c ÏÎÏ ÔÏÈ‡ 127. ƒ»¿»»»

שם.126) ו'ירושלמי ' תוספתא שרשיו. כדעת 127)מן
שני מעשר מהל' פ "א להלן וראה לו.) (ברכות הלל בית

ה"ז.

.‡ÎÌÎa ˜È ‰‡B‰128BÏ ÚÈb‡Lk :Ó‡Â129 »∆»»¿∆∆¿»«¿∆«ƒ«
zÓ  epËwÏ‡130ÂÈÏÚÓ ÚÂ BÏ ÚÈb‰ .131:Ó‡Â ¬«¿∆À»ƒƒ«¿»«≈»»¿»«

„Á‡ ÛÈÒB‰L „Ú ‰‰L Ì‡ ,epËwÏ‡ BÏ ÊÁ‡Lk¿∆∆¡…¬«¿∆ƒ»»«∆ƒ∆»
.Lc˜ ‰Ê È‰  ÌÈ˙‡nÓƒ»«ƒ¬≈∆ƒ≈

מ "ו.128) פ "ה אותו 129)כלאים מללקוט  נתייאש ולא
נאסר 130)ולעקרו. ולא כלאים", כרמך תזרע  "לא שנאמר

ד"ה  ב : בבאֿבתרא ('תוספות' ברצונו שהיא זריעה כמו אלא
יז. הלכה למעלה וראה מללקטו 131)נתייאש). ונתייאש

בכרם. כלאים מקיים הוא הרי  הראשונה, בהזדמנות

.ÎÔÈÚLÓ „ˆÈÎÂ132CzÁ Ì‡ ,ÔÈ‡B ?‰Ê eÚL ¿≈«¿«¬ƒƒ∆ƒƒ∆¿«
ÔÓÊ ‰nÎa ,ı‡‰ ÔÓ ‰Ê ‰‡ez ÔÈÓ B‡ ‰Ê ˜È»»∆ƒ¿»∆ƒ»»∆¿«»¿«
‰ÁÏ Ba ‡Mz ‡lL „Ú LÈiL EÓˆÚa Úb‰ .LÈÈƒ«««¿«¿¿∆ƒ««∆…ƒ»≈≈»
ÈˆÁ BÏ ÚÈb‰MÓ ı‡a ‰‰zL Ì‡ ,‰ÚL ‰‡Óa¿≈»»»ƒƒ¿«»»»∆ƒ∆ƒƒ«¬ƒ
˙BÁt ‰‰L Ì‡Â ;Ò‡Ï ÌÈ˙‡Óa ÛÈÒB‰ È‰  ‰ÚL»»¬≈ƒ¿»«ƒ∆¡…¿ƒ»»»

.zÓ  ‰ÚL ÈˆÁÓ≈¬ƒ»»À»

המשנה.132) בפירוש כתב  וכן ה"ה. שם ה'ירושלמי ' לפי 

.‚Îe˜ ıÈˆÚa ÚÏ eÒ‡133CB˙a ˜È Ba ÚefL »«¬…¿»ƒ»∆»«»»¿
ı‡a ÌL ‰‰zLÂ ÔÙb‰ ˙Áz BÁÈp‰ Ì‡Â .Ìk‰«∆∆¿ƒƒƒ«««∆∆¿ƒ¿«»»»»∆

.Lc˜ ‰Ê È‰  ÌÈ˙‡nÓ „Á‡ ÛÈÒB‰Ï È„k¿≈¿ƒ∆»ƒ»«ƒ¬≈∆ƒ≈

תוך 133) הכרם, באויר אתו ועובר בידו מחזיקו כלומר,
והנה  ה"ב . פ "ז כלאים 'ירושלמי ' ראה טפחים, עשרה
הוסיף  אם בכרם, נקוב  עציץ  "המעביר מ "ח ): (שם במשנה
הגפן". תחת שיניחנו עד מתקדש אין אבל אסור, מאתים

הוסיף  אם "ושאמר רבינו: כתב  שם, המשנה ובפירוש
תנ  על - אסור (היינו במאתים בגמרא אותו וזכרו אי ,

ובלבד  שאמרו והוא כפשוטה') 'תוספתא – הנ"ל התוספתא
"אסור" מפרש שרבינו הרי  הגפן". תחת שיניחהו
אין  "אבל בתוספתא שאמרו ומה "קידש", כמו שבמשנתנו,
מה  כלומר אמורים", דברים "במה כמו הוא מתקדש",
תחת  במניחו אלא אינו "מתקדש", היינו: "אסור", שאמרת
איסור  ומקור בדיעבד. נאסר אינו - באויר מעביר אבל הגפן,
שאויר  (שם) ב 'ירושלמי ' שאמרו ממה הוא לכתחילה, זריעה
אינו  כלומר מקדש, ואינו לזרוע , אסור כלומר אסור, הגפן
דעת  היא כן ואמנם ה"ה. פ "ו להלן רבינו והביאו נאסר,
ראה  תלוש, הוא הרי  באויר מונח  שאם שבת, לענין גם רבינו
בשבת  ו'תוספות' רש"י  כדעת ולא ה"ד. שבת מהל' פ "ח 

כמחובר. דינו התורה שמן והניחו, ד"ה - ב  פא,

.„ÎÌÎa BÚËpL Ïˆa134Ìk‰ ˜Ú Ck Á‡Â ,135, »»∆¿»¿∆∆¿««»∆¡««∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÚeËp‰ wÚ‰ ÔÓ ÌÈÏˆa eÁÓˆ Ck Á‡Â¿««»»¿¿»ƒƒ»ƒ»«»«««ƒ

ÌÈ˙‡Óa BwÚ ÏÚ ÌÈÏecb‰ eaL136B˙B‡ È‰  ∆««ƒƒ«ƒ»¿»«ƒ¬≈
Beq‡a wÚ‰137ÔÈÏÚÓ z‰ ÈÏecb ÔÈ‡L ;138˙‡ »ƒ»¿ƒ∆≈ƒ≈∆≈«¬ƒ∆

.eÒ‡‰ wÚ‰»ƒ»»»

ב .134) נז, הגידולים 135)נדרים גם נעקר, לא  שאם
איסור. גידולי  הם אחרֿכך כלומר,136)שצמחו

ואחד  מאתים והיינו העיקר, כנגד מאתים הם הגידולים
בהם. בטלים הכרם שהגידולים 137)שכלאי  משמע 

כתב  שם בנדרים הר"ן אבל מותרים. אחרֿכך שצמחו
כמוהו. הם הרי  יוצאין, הם העיקר שמן כיון שהגידולים

מהל'138) ובפ "ד הט "ז, שני  מעשר מהל' פ "י  להלן ראה
הכ"א. ויובל שמיטה

ה'תשע"ט  תשרי י"ג ש "ק יום 

   1 
כמה 1) ודין המקיימו. או בכרם תבואה או ירק  הזורע  יבאר

ליטע  ונמלך תבואה או ירק  שדהו שהיה מי  יקדש. גפנים
תחת  והזורע  בארץ  הגפן את המבריך איפכא. או גפנים בה

לאילן. מאילן זמורה המותח  האפיפירות. מותר

.‡„Ú BÓi˜Ó‰ B‡ ,ÌÎa ‰‡ez B‡ ˜È ÚBf‰«≈«»»¿»¿∆∆«¿«¿«
ÌÈ˙‡Óa ÛÈÒB‰L2ÌÈÙb‰ ÔÓ Lc˜Ó ‰Ê È‰  ∆ƒ¿»«ƒ¬≈∆¿«≈ƒ«¿»ƒ

‰n‡ ‰OÚ LL ÂÈ˙BÈqL3˙Bl‚Ú .Áe ÏÎÏ4‡ÏÂ ∆¿ƒ»≈∆¿≈«»¿»«¬À¿…
ÌÈLÏLe ÌÈzL BaÁL ÏebÚ‰ Ïk ÔÈ‡BÂ .˙BÚaÓ¿À»¿ƒ»»ƒ∆»¿¿«ƒ¿ƒ

˜È ‡ÏÓ Blk ‡e‰ el‡k ‰n‡5‰È‰zL ÔÙb ÏÎÂ , «»¿ƒÀ»≈»»¿»∆∆∆ƒ¿∆
ıeÁL ÏÎÂ ,˜i‰ ÌÚ ‰Lc˜˙  ‰Ê ÏebÚ CB˙a¿ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ«»»¿…∆

.˙BLc˜˙Ó ÔÈ‡  ÏebÚÏ»ƒ≈»ƒ¿«¿

שנזרעו 2) התבואה, או הירק  אבל מקודם, שהיה בכרם
בהשרשה. מיד נאסרו - באיסור פי3)עכשיו על אף 

שתי אלא מקדש אינו לכרם סמוך תבואה או ירק  שהזורע 
בזורע  - הימנה שלפנים והשורה הסמוכה השורה שורות:
של  דין לו ונתנו החמירו, לה, סביב  וגפנים הכרם בתוך

אמה. עשרה בשש שדינו הכרם י "ב 4)קרחת בפרק  וראה
אותן  חושבים שבת שלעניין יח , הלכה שבת מהלכות
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אמה, חומשי  ושלושה אמה של הוספה שם ויש מרובעות,
חומשין  ושני  אמה - ברבוע  אמה ש"כל הכלל כפי 

"שתהא 5)באלכסון". בירושלמי  אלו דברים מקור
ירק ". עגולה האמצעית

.ÏebÚ‰ È˙ÙO ÔÈa ‰È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈ƒ¿≈»ƒ
‰f‰6Úa‡ ÏÚ ˙BÈ BÏ ‰ˆeÁL ÌÈÙb‰ ˙BeL ÔÈe «∆≈«¿»ƒ∆»≈««¿«

˙BÓˆÓˆÓ ˙Bn‡ Úa‡ Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;˙Bn‡«¬»ƒ»»≈≈∆«¿««¿À¿»
‰eMÏ ÚÈb‰ el‡k ÏebÚ‰ ˙‡ ÔÈ‡B  ˙BÁt B‡»ƒ∆»ƒ¿ƒƒƒ««»

BÏ ‰ÎeÓq‰7;‰n‡ ÌÈÚa‡ ÏebÚ‰ Á el‡Îe , «¿»¿ƒ…«»ƒ«¿»ƒ«»
ÌÈÚa‡ ÏL ‰Ê ÏebÚ CB˙a ÏtzL ÔÙb Ïk ,ÔÈ‡BÂ¿ƒ»∆∆∆ƒ…¿ƒ∆∆«¿»ƒ

.˙Lc˜˙Ó ‡È‰ È‰  ‰n‡«»¬≈ƒƒ¿«∆∆

על 6) ושתיים שלושים שמידתו הנ"ל, לעיגול חוץ  כלומר,
ושתיים. שם 7)שלושים שנאמר ממה רבינו זאת למד

ארבעים  מקדש הרי  מקיים או בכרם ירק  "הנוטע  במשנה:
ארבע  ארבע  על נטועות שהיו בזמן אימתי , גפנים. וחמישה
אמות  חמש חמש על נטועות וכשהן חמש". חמש על או
שגם  הכריע  זה ומתוך גפנים. ושבע  שלושים אלא שם אין
אמות  ארבע  אלא רחוקות אינן אם לעיגול, שחוץ  הגפנים

נאסרות. הן בלבד,

.‚CBz Ìi˜Ó B‡ ÚBÊa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿«≈
‰Ê È‰  BÏ CeÓÒÂ ÌkÏ ıeÁ ÚBf‰ Ï‡ ;Ìk‰«∆∆¬»«≈««∆∆¿»¬≈∆

˙BeL ÈzL Lc˜Ó8C‡a ÚfÏ ˙BÎeÓq‰ ÌÈÙb ÏL ¿«≈¿≈∆¿»ƒ«¿«∆«¿…∆
ÔÓ Lc˜˙Óe ,ÚfÏ ıeÁ ˙Bn‡ Úa‡ ˙ÈÂ ,Úf‰ Ïk»«∆«¿»≈«¿«««∆«ƒ¿«≈ƒ
.Ìk ÏL ‰eM‰ Ïk C‡a ˙Bn‡ Úa‡ Á Úf‰«∆«…««¿««¿…∆»«»∆∆∆
Úf‰ ÔÓ Lc˜Ó BÈ‡  ˙È„ÈÁÈ ÔÙb „ˆa ÚÊ Ì‡Â¿ƒ»«¿«∆∆¿ƒƒ≈¿«≈ƒ«∆«

.Áe ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡∆»ƒ»¿»ƒ¿»«

הלל.8) בית כדעת

.„ÌÈÚf‰ ˙‡ ˙Lc˜Ó dÈ‡  ÁÙhÓ ˙BÁt ‰cÏÈ9. «¿»»ƒ∆«≈»¿«∆∆∆«¿»ƒ
˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««

Ê ‰‡ˆBÈ10‰Ê È‰  Ôk Ìk‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; ¿»»»¬»ƒ»»»«∆∆≈¬≈∆
Lc˜Ó11. ¿«≈

שאינם 9) זרעים מיני  בשאר שהמדובר פירש, (שם) רש"י 
גזרו  לא מטפח  פחותים וכשהגפנים מדרבנן אלא אסורים
אסור  - התורה מן אסורים שהם ולוף  בקנבוס  אבל חכמים.
דעת  היא כן קורקוס , ר"י  ולדעת מטפח , פחות בילדה גם
הזרעים". את מקדשת הגמרא:"אינה לשון שהעתיק  רבינו
בין  חילק  לא שרבינו שכיוון כתבו, והרדב "ז משנה והכסף 
מן  אסורים שהם ולוף , קנבוס  שאפילו נראה לזרעים, זרעים
מטפח . פחות ילדה ידי  על מתקדשים אינם התורה,

עוד 10) אמר שם) (סוטה בגמרא [והנה קטן. ככרם שדינם
כל  בערלה חייבת מטפח  פחותה "ילדה יעקב : בן אליעזר ר'
זנב " יוצאה ואחת שתיים כנגד שתיים מילי  והני  כו' שנותיה
"ילדה  יט : הלכה שני  מעשר מהלכות י  בפרק  רבינו וכתב 
כלאים  בהלכות שכאן ומכיון בערלה", חייבת מטפח  פחותה
וכו'", שתיים כנגד בשתיים או אחת "בנטיעה רבינו כתב  לא
על  אף  ככרם, דינה אין מטפח  פחותה שילדה מדבריו נראה
יחידית  גפן מדין אבל בכרם, אילנות שיעור בה שיש פי 

זורע  כדין לפחות, טפחים שישה להרחיק  ויש יוצאה, אינה
הגפן]. יד ככרם.11)על הוא נחשב  שאז

.‰ Ìk ‰ÈeOÚ ‰BzÁz‰ :BÊ b ÏÚ BÊ ˙Bp‚ ÈzL¿≈«««««¿»¬»∆∆
‰OÚ ÈÂ‡Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ ÚBÊ≈«∆»∆¿»«∆«ƒ««¬ƒ¬»»
CeÓÒ ÌÈÁÙË ‰OÚ ÈÂ‡L ;ÌkÏ B˜ ÌÈÁÙË¿»ƒ»«∆∆∆¬ƒ¬»»¿»ƒ»

ÚÊÏ eÒ‡  ˙È„ÈÁÈ ÔÙ‚Ï B‡ ÌkÏ12.ÌÈÚÊ Ba «∆∆¿∆∆¿ƒƒ»ƒ¿…«¿»ƒ
˙‡ ÚBÊ ‰Ê È‰  Ìk ‰ÈeOÚ ‰BÈÏÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»»∆¿»¬»∆∆¬≈∆≈«∆
ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ‰hÓÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ‰BzÁz‰««¿»«∆«ƒ«¿«»ƒ¿»¿»ƒ

.ÌÈÙb‰ wÚÓ≈ƒ««¿»ƒ

  

          
        

בדרושי מבואר : הענייני פנימיות על־פי  ההלכה  ביאור
החקיקה , אותיות ובי הכתב  אותיות בי שההבדל חסידות,
אחרי  וג , מהקל אחרת מציאות  ה הכתב  שאותיות
ה החקיקה  אותיות משא "כ  . להפריד אפשר שנכתבו 
שאי ־אפשר  באופ נחקקו ,  שעליה הלוחות  ע אחד  דבר
שקיו : האד בעבודת וענינו  כלל.  ביניה להפריד 
שהוא  היינו  חקיקה , של באופ אצלו  להיות צרי התומ "צ
האד של הגשמי  שהתענוג עד  אחד , דבר  נעשי והתורה 
הגו השמנת פועל שהתענוג ועד  עצמה , מהתורה  הוא 
שהיה  מצ'רנוביל  נחו רבי  על  ש "אומרי (כידוע  מתענוג

אמ־יהא ־שמיה ־רבא "). מעניית בגופו  שמ
דרגות  שתי  על מורה  " בינתיי והירק  זו , ע "ג זו  גנות "שתי 
הרי , האד גדרי  מצד  .העליו וג"ע  התחתו ג"ע  בתענוג,
היינו  בעליונה , הוא  וכו ' והנחת השלימות שהוא  " ה "כר
רוח  קורת של אחת שעה  "יפה  חז"ל כמאמר לעתיד ־לבוא ,
נחת־רוח  באמת אבל הזה ",  העול חיי  מכל הבא   בעול
להיות  הקב "ה  שנתאוה  מכיו מ "התחתונה " היא  האמיתית

דווקא .  בתחתוני דירה  לו 
אצלו   שג , לאד בנוגע  הפסק ־די  " הרמב  ומקדי
העבודה  שלימות כי  ," כר עשויה  "התחתונה  להיות צריכה 
שעה  "יפה  שלכ הבורא , מתענוג הוא  הנברא  שתענוג היא 
העול חיי  מכל הזה   בעול  טובי  ומעשי בתשובה  אחת
עשוי ' העליונה  היתה   וא" ממשי אחר־כ ורק  הבא ",
שמקדי העבודה , לשלימות הגיע  לא   א היינו  ," כר
ואח "כ הזה "  בעול ומעש "ט בתשובה  אחת שעה  "יפה 

בעוה "ב ". רוח  קורת של אחת שעה  "יפה   מוסי
      

נאסר.12) אינו אבל

.ÂCÏÓÂ ,‰‡ez B‡ ˜È ‰ÚeÊ e‰„O ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»»≈¿»»»¿»¿ƒ¿«
‰LÁÓa ÌÈÚf‰ ˙‡ CÙB‰  ÌÈÙb da ÚhÏ13 ƒ«»¿»ƒ≈∆«¿»ƒ¿«¬≈»

‰˙È‰ .CÙ‰È Ck Á‡Â ÚhÈ ‡ÏÂ ,ÚËB Ck Á‡Â¿««»≈«¿…ƒ«¿««»«¬…»¿»
˙‡ LLÓ  ÌÈÚÊ da ÚÊÏ CÏÓÂ ,ÌÈÙ‚ ‰ÚeË¿»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿…«»¿»ƒ¿»≈∆
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רטו                
         

ı˜Ï ‰ˆ Ì‡Â .ÌÈÚf‰ ˙‡ ÚBÊ Ck Á‡Â ÌÈÙb‰«¿»ƒ¿««»≈«∆«¿»ƒ¿ƒ»»»…
ÁÙhÓ ˙BÁt ‡l‡ Ô‰Ó ‡MÈ ‡lL „Ú ÌÈÙb‰ ˙‡∆«¿»ƒ«∆…ƒ»≈≈∆∆»»ƒ∆«

ÚÊÏ zÓ ‰Ê È‰  ı‡Ï CeÓÒ14ÊÁÈ Ck Á‡Â »»»∆¬≈∆À»ƒ¿…«¿««»«¬…
.ÌÈÙb‰ ÔÓ ı‡a ‡Lp‰ ˙‡ LLÈÂƒ»≈∆«ƒ¿»»»∆ƒ«¿»ƒ

גם 13) צריך יג הלכה ב  פרק  למעלה רבינו שכתב  מה לפי 
ההיפוך. לפני  פחותה 14)התלעה שילדה פי  על [ואף 

וראה  מקדש, זה הרי  כן הכרם כל שאם רבינו כתב  מטפח 
היינו  מקדשת" "אינה שכתב  שמה שם שכתבנו למעלה

- מקדשת היא יחידית גפן בתורת אבל כרם, כאן בתורת
רוצה  שאינו דעתו גילה מטפח , פחות עד שקצץ  כיוון

מותר]. ולפיכך בכלאים,

.ÊCÈn‰15CB˙a dÎÈ‰ elÙ‡ ,ı‡a ÔÙb‰ ˙‡ ««¿ƒ∆«∆∆»»∆¬ƒƒ¿ƒ»¿
ÏL ÔBÏÈÒ CB˙a B‡ ÔBÏÈÒk ˙OÚÂ ‰LiL ˙ÚÏc‰«¿««∆»¿»¿«¬»¿ƒ¿ƒ∆

OÁ16B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL dab ÏÚ ÙÚ‰ ‰È‰ Ì‡ : ∆∆ƒ»»∆»»««»¿»¿»ƒ
ÏÚ ‰È‰ Ì‡Â ;dab ÏÚ ÚÊÏ zÓ ‰Ê È‰  ˙BÈ≈¬≈∆À»ƒ¿…«««»¿ƒ»»«
ÚÊÏ zÓe ,dab ÏÚ ÚÊÏ eÒ‡  ‰fÓ ˙BÁt dab«»»ƒ∆»ƒ¿…«««»À»ƒ¿…«

dcˆa17. ¿ƒ»

בארץ ,15) טמונה הגפן כל כלומר: בארץ . שיטמיננה והוא
אלא  אסרו לא הרא"ש ולדעת למעלה. ערבוביא ואין
הרכבת  אבל הענף , על אילן שם היה שכבר במבריך,
הרכבת  שגם רבינו דעת אבל אסורה. אינה בשרשים שרשים
רבינו  שלדעת שכתבנו שם [וראה אסורה. בשרשים שרשים
חשש  יש ענפים במבריך שאפילו לרבותא, "המבריך" נקטו
אולם  יותר, רכים שהם בשרשים שכן וכל הרכבה, של
בשאר  אבל רכים, שענפיה בגפן, אלא אסרו לא במבריך

אסרו]. לא קשים שענפיהם של 16)אילנות בסילון אבל
עוברים. השרשים אין יט :17)מתכת בתרא בבבא  ברייתא

השרשים  שאין ואילך", אילך הצדדין את זורע  "אבל
ולא  התבואה, של השרשים לא לצדדים, מתפשטים

הגפן. של השרשים

.ÁÚÏÒa dÎÈ‰18dab ÏÚ ÙÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿ƒ»¿∆«««ƒ∆≈»»««»
‰na .‰ÈÏÚ ÚÊ ‡È‰Ï zÓ  ˙BÚaˆ‡ LÏL ‡l‡∆»»∆¿»À»¿»ƒ∆«»∆»«∆

‰‡ ÔÙb‰ wÚ ÔÈ‡L ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc19Ì‡ Ï‡ ; ¿»ƒ¬ƒ∆≈ƒ««∆∆ƒ¿∆¬»ƒ
‰‡20Áe ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ˜ÈÁ‰Ï CÈˆ  ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒƒ»¿»ƒ¿»«

‡lL ˙È„ÈÁÈ ÔÙb ÏkÓ ˜ÈÁnL BÓk ,ÚÊÈ Ck Á‡Â¿««»ƒ¿«¿∆«¿ƒƒ»∆∆¿ƒƒ∆…
.‡a˙iL BÓk ,‰Î‰À¿¿»¿∆ƒ¿»≈

הקרקע 18) היא כתב :"סלע  שם ובפירושו שם. משנה
מפני אסור, רך שבסלע  שם בירושלמי  הוא וכן הקשה".

ועוברים. מפעפעים כולה.19)שהשרשים הגפן שהוברכה 
זמורה.20) רק  שהוברכה

.ËLÈ Ì‡ :ÔÈ‡ Ì‰ÈwÚÂ ÌÈÙb LÏL CÈn‰««¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒƒ≈
Ô‰ÈÈa21‰BÓL „Ú ˙Bn‡ Úa‡Ó22el‡ È‰  ≈≈∆≈«¿«««¿∆¬≈≈

˙B„ÓBÚ‰ ÌÈÙb ‡LÏ ÔÈÙËˆÓ23‡Ï el‡Îe , ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»ƒ»¿¿ƒ…
ÔÎÈ‰24.˙BÙËˆÓ ÌÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿»¿

של 21) השנייה השורה לבין ביניהם וכן האלו, הגפנים בין
להחשיבם 22)הגפנים. הגפנים בין המרחק  שיעור שזהו

מצטרפות 23)ככרם. "כי  כתב : הראב "ד ככרם. להיחשב 

להיות  מצטרפות הן יותר שם אין אפילו חכמים, שאמרו
הבריכה  וראש כגפן שהעיקר גפנים, כשש נידונות שהן כרם,
בתרא  בבבא הרשב "ם פירש וכן אחרת". "גפן ממנה, היוצא
הרי לשתיים, שלוש בין מה יתיישב  לא זה לפי  אבל פג.
לכרם, שתיים גם יצטרפו בזנב , היוצאת אחת גפן ישנה אם

אחר. באופן רבינו פירש פי24)ולכן על אף  [כלומר,
לה  מודדין אין שבגפן "הארכובה שם: בכלאים שאמרו
אל  שנמשכה הארכובה מסוף  כלומר, השני " העיקר מן אלא
לא  אבל לחומרא, אלא אינו זה - הגפן מעיקר ולא הארץ ,
השורה  אל האלו הגפנים כאן מצטרפות ולפיכך לקולא,

שלהן]. ההברכות לגבי  בטלות ואינן ידה שעל

.ÈLÏMÓ ˙BÁt eÈ‰25ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡ 26‡l‡ , »»ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ∆»
ÌÈÁÙË ‰ML Ô‰Ó ˜ÈÁÓ27.ÚBÊÂ Áe ÏÎÏ «¿ƒ≈∆ƒ»¿»ƒ¿»«¿≈«

הרי25) גפנים", שלוש "המבריך ששנינו במשנה נראה כן
לא. - מכן בטלות 26)שפחות אלא הסמוכה, השורה [אל

שלהן,]. ההברכות יחידית.27)לגבי  מגפן כההרחקה

.‡ÈÌÈ‚ÈO‰ ˙Áz ÚBf‰ Ïk28ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÏÚ‰Â »«≈««««»ƒƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ
˜BÁ Úf‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Lc˜ ‰Ê È‰  ÔÙb‰«∆∆¬≈∆ƒ≈¿««ƒ∆«∆«»

.˙Bn‡ ‰nk ÔÙb‰ wÚÓ≈ƒ««∆∆«»«

הענפים.28)

.È‰Ï„‰29˙BÈÙt‡ ˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÙb‰ ˙‡30‡Ï  ƒ¿»∆«∆∆«ƒ¿»«ƒ¿»…
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙BÈÙÈt‡‰ ˙BÓ ˙Áz ÚÊÈƒ¿««««»«ƒ¿»¿««ƒ∆≈
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÚÊ Ì‡Â .ÌÈ‚ÈO ‡ÏÂ ÔÈÏÚ ‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…»ƒ¿…»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿≈
Ì‡ ÔÎÂ .zÓ ‰Ê È‰  ÔÙb‰ CÎÒ ˙Áz Úf‰«∆«««¿««∆∆¬≈∆À»¿≈ƒ

‰Ï„‰31Èca ˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÙb‰32‰OBÚ BÈ‡L ÔÏÈ‡ ƒ¿»«∆∆«ƒ¿»«≈ƒ»∆≈∆
˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Ï„‰ Ì‡ Ï‡ .LBa‰Â Ê‡‰ ÔB‚k ,˙Bt≈¿»∆∆¿«¿¬»ƒƒ¿»«ƒ¿»
ÔÏÈ‡‰ Èca ˙Áz ÚÊÏ zÓ ‰Ê È‰  ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ƒ««¬»¬≈∆À»ƒ¿…««««≈»ƒ»
ÏhÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÙb‰ È‚ÈO Ô‰ÈÏÚ eÎLÓ ‡lL∆…ƒ¿¿¬≈∆»ƒ≈«∆∆∆≈»»¿«≈
eÎLÓ Ì‡Â .ÔÙ‚Ï ˙BÈÙÈt‡ ‰OBÚÂ ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ƒ««¬»¿∆«ƒ¿»«∆∆¿ƒƒ¿¿
‰Ê È‰  Úf‰ ÏÚ eÎÎÒÂ ÚfL Á‡ ÌÈ‚ÈO‰«»ƒƒ««∆»«¿»¿««∆«¬≈∆

.Á‡ ÌB˜ÓÏ ÌÈÊÁÓ«¬ƒ»¿»«≈

מהם 30)הגביה.29) שעשה בהם, וכיוצא הקנים "ואותם
הנקראים  הם הגפן, נוף  את עליהם והדלה שבכה או מטה

סרק ".31)אפיפירות". אילן מקצת על המדלה "וכן
שריגים.32) נקראו ובגפן בדים. נקראו באילן ענפי .

.‚È˙BÓ ˙Áz B‡ ˙BÈÙÈt‡‰ ˙BÓ ˙Áz ÚBf‰«≈««««»«ƒ¿»«««
˙Bt ‰OBÚ BÈ‡L ÔÏÈ‡33ÔÙb‰ È‚ÈO eÎLÓÂ , ƒ»∆≈∆≈¿ƒ¿¿»ƒ≈«∆∆

BÓi˜Ï eÒ‡ ‰Ê È‰  ÌÈÚf‰ ÏÚ eÎÎÒÂ34B‡ ¿»¿««¿»ƒ¬≈∆»¿«¿
.Úf‰ ˜BÚ ?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÌÈ‚ÈO‰ ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ«»ƒƒ∆»≈«∆≈«∆«

כאפיפירות.33) החדש 34)שדינו הלך "ואם שם: משנה
לעקור. קנסוהו - באיסור זרע  שבתחילה שכיוון אסור"

.„ÈÒÈÚ‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈ˜35Ô˜ÒÙÏ Ô‰ÈÏÚ ÒÁÂ »ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿»¬≈∆¿»¿»
˙BÈÙÈt‡‰ ˙ÈÁLÈ ‡lL È„k36ÚÊÏ zÓ ‰Ê È‰ 37 ¿≈∆…«¿ƒ»«ƒ¿»¬≈∆À»ƒ¿…«

ÌÁÈp‰ Ì‡Â .Ô‰ÈzÁz38ÌÈ‚ÈO‰ Ô‰ÈÏÚ eÎl‰iL È„k «¿≈∆¿ƒƒƒ»¿≈∆¿«¿¬≈∆«»ƒƒ
.Ô‰ÈzÁz ÚÊÏ eÒ‡ ‰Ê È‰  ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÏÚ‰Â¿∆»ƒ«¿ƒ¬≈∆»ƒ¿…««¿≈∆
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שלמעלה.35) אפיפירות לכרות 36)היא עליהם חמל
העריס . יתקלקל שלא בכלל 37)אותם חשובות שאינן

עליהם  לדלות מחשבתו הייתה כן אם אלא האפיפירות
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ה'תשע"ט  תשרי ז' ראשון  יום 

לד. לז. לו. לח. לה. תעשה לא מצות
קעא. מה. מא. לט. מ. מד. מג.

― הל"ה מּלחּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ
        ,

ּדברים ׁשּיאמר והּוא     ְְִֶַָֹ
 ,וכ לכ מֹועילים ׁשהם ְְִִֵֶֶֶַָָָׁשּמדּמה

אחד ― חבר "וחבר ספרי: ּולׁשֹון ,וכ לכ ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּומּזיקים
ֿ העקרב",חֹובר את חֹובר ואחד ֿ הּנחׁש את ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּדברים עליהם האֹומר יּׁשכּוהּוּכלֹומר: ׁשּלא ּכדי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
להׁשקיט ּכדי נׁשיכתם מקֹום על ׁשאֹומרם אֹו ּדמיֹונֹו. ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָלפי
ּגם נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו על והעֹובר ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָהּכאב;

מּׁשּבת ז' ּבפרק זֹו מצוה .ּדיני ְְִִִֵֶֶַָָ

― הל"ח ידיעההּמצוה מּלדרֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּׁשמדּמים מה ּכפי ― ֿ הּמתים מן אֹותם ְְִִִִֵֶַַַָ

ּבאמת מתים ׁשהם    ֱִֵֵֶֶֶ
ּומרּגיׁשים אֹוכלים ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף , ְְִִִִֵֶַַַ

     ׁשּמי ―ִֶ
לֹו ויּגיד ּבׁשנתֹו הּמת יבֹואהּו ּכ ולֹובׁש ּכ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשעֹוׂשה
ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא עליו. ֿ ּׁשּיׁשאל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹמה

ֿ הּמתים" אל ודרׁש סנהדריןוגֹו' ּובגמרא .: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ּבבית ולן והֹול עצמֹו הּמרעיב זה ― ֿ הּמתים אל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ"ּדרׁש
על והעֹובר טמאה"; רּוח עליו ׁשּתׁשרה ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻהּקברֹות,

מלקּות. חּיב ― זה ְֶַַָָלאו

― הל"ו מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא מּמנּו, ידיעה ּומּלבּקׁש אֹוב ְְְְִִִֵֶַַַָָּבעל

אֹוב" וׁשאל וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא והעֹובריתעּלה: . ְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֹ
חּיב אינֹו ― אֹוב ּבעל הּׁשֹואל ּכלֹומר: זה, לאו ְֵֵֶַַַַַַָָעל

אסּור זה ּדבר אבל מיתה,      ֲִֶָָָָָ
  .

― הל"ז מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ידיעה מּמנּו ּולבּקׁש יּדעֹוני ּבעל   ְְְִִִִֵֶַַַָ

    ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִֵֶַָָֹ
ויּדעני" אֹוב וׁשאל ספראוגֹו' ּולׁשֹון . ְְְְְְִִִֵָֹֹ

'הּיּדענים ֿ ואל ֿ האבת אל ֿ ּתפנּו "'אל :  ְְְִִִֶֶַַָֹֹֹ
ּפיתֹום זה ― אֹוב ,    ִֶ

מּׁשחיֹו הּמדּבר     ְְִֵֶַַ
   הרי ― ּבפיו המדּבר ― ויּדעֹוני ;ְְְְֲִִִֵֵַַ

אּלּו והּנׁשאל ּבהםּבסקילה; ְְְִִִֵֶַָָָ
ְְַָָּבאזהרה".

― הל"ד ֿ מעׂשההּמצוה מּכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹהּכׁשפים,

ּומכּׁשף"  סקילה חּיב ― זה לאו על והעֹובר ְְְִֵֵֶַַַָָָָ
קבּועה וחּטאת מזיד, הּוא אם   ְְִִֵַָָ

 לא "מכּׁשפה יתעּלה: אמר ׁשֹוגג. הּוא ְְִִֵֵֶַַַָָֹאם
תחּיה"  ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָ

מּסנהדרין .ז' ְְִִֶַ

― המ"ג מּלגּלחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
הּצדעים,   :יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְִִֶַַָָ

ראׁשכם" ּפאת תּקפּו "לא  הּזה הּלאו וגם . ְְְִֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה לעֹובדי להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹהּוא
ּבלבד. צדעיהם ׁשמגּלחים זרה עבֹודה עֹובדי עֹוׂשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָהיּו

יבמֹות ּבמּסכת לבאר הצרכּו ּולפיכהּקפת" ואמרּו: ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשּתכלית ּתאמר ׁשּלא הּקפה", ׁשמּה ― ֿ הראׁש ְְִֶֶַַַָָָָָֹֹֹּכל
ּכדר הּׂשער ׁשאר והּנחת הּצדעים ּגּלּוח הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהאּסּור
אין הרי הּכל מגּלח אם אבל זרה, עבֹודה ּכמרי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹׁשעֹוׂשים
לגּלח ׁשאסּור הֹודיעּונּו, לפיכ ― להם התּדּמּות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבכ
מלקּות וחּיב ֿ הראׁש; ּכל עם ּבין לבּדם ּבין ּכלל ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹהּצדעים
 ֿ ּכל ּגּלח אם ׁשּתים לֹוקה ּולפיכ מהם, ֿ צדע ּכל ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָעל
ֿ ּפי ֿ על אף מצות, ּכׁשּתי אּלּו נמנה ׁשּלא והּטעם ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָֹֹֹראׁשֹו.
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לאו ּתחת לׁשֹונֹות ׁשני ּבהם ׁשאין מּפני ׁשּתים, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּלֹוקה
ּופאת מּימין ראׁש ּפאת תּקיפּו לא אמר: ׁשאּלּו ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹאחד.
אז ּכי ׁשּתים עליהם ׁשחּיבּו מֹוצאים והיינּו מּׂשמאל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹֹראׁש
ּבלׁשֹון והם הֹואיל אבל מצות; ּכׁשּתי למנֹותם אפׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹהיה
ׁשּבא ֿ ּפי ֿ על אף אחת. מצוה הם הרי ― אחד וענין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאחד

הּפרּוׁשׁשֹונים חלקים ּכֹולל זה ׁשּלאו , ֲִִֵֵֶֶַָָ
מחּיב זה אין לבּדֹו, מהם ֿ חלק ּכל על חּיב וׁשהּוא ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמהּגּוף
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר הרּבה. מצות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹׁשּיהיּו

ּבֹו.מּכֹות חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו ; ְִֵֶַַַָָָ

― המ"ד ֿ הּמצוה את מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
ימין, מּצד העליֹון הּלחי חלקים: חמּׁשה ּבֹו ויׁש ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּזקן,
ימין, מּצד הּתחּתֹון והּלחי ׂשמאל, מּצד העליֹון ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹוהּלחי
ּבא ּוכבר הּזקן. וׁשּבֹולת ׂשמאל, מּצד הּתחּתֹון ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹוהּלחי

"זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא זה: ּבלׁשֹון לפיהּלאו , ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ
אּלא ,זקנ תׁשחית ולא אמר ולא זקן. נקרא: ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשהּכל
לא לֹומר: רצֹונֹו ― "זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ְְְְְִֵֶַַַַָָֹֹאמר:
ׁשהן הּפרּוׁש ּובא הּזקן. מּכלל אחת ּפאה אף ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָתׁשחית
אם מלקּיֹות חמׁש וחּיב אֹותן. ׁשחּלקנּו ּכמֹו ּפאֹות, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻחמׁש

הּמׁשנה ּולׁשֹון אחת. ּבבת ּגּלחן ואפּלּו הּכל, ּגּלח ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָֹ
הּזקן "ועל : חמּׁשהמּכאן ׁשּתים : ְְֲִִִַַַָָָָ

נטלן אם אֹומר: אליעזר רּבי מּלמּטן, ואחת מּכאן ְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּוׁשּתים
ּבּתלמּוד ואמרּו אחת". אּלא חּיב אינֹו ― ּכאחת ּכּלן ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

אליעזר רּבי קסבר "אלמא :    ְֱִִֶֶַַַָָָ
 ׁשּתּנא ּברּורה ראיה זֹו הרי הּוא". אחד ְְֲֵֶֶַָָָָָָלאו

קּמא   וכ לאוין חמּׁשה ׁשהם סֹובר ְֲִִֵֵֶַָָָָ
ּכמֹו זרה, עבֹודה ּכמרי ּדר היה זה וגם ההלכה. ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיא
מגּלחים ׁשהם האירֹוּפים נזירי ּבקּׁשּוט הּיֹום ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻׁשמפרסם
לפי ― מצות ּכחמׁש למנֹותן ׁשאין והּטעם ֿ זקנם. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאת
ּכמֹו אחד, ענין והּוא יחיד ּבלׁשֹון נאמרה ׁשּבּה ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשהאזהרה
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּלפניה. ּבּמצוה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבארנּו

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה מּכֹות; ְְִִֵַַַָָָָּבסֹוף

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשהזהרּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא הּנׁשים, ּבתכׁשיטי מּלהתקּׁשט הּגברים ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָּגם

אּׁשה" ׂשמלת ּגבר ֿ ילּבׁש "ולא יתעּלה:  . ְְְְִִִִֶֶֶַַַָֹ
הּמקֹום ּבאֹותֹו ּׁשּידּוע מה לבׁש אֹו ׁשּנתקּׁשט ֿ ּגבר ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוכל
זה, ׁשּמעׂשה ודע לֹוקה. ― לנׁשים מיחדת זֹו ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשּצּורה
אֹו הּגברים ּבתכׁשיטי מתקּׁשטֹות ׁשהּנׁשים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָּכלֹומר:
לעֹורר נעׂשה ׁשהּוא יׁש ― הּנׁשים ּבתכׁשיטי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּגברים
ויׁש העּמים, אצל ׁשּמפרסם ּכמֹו לזנּות, ֿ הּטבעים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאת
ּבּספרים ׁשּמפרׁש ּכמֹו זרה עבֹודה למיני ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנעׂשה

ּבע ׁשּמתנים רּבֹות ּופעמים .לכ מקצתהמיחדים ׂשּית ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ואֹומרים הּקמעֹות   ׁשאם : ְְְִִֵֶַ

ויתקּׁשט נׁשים ּבגדי ילּבׁש ― איׁש הּוא ּבזה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָהּמתעּסק
ּתלּבׁש ― אּׁשה היא ואם ודֹומיהם; ּומרּגלּיֹות ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבזהב
הענין ּבעלי אצל מאד מפרסם וזה זין. ּכלי ותחּגֹור ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻׁשריֹון

ֶַהּזה.

― הל"ט מּללכתהּמצוה ֿ ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
הּגברים ּבגדי לֹובׁשֹות ׁשהּנׁשים ּבּמה הּכֹופרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבדרכי
ֿ יהיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתכׁשיטיהם, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומתקּׁשטֹות

ֿ אּׁשה" על ֿ ּגבר ּבתכׁשיטכלי הּמתקּׁשטת ֿ אּׁשה וכל . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
זה ׁשּתכׁשיט הּמקֹום ּבאֹותֹו ׁשּידּוע הּגברים, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּתכׁשיטי

לֹוקה. ― לּגברים ְְִַָָָֻמיחד

― המ"א ּבגּופנּוהּמצוה מּלרׁשֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
והּסקרא הּכחֹול ּבצבעי   ּכדר וזּולתם, ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָ

עד מצרים ּבני אצל ּכמפרסם זרה עבֹודה עֹובדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻׁשעֹוׂשים
קעקע "ּוכתבת יתעּלה: אמרֹו הּוא ,ּכ על והאזהרה ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹהּיֹום.

ּבכם" תּתנּו לא  חּיב ― זה לאו על העֹובר ; ְִֵֶֶַַָָָָֹ
מּכֹות. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמלקּות,

― המ"ה מּלׂשרֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
והּוא זרה, עבֹודה עֹובדי ׁשעֹוׂשים ּכדר ֿ עצמנּו, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָאת

תתּגדדּו" "לא יתעּלה: אמרֹו  נכּפל ּוכבר . ְְְְְְִִִֶַַָָֹֹ
תּתנּו לא לנפׁש "וׂשרט אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹלאו

ּבבׂשרכם"  יבמֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר . ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָ
ּדקרא ׁשּגּופיּה : מּבעי תתּגדדּו" "לא ְְְְִִִֵֵֶָֹֹ
לגּופיּהליּה :רחמנא ּדאמר ְְֲֵֵַַָָָ

 מת על חּבּורה תעׂשּו לא . ֲֵַַַָֹ
מּכֹות היא".ּובגמרא אחת ּוגדידה "ׂשריטה אמרּו: ְְְְִִִִַַַָָָָָ

ועל חּיב; ― ּבּכלי ּבין ּבּיד ּבין הּמת ׁשעל נתּבאר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָוׁשם
ּבספרי ׁשּבא ּכמֹו ּפטּור, ּבּיד חּיב, ּבּכלי זרה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָעבֹודה
ּוברמחים" ּבחרבֹות ּכמׁשּפטם "וּיתּגדדּו ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָֹהּנביאים:

  ―    
  אמרּו ּוכבר . ּגם זה, לאו ׁשּבכלל ְְְִֶֶַַָָָ

"לא ואמרּו: הרּבים ּומחלקת העם מּפּלּוג ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹהאזהרה
ּדקרא ּגּופיּה אבל אגּדֹות"; אגּדֹות תעׂשּו לא ― ְְְֲֲֲִִֵֵָָָֹֹֻֻתתּגדדּו
הּמת", על חּבּורה תעׂשּו "לא ואמרּו: ׁשּבארּו ּכמֹו ְְְֲֲֵֵֶַַַַָָֹהּוא

אמרם וכן ּדרׁש. מעין וזה הּמחזיק ֿ "ּכל : ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ
וכעדתֹו" כקרח ֿ יהיה ולא ׁשּנאמר: ּבלאו, עֹובר ְְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹּבמחלקת

  ּגּופיּה אבל הּדרׁש; ּדר על הּוא ׁשּגם ,ְֲֵֶֶֶַַַָָ
ׁשהּוא חכמים ׁשּבארּוהּו ּכמֹו אּיּום, הּוא הרי ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶָָּדקרא
ׁשה' זה: ּדבר ׁשענין ּבארּו ׁשהם לפי אזהרה, לא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשלילה,
הּכהּנה את לעצמֹו וטֹוען הּכהנים על ׁשהחֹולק ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֻמֹודיע
יהיה ולא לקרח ּׁשארע מה ּבֹו יארע לא הּבאים ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹּבּדֹורֹות

הּבליעה ענׁשֹו,   ענׁשֹו יהא אּלא , ְְְְִֵֶַָָָָ
לֹו" מׁשה ּביד ה' ּדּבר הּצרעת,"ּכאׁשר ּכלֹומר: , ְְֲִֶֶֶַַַַַַָֹ

וגֹו'" ּבחיק יד ֿ נא "הבא למׁשה: יתעּלה ּבאמרֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
 ּבעּזּיה ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ,  ― ְְְִִֵֶָָֻ

      לענין אחזֹור .ְְֱִֶַ
ז מצוה ּדיני נתּבארּו ׁשּכבר ואמר, מּכֹותהּמצוה ּבסֹוף ֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

.לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר .ְֵֶֶַָָ

― הקע"א ׂשערהּמצוה מּלתלׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא הּסכלים, ׁשעֹוׂשים ּכדר הּמתים על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהראׁש
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ריח        
  

למת" עיניכם ּבין קרחה ֿ תׂשימּו "ולא  . ְְִֵֵֵֵֶָָָָֹ
קרחה ֿ יקרחה "לא ואמר: ּבּכהנים זה לאו ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹֻוכפל

ּבראׁשם"   ֿ ׁשּמּמה לפי הּדין, להׁשלים ּכדי , ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹ
ּפנים מּפאת ׁשרק אֹומרים היינּו עיניכם" "ּבין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּׁשאמר
קרחה יקרחה "לא ואמר: ּבאר לפיכ ― אסּור ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֻּבלבד
אּלּו וגם העינים. ּכבין ֿ הראׁש ּכל על לחּיב ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹּבראׁשם"
אֹומרים: היינּו ּבלבד, ּבראׁשם" קרחה יקרחה "לא ְְְְְְִִִִַָָָָָָֹֹֻאמר:
ׁשם ּבאר לפיכ ― הּמת על ׁשּלא ּבין הּמת על ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּבין

ֿ הּמגּלה וכל ראׁשֹו"למת". מּׂשער ּכּגריס ְְְְִִֵֶַַַַָָֹ
ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא ּבין לֹוקה, ― ּדוקא הּמת על ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבתליׁשה
וכן אחת. מלקּות וקרחה ֿ קרחה ּכל על לֹוקה יׂשראל ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָאֹו
לא ּובבׂשרם יגּלחּו לא זקנם "ּופאת ּבּכהנים: ֿ ּׁשּכפל ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹמה

ׂשרטת" הּמצוה,יׂשרטּו ּתֹורת להׁשלים אּלא ּבא לא ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹ
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר .ּכמֹו ְְְִֵֶַָ

ה'תשע"ט  תשרי ח' שני יום 

עג. עשה מצות
― הע"ג להֹודֹותהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִֶַַַָָ

יתעּלה לפניו ׁשחטאנּו ּבחטאים ,ּבדּבּור ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ
וענ הּוּדּוי וזהּו ― מהם "אּנאּכׁשּנׁשּוב ׁשּיאמר: ינֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

וירחיב ."וכ ּכ ועׂשיתי ּפׁשעּתי עויתי, חטאתי, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָָָָָָהּׁשם!
ּדע, לׁשֹונֹו. צחּות ּכפי זה ּבענין ּכּפרה ויבּקׁש ֿ הּדּבּור ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאת
האּלה הּקרּבנֹות מיני עליהם ׁשחּיבים החטאים ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאפּלּו
ׁשּמקריבם ׁשּמי יתעּלה, אמר ׁשּבהם מּקדם, ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנזּכרּו
ּבׁשעת להתוּדֹות ּגם ֿ ּפנים ֿ ּכל על צרי ― לֹו ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָנתּכּפר
איׁש יׂשראל ֿ ּבני אל "ּדּבר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהקרבתם.
 ֿ את והתוּדּו וגֹו' האדם ֿ חּטאת מּכל יעׂשּו ּכי ֿ אּׁשה ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹאֹו

עׂשּו" אׁשר חּטאתם  הּמכלּתא ּולׁשֹון , ְְְֲִֶַַָָָָ
לאחת ֿ יאׁשם כי '[והיה ׁשּנאמר: "לפי זה: ּפסּוק ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּבפרּוׁש

חטא' אׁשר והתוּדה מאּלה]  על יתוּדה ― ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
קּימת, ּכׁשהיא החּטאת על ― 'עליה' חטא; אׁשר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָחטא
על אּלא הּיחיד ׁשּיתוּדה ּבמׁשמע אין מּׁשּנׁשחטה. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלא
יתעּלה אמרֹו ּכלֹומר זה, ׁשּפסּוק לפי הּמקּדׁש". ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָּביאת

עליה" חטא ּבמטּמא"אׁשר וּיקרא ּבפרׁשת נאמר ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
עּמֹו והּנזּכרים וקדׁשיו מקּדׁש   ְְְְִִִִַָָָָָ

    ּבארנּו ׁשּכבר ּכמֹו ְְְֵֶַָ
   היינּו ׁשּלא ּבּמכלּתא, ּכאן אמר לפיכ ,ְְְִִִֶַַָָָָָֹ

מקּדׁש למטּמא הּוּדּוי חּיּוב אּלא זה מּפסּוק ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָלמדים
    ׁשאר מרּבה אּתה "מּנין ;ְְִִֶַַַָָ

אמר ֿ הּמצות? ּכל   ּבני אל ּדּבר : ְְִֵֵֶַַַָָֹ
אמר: ּוכרתֹות? מיתֹות אף ּומּנין והתוּדּו. ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָיׂשראל
ּכי ֿ תעׂשה; לא מצות לרּבֹות ― ֿ חּטאתם ּכל ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹֹחּטאתם,
 ֿ "'מּכל עֹוד: אמרּו וׁשם עׂשה". מצות לרּבֹות ― ְְְְֲֲִִֵַַָָָֹיעׂשּו
הּגנבֹות על חברֹו: לבין ּׁשּבינֹו מּמה ― האדם' ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹחּטאת
הּנׁשּבע לרּבֹות ― 'למעל' הרע; לׁשֹון ועל הּגזלֹות ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָֹועל
 ֿ ּכל לרּבֹות ― הּנפׁש' 'ואׁשמה והמקּלל; לּׁשקר ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבׁשם

זֹוממין? ֿ ּפי על הּנהרגין אף יכֹול ׁשּיתוּדּו. מיתֹות ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָָחּיבי
חּיב ׁשאינֹו ּכלֹומר ההיא' הּנפׁש 'ואׁשמה אּלא אמרּתי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלא

הע אּלא חטא, ׁשּלא ידע אם עדילהתוּדֹות עליו ידּו ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
החמּורים החטאים ֿ סּוגי ּכל ׁשעל ,ל נתּבאר הּנה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשקר".
ּולפי וּדּוי, עליהם חּיבים עׂשה מצות על ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֹוהּקּלים
חּיּוב עם יחד "והתוּדּו", ּכלֹומר הּזה, הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַׁשּנאמר
לבּדֹו הּוּדּוי ׁשאין ּבדעּתנּו, לעלֹות יכֹול היה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהּקרּבן,
הּקרּבן, אחר מהּנגררים הּוא אּלא עצמּה ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמצוה
"יכֹול זה: ּבלׁשֹון ּבּמכלּתא ֿ זה את לבאר הצרכּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻלפיכ

מביאין ׁשהם ׁשאיןּבזמן ּבזמן אף ּומּנין מתוּדין; ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ
והתוּדּו יׂשראל ֿ ּבני אל ּדּבר אמר: מביאין? . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ

אמר: ּבּגלּות? אף מּנין ּבארץ; אּלא וּדּוי ּבמׁשמע ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאין
אבתם" ֿ עון ואת ֿ עונם את והתוּדּו  ּדנּיאל וכן . ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹ

הּפנים" ּבׁשת ולנּו הּצדקה אדני ל" אמר:  . ְְְֲִֶַַַָָָָָָֹֹ
ּבפני מצוה ׁשהּוּדּוי ֿ ּׁשהזּכרנּו, מה מּכל ל נתּבאר ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּנה
ּבין ׁשחטא, חטא איזה על החֹוטא על וחֹובה ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָעצמּה
ׁשּלא ּובין קרּבן ׁשהביא ּבין לארץ, ּבחּוצה ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּבארץ
"והתוּדּו יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו להתוּדֹות חּיב קרּבן, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהביא

ספרא ּולׁשֹון עׂשּו". אׁשר ֿ חּטאתם את   ְְֲִֶֶַָָָָ
  ."ּדברים וּדּוי זה ― "והתוּדה ֿ ּכן: ְְְִִִֵֶַַָָּגם

מּכּפּורים אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .ּוכבר ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָ

ה'תשע"ט  תשרי ט ' שלישי יום 

עג. עשה מצות
הקודם. ביום נדפסה הע"ג ְִַָָהּמצוה

ה'תשע"ט  תשרי י' רביעי יום 

עג. עשה מצות
שני. ביום נדפסה הע"ג ְִַָָהּמצוה

ה'תשע"ט  תשרי י"א חמישי יום 

י. עג. עשה מצות
יום שני ֿ חמישי ח 'ֿ י "א תשרי 

שני. ביום נדפסה הע"ג ְִַָָהּמצוה
― העׂשירית קריאתהּמצוה לקרא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא ― וׁשחרית ערבית ― ֿ יֹום ּבכל ְְְְְְֲִִַַַָָׁשמע
"ּבבית ּבׁשבּת ּבם "ודּברּת יתעּלה:  ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

וׁשם ּברכֹות, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארנתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּדאֹוריתא ׁשמע ׁשּקריאת הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְְְִֶֶַַַַָָ

   קבע ּתֹורה ׁשּנתנה "ּכׁשם : ְְֵֶֶַָָָ
ּכלֹומר: לּתפּלה", זמן חכמים נתנּו ּכ ׁשמע, ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָלקריאת
עצמּה הּתפּלה מצות אבל ֿ הּתֹורה; מן אינם הּתפּלה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָזמּני

ׁשּבארנּו ּכמֹו ֿ הּתֹורה, מן היא  וחכמים , ְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמרם ענין וזהּו ― זמּנים לּה ּתּקנּו ּתפּלֹות" : ְְְְְְִִִִֶַַָָָ

ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ּכלֹומר: ּתּקנּום", ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַּכנגד
ּבּה". חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה ְְִִֵַַַַָָָָָָההקרבה.
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ה'תשע"ט  תשרי י"ב שישי יום 

ה. י. עשה מצות
― העׂשירית קריאתהּמצוה לקרא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא ― וׁשחרית ערבית ― ֿ יֹום ּבכל ְְְְְְֲִִַַַָָׁשמע
"ּבבית ּבׁשבּת ּבם "ודּברּת יתעּלה:  ּוכבר . ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

וׁשם ּברכֹות, ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארנתּבארּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּדאֹוריתא ׁשמע ׁשּקריאת הּתֹוספּתא ּולׁשֹון . ְְְְְְִֶֶַַַַָָ

   קבע ּתֹורה ׁשּנתנה "ּכׁשם : ְְֵֶֶַָָָ
ּכלֹומר: לּתפּלה", זמן חכמים נתנּו ּכ ׁשמע, ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָלקריאת
עצמּה הּתפּלה מצות אבל ֿ הּתֹורה; מן אינם הּתפּלה ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָזמּני

ׁשּבארנּו ּכמֹו ֿ הּתֹורה, מן היא  וחכמים , ְְֲִִִֵֶַַַָָ
אמרם ענין וזהּו ― זמּנים לּה ּתּקנּו ּתפּלֹות" : ְְְְְְִִִִֶַַָָָ

ּבזמּני זמּניהן ּתּקנּו ּכלֹומר: ּתּקנּום", ּתמידין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַּכנגד
ּבּה". חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה ְְִִֵַַַַָָָָָָההקרבה.

― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
"ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.

אלהיכם" ה' את  "תעבדּו "ואתֹו ואמר ; ְְֱֲֵֵֶַַָֹֹֹ
  "תעבד "ואתֹו ואמר ;  ואמר ; ְְְֲַַַָָֹֹ

"ּולעבדֹו"  הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ֿ ּפי ֿ על ואף . ְְְִִֶֶַַַַַָ
ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הּכללּיים ֿ הּצּוּוים מן ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו יׁש הרי ― ְְֲִִִִִִֵֵַַָָהרביעי
ספרי ּולׁשֹון  ."ּתפּלה זֹו ― "ּולעבדֹו : ְְְְְִִֵָָ

רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו עֹוד: ְְְְְְְִִֶֶַַָָָואמרּו
לעּקר "מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָאליעזר

מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתיראּתפּלה אלהי ֿ ה' את : ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
תעבד" ואתֹו  עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ואמרּו: . ְְְְְְֲֵֵַָָָָֹֹ

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו יׂשים ּכלֹומר ― ּבמקּדׁשֹו" ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
ונכחֹו ׁשלמה ׁשּבאר ּכמֹו  ְְְְִֵֵֶֹֹ

         

.(

ה'תשע"ט  תשרי י"ג ש "ק יום 

ה. עשה מצות
יום שישי ֿ ש "ק י "ב ֿ י "ג תשרי 

― החמּׁשית לעבדֹוהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי היא ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָ
"ועבדּתם ואמר ּפעמים ּכּמה הּזה הּצּוּוי ונכּפל ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָיתעּלה.

אלהיכם" ה' את  "תעבדּו "ואתֹו ואמר ; ְְֱֲֵֵֶַַָֹֹֹ
  "תעבד "ואתֹו ואמר ;  ואמר ; ְְְֲַַַָָֹֹ

"ּולעבדֹו"  הּוא הּזה הּצּוּוי ׁשּגם ֿ ּפי ֿ על ואף . ְְְִִֶֶַַַַַָ
ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ― הּכללּיים ֿ הּצּוּוים מן ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

הּתפּלה. על צּוּוי הּוא ּכי יחּוד, ּבֹו יׁש הרי ― ְְֲִִִִִִֵֵַַָָהרביעי
ספרי ּולׁשֹון  ."ּתפּלה זֹו ― "ּולעבדֹו : ְְְְְִִֵָָ

רּבי ׁשל ּובמׁשנתֹו ּתלמּוד". זה ― "ּולעבדֹו עֹוד: ְְְְְְְִִֶֶַַָָָואמרּו
לעּקר "מּנין אמרּו: הּגלילי יֹוסי רּבי ׁשל ּבנֹו ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָאליעזר

מהכא הּמצות? ּבתֹו ּתיראּתפּלה אלהי ֿ ה' את : ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
תעבד" ואתֹו  עבדהּו ּבתֹורתֹו, "עבדהּו ואמרּו: . ְְְְְְֲֵֵַָָָָֹֹ

ּבֹו להתּפּלל מּטרתֹו יׂשים ּכלֹומר ― ּבמקּדׁשֹו" ְְְְְִִִֵַַַָָָָ
ונכחֹו ׁשלמה ׁשּבאר ּכמֹו  ְְְְִֵֵֶֹֹ

         

.(



אגרות קודש

 ב"ה,  ז' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ד אלול עם הפ"נ המוסגר בו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

בו כותב אודות סברתו, ללמוד מלאכת סת"ם,

ונכון הדבר במאד ומכמה טעמים.

ביר"ש שלו, אלא שאין הקב"ה בא  לעוררו אשר סופר סת"ם צריך להרבות  ובודאי למותר 

ואין הדבר תלוי אלא בהאדם, ואדרבה  זה,  ונותן מראש היכולת והכחות על  בטרוניא עם בריותיו, 

מוסיפין בסיוע שלו, וכמרז"ל הבא לטהר מסייעין לו, ועיין לקו"ת דברים פט, ד.

בברכת חתימה וגמח"ט.
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(„Ï)  במחתרת אותם מצאת לא

אותם: פעלת,כשהרגת ל ' לנקבה יאמר  כה
בספר  יש י"ז )והרבה נשאתים:(יחזקאל את  

:האלה בדברים אותך  מוכיחים שהיו 
(‰Ï): בלבך :נפשי אני זכאה אשר 

 : במשפט עמך  זלזול :(ÂÏ)בא לשון 
   מצרים על  ולסמוך  אותי לעזוב

וצדקיהו  יהויקים בימי ל"ו )לעזרה ל ':(לקמן 
שינוי:   לו ויצר  עליו  אחז  שסמך 

שנאמר  כמה חזקו  כח )ולא :(בד"ה 
(‡)    את עוד  שאין  לומר  לי יש

וגו ': לה והלכה אשתו  את המשלח  דרך  כן  כי לי ראוי
    שובי ואעפ"כ  רבים אוהבים עם

אלי. : בך עוסק אני אלי ולשוב עשות כמו  .
():פלגש ל ' שוגלת. לא מים. יבלי

:לקראתם נכונה אוהלים להיות יושב
הוא  כך  שם ועל  במדברות בחוץ מצוי תמיד  שהוא

בערבה: ששוכן  ערבי קרוי

 
(„Ï) Ì‚.ÍÈÙÎ אביונים נפשות דמי  נמצאו  בגדיך  בכנפי גם

הרגתם : חנם ועל מיתה מעון  ÌÈ˙‡ˆÓ.נקיים ˙˙ÁÓ ‡Ï
כי נסתר ובמקום במחתרת מצאתים  לא האלה הנפשות דמי 

בגלוי: ‡Ï‰.אם ÏÎ ÏÚ לא ר"ל  למעלה, הנזכרים  הכנפים
בוש : מבלי  רב  בפרסום אם כי בהסתר  הדבר עשית

(‰Ï).ÈÓ‡˙Â איך בפרסום עשית אלה כל אמנם אם ר "ל 
הנביאים  עם האמת ואין מעבירה אני נקי כי הוא  כן לא תאמרי
ואני הואיל  ממני  אפו  שב  אך ה' אף  בי שחרה שאומרים 

מעון: ‡Í˙Â.מנוקה ËÙ˘ È‰ על גם עמך מתווכח  הנני  לכן 
אוסיף החטא  גמול מלבד  ר"ל  חטאתי לא לומר שתכחש  מה
לויכוח  תחשב הזה והעונש  חטאיך שתכחש  מה על עונש  עוד

הזה: בדבר  שפשעו  יודיע בזה Ó‡„.(ÂÏ)כי ÈÏÊ˙ ‰Ó למה
המצרים : מן עזר  לבקש  ללכת  „ÍÎ.תרבי ˙‡ ˙Â˘Ï: למצרים פעם לאשור  ˙È˘Â.פעם ÌÈˆÓÓ Ì‚ תמצא לא אשר  על

ידו : על Â˘‡Ó.עזר  ˙˘Â ˘‡Î' וכו ויבוא כמ "ש  עוד לו  והיצר  לו לעזור  אשור  למלך  מלאכים שלח  יהודה  מלך  אחז  כי 
חזקו ולא  לו ויצר אשור כח)מלך Ê‰.(ÊÏ):(דה"ב ˙‡Ó Ì‚ מצרים ממלך  תצאי כן אשור  מלך מאת וביללה בדאגה שיצאת כמו 

המקונן : כדרך  ראשך על מונחים יהיו  וידיך  ÍÈÁËÓ.בדאגה '‰ Ò‡Ó ÈÎ בעזרת בוטח  שאתה  מה ה' בעיני ונמאס  שנאוי דבר
עליך: הקמים  מול לעזר  לך  להיות בעיניהם חן  למצוא להם  הצלחה לך  תהיה לא ולכן המצרים

(‡).Ó‡Ïואף אחר  לאיש  והיתה מאתו הלכה ובהיתר  אשתו את איש  יגרש  אם הנה זאת את לישראל לאמר  מהראוי  ר"ל 
עליה : בא  לא  כזה ‰Â˘È.אם עון  בעבור  הלא  גרשה או  השני שמת  אחר לקחתה אליה  עוד  לשוב  הראשון בעלה יוכל וכי

משלם: גמולה  ותקבל כזאת בה הנעשה ההיא  להארץ עם Â‡˙.תתחייב  באיסור  זנית תחתי  בעודך כי  עם  ישראל אתה אבל
בתשובה: ואקבלך  אלי שוב עכ"ז  חלוקות עכו "ם עבדת  כי עם ר"ל רבים ÍÈÈÚ.()אהובים È‡˘ על להביט  עיניך הרימי 

עכו"ם : שמה  עבדת  לא אשר  ר"ל נואפים עם שמה שכבת לא אשר  המקום איה וראי הגבוהים  ÂÎÂ'.ההרים  ÌÈÎ„ ÏÚלפי
מין  לכל עצמך ממציא היית ור"ל הנואפים אל כמזומנת להיות הדרכים  על  היושבת בזונה הנופל לשון אמר  לזונה שהמשילה

„Ó.עכו"ם: ÈÚÎלהסתתר הדרכים  על עצמך  הסתרת כן  אנשים  שאין  במקום במסתור  במדבר  לשבת  הרגיל הזה כערבי
הפסילים: עבודת אחרי נרדף  היית מאד ור"ל הנואפים  עם ÂÎÂ'.שם ı‡ ÈÙÈÁ˙Â חייבת רעתך  יתר  ועם לעכו"ם זנותך עם 

ושוממה: חרבה להיות הארץ את 

 
(„Ï).ÍÈÙÎ:הבגד והיא ˙ÁÓ˙.שולי נסתר  במקום  ר"ל

הגנב ימצא במחתרת אם כמו  וחפירה  חתירה  כב)מלשון :(שמות
(‰Ï).ËÙ˘ נשפט ה' באש  כי וכן  ויכוח  סו )ענין  :(ישעיה
(ÂÏ).ÈÏÊ˙ים מני מים אזלו  כמו  הלוך יד )ענין Â‡Ó„.:(איוב

השתנות: מלשון לשנות. הרבה. כמו  היא
(‡).ÁÏ˘È מביתו ושלחה  וכן  וגרושין  טרוד כד )ענין :(דברים

.ÛÁ˙ ÛÂÁהארץ את תחניפו ולא כמו  ואשמה חיוב ענין 
לה) כמו ˘ÌÈÙ.():(במדבר  הגבוהות המקומות נקראו כן 

נהרות  שפים  על  מא)אפתח  הם ‡ÙÈ‰.:(ישעיה איפה וכן  פה אי
לז )רועים אחר˘‚Ï˙.:(בראשית ואיש  וכן המשגל משכב  ענין 

כח)ישגלנה  אומה:ÈÚÎ.לצרכם:Ì‰Ï.:(דברים שם
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(‚È)   ערוגות באותם שם אשר 

מרקחים: גידולי  מרקחים של  מגדלות
רוקח : מעשה אותם שמפטמים בשמים גידולי

ושוחקות: מסבירות פנים להם שהראה סיני הר  דברות
  שהם מועד  באהל  שנדבר  דבורים

ומנחה  ואשם חטאת תורת טוב ולריח  ולכפרה לריצוי
ושלמים: (È„)ועולה :זהב כאופני

:מלאת קרוי בזהב יקרה אבן  מושב לשון  כל 
 קרוי עב קבוץ עשתו  שמנו  כה) ה (ירמי' לשון 

בלע"ז : משש"יאה פיל :עשת מעצמות
 ותתעלף לשון  בספירים ומתוקנת מקושטת

ואיתקנת: מימינו דמתרגמינן  שנתן  הלוחות
המה: ידיו  ומעשה  שבהן הדברות אלו 

מעשה  נחמיה בן  יהושע א"ר  רב, ומפז  מזהב הנחמדים
שם  על  ד "א נגללין , והיו  היו  סנפירינון  של  היו  נסים

לעולם: טובה שמגלגלות  שכלל
מצות: תרי"ג הדברות בעשרת   תורת זה

הללו  כמעיים חומשים חמשה באמצע הניתן  כהנים
הגוף: באמצע נתונים שהם   

רבים  דקדוקים סדורה והיא שן  כעשת חלקה נראית
וחמורים: וקלים אב ובנין  שוות גזירות

 
(‚È).Ì˘Â‰ ˙‚ÂÚÎ ÂÈÁÏ ידמו ההדור , בתכלית  המה  לחיו 

ביותר : אותן שמייפין הבושם, שם  שצומחים  הערוגות אל
.ÌÈÁ˜Ó ˙ÂÏ„‚Ó סממנים גידולי יש  ההן  בערוגות אשר 

מרובה, לזמן  שמור  להיות רוקח  מעשה מהם לעשות מובחרים
ומפאת  צורתם , מפאת ההדור בתכלית הנה ההן הערוגות שאז
הוא  והנמשל  עליהן. הצומחות  במינם  המובחרים הסממנים 
יקרים  המה  הוא ברוך המקום  מפי  שיצאו הדיבורים לומר
המה  כי על בלחיים וירמוז  התועלת . ובתכלית  ומחוכמים

הדבור: כלי ˘ÌÈ˘Â.יקיפו ÂÈ˙Â˙Ù˘ עולה שפתותיו  מבין
והנמשל  המור . את מטיפות  וכאילו  השושנים, כריח  טוב  ריח 

שיהיה  מה מודיעים המה כך כל  כי למרחוק , נודף שריחם שושנים  כמו  שהמה  דבדיו, לדבר  ה ' מאת השלוחים  הנביאים  על הוא
מתמידות: והצלחות  מרובה טובה  ומייעדים ‰Ê.(È„)לאחרונה ÈÏÈÏ‚ ÂÈ„È במראיהן יתדמו פרודות כשהן  ידיו  אצבעות 

מלוכלכות: להיות ודרכן  השימוש כלי הן אצבעותיו ראשי  כי ועם  כזהב , נקיות לומר  רוצה הזהב , אופני ÌÈ‡ÏÂÓÓכזרועות
.˘È˘˙כאבני וחלקים נאים שהם יאמר הצפרנים ועל  שוקעין . ולא בולטין  לא הגומות  מדות לפי תרשיש אבני  יושבים ובהם

שנאמר הוא , ברוך המקום  אצבעות מעשה השמים גלגלי  על הוא והנמשל ארוכות. ולא קצרות לא הראויה במדה והמה תרשיש ,
אור : כוכבי  וממולאים כזהב ויקרים בהירים שהמה  אצבעותיך, מעשה שמיך אראה ˘Ô.כי  ˙˘Ú ÂÈÚÓ כזכות ובהיר זך  בטנו

כי עם  לומר  הוא  והנמשל ביותר . ומבהיק  השן  על הספירים זוהר נופל שאז בה , וקבועים בספירים מעוטפת  כשהיא הפיל שן 
הארה  באה ומשם הגוף, שבתוך  המעים כמו  ונעלם פנימי מקום שהיא הכפורת, על  לו  למושב  מאז אוה לה', שמים השמים 

הספיר : ובהירות השן  וזכות כצחות ישראל לכנסת

 
(‚È).ÂÈÁÏ:לעין מתחת המקום  תלם ÂÚÎ‚˙.הוא  הוא

ז ): יז (יחזקאל מטעה מערוגות  כמו ÂÏ„‚Ó˙.המחרישה
השמורים  המעורבים הסממנים  יקראו כן מרקחים . גידולי .

כה): ל (שמות מרקחת רוקח  וכן  מרובה. שם ˘ÌÈ˘Â.לזמן 
המריח : מתפשט :ÂÚ.עשב  לומר אופני‚ÈÏÈÏ.(È„)רוצה

ו): א (אסתר כסף גלילי על כמו  אבן È˘˙˘.המרכבה. שם
המעים:ÂÈÚÓ.יקר : שבו יאמר  הבטן  בהירות Ú˘˙.על ענין

יט ): חז (יחזקאל  עשות  ברזל וכן  הפיל:˘Ô.וזכות . שן היא
.˙ÙÏÂÚÓ:(יד לח  (בראשית ותתעלף  כמו וכסוי. עטוף  ענין
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(„Ï)  במחתרת אותם מצאת לא

אותם: פעלת,כשהרגת ל ' לנקבה יאמר  כה
בספר  יש י"ז )והרבה נשאתים:(יחזקאל את  

:האלה בדברים אותך  מוכיחים שהיו 
(‰Ï): בלבך :נפשי אני זכאה אשר 

 : במשפט עמך  זלזול :(ÂÏ)בא לשון 
   מצרים על  ולסמוך  אותי לעזוב

וצדקיהו  יהויקים בימי ל"ו )לעזרה ל ':(לקמן 
שינוי:   לו ויצר  עליו  אחז  שסמך 

שנאמר  כמה חזקו  כח )ולא :(בד"ה 
(‡)    את עוד  שאין  לומר  לי יש

וגו ': לה והלכה אשתו  את המשלח  דרך  כן  כי לי ראוי
    שובי ואעפ"כ  רבים אוהבים עם

אלי. : בך עוסק אני אלי ולשוב עשות כמו  .
():פלגש ל ' שוגלת. לא מים. יבלי

:לקראתם נכונה אוהלים להיות יושב
הוא  כך  שם ועל  במדברות בחוץ מצוי תמיד  שהוא

בערבה: ששוכן  ערבי קרוי

 
(„Ï) Ì‚.ÍÈÙÎ אביונים נפשות דמי  נמצאו  בגדיך  בכנפי גם

הרגתם : חנם ועל מיתה מעון  ÌÈ˙‡ˆÓ.נקיים ˙˙ÁÓ ‡Ï
כי נסתר ובמקום במחתרת מצאתים  לא האלה הנפשות דמי 

בגלוי: ‡Ï‰.אם ÏÎ ÏÚ לא ר"ל  למעלה, הנזכרים  הכנפים
בוש : מבלי  רב  בפרסום אם כי בהסתר  הדבר עשית

(‰Ï).ÈÓ‡˙Â איך בפרסום עשית אלה כל אמנם אם ר "ל 
הנביאים  עם האמת ואין מעבירה אני נקי כי הוא  כן לא תאמרי
ואני הואיל  ממני  אפו  שב  אך ה' אף  בי שחרה שאומרים 

מעון: ‡Í˙Â.מנוקה ËÙ˘ È‰ על גם עמך מתווכח  הנני  לכן 
אוסיף החטא  גמול מלבד  ר"ל  חטאתי לא לומר שתכחש  מה
לויכוח  תחשב הזה והעונש  חטאיך שתכחש  מה על עונש  עוד

הזה: בדבר  שפשעו  יודיע בזה Ó‡„.(ÂÏ)כי ÈÏÊ˙ ‰Ó למה
המצרים : מן עזר  לבקש  ללכת  „ÍÎ.תרבי ˙‡ ˙Â˘Ï: למצרים פעם לאשור  ˙È˘Â.פעם ÌÈˆÓÓ Ì‚ תמצא לא אשר  על

ידו : על Â˘‡Ó.עזר  ˙˘Â ˘‡Î' וכו ויבוא כמ "ש  עוד לו  והיצר  לו לעזור  אשור  למלך  מלאכים שלח  יהודה  מלך  אחז  כי 
חזקו ולא  לו ויצר אשור כח)מלך Ê‰.(ÊÏ):(דה"ב ˙‡Ó Ì‚ מצרים ממלך  תצאי כן אשור  מלך מאת וביללה בדאגה שיצאת כמו 

המקונן : כדרך  ראשך על מונחים יהיו  וידיך  ÍÈÁËÓ.בדאגה '‰ Ò‡Ó ÈÎ בעזרת בוטח  שאתה  מה ה' בעיני ונמאס  שנאוי דבר
עליך: הקמים  מול לעזר  לך  להיות בעיניהם חן  למצוא להם  הצלחה לך  תהיה לא ולכן המצרים

(‡).Ó‡Ïואף אחר  לאיש  והיתה מאתו הלכה ובהיתר  אשתו את איש  יגרש  אם הנה זאת את לישראל לאמר  מהראוי  ר"ל 
עליה : בא  לא  כזה ‰Â˘È.אם עון  בעבור  הלא  גרשה או  השני שמת  אחר לקחתה אליה  עוד  לשוב  הראשון בעלה יוכל וכי

משלם: גמולה  ותקבל כזאת בה הנעשה ההיא  להארץ עם Â‡˙.תתחייב  באיסור  זנית תחתי  בעודך כי  עם  ישראל אתה אבל
בתשובה: ואקבלך  אלי שוב עכ"ז  חלוקות עכו "ם עבדת  כי עם ר"ל רבים ÍÈÈÚ.()אהובים È‡˘ על להביט  עיניך הרימי 

עכו"ם : שמה  עבדת  לא אשר  ר"ל נואפים עם שמה שכבת לא אשר  המקום איה וראי הגבוהים  ÂÎÂ'.ההרים  ÌÈÎ„ ÏÚלפי
מין  לכל עצמך ממציא היית ור"ל הנואפים אל כמזומנת להיות הדרכים  על  היושבת בזונה הנופל לשון אמר  לזונה שהמשילה

„Ó.עכו"ם: ÈÚÎלהסתתר הדרכים  על עצמך  הסתרת כן  אנשים  שאין  במקום במסתור  במדבר  לשבת  הרגיל הזה כערבי
הפסילים: עבודת אחרי נרדף  היית מאד ור"ל הנואפים  עם ÂÎÂ'.שם ı‡ ÈÙÈÁ˙Â חייבת רעתך  יתר  ועם לעכו"ם זנותך עם 

ושוממה: חרבה להיות הארץ את 

 
(„Ï).ÍÈÙÎ:הבגד והיא ˙ÁÓ˙.שולי נסתר  במקום  ר"ל

הגנב ימצא במחתרת אם כמו  וחפירה  חתירה  כב)מלשון :(שמות
(‰Ï).ËÙ˘ נשפט ה' באש  כי וכן  ויכוח  סו )ענין  :(ישעיה
(ÂÏ).ÈÏÊ˙ים מני מים אזלו  כמו  הלוך יד )ענין Â‡Ó„.:(איוב

השתנות: מלשון לשנות. הרבה. כמו  היא
(‡).ÁÏ˘È מביתו ושלחה  וכן  וגרושין  טרוד כד )ענין :(דברים

.ÛÁ˙ ÛÂÁהארץ את תחניפו ולא כמו  ואשמה חיוב ענין 
לה) כמו ˘ÌÈÙ.():(במדבר  הגבוהות המקומות נקראו כן 

נהרות  שפים  על  מא)אפתח  הם ‡ÙÈ‰.:(ישעיה איפה וכן  פה אי
לז )רועים אחר˘‚Ï˙.:(בראשית ואיש  וכן המשגל משכב  ענין 

כח)ישגלנה  אומה:ÈÚÎ.לצרכם:Ì‰Ï.:(דברים שם
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(‚È)   ערוגות באותם שם אשר 

מרקחים: גידולי  מרקחים של  מגדלות
רוקח : מעשה אותם שמפטמים בשמים גידולי

ושוחקות: מסבירות פנים להם שהראה סיני הר  דברות
  שהם מועד  באהל  שנדבר  דבורים

ומנחה  ואשם חטאת תורת טוב ולריח  ולכפרה לריצוי
ושלמים: (È„)ועולה :זהב כאופני

:מלאת קרוי בזהב יקרה אבן  מושב לשון  כל 
 קרוי עב קבוץ עשתו  שמנו  כה) ה (ירמי' לשון 

בלע"ז : משש"יאה פיל :עשת מעצמות
 ותתעלף לשון  בספירים ומתוקנת מקושטת

ואיתקנת: מימינו דמתרגמינן  שנתן  הלוחות
המה: ידיו  ומעשה  שבהן הדברות אלו 

מעשה  נחמיה בן  יהושע א"ר  רב, ומפז  מזהב הנחמדים
שם  על  ד "א נגללין , והיו  היו  סנפירינון  של  היו  נסים

לעולם: טובה שמגלגלות  שכלל
מצות: תרי"ג הדברות בעשרת   תורת זה

הללו  כמעיים חומשים חמשה באמצע הניתן  כהנים
הגוף: באמצע נתונים שהם   

רבים  דקדוקים סדורה והיא שן  כעשת חלקה נראית
וחמורים: וקלים אב ובנין  שוות גזירות

 
(‚È).Ì˘Â‰ ˙‚ÂÚÎ ÂÈÁÏ ידמו ההדור , בתכלית  המה  לחיו 

ביותר : אותן שמייפין הבושם, שם  שצומחים  הערוגות אל
.ÌÈÁ˜Ó ˙ÂÏ„‚Ó סממנים גידולי יש  ההן  בערוגות אשר 

מרובה, לזמן  שמור  להיות רוקח  מעשה מהם לעשות מובחרים
ומפאת  צורתם , מפאת ההדור בתכלית הנה ההן הערוגות שאז
הוא  והנמשל  עליהן. הצומחות  במינם  המובחרים הסממנים 
יקרים  המה  הוא ברוך המקום  מפי  שיצאו הדיבורים לומר
המה  כי על בלחיים וירמוז  התועלת . ובתכלית  ומחוכמים

הדבור: כלי ˘ÌÈ˘Â.יקיפו ÂÈ˙Â˙Ù˘ עולה שפתותיו  מבין
והנמשל  המור . את מטיפות  וכאילו  השושנים, כריח  טוב  ריח 

שיהיה  מה מודיעים המה כך כל  כי למרחוק , נודף שריחם שושנים  כמו  שהמה  דבדיו, לדבר  ה ' מאת השלוחים  הנביאים  על הוא
מתמידות: והצלחות  מרובה טובה  ומייעדים ‰Ê.(È„)לאחרונה ÈÏÈÏ‚ ÂÈ„È במראיהן יתדמו פרודות כשהן  ידיו  אצבעות 

מלוכלכות: להיות ודרכן  השימוש כלי הן אצבעותיו ראשי  כי ועם  כזהב , נקיות לומר  רוצה הזהב , אופני ÌÈ‡ÏÂÓÓכזרועות
.˘È˘˙כאבני וחלקים נאים שהם יאמר הצפרנים ועל  שוקעין . ולא בולטין  לא הגומות  מדות לפי תרשיש אבני  יושבים ובהם

שנאמר הוא , ברוך המקום  אצבעות מעשה השמים גלגלי  על הוא והנמשל ארוכות. ולא קצרות לא הראויה במדה והמה תרשיש ,
אור : כוכבי  וממולאים כזהב ויקרים בהירים שהמה  אצבעותיך, מעשה שמיך אראה ˘Ô.כי  ˙˘Ú ÂÈÚÓ כזכות ובהיר זך  בטנו

כי עם  לומר  הוא  והנמשל ביותר . ומבהיק  השן  על הספירים זוהר נופל שאז בה , וקבועים בספירים מעוטפת  כשהיא הפיל שן 
הארה  באה ומשם הגוף, שבתוך  המעים כמו  ונעלם פנימי מקום שהיא הכפורת, על  לו  למושב  מאז אוה לה', שמים השמים 

הספיר : ובהירות השן  וזכות כצחות ישראל לכנסת

 
(‚È).ÂÈÁÏ:לעין מתחת המקום  תלם ÂÚÎ‚˙.הוא  הוא

ז ): יז (יחזקאל מטעה מערוגות  כמו ÂÏ„‚Ó˙.המחרישה
השמורים  המעורבים הסממנים  יקראו כן מרקחים . גידולי .

כה): ל (שמות מרקחת רוקח  וכן  מרובה. שם ˘ÌÈ˘Â.לזמן 
המריח : מתפשט :ÂÚ.עשב  לומר אופני‚ÈÏÈÏ.(È„)רוצה

ו): א (אסתר כסף גלילי על כמו  אבן È˘˙˘.המרכבה. שם
המעים:ÂÈÚÓ.יקר : שבו יאמר  הבטן  בהירות Ú˘˙.על ענין

יט ): חז (יחזקאל  עשות  ברזל וכן  הפיל:˘Ô.וזכות . שן היא
.˙ÙÏÂÚÓ:(יד לח  (בראשית ותתעלף  כמו וכסוי. עטוף  ענין

"מי כה' אלוקינו בכל קראנו אליו", אליו לא למידותיו.
היום יום י"א תשרי
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Leìúa Búîéúçå Búáéúk.àøéúa ïa äãeäé éaøøîBà:÷eçnä øépä ìò àG ïéáúBk ïéà,àøzôcä ìò àGå,éðtî §¦¨©£¦¨§¨©¦§¨¤§¥¨¥¥§¦©©§¨©¨§©©¦§§¨¦§¥
icæäì ìBëé àeäLó;íéîëçåïéøéLëî. ¤¨§¦§©¥©£¨¦©§¦¦

bbbb.eica:éáøòá ø"ãéîìà.`xwiq:íåãà òáö.qenew:ïìéàä óøù.mezpwpw:æ"òìá å"ìåàéøãéå.zif ly dlrd lr:äùåìú.dxtd z` dl ozepeåðéàù
áéúëã ,äáéúë øçà åöö÷ì ìåëé(ã"ë íéøáã)äöéö÷ äáéúë øñåçîù äæ àöé ,äðéúðå äáéúë àìà øñåçî åðéàù éî ,äãéá ïúðå úåúéøë øôñ äì áúëå
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:íéîëçë äëìäå .àúàã àåä íéøáã úøéôñì ,øôñ áéúëã àúùä ,úøîà÷ãë øôñá áúë éà éøîà
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לכתוב  מותר  מה ועל  במה ללמד באה והיא הגט, כתיבת בדיני עוסקת משנתנו
הגט. את

ïéáúBk ìka: היינו הגט, את –Béãaעפצים של –)u t rlecib `ed ÇÙÀÄÄÀ
,(eic miwitn epnny ,oel`d uraíña,כתומה אדמה במין  –àø÷ña ÀÇÀÄÀÈ

אדום, צבע במין –ñBîB÷áe אילן שרף –,(ineb oin)íBzð÷ð÷áe ÀÀÇÀÇÀ
(ויטריאֹול), נחושת חומרי בהם שיש  ממים הנעשה צבע –ìëáeÀÈ

àîi÷ ìL àeäL øác.מתקיים שרישומו  –ïéáúBk ïéà את – ÈÈÆÆÇÈÈÅÀÄ
ïé÷Lîaהגט, àG,תותים של או ענבים של  כגון  –éîa àGå ÀÇÀÄÀÀÅ
úBøô,מפירות שנסחט במיץ –íi÷úî BðéàL øác ìëa àGå ÅÀÀÈÈÈÆÅÄÀÇÅ

מתקיים. אינו שרישומו  –ïéáúBk ìkä ìò:הגט את –äìòä ìò ÇÇÙÀÄÇÆÈÆ
úéæ ìL; תלוש שהוא –äøt ìL ïøwä ìòå;לפרה המחוברת – ÆÇÄÀÇÇÆÆÆÈÈ

äøtä úà dì ïúBðåלאחר הקרן  את ממנה יקצוץ ולא כולה, – ÀÅÈÆÇÈÈ
שנאמר פסול, הגט שאז הגט, א א א א ):):):):כתיבת כדכדכדכד,,,, ספר((((דבריםדבריםדבריםדברים לה "וכתב

זה  אבל  ונתינה, כתיבה אלא מחוסר שאינו  מי – בידה" ונתן כריתות
פסול ; הוא הרי  לנתינה, כתיבה בין  הקציצה מעשה היה שמחוסר 

הפרה; את לה נותן  פרה של קרן על גט הכותב hbהלכך miazek oke
ãáò ìL ãiä ìò, כנעני –ãáòä úà dì ïúBðå.כולו –éaø ÇÇÈÆÆÆÀÅÈÆÈÆÆÇÄ

ïéáúBk ïéà :øîBà éìéìbä éñBé,הגט את –LiL øác ìò àG ÅÇÀÄÄÅÅÀÄÇÈÈÆÆ
íéiç çeø Ba,עבד של ויד  פרה של  קרן  כגון –íéìëàä ìò àGå ÇÇÄÀÇÈÙÈÄ

מוצא  שאתה כמו  ליונים, מאכל זית עלה "שכן  זית, של  עלה כגון  –
טובטובטובטוב").").").").בנח" יום יום יום יום  בברייתא ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות מבואר  הגלילי  יוסי  רבי של  טעמו

לה "וכתב שנאמר: zezixkבגמרא, xtq שהגט מכאן , דורש  והוא ,"
אוכל, ואינו  חיים רוח בו שאין  מיוחד ספר  מה כספר, להיות צריך 

הכתוב  את דורשים חכמים אבל  אוכל. ואינו  חיים רוח בו  שאין  כל אף
,"zezixk xtq" בגט שיכתוב היינו  הגירושין , של הדברים סיפור לענין 

אדם. לכל ומתירה אותה, פוטר שהוא הכריתות, דברי  סיפור
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ïéáúBk ïéà,הגט את –ò÷øwì øaçîaלאחר יתלשנו שאם – ÅÀÄÄÀËÈÇÇÀÇ
כתיבה  בין התלישה מעשה שמחוסר  מפני פסול, גט זה הרי הכתיבה,

הקודמת במשנה שבארנו  כמו  dxt);לנתינה, ly oxw oipra) יתננו ואם

שנאמר : גט, זה אין שהוא, כמו  מחובר בעודו dcia"לה ozpe"דבר –

שלכתחילה  להשמיע, באה שמשנתנו מבואר , בגמרא ליד. מיד  הניתן
הגט טופס את אפילו במחובר כותבין  lkayאין  illkd gqepd epiid)

,(hbהתורף יכתוב שמא onfde).גזירה dy`d mye yi`d my)BáúkÀÈ
øaçîa,לקרקע במחובר  הגט טופס את כתב כלומר  –BLìz ÄÀËÈÀÈ
Bîúçåלאחר התורף את שכתב היינו  בתלוש, כך  אחר והשלימו – ÇÂÈ
dìשתלש ֹו, Bðúðe,הזה הגט את לאשתו ונתן  –øLkשהואיל – ÀÈÈÈÅ

גט  זה הרי  במחובר, הטופס שנכתב פי  על אף בתלוש, התורף ונכתב

אלעזר  רבי  לדעת בגמרא משנתנו  מפרשים כך  ezenk),כשר. dkldy)
הם  לאשה) הגט נמסר  שבפניהם העדים (היינו מסירה שעדי הסובר,

ויש הגט. כתיבת היינו  לה" "וכתב תורה שאמרה ומה הכורתים,
חתימה  שעדי הסובר, מאיר  רבי  לדעת משנתנו  את בגמרא מפרשים

(hbd lr minezgd micrd) שאמרה הגט כתיבת ועיקר  הכורתים, הם
המשנה: פירוש – לשיטתו – הוא וכך העדים, בחתימת אלא אינו  תורה

oiazek oi`התורף את rwxwl,לכתחילה xaegna העדים יחתמו  שמא
כלeazkבמחובר . כתב אם שבדיעבד  כלומר  במחובר, התורף את –

כך  ואחר  במחובר, enzgeהגט eylz היתה העדים שחתימת היינו  –
הגט הרי xykìñBt.בתלוש, äãeäé éaøבמחובר שנכתב הגט את – ÇÄÀÈÅ

בלבד, הטופס ואפילו  Búîéúçåלקרקע, Búáéúk àäzL ãòÇÆÀÅÀÄÈÇÂÄÈ
Leìúa,הטופס ואפילו  בתלוש, שתהיה צריך  הגט כתיבת שכל  – ÀÈ

פסול. הגט בדיעבד  ואפילו  תורף, משום בטופס äãeäéשגוזרים éaøÇÄÀÈ
ïéáúBk ïéà :øîBà àøéúa ïa,הגט את –øépä ìò àG÷eçnä ÆÀÅÈÅÅÀÄÇÇÀÈÇÈ

ולא  שרוצים, מה עליו ולכתוב שנית ולמחקו לחזור שאפשר  לפי  –
הדבר ניכר àøzôcä((((רשרשרשרש""""יייי),),),),יהא ìò àGåכל מעובד שאינו  קלף – ÀÇÇÄÀÀÈ

óicæäìצרכו, ìBëé àeäL éðtî מחוק נייר  על  הכתוב שגט – ÄÀÅÆÈÀÄÀÇÅ
אחר דבר ולכתוב דבר בו  למחוק היינו לזייפו, יכולים דפתרא על  או

ניכר; שיהא מבלי  ïéøéLëîבמקומו, íéîëçå:חכמים שסוברים – ÇÂÈÄÇÀÄÄ
דבר על  אפילו הגט את לכתוב מותר  הלכך  הכורתים, הם מסירה עדי
קוראים  המסירה ועדי  הואיל  הגט, לזיוף חוששין  שאין  להזדייף, שיכול 

אבל חכמים, מכשירים בגיטין  דווקא ברם, תכנו . את ויודעים הגט את
שאין  חכמים מודים חתימה, עדי  על בהם שסומכים שטרות, בשאר

להזדייף. שיכול דבר  על  אותם כותבים
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,èâä ñôåè åáúë ãáòå éøëð íàå .åîöò úòãì àìà áåúëé àì àåä éðåìô íùì áåúë åì øîåà ìåãâ åìéôàù ,éãáò åäééùôðã àúòãàå úòã éðá íäù éðôî
áåúëì íéøùëù ïéúéðúîá ïðéøîàã ïè÷å äèåù ùøç ïëå .øùë èâä ,ïîùì ïéëéøö åìà ìëù ïîæäå äùàäå ùéàä íù àåäù óøåúä áúë úòã ïá ìàøùéå

:úòã ïáå ìåãâ ìàøùé åðáúëéù àìà øùë åðéà óøåú ìáà ,ñôåè î"ä ,èâä úà.ohwe dhey yxgn ueg:åäðéð äòã éðá åàìã.`neqeèâ àéáäì ìåñô
èâä íà ì"åçá åìéôà åà ,íúçð éðôáå áúëð éðôá øîåì ö"àù ìàøùé õøàá èâ àéáäì ìáà .íúçð éðôáå áúëð éðôá øîåì ìåëé åðéàù ,õøàì äöåçî

:øùë àîåñä åìà ìëì ,äèéâ ìá÷ì äùà ìù çéìù úåéäì åà ,åéîúåçá íééå÷î.ixkpeéöî àì éæç àì äéùôðìã éãéîáå ,ïéùåã÷å ïéèéâ úøåúá äéúéìã
:éðéøçàì àúåçéìù ãáòîì

eeee.ohwd laiw:ìòáä ãéî èâä.licbde:äì åøñîù íãå÷.gztzpe xfge `nzqpe geztèâä úìá÷ úòùá çåúô äéäå ìéàåä ,çúôúðå øæç àì åìéôà
àðú ,äðéúð úòùá úòã ïá äéäéù êéøöù ,äôúùðå øæçå àôéñ éðúîì éòáã éãééà àìà .íúçð éðôáå áúëð éðôá øîåì ìåëé àäã ,çéìù éåäéîì éöî øéôù
íéøùë ,åéîúåçá íééå÷î èâä íàå .íúçð éðôáå áúëð éðôá øîåì íéðîàð ïéàù ,èâä úà àéáäì ïéìåñô ,äøéáòá úåãò éìåñô ìëå .çúôúðå øæçå àùéø éîð
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ולהביאו. הגט את לכתוב הכשרים הם מי ללמד, באה משנתנו 

ïè÷å äèBL Løç elôà ,èbä úà áBzëì ïéøLk ìkä– ÇÙÀÅÄÄÀÆÇÅÂÄÅÅÆÀÈÈ
הגט  כל את לכתוב כשרים וקטן  שוטה חרש  שאין מבואר , בגמרא
"כתוב  לו ואומר גביו  על  עומד  שגדול  והוא בלבד, הטופס את אלא

שאין  מועיל, אינו  גביו על עומד גדול אפילו  בתורף אבל פלוני", לשם
שלכתיבת  מפרשים, ויש  דעת. ובן גדול יכתבנו כן  אם אלא כשר  התורף

על עומד  גדול  אם ואילו גביו, על  עומד  גדול  שיהא צורך  אין הטופס
התורף. את כתב אפילו בדיעבד  כשר הגט úàגביו , úáúBk äMàäÈÄÈÆÆÆ

dhb,לבעלה אותו  ולמסור גיטה את לכתוב יכולה עצמה האשה – ÄÈ
על הגט את כתבה ואם גירושין; לשם לה ויתננו עדים עליו  שיחתים

את  לו מוסרת כשהיא לבעלה, להקנותו צריכה היא הרי משלה, קלף
צרי הגט שכן הכתיבה, לאחר הבעל;הגט של קניינו להיות LéàäåÀÈÄך

BøáBL úà áúBk,כתובתה את לאשה פורע שהבעל לאחר שכן  – ÅÆÈ
הכתובה, פירעון  על לראיה "קבלה", היינו  שובר , לו  נותנת היא הרי

עליו . חותמת והאשה השובר , את לכתוב בעצמו הבעל  dneויכול
?dhib z` zazek dy`dy ,mrhdåéîúBça àlà èbä íei÷ ïéàLÆÅÄÇÅÆÈÀÀÈ

מתקיים הגט שאין  –(xy`zn) אם בו , החתומים העדים ידי  על  אלא

אלא  הגט קיום אין מסירה, עדי שם יש ואם מסירה; עדי שם אין 
המשנה קוראת מסירה לעדי  ואף אלו , שרוב "einzeg",בעדים מפני 

בגט החתומים העדים הם הם מסירה יום יום יום יום עדי """"תוספותתוספותתוספותתוספות הרהרהרהר""""ןןןן;;;; ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;

èbäטובטובטובטוב").").")."). úà àéáäì ïéøLk ìkä שליחים להיות כלומר – ÇÙÀÅÄÀÈÄÆÇÅ
לאשתו, מהבעל הגט ïè÷åלהולכת ,äèBL ,Løçî õeçמפני – ÅÅÅÆÀÈÈ

לשליחות, כשר  אינו  דעת בר שאינו ומי דעה, בני –àîeñåשאינם ÀÈ
דווקא, לארץ מחוץ הגט את להביא פסול שסומא מבואר , בגמרא
ישראל בארץ אבל נחתם", ובפני  נכתב "בפני לומר  יכול  שאינו  מפני

את  להביא כשר הסומא נחתם", ובפני  נכתב "בפני  לומר צריך  שאינו 
נעשה éøëðåהגט; אדם ואין וקידושין, גיטין  בתורת שאינו  מפני – ÀÈÀÄ

כשרים  אינם אלו  כל כלל; בו שייך אינו  עצמו שהוא לדבר שליח
לקבלה, שליחים – לסומא פרט – שכן  ומכל להולכה, שליחים להיות

בעלה. מיד הגט את בשבילה לקבל  האשה של שליחים היינו 
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הגט. את להביא הפסולים בדין  ממשיכה משנתנו

ïèwä ìa÷–,לאשה להביאו הבעל מידי הגט –ìécâäåאת ÄÅÇÈÈÀÄÀÄ
לה, שמסר ֹו קודם גדול  çwtúðåונעשה Løç את חרש  קיבל או – ÅÅÀÄÀÇÇ

לאשה, שמסרו קודם פיקח ונעשה çztúðåהגט àîeñקיבל או – ÈÀÄÀÇÇ
לה, שמסרו  קודם עיניו ונפתחו הגט את ätzLðåסומא äèBL– ÆÀÄÀÇÈ

שפוי, ונעשה הגט, את שוטה קיבל  øibúðåאו  éøëðגוי קיבל  או – ÈÀÄÀÄÀÇÇ
ונתגייר , הגט אחדìeñtאת שכל  מפני לאשה, הגט את למסור  – È

לשליחות  כשר  היה לא הבעל, מידי הגט את שקיבל בשעה מאלו ,

Løçúðåזו . çwt ìáà היה הבעל מידי  הגט קבלת בשעת אם – ÂÈÄÅÇÀÄÀÈÇ
נתחרש , כך ואחר  çwtúðåפיקח, øæçå לאשה הגט מסירת ובשעת – ÀÈÇÀÄÀÇÇ

פיקח, שוב ànzñðåהיה çzt בשעה בעיניו  פיקח שהיה למי או  – ÄÅÇÀÄÀÇÈ
נסתמא, כך ואחר  הגט, את çztúðåשקיבל  øæçå אליו שחזרה – ÀÈÇÀÄÀÇÇ
לאשה, הגט את שמסר קודם ähzLðåראייתו  éeôL שהיה מי או – ÈÀÄÀÇÈ

שוטה, נעשה כך ואחר בדעתו ätzLðåשפוי øæçå נצטללה – ÀÈÇÀÄÀÇÈ
ברøLkדעתו, היה מאלו אחד כל שהרי  לאשה. הגט את למסור  – ÈÅ

לאשה. מסירתו  בשעת וכן הבעל מידי הגט קבלת בשעת äæÆדעת
úòãa BôBñå BúlçzL ìk :ììkä דעת בר שהיה שליח כל  – ÇÀÈÈÆÀÄÈÀÀÇÇ

בסופו , דעת בר  והיה הבעל , מידי הגט את שקיבל  בשעה בתחילתו,

או  חרש היה שבינתיים פי  על  אף לאשה, הגט את שמסר בשעה
הריהו ונתפתח,øLkשוטה, חזר לא אפילו ונסתמא, פתח ברם, – ÈÅ

אגב  אלא נחתם", ובפני  נכתב "בפני לומר יכול  שהרי כשר, הריהו
ונסתמא "פתח בסומא: גם משנתנו נקטה gztzpeהשאר  xfge ומכאן ,"

שתחילתו  "כל  ולא בדעת" וסופו  שתחילתו  "כל במשנתנו : הדיוק
צריך אין  הגט, קבלת בשעת פיתח שהיה סומא שכן בכשרות", וסופו

בכשרות סופו  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).שיהא
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ד ): (טו, ביבמות dcirdl"שנינו oipn`p lkd" מיתת על  לאשה להעיד היינו –
המעיד אחד  עד  פי על להינשא האשה את שמתירים היא, ההלכה שכן בעלה,

אשה, פי על ואפילו  בעלה, zaeשמת ,dznaie ,dzxve ,dzeng zae ,dzengn ueg"
"dlra מתכוונות הן  שמא חשש  ויש  אותה, לשנוא דרכן אלו נשים שחמש  –

חמש שאף ללמד, באה משנתנו לבעלה. אסורה ותהא לאחר שתינשא לקלקלה,
גיטה. את להביא נאמנות אלו נשים

dìòa úî :øîBì úBðîàð ïðéàL íéLpä óà שבארנו כמו – ÇÇÈÄÆÅÈÆÁÈÇÅÇÂÈ
dhbלעיל , úà àéáäì úBðîàð ממדינת דווקא מבואר: בגמרא – ÆÁÈÀÈÄÆÄÈ

וכשבא  נחתם" ובפני נכתב "בפני  לומר  צריכות והן  שהואיל  הים,
להביא  הן נאמנות לפיכך בו, משגיחים אין  הגט, על ומערער  הבעל 
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icæäì ìBëé àeäLó;íéîëçåïéøéLëî. ¤¨§¦§©¥©£¨¦©§¦¦

bbbb.eica:éáøòá ø"ãéîìà.`xwiq:íåãà òáö.qenew:ïìéàä óøù.mezpwpw:æ"òìá å"ìåàéøãéå.zif ly dlrd lr:äùåìú.dxtd z` dl ozepeåðéàù
áéúëã ,äáéúë øçà åöö÷ì ìåëé(ã"ë íéøáã)äöéö÷ äáéúë øñåçîù äæ àöé ,äðéúðå äáéúë àìà øñåçî åðéàù éî ,äãéá ïúðå úåúéøë øôñ äì áúëå

:äðéúðå.'ek xne` ililbd iqei iaxïðáøå .ìëåà åðéàå íééç çåø åá ïéàù ìë óà ,ìëåà åðéàå íééç çåø åá ïéàù ãçåéî øôñ äî ,øôñ èâì äééø÷ àðîçøã
:íéîëçë äëìäå .àúàã àåä íéøáã úøéôñì ,øôñ áéúëã àúùä ,úøîà÷ãë øôñá áúë éà éøîà

cccc.xaegna oiazek oi`:äöéö÷ øñåçîù éðôî.'eke xaegnd lr eazkíå÷îå ùéàä íå÷îî õåç åìåë èâä ìë àåäù ,ñôåèä øáåçîá áúë ,øîà÷ éëä
:ïîæäå äùàä.enzge eylze:åùìúù øçà ïîæäå äùàäå ùéàä íå÷î àåäù óøåúä áúëù øîåìë.xykñôåèäù ô"òà ,ùåìúá óøåúä áúëðù ïåéëã

:øùë ,øáåçîá áúëð.wegnd xiipd lríä ÷çîä ìò éîð íéãò éøäù ,àúìî àøëðî àìå äöøéù äî åéìò áåúëìå íéãòä ãò å÷çåîìå øåæçì ìåëéù
:íéîåúç.`xztce:õéôò àìå çéî÷å çéìîã ,àøúôéã .øëéð åìù ÷çîä ïéà.oixiykn minkgeèâäù íéãòäå ,éúøë äøéñî éãò åäì àøéáñã .ãáìá ïéèéâá

.àøúôéã ìò àìå ÷åçî øééð ìò àì íéáúëð ïéàù íéîëç íéãåî ,äîéúç éãòà ïðéëîñã úåøèù øàùá ìáà .äîéúç éãò àì ,ïéùåøâä ø÷éò íä íäéðôá øñîð
:íéîëçë äëìäå
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לכתוב  מותר  מה ועל  במה ללמד באה והיא הגט, כתיבת בדיני עוסקת משנתנו
הגט. את

ïéáúBk ìka: היינו הגט, את –Béãaעפצים של –)u t rlecib `ed ÇÙÀÄÄÀ
,(eic miwitn epnny ,oel`d uraíña,כתומה אדמה במין  –àø÷ña ÀÇÀÄÀÈ

אדום, צבע במין –ñBîB÷áe אילן שרף –,(ineb oin)íBzð÷ð÷áe ÀÀÇÀÇÀ
(ויטריאֹול), נחושת חומרי בהם שיש  ממים הנעשה צבע –ìëáeÀÈ

àîi÷ ìL àeäL øác.מתקיים שרישומו  –ïéáúBk ïéà את – ÈÈÆÆÇÈÈÅÀÄ
ïé÷Lîaהגט, àG,תותים של או ענבים של  כגון  –éîa àGå ÀÇÀÄÀÀÅ
úBøô,מפירות שנסחט במיץ –íi÷úî BðéàL øác ìëa àGå ÅÀÀÈÈÈÆÅÄÀÇÅ

מתקיים. אינו שרישומו  –ïéáúBk ìkä ìò:הגט את –äìòä ìò ÇÇÙÀÄÇÆÈÆ
úéæ ìL; תלוש שהוא –äøt ìL ïøwä ìòå;לפרה המחוברת – ÆÇÄÀÇÇÆÆÆÈÈ

äøtä úà dì ïúBðåלאחר הקרן  את ממנה יקצוץ ולא כולה, – ÀÅÈÆÇÈÈ
שנאמר פסול, הגט שאז הגט, א א א א ):):):):כתיבת כדכדכדכד,,,, ספר((((דבריםדבריםדבריםדברים לה "וכתב

זה  אבל  ונתינה, כתיבה אלא מחוסר שאינו  מי – בידה" ונתן כריתות
פסול ; הוא הרי  לנתינה, כתיבה בין  הקציצה מעשה היה שמחוסר 

הפרה; את לה נותן  פרה של קרן על גט הכותב hbהלכך miazek oke
ãáò ìL ãiä ìò, כנעני –ãáòä úà dì ïúBðå.כולו –éaø ÇÇÈÆÆÆÀÅÈÆÈÆÆÇÄ

ïéáúBk ïéà :øîBà éìéìbä éñBé,הגט את –LiL øác ìò àG ÅÇÀÄÄÅÅÀÄÇÈÈÆÆ
íéiç çeø Ba,עבד של ויד  פרה של  קרן  כגון –íéìëàä ìò àGå ÇÇÄÀÇÈÙÈÄ

מוצא  שאתה כמו  ליונים, מאכל זית עלה "שכן  זית, של  עלה כגון  –
טובטובטובטוב").").").").בנח" יום יום יום יום  בברייתא ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות מבואר  הגלילי  יוסי  רבי של  טעמו

לה "וכתב שנאמר: zezixkבגמרא, xtq שהגט מכאן , דורש  והוא ,"
אוכל, ואינו  חיים רוח בו שאין  מיוחד ספר  מה כספר, להיות צריך 

הכתוב  את דורשים חכמים אבל  אוכל. ואינו  חיים רוח בו  שאין  כל אף
,"zezixk xtq" בגט שיכתוב היינו  הגירושין , של הדברים סיפור לענין 

אדם. לכל ומתירה אותה, פוטר שהוא הכריתות, דברי  סיפור
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ïéáúBk ïéà,הגט את –ò÷øwì øaçîaלאחר יתלשנו שאם – ÅÀÄÄÀËÈÇÇÀÇ
כתיבה  בין התלישה מעשה שמחוסר  מפני פסול, גט זה הרי הכתיבה,

הקודמת במשנה שבארנו  כמו  dxt);לנתינה, ly oxw oipra) יתננו ואם

שנאמר : גט, זה אין שהוא, כמו  מחובר בעודו dcia"לה ozpe"דבר –

שלכתחילה  להשמיע, באה שמשנתנו מבואר , בגמרא ליד. מיד  הניתן
הגט טופס את אפילו במחובר כותבין  lkayאין  illkd gqepd epiid)

,(hbהתורף יכתוב שמא onfde).גזירה dy`d mye yi`d my)BáúkÀÈ
øaçîa,לקרקע במחובר  הגט טופס את כתב כלומר  –BLìz ÄÀËÈÀÈ
Bîúçåלאחר התורף את שכתב היינו  בתלוש, כך  אחר והשלימו – ÇÂÈ
dìשתלש ֹו, Bðúðe,הזה הגט את לאשתו ונתן  –øLkשהואיל – ÀÈÈÈÅ

גט  זה הרי  במחובר, הטופס שנכתב פי  על אף בתלוש, התורף ונכתב

אלעזר  רבי  לדעת בגמרא משנתנו  מפרשים כך  ezenk),כשר. dkldy)
הם  לאשה) הגט נמסר  שבפניהם העדים (היינו מסירה שעדי הסובר,

ויש הגט. כתיבת היינו  לה" "וכתב תורה שאמרה ומה הכורתים,
חתימה  שעדי הסובר, מאיר  רבי  לדעת משנתנו  את בגמרא מפרשים

(hbd lr minezgd micrd) שאמרה הגט כתיבת ועיקר  הכורתים, הם
המשנה: פירוש – לשיטתו – הוא וכך העדים, בחתימת אלא אינו  תורה

oiazek oi`התורף את rwxwl,לכתחילה xaegna העדים יחתמו  שמא
כלeazkבמחובר . כתב אם שבדיעבד  כלומר  במחובר, התורף את –

כך  ואחר  במחובר, enzgeהגט eylz היתה העדים שחתימת היינו  –
הגט הרי xykìñBt.בתלוש, äãeäé éaøבמחובר שנכתב הגט את – ÇÄÀÈÅ

בלבד, הטופס ואפילו  Búîéúçåלקרקע, Búáéúk àäzL ãòÇÆÀÅÀÄÈÇÂÄÈ
Leìúa,הטופס ואפילו  בתלוש, שתהיה צריך  הגט כתיבת שכל  – ÀÈ

פסול. הגט בדיעבד  ואפילו  תורף, משום בטופס äãeäéשגוזרים éaøÇÄÀÈ
ïéáúBk ïéà :øîBà àøéúa ïa,הגט את –øépä ìò àG÷eçnä ÆÀÅÈÅÅÀÄÇÇÀÈÇÈ

ולא  שרוצים, מה עליו ולכתוב שנית ולמחקו לחזור שאפשר  לפי  –
הדבר ניכר àøzôcä((((רשרשרשרש""""יייי),),),),יהא ìò àGåכל מעובד שאינו  קלף – ÀÇÇÄÀÀÈ

óicæäìצרכו, ìBëé àeäL éðtî מחוק נייר  על  הכתוב שגט – ÄÀÅÆÈÀÄÀÇÅ
אחר דבר ולכתוב דבר בו  למחוק היינו לזייפו, יכולים דפתרא על  או

ניכר; שיהא מבלי  ïéøéLëîבמקומו, íéîëçå:חכמים שסוברים – ÇÂÈÄÇÀÄÄ
דבר על  אפילו הגט את לכתוב מותר  הלכך  הכורתים, הם מסירה עדי
קוראים  המסירה ועדי  הואיל  הגט, לזיוף חוששין  שאין  להזדייף, שיכול 

אבל חכמים, מכשירים בגיטין  דווקא ברם, תכנו . את ויודעים הגט את
שאין  חכמים מודים חתימה, עדי  על בהם שסומכים שטרות, בשאר

להזדייף. שיכול דבר  על  אותם כותבים

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn ipy wxt oihib zkqn

‰èbä úà áBzëì ïéøLk ìkä,ïè÷å äèBL Løç elôà.dhb úà úáúBk äMàä,BøáBL úà áúBk Léàäå,ïéàL ©Ÿ§¥¦¦§¤©¥£¦¥¥¤§¨¨¨¦¨¤¤¤¦¨§¨¦¥¤¨¤¥
åéîúBça àlà èbä íei÷.ïéøLk ìkäèbä úà àéáäì,Løçî õeç,äèBL,ïè÷å,àîeñå,éøëðå. ¦©¥¤¨§§¨©Ÿ§¥¦§¨¦¤©¥¥¥¥¤§¨¨§¨§¨§¦

Âìécâäå ïèwä ìa÷,çwtúðå Løç,çztúðå àîeñ,ätzLðå äèBL,øibúðå éøëð–ìeñt.Løçúðå çwt ìáà ¦¥©¨¨§¦§¦¥¥§¦§©©¨§¦§©©¤§¦§©¨¨§¦§¦§©©¨£¨¦¥©§¦§¨©
çwtúðå øæçå,çztúðå øæçå ànzñðå çzt,ätzLðå øæçå ähzLðå éeôL–øLk.ììkä äæ:BôBñå BúlçzL ìk §¨©§¦§©©¦¥©§¦§©¨§¨©§¦§©©¨§¦§©¨§¨©§¦§©¨¨¥¤©§¨¨¤§¦¨§

úòãa–øLk. §©©¨¥
ÊøîBì úBðîàð ïðéàL íéLpä óà:dìòa úî–dhb úà àéáäì úBðîàð:dúBîç,dúBîç úáe,dúøöå,dzîáéå, ©©¨¦¤¥¨¤¡¨©¥©£¨¤¡¨§¨¦¤¦¨£¨©£¨§¨¨¨¦¦§¨

dddd.ohwe dhey yxg elit`e,èâ áåúëé àì äìçúëì ,åéáâ ìò ãîåò ìåãâ åìéôà ,ãáòå éøëð ìáà .éðåìô íùì áåúë åì øîåàå åéáâ ìò ãîåò ìåãâù àåäå
,èâä ñôåè åáúë ãáòå éøëð íàå .åîöò úòãì àìà áåúëé àì àåä éðåìô íùì áåúë åì øîåà ìåãâ åìéôàù ,éãáò åäééùôðã àúòãàå úòã éðá íäù éðôî
áåúëì íéøùëù ïéúéðúîá ïðéøîàã ïè÷å äèåù ùøç ïëå .øùë èâä ,ïîùì ïéëéøö åìà ìëù ïîæäå äùàäå ùéàä íù àåäù óøåúä áúë úòã ïá ìàøùéå

:úòã ïáå ìåãâ ìàøùé åðáúëéù àìà øùë åðéà óøåú ìáà ,ñôåè î"ä ,èâä úà.ohwe dhey yxgn ueg:åäðéð äòã éðá åàìã.`neqeèâ àéáäì ìåñô
èâä íà ì"åçá åìéôà åà ,íúçð éðôáå áúëð éðôá øîåì ö"àù ìàøùé õøàá èâ àéáäì ìáà .íúçð éðôáå áúëð éðôá øîåì ìåëé åðéàù ,õøàì äöåçî

:øùë àîåñä åìà ìëì ,äèéâ ìá÷ì äùà ìù çéìù úåéäì åà ,åéîúåçá íééå÷î.ixkpeéöî àì éæç àì äéùôðìã éãéîáå ,ïéùåã÷å ïéèéâ úøåúá äéúéìã
:éðéøçàì àúåçéìù ãáòîì

eeee.ohwd laiw:ìòáä ãéî èâä.licbde:äì åøñîù íãå÷.gztzpe xfge `nzqpe geztèâä úìá÷ úòùá çåúô äéäå ìéàåä ,çúôúðå øæç àì åìéôà
àðú ,äðéúð úòùá úòã ïá äéäéù êéøöù ,äôúùðå øæçå àôéñ éðúîì éòáã éãééà àìà .íúçð éðôáå áúëð éðôá øîåì ìåëé àäã ,çéìù éåäéîì éöî øéôù
íéøùë ,åéîúåçá íééå÷î èâä íàå .íúçð éðôáå áúëð éðôá øîåì íéðîàð ïéàù ,èâä úà àéáäì ïéìåñô ,äøéáòá úåãò éìåñô ìëå .çúôúðå øæçå àùéø éîð

:åàéáäì
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ולהביאו. הגט את לכתוב הכשרים הם מי ללמד, באה משנתנו 

ïè÷å äèBL Løç elôà ,èbä úà áBzëì ïéøLk ìkä– ÇÙÀÅÄÄÀÆÇÅÂÄÅÅÆÀÈÈ
הגט  כל את לכתוב כשרים וקטן  שוטה חרש  שאין מבואר , בגמרא
"כתוב  לו ואומר גביו  על  עומד  שגדול  והוא בלבד, הטופס את אלא

שאין  מועיל, אינו  גביו על עומד גדול אפילו  בתורף אבל פלוני", לשם
שלכתיבת  מפרשים, ויש  דעת. ובן גדול יכתבנו כן  אם אלא כשר  התורף

על עומד  גדול  אם ואילו גביו, על  עומד  גדול  שיהא צורך  אין הטופס
התורף. את כתב אפילו בדיעבד  כשר הגט úàגביו , úáúBk äMàäÈÄÈÆÆÆ

dhb,לבעלה אותו  ולמסור גיטה את לכתוב יכולה עצמה האשה – ÄÈ
על הגט את כתבה ואם גירושין; לשם לה ויתננו עדים עליו  שיחתים

את  לו מוסרת כשהיא לבעלה, להקנותו צריכה היא הרי משלה, קלף
צרי הגט שכן הכתיבה, לאחר הבעל;הגט של קניינו להיות LéàäåÀÈÄך

BøáBL úà áúBk,כתובתה את לאשה פורע שהבעל לאחר שכן  – ÅÆÈ
הכתובה, פירעון  על לראיה "קבלה", היינו  שובר , לו  נותנת היא הרי

עליו . חותמת והאשה השובר , את לכתוב בעצמו הבעל  dneויכול
?dhib z` zazek dy`dy ,mrhdåéîúBça àlà èbä íei÷ ïéàLÆÅÄÇÅÆÈÀÀÈ

מתקיים הגט שאין  –(xy`zn) אם בו , החתומים העדים ידי  על  אלא

אלא  הגט קיום אין מסירה, עדי שם יש ואם מסירה; עדי שם אין 
המשנה קוראת מסירה לעדי  ואף אלו , שרוב "einzeg",בעדים מפני 

בגט החתומים העדים הם הם מסירה יום יום יום יום עדי """"תוספותתוספותתוספותתוספות הרהרהרהר""""ןןןן;;;; ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;;

èbäטובטובטובטוב").").")."). úà àéáäì ïéøLk ìkä שליחים להיות כלומר – ÇÙÀÅÄÀÈÄÆÇÅ
לאשתו, מהבעל הגט ïè÷åלהולכת ,äèBL ,Løçî õeçמפני – ÅÅÅÆÀÈÈ

לשליחות, כשר  אינו  דעת בר שאינו ומי דעה, בני –àîeñåשאינם ÀÈ
דווקא, לארץ מחוץ הגט את להביא פסול שסומא מבואר , בגמרא
ישראל בארץ אבל נחתם", ובפני  נכתב "בפני לומר  יכול  שאינו  מפני

את  להביא כשר הסומא נחתם", ובפני  נכתב "בפני  לומר צריך  שאינו 
נעשה éøëðåהגט; אדם ואין וקידושין, גיטין  בתורת שאינו  מפני – ÀÈÀÄ

כשרים  אינם אלו  כל כלל; בו שייך אינו  עצמו שהוא לדבר שליח
לקבלה, שליחים – לסומא פרט – שכן  ומכל להולכה, שליחים להיות

בעלה. מיד הגט את בשבילה לקבל  האשה של שליחים היינו 
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הגט. את להביא הפסולים בדין  ממשיכה משנתנו

ïèwä ìa÷–,לאשה להביאו הבעל מידי הגט –ìécâäåאת ÄÅÇÈÈÀÄÀÄ
לה, שמסר ֹו קודם גדול  çwtúðåונעשה Løç את חרש  קיבל או – ÅÅÀÄÀÇÇ

לאשה, שמסרו קודם פיקח ונעשה çztúðåהגט àîeñקיבל או – ÈÀÄÀÇÇ
לה, שמסרו  קודם עיניו ונפתחו הגט את ätzLðåסומא äèBL– ÆÀÄÀÇÈ

שפוי, ונעשה הגט, את שוטה קיבל  øibúðåאו  éøëðגוי קיבל  או – ÈÀÄÀÄÀÇÇ
ונתגייר , הגט אחדìeñtאת שכל  מפני לאשה, הגט את למסור  – È

לשליחות  כשר  היה לא הבעל, מידי הגט את שקיבל בשעה מאלו ,

Løçúðåזו . çwt ìáà היה הבעל מידי  הגט קבלת בשעת אם – ÂÈÄÅÇÀÄÀÈÇ
נתחרש , כך ואחר  çwtúðåפיקח, øæçå לאשה הגט מסירת ובשעת – ÀÈÇÀÄÀÇÇ

פיקח, שוב ànzñðåהיה çzt בשעה בעיניו  פיקח שהיה למי או  – ÄÅÇÀÄÀÇÈ
נסתמא, כך ואחר  הגט, את çztúðåשקיבל  øæçå אליו שחזרה – ÀÈÇÀÄÀÇÇ
לאשה, הגט את שמסר קודם ähzLðåראייתו  éeôL שהיה מי או – ÈÀÄÀÇÈ

שוטה, נעשה כך ואחר בדעתו ätzLðåשפוי øæçå נצטללה – ÀÈÇÀÄÀÇÈ
ברøLkדעתו, היה מאלו אחד כל שהרי  לאשה. הגט את למסור  – ÈÅ

לאשה. מסירתו  בשעת וכן הבעל מידי הגט קבלת בשעת äæÆדעת
úòãa BôBñå BúlçzL ìk :ììkä דעת בר שהיה שליח כל  – ÇÀÈÈÆÀÄÈÀÀÇÇ

בסופו , דעת בר  והיה הבעל , מידי הגט את שקיבל  בשעה בתחילתו,

או  חרש היה שבינתיים פי  על  אף לאשה, הגט את שמסר בשעה
הריהו ונתפתח,øLkשוטה, חזר לא אפילו ונסתמא, פתח ברם, – ÈÅ

אגב  אלא נחתם", ובפני  נכתב "בפני לומר יכול  שהרי כשר, הריהו
ונסתמא "פתח בסומא: גם משנתנו נקטה gztzpeהשאר  xfge ומכאן ,"

שתחילתו  "כל  ולא בדעת" וסופו  שתחילתו  "כל במשנתנו : הדיוק
צריך אין  הגט, קבלת בשעת פיתח שהיה סומא שכן בכשרות", וסופו

בכשרות סופו  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).שיהא
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ד ): (טו, ביבמות dcirdl"שנינו oipn`p lkd" מיתת על  לאשה להעיד היינו –
המעיד אחד  עד  פי על להינשא האשה את שמתירים היא, ההלכה שכן בעלה,

אשה, פי על ואפילו  בעלה, zaeשמת ,dznaie ,dzxve ,dzeng zae ,dzengn ueg"
"dlra מתכוונות הן  שמא חשש  ויש  אותה, לשנוא דרכן אלו נשים שחמש  –

חמש שאף ללמד, באה משנתנו לבעלה. אסורה ותהא לאחר שתינשא לקלקלה,
גיטה. את להביא נאמנות אלו נשים

dìòa úî :øîBì úBðîàð ïðéàL íéLpä óà שבארנו כמו – ÇÇÈÄÆÅÈÆÁÈÇÅÇÂÈ
dhbלעיל , úà àéáäì úBðîàð ממדינת דווקא מבואר: בגמרא – ÆÁÈÀÈÄÆÄÈ

וכשבא  נחתם" ובפני נכתב "בפני  לומר  צריכות והן  שהואיל  הים,
להביא  הן נאמנות לפיכך בו, משגיחים אין  הגט, על ומערער  הבעל 
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dìòa úáe.äúéîì èb ïéa äî?çéëBî áúkäL.dhb úà äàéáî dîöò äMàä,øîBì äëéøö àéäL ãáìáe:éðôa ©©£¨©¥¥§¦¨¤©§¨¦©¨¦¨©§¨§¦¨¤¦¨¦§©¤¦§¦¨©§¨©
ízçð éðôáe ázëð. ¦§©§¨©¤§©

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡ì àHL ázëpL èb ìkäMà íeL–ìeñt.ãöék?ïéø÷î íéøôBñ ìB÷ òîLå ÷eMa øáBò äéä:Løâî éðBìt Léà ¨¥¤¦§©¤§¦¨¨¥©¨¨¥©§¨©§¦©§¦¦§¦§¨¥

éðBìt íB÷nî úéðBìt úà,øîàå:ézLà íL äæå éîL äæ–Ba Løâì ìeñt.ïkî øúé:BzLà úà Ba Løâì áúk ¤§¦¦¨§¦§¨©¤§¦§¤¥¦§¦¨§¨¥¨¥¦¥¨©§¨¥¤¦§
Cìîðå,Bì øîàå Bøéò ïa Bàöî:EzLà íLk ézLà íLå EîLk éîL–eñtBa Løâì ì.ïkî øúé:ézL Bì eéä §¦§©§¨¤¦§¨©§¦§¦§§¥¦§¦§¥¦§§¨§¨¥¨¥¦¥¨§¥

íéåL ïäéúBîLe íéLð,äìBãbä úà Ba Løâì áúk–äpèwä úà Ba Løâé àG;ïkî øúé:øìálì øîà:áúk ¨¦§¥¤¨¦¨©§¨¥¤©§¨§¨¥¤©§©¨¨¥¦¥¨©©©§¨§Ÿ
Løâà äöøàL Bæéàì–Løâì ìeñtBa. §¥¤¤§¤£¨¥¨§¨¥

·ïéhâ éñôè áúBkä,éøöLéàä íB÷î çépiL C,äMàä íB÷îe,ïîfä íB÷îe;äåìî éøèL–éøöçépiL C ©¥¨§¥¦¦¨¦¤©¦©§¨¦§¨¦¨§©§©§¨¥¦§¨¨¦¤©¦©

ffff.'ek dzeng zae dzeng:äì÷ì÷ì ïéðååëîå äì ïééðñã íåùî ,äìòá úî øîåì úåðîàð ïðéà.p"tae p"ta xnel dkixv `idy calaeäðúäùë à÷åãå
ð"ôá äøîàù øçà äãéî åúåà ïéç÷åì ã"áäå .ð"ôáå ð"ôá éøîàúå éðåìô ìù åðéã úéáá àìà éùøâúú àì äì øîàå äãéì èâä øñîù äòùá äîò ìòáä
äðéàå ,åéîúåçá íéå÷î èâä ïéàù åìéôàå ,úùøåâî åæ éøä ,àéäù íå÷î ìëá äãé úçúî àöåé äèéâù äùà ìáà .äì åúåà ïúéå øåæçéù çéìù ïéðîîå ,ð"ôáå

:íúçð éðôáå áúëð éðôá øîàúù äëéøö
b`̀̀̀.oixwn mixteq lew .hb lkåøéëæäå .êë åäáúë êéðôì èâ àáéùë ,íäéãéîìúì ïéø÷î íéìåãâä:àîìòá ùðéà íù.okn xzeiáúëðù ãáìá äæ àìå

:ìåñô ,êìîðå íéøåîâ ïéùåøéâ íùì áúëðù äæ óà àìà ,ãîìúäì àìà ïéùåøéâ íùì àìù.'ek miyp 'a el eid okn xziíùì àìù áúëðù ãáìá äæ àìå
:åæ ìù ïéùåøéâ íùì àìù áúëðù ïåéë ,ìåñô ,àøáâ éàäã ïéùåøéâ íùì áúëðù íéùð éúù åì åéäù äæ óà àìà .ìåñô ,äæ íãà ìù ïéùåøéâ.dphwe dlecb

:à÷åã åàì.'eke xlall xn` okn xzi:äãéãå äéãéã ïéùåøéâ àëéàå àäà äéúòã éîð äáéúë úòùáã òøôîì øáãä øøáåä ïðéøîà àìã ì"î÷ àä
aaaa.oihib iqteh azekd:íéøçà úåøèùá ãåøè àåäå åøëùì àá íãà íéîòôù ,åìöà ïéðîåæî åéäéù äöåøù øôåñdy`d mewne yi`d mewn gipiy jixv

.onfd mewneéñåî àøîâáå:íãà ìëì úøúåî úà éøä íå÷î óà ó.dpwzd iptnåéäéù øôåñä úð÷ú éðôî ïîùì àìù úåøèùå ïéèéâ éñôåè áåúëì åøéúä
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ישראל, בארץ אבל  לקלקלה; מתכוונות שמא לחשוש  שאין  גיטה, את
ומערער הבעל  וכשבא נחתם", ובפני נכתב "בפני לומר צריכות שאינן 

גיטה, את להביא נאמנות הללו הנשים אין  ערעור , ערעורו הגט, על 
לקלקלה; מתכוונות הן  שמא אנו  od:שחוששים el`eúBîçd אם – ÂÈ

dúBîçבעלה, úáe,בעלה אחות –dúøöå הנשואה אחרת אשה – ÇÂÈÀÈÈÈ
בעלה,dzîáéåלבעלה, אחי אשת –dìòa úáe.אחרת מאשה – ÄÄÀÈÇÇÂÈ

äúéîì èb ïéa äî נאמנות ואינן  הגט על  הן  נאמנות מה משום – ÇÅÅÀÄÈ
המיתה? çéëBîעל  áúkäL, הגירושין על  מוכיח שבידיהן שהגט – ÆÇÀÈÄÇ

בלבד . עדותן  על  סומכים אנו úàואין äàéáî dîöò äMàäÈÄÈÇÀÈÀÄÈÆ
ízçð éðôáe ázëð éðôa :øîBì äëéøö àéäL ãáìáe ,dhbÄÈÄÀÇÆÄÀÄÈÇÀÈÇÄÀÇÀÈÇÆÀÇ
שנכתב  לאשתו, גט שמסר בבעל כאן שמדובר  מבואר, בגמרא –
לבית  שתגיע עד להולכה שליחתו  שתהא עמה והתנה בפניה, ונחתם

הדין  בית כך ואחר  נחתם", ובפני  נכתב "בפני  תאמר ושם  פלוני , דין
ללמדנו  המשנה ובאה גירושין ; לשם הגט את לה ויתן שליח, ימנה
עמה, בעלה התנה שכך  דין  בית בפני לומר נאמנת שהאשה זה, בכגון

התנה  לא בעלה אם אבל נחתם", ובפני נכתב "בפני  שתאמר ובלבד 
היא  הרי ידה, מתחת יוצא הוא והרי גיטה, לה נתן אלא כלום, עמה

אותה  ומתירים נחתם", ובפני  נכתב "בפני לומר  צריכה ואינה מגורשת,
אף  וחתום, כתוב בידה והגט שהואיל הגט, קיום בלא אף להינשא

חשודה  שאינה זייפתהו, שמא חוששים אין  בפנינו, נתקיים שלא פי על 
עצמה את טובטובטובטוב").").").").לקלקל יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;
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המגרש האיש לשם נכתב הגט שיהא שצריך  למסכתנו), (בפתיחה הזכרנו כבר 
א): כד, (דברים שנאמר  המתגרשת, האשה dl"ולשם azke" כותב הבעל שיהא –

ולשם  ולשמו לשמה נכתב שלא גט שכל ללמד, באה משנתנו  לשמה. הגט את
גט. אינו גירושין 

èb ìk, גירושין שטר –äMà íeLì àHL ázëpL שנכתב – ÈÅÆÄÀÇÆÀÄÈ
בשביל דוגמה, לשם אלא אשה, גירושי  לשם לא סופר ידי  על 

והולכת, מפרשת שהמשנה כמו  הגט, נוסח את שילמדו  התלמידים,
ìeñt.בו לגרש –äéä ?ãöék– הבעל  –òîLå ÷eMa øáBò ÈÅÇÈÈÅÇÀÈÇ

ïéø÷î íéøôBñ ìB÷מקריאים גט:– של  נוסחו Léàלתלמידים ÀÄÇÀÄÄ
éðBìt íB÷nî úéðBìt úà Løâî éðBìt ו האיש– שם במקרה היה ÀÄÀÈÅÆÀÄÄÈÀÄ

לסופר, ובא אשתו , כשם האשה ושם äæåכשמו, éîL äæ :øîàåÀÈÇÆÀÄÀÆ
ézLà íL, אשתי את בו ואגרש הזה, הגט את לי תן –ìeñt ÅÄÀÄÈ
Ba Løâì וכתב" ונאמר: כלל, גירושין לשם זה גט נכתב לא שהרי  – ÀÈÅ

ספר  כריתות.zezixkלה לשם נכתב שיהא – "ïkî øúéעל יתיר – ÈÅÄÅ
–áúkכן : גט אחד  –Cìîðå BzLà úà Ba Løâì, בדעתו – ÈÇÀÈÅÆÄÀÀÄÀÇ

לגרשה, íLåשלא EîLk éîL :Bì øîàå Bøéò ïa BàöîÀÈÆÄÀÈÇÀÄÀÄÀÀÅ
EzLà íLk ézLà אף אשתו, את בו  לגרש  הגט את ממנו  ונטל – ÄÀÄÀÅÄÀÀ

גירושין , לשם שנכתב פי Baעל Løâì ìeñt נכתב שלא לפי – ÈÀÈÅ
שנאמר: המתגרשת), האשה (ולשם המגרש האיש  a"לשם z k e–

לשמו . נכתב הגט ïkîשיהא øúé:זה על  יתיר –ézL Bì eéä ÈÅÄÅÈÀÅ
äìBãbä úà Ba Løâì áúk ,íéåL ïäéúBîLe íéLð כתב – ÈÄÀÅÆÈÄÈÇÀÈÅÆÇÀÈ

הבכירה, אשתו את כגון  מהן, אחת לגרש  úàגט Ba Løâé àGÀÈÅÆ
äpèwäפי על שאף הצעירה, אשתו  את זה בגט לגרש יכול  אינו – ÇÀÇÈ

המתגרשת  האשה לשם נכתב ולא הואיל  המגרש, האיש  לשם שנכתב
וכתב שנאמר : גט , אינו  dבו, l.לשמה –øìálì øîà :ïkî øúéÈÅÄÅÈÇÇÇÀÈ

לסופר : אמר שווים, ששמותיהן  נשים שתי לו  שיש  אדם, אותו  –
Løâà äöøàL Bæéàì áúkמנשותי ואיזו  בשבילי, גט כתוב – ÀÙÀÅÆÆÀÆÂÈÅ

כן , דעת על  הסופר  וכתב בו , אגרש לגרש Baשארצה Løâì ìeñtÈÀÈÅ
ולא  לגרש, רצה מהן  איזו מבורר היה לא הגט כתיבת שבשעת לפי –

לשמה. הגט נכתב
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כן למסכתנו ). בפתיחה (עיין  והטופס התורף בגט: חלקים שני  שיש הזכרנו, כבר 
וטופס: תורף יש שטר רשומים sxezdבכל שבו השטר , של  העיקרי החלק הוא

בזה; וכיוצא הסכום השמות, התאריך, כגון  הכלליqtehdהפרטים, הנוסח הוא
גירושין לשם נכתב שלא גט שכל  הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר שטר . כל  של

המג  של  טופסיולשמו הכנת בענין משנתנו דנה גט, אינו  המתגרשת של ולשמה רש
טפסים  בהכנת וכן הצורך, לעת בידו מזומנים שיהיו שרוצה הסופר, ידי על גיטין 

אחרים. שטרות של 

ïéhâ éñôè áúBkä שיהיו כדי גיטין , של  טפסים הכותב סופר – ÇÅÈÀÅÄÄ
לעיל, שבארנו  כמו למכירה, בידו  íB÷îמוכנים çépiL CéøöÈÄÆÇÄÇÀ
ïîfä íB÷îe ,äMàä íB÷îe ,Léàäלהשאיר צריך כלומר – ÈÄÀÈÄÈÀÇÀÇ

ושם  האיש שם לכתוב צריך  שבו בגט המקום היינו  התורף, מקום את
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äåìnä íB÷î,äåHä íB÷î,úBònä íB÷î,ïîfä íB÷î;ç÷î éøèL–éøöç÷Blä íB÷î çépiL C,øëBnä íB÷îe, §©©§¤§©¤§©¨§©§©§¨¥¤©¨¦¤©¦©§©¥©§©¥
úBònä íB÷îe,äãOä íB÷îe,ïîfä íB÷îe;äðwzä éðtî.äãeäé éaøïlëa ìñBt.øæòìà éaøïlëa øéLëî,õeç §©¨§©¨¤§©§©¦§¥©©¨¨©¦§¨¥§ª¨©¦¤§¨¨©§¦§ª¨

íéLð éhbî,øîàpL(â ,ãë íéøáã):"dì áúëå"–ìdîL. ¦¦¥¨¦¤¤¡©§¨©¨¦§¨
‚epîéä ãáàå èb àéánä:øzìàì Bàöî–øLk,åàì íàå–ìeñt;àî÷ñìãa Bà äñéôça Bàöî,Bøékî íà ©¥¦¥§¨©¥¤§¨§©§©¨¥§¦¨¨§¨©£¦¨¦§ª§§¨¦©¦
–øLk.äìBç Bà ï÷æ Bçépäå èb àéánä–íi÷ àeäL ú÷æça dì BðúBð.ïäëì äàeNpä ìàøNé úa,Cìäå ¨¥©¥¦¥§¦¦¨¥¤§¨§¤§©¤©¨©¦§¨¥©§¨§Ÿ¥§¨©

íiä úðéãîì dìòa–íi÷ àeäL ú÷æça äîeøza úìëBà.íiä úðéãnî Búàhç çìBMä–dúBà ïéáéø÷î ©£¨¦§¦©©¨¤¤©§¨§¤§©¤©¨©¥©©¨¦§¦©©¨©§¦¦¨
íi÷ àeäL ú÷æça. §¤§©¤©¨

:ïéèéâã óøåú åèà úåøèù øàù óøåú ïðéøæâå .äîùì åáúëì óøåú øééùéù ãáìáå ,åì íéðîåæî.oleka lqet dcedi iaxúåøèù øàùå ,óøåú åèà ñôåè øæâã
:ïéèéâ åèà.oleka xiykn `"x:ïéèéâ åèà úåøèù øàù øæâ àìã.dnyl dl azke xn`py miyp ihbn ueg:à"øë äëìäå .óøåú åèà ñôåè ïðéøæâå

bbbb.xzl`l:øùë .ãéî.leqt e`l m`eúåøééùä ïéàù íå÷îá ãáà íà ìáà .ìôð íéáùå íéøáåòî øîéîì àëéàã ,úåéåöî úåøééùäù íå÷îá ãáàù à÷åãå
,úéðåìô úåà ãöá åá ùé á÷ð åøîàéù ïåâë ,÷äáåî ïîéñ åá íéãòì ùé íà ,úåéåöî úåøééùäù íå÷îá ãáà åìéôàå .øùë äáåøî ïîæ øçàì åìéôà ,úåéåöî

:äáåøî ïîæ øçàì åìéôàå ,øùë ,ãáìá äæá àìà úåîùä åìàá èâá åðîúç àì íìåòî åøîàéù åà.`nwqelca e` `qitgaíäá úúì ïéìéâøù úåçúîà
:åìù íäù ïîéñ ïäá ùéå úåøèù.xyk exikn m`åøéëîù åà ,èâì åøéëî åðéàù ô"òà àî÷ñåìãá åà äñéôçá åàöî ,øîà÷ éëäå .àéä äùôð éôðàá àúìî

:øùë ,íå÷î ìëá åàöîù ô"òà èâì.miiw `edy zwfga dl epzepòãåð íà ìáà .åú÷æç ìò øáã ãîòä ïðéøîàã ,åúåçéìù ìèáå úî àîù ïðéùééç àìå
:äúéî øçàì èâ ïéàã ,ìèá èâä ,äãéì èâ òéâäù íãå÷ úîù.dze` oiaixwn:úãîåò äúéîì äéìòá åúîù úàèçå ,äéìòá åúî àîù ïðéùééç àìå

`xephxa yexit

רבי לשיטת היא שמשנתנו  מבואר , בגמרא הגט. כתיבת וזמן האשה
שנאמר ומה הכורתים, הם מסירה שעדי dl",אלעזר , azke"על לא

נאמר  העדים mixteqחתימת ixacn `l` epi` micrd znizg oipry)
,(mlerd oewiz iptn לשמו נכתב התורף שיהא הגט, כתיבת על אלא

לתורף, שייכת אדם" לכל  מותרת את "הרי הפיסקה ואף ולשמה.
מקומה; להניח הסופר  äåìîוצריך  éøèL טפסים הכותב סופר  – ÀÈÅÄÀÈ

למכירה, מלוה שטרי íB÷îשל ,äåìnä íB÷î çépiL CéøöÈÄÆÇÄÇÀÇÇÀÆÀ
ïîfä íB÷î ,úBònä íB÷î ,äåHä שבהם בשטר המקומות – ÇÆÀÇÈÀÇÀÇ

והתאריך; ההלואה, סכום הלווה, ושם המלוה שם לכתוב éøèLÀÈÅצריך 
ç÷î, וממכר מקח שטרי של טפסים הכותב סופר  –çépiL Céøö ÆÇÈÄÆÇÄÇ

,äãOä íB÷îe ,úBònä íB÷îe ,øëBnä íB÷îe ,ç÷Blä íB÷îÀÇÅÇÀÇÅÀÇÈÀÇÈÆ
ïîfä íB÷îe ושם הלוקח שם בהם לרשום שיש בשטר המקומות – ÀÇÀÇ

ותאריך וגבולותיה, השדה וגודל השדה, לו מכר מעות ובכמה המוכר ,

לשמם, כתיבתם שתהא צורך אין שבשטרות פי על  ואף המכירה;
הדין  ומן  גיטין; תורף משום שטרות בתורף חכמים גזרו  מקום מכל

אלא  התורף, משום והשטרות הגיטין  בטופס גם לגזור  היו צריכים
גזרו, äðwzäשלא éðtîטופסי שיהיו  כדי הסופר, תקנת מפני  – ÄÀÅÇÇÈÈ

ושטרות, גיטין  טופסי  לכתוב לסופר  התירו  ולפיכך בידו; מזומנים גיטין
התורף מקום שיניח myובלבד miyxtn yiy ± a ,ek oihib `xnba oiir)

.(zxg` jxcaïlëa ìñBt äãeäé éaøפי על  אף השטרות, בכל  – ÇÄÀÈÅÀËÈ
וכן  תורף, משום טופס בגט גוזר  יהודה שרבי התורף, מקום שהניח

גיטין. משום שטרות בשאר  הוא ïlëaגוזר øéLëî øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÇÀÄÀËÈ
השטרות, בכל  –íéLð éhbî õeç,התורף מקום הניח אם שאף – ÄÄÅÈÄ

הם, dîLìפסולים ,"dì áúëå" :øîàpL שהתורף כלומר  – ÆÆÁÇÀÈÇÈÄÀÈ
תורף, משום טופס בגיטין  אלעזר  רבי וגוזר לשמה, נכתב שיהא צריך 

אבל לשמה. שלא התורף את גם ויכתוב הסופר ישכח שמא גזירה
מותר שטרות שבשאר כלומר  גוזר , אינו גיטין  משום שטרות בשאר
הסופר, שמע אם כגון התורף, את לכתוב אפילו אלעזר  רבי  לדעת

כל את מיד  לכתוב לו  מותר מנה, להלוותו  מחברו מבקש  שאחד
מוקדם שטר  יהא שלא התאריך, מן  חוץ רמב רמב רמב רמב """"ןןןן).).).).השטר , ויש((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;

הניח  כן  אם אלא בשטרות מכשיר אינו אלעזר  רבי שאף מפרשים,
גיטין  משום גזירה התורף, בגיטין ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).מקום שאף מפרשים, יש כן 

בדיעבד, אבל  תורף, משום טופס אלעזר רבי גוזר לכתחילה דווקא
כשר הגט התורף, מקום שהניח הראהראהראהרא""""שששש).).).).כל ((((עייןעייןעייןעיין

של הרישא כי  בארנו  שהרי אלעזר , רבי  על  אלעזר מרבי  מקשים בגמרא
eke'משנתנו  "yi`d mewn gipiy jixv oihib iqth azekd",היא אלעזר  רבי  דעת –

מקו שיניח ובלבד  הטופס, את לכתוב בגיטין אף מתיר שהוא התורף,היינו  ם
ואומר במפורש אלעזר  רבי  חולק בסיפא miyp",ואילו ihibn ueg" שיש ונמצא

סתירה? אלעזרmiaiyne:כאן  רבי של לדעתו  במשנתנו שנחלקו  הם תנאים שני 
("xfrl` iaxc `ail`e i`pz ixz")....

ג ה נ ש מ ר ו א ב

èb àéánä,גט שהביא שליח –epîéä ãáàå:הגט –Bàöî ÇÅÄÅÀÈÇÅÆÀÈ
øzìàì) מיד  הגט את מצא אם –xzl`l,(המקום על  אתר , על = ÀÇÀÇ

øLk. שבגיטו כשמות ששמותיו הוא אחר גט שמא חוששים ואין – ÈÅ
תנאים  מחלוקת פי  (על "לאלתר " במשמעות אמוראים נחלקו  בגמרא
כל אומר : ואחד  שם; אדם עבר שלא כל  אומר : אחד  שבברייתא):

עבר שלא ורואה, עומד אדם שיהא צריך כלומר  שם, אדם שהה שלא
עד לשליח הגט שאבד משעה שם, אדם שהה שלא או שם, אדם

åàìשמצאו ; íàå, זמן לאחר  אלא לאלתר  הגט את מצא לא ואם – ÀÄÈ
שם, אדם ששהה לאחר או  שם, אדם עבר  שכבר לאחר  ìeñtÈהיינו 

אם  דווקא מבואר , בגמרא הוא. אחר  גט שמא שחוששים הגט, –
שאין  במקום אבד  אם אבל  מצויות, שהשיירות במקום הגט אבד 

כשר ; הגט מרובה, זמן  לאחר הגט את מצא אפילו  מצויות, השיירות
סימן  לשליח או  לעדים יש אם מצויות, שהשיירות במקום ואפילו 

יאמרו  אם או פלוני , בצד  בו  יש נקב שיאמרו: כגון בגט, מובהק
זה  הרי השמות, אותם בו  שהיו  אחר בגט חתמנו  לא מעולם העדים:

מרובה. זמן  לאחר  מצאו  ואפילו  äñéôçaכשר, Bàöî,בשקיק – ÀÈÇÂÄÈ
àî÷ñìãa Bàבתי או – השקיק בתוך  הגט את שמצא כלומר ק, ÄÀËÀÀÈ

שלו , שהוא בתיק או בשקיק סימן לו ויש  בו , שהניחו התיק בתוך

הגט, את מכיר  שאינו פי  על  e`Bøékîאף íà,הגט את שמכיר – ÄÇÄ
מקום בכל  שמצאו פי  על ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא););););אף גורסים:((((רש רש רש רש """"יייי;;;; oxikn,ויש  m`

שלו  שהן שמכירן והדלוסקמא החפיסה על  רי רי רי רי """"דדדד),),),),ומוסב ((((תוספות תוספות תוספות תוספות 

øLk.הגט –èb àéánä,גט שהביא שליח –ï÷æ Bçépäå– ÈÅÇÅÄÅÀÄÄÈÅ
זקן , הבעל היה כבר לשליחותו  äìBçכשיצא Bàהבעל שהיה או  – Æ

מיתה, לאחר גט ואין הבעל , מת בינתיים שמא חוששים אין חולה,

`l`dì BðúBð,לאשה הגט את השליח נותן  –íi÷ àeäL ú÷æça ÀÈÀÆÀÇÆÇÈ
אין  אם לייבום, זקוקה ואינה גרושה, בחזקת היא והרי חי, שהבעל  –

לידה. הגט שהגיע קודם שמת שיתברר עד  לבעל , okeìàøNéזרע úaÇÄÀÈÅ
íiä úðéãîì dìòa Cìäå ,ïäëì äàeNpä שמא חוששים אין  – ÇÀÈÀÙÅÀÈÇÇÂÈÄÀÄÇÇÈ

בתרומה, לאכול  זכאית ואינה בעלה l`äîeøza`מת úìëBàÆÆÇÀÈ
íi÷ àeäL ú÷æça.חי הכהן  שבעלה בחזקת –okeçìBMä ÀÆÀÇÆÇÈÇÅÇ

izdw - zex`ean zeipyn



רכה a dpyn iyily wxt oihib zkqn

dìòa úáe.äúéîì èb ïéa äî?çéëBî áúkäL.dhb úà äàéáî dîöò äMàä,øîBì äëéøö àéäL ãáìáe:éðôa ©©£¨©¥¥§¦¨¤©§¨¦©¨¦¨©§¨§¦¨¤¦¨¦§©¤¦§¦¨©§¨©
ízçð éðôáe ázëð. ¦§©§¨©¤§©

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡ì àHL ázëpL èb ìkäMà íeL–ìeñt.ãöék?ïéø÷î íéøôBñ ìB÷ òîLå ÷eMa øáBò äéä:Løâî éðBìt Léà ¨¥¤¦§©¤§¦¨¨¥©¨¨¥©§¨©§¦©§¦¦§¦§¨¥

éðBìt íB÷nî úéðBìt úà,øîàå:ézLà íL äæå éîL äæ–Ba Løâì ìeñt.ïkî øúé:BzLà úà Ba Løâì áúk ¤§¦¦¨§¦§¨©¤§¦§¤¥¦§¦¨§¨¥¨¥¦¥¨©§¨¥¤¦§
Cìîðå,Bì øîàå Bøéò ïa Bàöî:EzLà íLk ézLà íLå EîLk éîL–eñtBa Løâì ì.ïkî øúé:ézL Bì eéä §¦§©§¨¤¦§¨©§¦§¦§§¥¦§¦§¥¦§§¨§¨¥¨¥¦¥¨§¥

íéåL ïäéúBîLe íéLð,äìBãbä úà Ba Løâì áúk–äpèwä úà Ba Løâé àG;ïkî øúé:øìálì øîà:áúk ¨¦§¥¤¨¦¨©§¨¥¤©§¨§¨¥¤©§©¨¨¥¦¥¨©©©§¨§Ÿ
Løâà äöøàL Bæéàì–Løâì ìeñtBa. §¥¤¤§¤£¨¥¨§¨¥

·ïéhâ éñôè áúBkä,éøöLéàä íB÷î çépiL C,äMàä íB÷îe,ïîfä íB÷îe;äåìî éøèL–éøöçépiL C ©¥¨§¥¦¦¨¦¤©¦©§¨¦§¨¦¨§©§©§¨¥¦§¨¨¦¤©¦©

ffff.'ek dzeng zae dzeng:äì÷ì÷ì ïéðååëîå äì ïééðñã íåùî ,äìòá úî øîåì úåðîàð ïðéà.p"tae p"ta xnel dkixv `idy calaeäðúäùë à÷åãå
ð"ôá äøîàù øçà äãéî åúåà ïéç÷åì ã"áäå .ð"ôáå ð"ôá éøîàúå éðåìô ìù åðéã úéáá àìà éùøâúú àì äì øîàå äãéì èâä øñîù äòùá äîò ìòáä
äðéàå ,åéîúåçá íéå÷î èâä ïéàù åìéôàå ,úùøåâî åæ éøä ,àéäù íå÷î ìëá äãé úçúî àöåé äèéâù äùà ìáà .äì åúåà ïúéå øåæçéù çéìù ïéðîîå ,ð"ôáå

:íúçð éðôáå áúëð éðôá øîàúù äëéøö
b`̀̀̀.oixwn mixteq lew .hb lkåøéëæäå .êë åäáúë êéðôì èâ àáéùë ,íäéãéîìúì ïéø÷î íéìåãâä:àîìòá ùðéà íù.okn xzeiáúëðù ãáìá äæ àìå

:ìåñô ,êìîðå íéøåîâ ïéùåøéâ íùì áúëðù äæ óà àìà ,ãîìúäì àìà ïéùåøéâ íùì àìù.'ek miyp 'a el eid okn xziíùì àìù áúëðù ãáìá äæ àìå
:åæ ìù ïéùåøéâ íùì àìù áúëðù ïåéë ,ìåñô ,àøáâ éàäã ïéùåøéâ íùì áúëðù íéùð éúù åì åéäù äæ óà àìà .ìåñô ,äæ íãà ìù ïéùåøéâ.dphwe dlecb

:à÷åã åàì.'eke xlall xn` okn xzi:äãéãå äéãéã ïéùåøéâ àëéàå àäà äéúòã éîð äáéúë úòùáã òøôîì øáãä øøáåä ïðéøîà àìã ì"î÷ àä
aaaa.oihib iqteh azekd:íéøçà úåøèùá ãåøè àåäå åøëùì àá íãà íéîòôù ,åìöà ïéðîåæî åéäéù äöåøù øôåñdy`d mewne yi`d mewn gipiy jixv

.onfd mewneéñåî àøîâáå:íãà ìëì úøúåî úà éøä íå÷î óà ó.dpwzd iptnåéäéù øôåñä úð÷ú éðôî ïîùì àìù úåøèùå ïéèéâ éñôåè áåúëì åøéúä

`xephxa yexit

ישראל, בארץ אבל  לקלקלה; מתכוונות שמא לחשוש  שאין  גיטה, את
ומערער הבעל  וכשבא נחתם", ובפני נכתב "בפני לומר צריכות שאינן 

גיטה, את להביא נאמנות הללו הנשים אין  ערעור , ערעורו הגט, על 
לקלקלה; מתכוונות הן  שמא אנו  od:שחוששים el`eúBîçd אם – ÂÈ

dúBîçבעלה, úáe,בעלה אחות –dúøöå הנשואה אחרת אשה – ÇÂÈÀÈÈÈ
בעלה,dzîáéåלבעלה, אחי אשת –dìòa úáe.אחרת מאשה – ÄÄÀÈÇÇÂÈ

äúéîì èb ïéa äî נאמנות ואינן  הגט על  הן  נאמנות מה משום – ÇÅÅÀÄÈ
המיתה? çéëBîעל  áúkäL, הגירושין על  מוכיח שבידיהן שהגט – ÆÇÀÈÄÇ

בלבד . עדותן  על  סומכים אנו úàואין äàéáî dîöò äMàäÈÄÈÇÀÈÀÄÈÆ
ízçð éðôáe ázëð éðôa :øîBì äëéøö àéäL ãáìáe ,dhbÄÈÄÀÇÆÄÀÄÈÇÀÈÇÄÀÇÀÈÇÆÀÇ
שנכתב  לאשתו, גט שמסר בבעל כאן שמדובר  מבואר, בגמרא –
לבית  שתגיע עד להולכה שליחתו  שתהא עמה והתנה בפניה, ונחתם

הדין  בית כך ואחר  נחתם", ובפני  נכתב "בפני  תאמר ושם  פלוני , דין
ללמדנו  המשנה ובאה גירושין ; לשם הגט את לה ויתן שליח, ימנה
עמה, בעלה התנה שכך  דין  בית בפני לומר נאמנת שהאשה זה, בכגון

התנה  לא בעלה אם אבל נחתם", ובפני נכתב "בפני  שתאמר ובלבד 
היא  הרי ידה, מתחת יוצא הוא והרי גיטה, לה נתן אלא כלום, עמה

אותה  ומתירים נחתם", ובפני  נכתב "בפני לומר  צריכה ואינה מגורשת,
אף  וחתום, כתוב בידה והגט שהואיל הגט, קיום בלא אף להינשא

חשודה  שאינה זייפתהו, שמא חוששים אין  בפנינו, נתקיים שלא פי על 
עצמה את טובטובטובטוב").").").").לקלקל יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

א ה נ ש מ ר ו א ב

המגרש האיש לשם נכתב הגט שיהא שצריך  למסכתנו), (בפתיחה הזכרנו כבר 
א): כד, (דברים שנאמר  המתגרשת, האשה dl"ולשם azke" כותב הבעל שיהא –

ולשם  ולשמו לשמה נכתב שלא גט שכל ללמד, באה משנתנו  לשמה. הגט את
גט. אינו גירושין 

èb ìk, גירושין שטר –äMà íeLì àHL ázëpL שנכתב – ÈÅÆÄÀÇÆÀÄÈ
בשביל דוגמה, לשם אלא אשה, גירושי  לשם לא סופר ידי  על 

והולכת, מפרשת שהמשנה כמו  הגט, נוסח את שילמדו  התלמידים,
ìeñt.בו לגרש –äéä ?ãöék– הבעל  –òîLå ÷eMa øáBò ÈÅÇÈÈÅÇÀÈÇ

ïéø÷î íéøôBñ ìB÷מקריאים גט:– של  נוסחו Léàלתלמידים ÀÄÇÀÄÄ
éðBìt íB÷nî úéðBìt úà Løâî éðBìt ו האיש– שם במקרה היה ÀÄÀÈÅÆÀÄÄÈÀÄ

לסופר, ובא אשתו , כשם האשה ושם äæåכשמו, éîL äæ :øîàåÀÈÇÆÀÄÀÆ
ézLà íL, אשתי את בו ואגרש הזה, הגט את לי תן –ìeñt ÅÄÀÄÈ
Ba Løâì וכתב" ונאמר: כלל, גירושין לשם זה גט נכתב לא שהרי  – ÀÈÅ

ספר  כריתות.zezixkלה לשם נכתב שיהא – "ïkî øúéעל יתיר – ÈÅÄÅ
–áúkכן : גט אחד  –Cìîðå BzLà úà Ba Løâì, בדעתו – ÈÇÀÈÅÆÄÀÀÄÀÇ

לגרשה, íLåשלא EîLk éîL :Bì øîàå Bøéò ïa BàöîÀÈÆÄÀÈÇÀÄÀÄÀÀÅ
EzLà íLk ézLà אף אשתו, את בו  לגרש  הגט את ממנו  ונטל – ÄÀÄÀÅÄÀÀ

גירושין , לשם שנכתב פי Baעל Løâì ìeñt נכתב שלא לפי – ÈÀÈÅ
שנאמר: המתגרשת), האשה (ולשם המגרש האיש  a"לשם z k e–

לשמו . נכתב הגט ïkîשיהא øúé:זה על  יתיר –ézL Bì eéä ÈÅÄÅÈÀÅ
äìBãbä úà Ba Løâì áúk ,íéåL ïäéúBîLe íéLð כתב – ÈÄÀÅÆÈÄÈÇÀÈÅÆÇÀÈ

הבכירה, אשתו את כגון  מהן, אחת לגרש  úàגט Ba Løâé àGÀÈÅÆ
äpèwäפי על שאף הצעירה, אשתו  את זה בגט לגרש יכול  אינו – ÇÀÇÈ

המתגרשת  האשה לשם נכתב ולא הואיל  המגרש, האיש  לשם שנכתב
וכתב שנאמר : גט , אינו  dבו, l.לשמה –øìálì øîà :ïkî øúéÈÅÄÅÈÇÇÇÀÈ

לסופר : אמר שווים, ששמותיהן  נשים שתי לו  שיש  אדם, אותו  –
Løâà äöøàL Bæéàì áúkמנשותי ואיזו  בשבילי, גט כתוב – ÀÙÀÅÆÆÀÆÂÈÅ

כן , דעת על  הסופר  וכתב בו , אגרש לגרש Baשארצה Løâì ìeñtÈÀÈÅ
ולא  לגרש, רצה מהן  איזו מבורר היה לא הגט כתיבת שבשעת לפי –

לשמה. הגט נכתב

i r i a x m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

כן למסכתנו ). בפתיחה (עיין  והטופס התורף בגט: חלקים שני  שיש הזכרנו, כבר 
וטופס: תורף יש שטר רשומים sxezdבכל שבו השטר , של  העיקרי החלק הוא

בזה; וכיוצא הסכום השמות, התאריך, כגון  הכלליqtehdהפרטים, הנוסח הוא
גירושין לשם נכתב שלא גט שכל  הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר שטר . כל  של

המג  של  טופסיולשמו הכנת בענין משנתנו דנה גט, אינו  המתגרשת של ולשמה רש
טפסים  בהכנת וכן הצורך, לעת בידו מזומנים שיהיו שרוצה הסופר, ידי על גיטין 

אחרים. שטרות של 

ïéhâ éñôè áúBkä שיהיו כדי גיטין , של  טפסים הכותב סופר – ÇÅÈÀÅÄÄ
לעיל, שבארנו  כמו למכירה, בידו  íB÷îמוכנים çépiL CéøöÈÄÆÇÄÇÀ
ïîfä íB÷îe ,äMàä íB÷îe ,Léàäלהשאיר צריך כלומר – ÈÄÀÈÄÈÀÇÀÇ

ושם  האיש שם לכתוב צריך  שבו בגט המקום היינו  התורף, מקום את

izdw - zex`ean zeipyn
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äåìnä íB÷î,äåHä íB÷î,úBònä íB÷î,ïîfä íB÷î;ç÷î éøèL–éøöç÷Blä íB÷î çépiL C,øëBnä íB÷îe, §©©§¤§©¤§©¨§©§©§¨¥¤©¨¦¤©¦©§©¥©§©¥
úBònä íB÷îe,äãOä íB÷îe,ïîfä íB÷îe;äðwzä éðtî.äãeäé éaøïlëa ìñBt.øæòìà éaøïlëa øéLëî,õeç §©¨§©¨¤§©§©¦§¥©©¨¨©¦§¨¥§ª¨©¦¤§¨¨©§¦§ª¨

íéLð éhbî,øîàpL(â ,ãë íéøáã):"dì áúëå"–ìdîL. ¦¦¥¨¦¤¤¡©§¨©¨¦§¨
‚epîéä ãáàå èb àéánä:øzìàì Bàöî–øLk,åàì íàå–ìeñt;àî÷ñìãa Bà äñéôça Bàöî,Bøékî íà ©¥¦¥§¨©¥¤§¨§©§©¨¥§¦¨¨§¨©£¦¨¦§ª§§¨¦©¦
–øLk.äìBç Bà ï÷æ Bçépäå èb àéánä–íi÷ àeäL ú÷æça dì BðúBð.ïäëì äàeNpä ìàøNé úa,Cìäå ¨¥©¥¦¥§¦¦¨¥¤§¨§¤§©¤©¨©¦§¨¥©§¨§Ÿ¥§¨©

íiä úðéãîì dìòa–íi÷ àeäL ú÷æça äîeøza úìëBà.íiä úðéãnî Búàhç çìBMä–dúBà ïéáéø÷î ©£¨¦§¦©©¨¤¤©§¨§¤§©¤©¨©¥©©¨¦§¦©©¨©§¦¦¨
íi÷ àeäL ú÷æça. §¤§©¤©¨

:ïéèéâã óøåú åèà úåøèù øàù óøåú ïðéøæâå .äîùì åáúëì óøåú øééùéù ãáìáå ,åì íéðîåæî.oleka lqet dcedi iaxúåøèù øàùå ,óøåú åèà ñôåè øæâã
:ïéèéâ åèà.oleka xiykn `"x:ïéèéâ åèà úåøèù øàù øæâ àìã.dnyl dl azke xn`py miyp ihbn ueg:à"øë äëìäå .óøåú åèà ñôåè ïðéøæâå

bbbb.xzl`l:øùë .ãéî.leqt e`l m`eúåøééùä ïéàù íå÷îá ãáà íà ìáà .ìôð íéáùå íéøáåòî øîéîì àëéàã ,úåéåöî úåøééùäù íå÷îá ãáàù à÷åãå
,úéðåìô úåà ãöá åá ùé á÷ð åøîàéù ïåâë ,÷äáåî ïîéñ åá íéãòì ùé íà ,úåéåöî úåøééùäù íå÷îá ãáà åìéôàå .øùë äáåøî ïîæ øçàì åìéôà ,úåéåöî

:äáåøî ïîæ øçàì åìéôàå ,øùë ,ãáìá äæá àìà úåîùä åìàá èâá åðîúç àì íìåòî åøîàéù åà.`nwqelca e` `qitgaíäá úúì ïéìéâøù úåçúîà
:åìù íäù ïîéñ ïäá ùéå úåøèù.xyk exikn m`åøéëîù åà ,èâì åøéëî åðéàù ô"òà àî÷ñåìãá åà äñéôçá åàöî ,øîà÷ éëäå .àéä äùôð éôðàá àúìî

:øùë ,íå÷î ìëá åàöîù ô"òà èâì.miiw `edy zwfga dl epzepòãåð íà ìáà .åú÷æç ìò øáã ãîòä ïðéøîàã ,åúåçéìù ìèáå úî àîù ïðéùééç àìå
:äúéî øçàì èâ ïéàã ,ìèá èâä ,äãéì èâ òéâäù íãå÷ úîù.dze` oiaixwn:úãîåò äúéîì äéìòá åúîù úàèçå ,äéìòá åúî àîù ïðéùééç àìå

`xephxa yexit

רבי לשיטת היא שמשנתנו  מבואר , בגמרא הגט. כתיבת וזמן האשה
שנאמר ומה הכורתים, הם מסירה שעדי dl",אלעזר , azke"על לא

נאמר  העדים mixteqחתימת ixacn `l` epi` micrd znizg oipry)
,(mlerd oewiz iptn לשמו נכתב התורף שיהא הגט, כתיבת על אלא

לתורף, שייכת אדם" לכל  מותרת את "הרי הפיסקה ואף ולשמה.
מקומה; להניח הסופר  äåìîוצריך  éøèL טפסים הכותב סופר  – ÀÈÅÄÀÈ

למכירה, מלוה שטרי íB÷îשל ,äåìnä íB÷î çépiL CéøöÈÄÆÇÄÇÀÇÇÀÆÀ
ïîfä íB÷î ,úBònä íB÷î ,äåHä שבהם בשטר המקומות – ÇÆÀÇÈÀÇÀÇ

והתאריך; ההלואה, סכום הלווה, ושם המלוה שם לכתוב éøèLÀÈÅצריך 
ç÷î, וממכר מקח שטרי של טפסים הכותב סופר  –çépiL Céøö ÆÇÈÄÆÇÄÇ

,äãOä íB÷îe ,úBònä íB÷îe ,øëBnä íB÷îe ,ç÷Blä íB÷îÀÇÅÇÀÇÅÀÇÈÀÇÈÆ
ïîfä íB÷îe ושם הלוקח שם בהם לרשום שיש בשטר המקומות – ÀÇÀÇ

ותאריך וגבולותיה, השדה וגודל השדה, לו מכר מעות ובכמה המוכר ,

לשמם, כתיבתם שתהא צורך אין שבשטרות פי על  ואף המכירה;
הדין  ומן  גיטין; תורף משום שטרות בתורף חכמים גזרו  מקום מכל

אלא  התורף, משום והשטרות הגיטין  בטופס גם לגזור  היו צריכים
גזרו, äðwzäשלא éðtîטופסי שיהיו  כדי הסופר, תקנת מפני  – ÄÀÅÇÇÈÈ

ושטרות, גיטין  טופסי  לכתוב לסופר  התירו  ולפיכך בידו; מזומנים גיטין
התורף מקום שיניח myובלבד miyxtn yiy ± a ,ek oihib `xnba oiir)

.(zxg` jxcaïlëa ìñBt äãeäé éaøפי על  אף השטרות, בכל  – ÇÄÀÈÅÀËÈ
וכן  תורף, משום טופס בגט גוזר  יהודה שרבי התורף, מקום שהניח

גיטין. משום שטרות בשאר  הוא ïlëaגוזר øéLëî øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÇÀÄÀËÈ
השטרות, בכל  –íéLð éhbî õeç,התורף מקום הניח אם שאף – ÄÄÅÈÄ

הם, dîLìפסולים ,"dì áúëå" :øîàpL שהתורף כלומר  – ÆÆÁÇÀÈÇÈÄÀÈ
תורף, משום טופס בגיטין  אלעזר  רבי וגוזר לשמה, נכתב שיהא צריך 

אבל לשמה. שלא התורף את גם ויכתוב הסופר ישכח שמא גזירה
מותר שטרות שבשאר כלומר  גוזר , אינו גיטין  משום שטרות בשאר
הסופר, שמע אם כגון התורף, את לכתוב אפילו אלעזר  רבי  לדעת

כל את מיד  לכתוב לו  מותר מנה, להלוותו  מחברו מבקש  שאחד
מוקדם שטר  יהא שלא התאריך, מן  חוץ רמב רמב רמב רמב """"ןןןן).).).).השטר , ויש((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;

הניח  כן  אם אלא בשטרות מכשיר אינו אלעזר  רבי שאף מפרשים,
גיטין  משום גזירה התורף, בגיטין ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).מקום שאף מפרשים, יש כן 

בדיעבד, אבל  תורף, משום טופס אלעזר רבי גוזר לכתחילה דווקא
כשר הגט התורף, מקום שהניח הראהראהראהרא""""שששש).).).).כל ((((עייןעייןעייןעיין

של הרישא כי  בארנו  שהרי אלעזר , רבי  על  אלעזר מרבי  מקשים בגמרא
eke'משנתנו  "yi`d mewn gipiy jixv oihib iqth azekd",היא אלעזר  רבי  דעת –

מקו שיניח ובלבד  הטופס, את לכתוב בגיטין אף מתיר שהוא התורף,היינו  ם
ואומר במפורש אלעזר  רבי  חולק בסיפא miyp",ואילו ihibn ueg" שיש ונמצא

סתירה? אלעזרmiaiyne:כאן  רבי של לדעתו  במשנתנו שנחלקו  הם תנאים שני 
("xfrl` iaxc `ail`e i`pz ixz")....

ג ה נ ש מ ר ו א ב

èb àéánä,גט שהביא שליח –epîéä ãáàå:הגט –Bàöî ÇÅÄÅÀÈÇÅÆÀÈ
øzìàì) מיד  הגט את מצא אם –xzl`l,(המקום על  אתר , על = ÀÇÀÇ

øLk. שבגיטו כשמות ששמותיו הוא אחר גט שמא חוששים ואין – ÈÅ
תנאים  מחלוקת פי  (על "לאלתר " במשמעות אמוראים נחלקו  בגמרא
כל אומר : ואחד  שם; אדם עבר שלא כל  אומר : אחד  שבברייתא):

עבר שלא ורואה, עומד אדם שיהא צריך כלומר  שם, אדם שהה שלא
עד לשליח הגט שאבד משעה שם, אדם שהה שלא או שם, אדם

åàìשמצאו ; íàå, זמן לאחר  אלא לאלתר  הגט את מצא לא ואם – ÀÄÈ
שם, אדם ששהה לאחר או  שם, אדם עבר  שכבר לאחר  ìeñtÈהיינו 

אם  דווקא מבואר , בגמרא הוא. אחר  גט שמא שחוששים הגט, –
שאין  במקום אבד  אם אבל  מצויות, שהשיירות במקום הגט אבד 

כשר ; הגט מרובה, זמן  לאחר הגט את מצא אפילו  מצויות, השיירות
סימן  לשליח או  לעדים יש אם מצויות, שהשיירות במקום ואפילו 

יאמרו  אם או פלוני , בצד  בו  יש נקב שיאמרו: כגון בגט, מובהק
זה  הרי השמות, אותם בו  שהיו  אחר בגט חתמנו  לא מעולם העדים:

מרובה. זמן  לאחר  מצאו  ואפילו  äñéôçaכשר, Bàöî,בשקיק – ÀÈÇÂÄÈ
àî÷ñìãa Bàבתי או – השקיק בתוך  הגט את שמצא כלומר ק, ÄÀËÀÀÈ

שלו , שהוא בתיק או בשקיק סימן לו ויש  בו , שהניחו התיק בתוך

הגט, את מכיר  שאינו פי  על  e`Bøékîאף íà,הגט את שמכיר – ÄÇÄ
מקום בכל  שמצאו פי  על ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא););););אף גורסים:((((רש רש רש רש """"יייי;;;; oxikn,ויש  m`

שלו  שהן שמכירן והדלוסקמא החפיסה על  רי רי רי רי """"דדדד),),),),ומוסב ((((תוספות תוספות תוספות תוספות 

øLk.הגט –èb àéánä,גט שהביא שליח –ï÷æ Bçépäå– ÈÅÇÅÄÅÀÄÄÈÅ
זקן , הבעל היה כבר לשליחותו  äìBçכשיצא Bàהבעל שהיה או  – Æ

מיתה, לאחר גט ואין הבעל , מת בינתיים שמא חוששים אין חולה,

`l`dì BðúBð,לאשה הגט את השליח נותן  –íi÷ àeäL ú÷æça ÀÈÀÆÀÇÆÇÈ
אין  אם לייבום, זקוקה ואינה גרושה, בחזקת היא והרי חי, שהבעל  –

לידה. הגט שהגיע קודם שמת שיתברר עד  לבעל , okeìàøNéזרע úaÇÄÀÈÅ
íiä úðéãîì dìòa Cìäå ,ïäëì äàeNpä שמא חוששים אין  – ÇÀÈÀÙÅÀÈÇÇÂÈÄÀÄÇÇÈ

בתרומה, לאכול  זכאית ואינה בעלה l`äîeøza`מת úìëBàÆÆÇÀÈ
íi÷ àeäL ú÷æça.חי הכהן  שבעלה בחזקת –okeçìBMä ÀÆÀÇÆÇÈÇÅÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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„GLøîà íéøác äLàèøt ïa øæòìà éaøéðôìíéîëç,åéøác úà eîi÷å:íB÷øk dôéwäL øéò ìò,äðéôqä ìòå §¨§¨¦¨©©¦¤§¨¨¤©§¨¦§¥£¨¦§¦§¤§¨¨©¦¤¦¦¨©§§©©§¦¨
íia úôøhnä,ïBcì àöBiä ìòå–ïéîi÷ ú÷æça ïäL;íB÷øk dLákL øéò ìáà,íia äãáàL äðéôñe,àöBiäå ©¦¨¤¤©¨§©©¥¦¤¥§¤§©©¨¦£¨¦¤§¨¨©§§¦¨¤¨§¨©¨§©¥

âøäì–íéúî éøîçå íéiç éøîç ïäéìò ïéðúBð:ïäëì ìàøNé úa,ìàøNéì ïäk úáe–äîeøza ìëàz àG. ¥¨¥§¦£¥¤ª§¥©¦§ª§¥¥¦©¦§¨¥§Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥Ÿ©©§¨
‰äìçå ìàøNé õøàa èb àéánä–BçlLî äæ éøäøçà ãéa.Bì øîà íàå:éðBìt õôç äpîéä éì ìè–àG ©¥¦¥§¤¤¦§¨¥§¨¨£¥¤§©§§©©¥§¦¨©Ÿ¦¥¤¨¥¤§¦

øçà ãéa epçlLé,øçà ãéa BðBã÷t àäiL BðBöø ïéàL. §©§¤§©©¥¤¥§¤§¥¦§§©©¥
Âäìçå íiä úðéãnî èb àéánä–BçlLîe ïéc úéa äNBò,íäéðôì øîBàå:ízçð éðôáe ázëð éðôa.çéìMä ïéàå ©¥¦¥¦§¦©©¨§¨¨¤¥¦§©§§¥¦§¥¤§¨©¦§©§¨©¤§©§¥©¨¦©

cccc.mewxk:ïéîåëøë øåöî íåâøú.ztxhnd:äòáè àì ïééãòå.oecil:úåùôð éðéãá.odkl l`xyi za:íéúî éøîåç.l`xyil odk za:íééç éøîåç
dddd.l`xyi ux`a hb `iand:ð"ôáå ð"ôá øîåì êéøö ïéàù.xg` cia eglynùåòå:äìç à÷åãå .ã"áá àìå åéìàî çéìù ä.el xn` m`e:çéìùì ìòá

.ipelt utg dpnid il leh:øçà ãéá åðçìùé àì .èâä úà äì ïúúùë
eeee.c"a dyer:åçìùîå ,çéìù.ip` c"a gilyïéúéðúîá ïðúãî ,ã"áá ïìåëå ,äàî ãò éùéìù çéìù äðîî éðù çéìùå .åøùëäá øáãä åùò ã"á àîúñîå

`xephxa yexit

íiä úðéãnî Búàhç זו והרי השולח, מת שמא חוששים, אין – ÇÈÄÀÄÇÇÈ
להקריבה, שאסור בעליה, שמתו  l`ú÷æça`חטאת dúBà ïéáéø÷îÇÀÄÄÈÀÆÀÇ

íi÷ àeäL כאן שמדובר מבואר , בגמרא קיים. החטאת שבעל – ÆÇÈ
העוף. חטאת או  נשים קרבן  כגון  סמיכה, צריך שאינו בקרבן

פי על  אף תרומה, לגבי שאפילו להשמיע, באה שמשנתנו  מבארים, בגמרא
חשש  שיש פי על  אף חטאת, לגבי  אפילו  וכן  חולין , לאכול יכולה שהיא

החזקה. על סומכים מקום מכל  בעזרה, חולין 
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זקן היה ואפילו קיים, שהוא חזקתו על  אדם שמעמידים למדנו , הקודמת במשנה
בחזקת  מקום מכל  והוא יש  בסכנה, נתון אדם שאם ללמד, באה משנתנו  חולה. או 

מתערערת. זו שחזקה ויש קיים,

GLíéøác äL– להלן  המפורטים –àèøt ïa øæòìà éaø øîà ÀÈÀÈÄÈÇÇÄÆÀÈÈÆÇÀÈ
åéøác úà eîi÷å ,íéîëç éðôì עליהם וסמכו דבריו  את קיבלו – ÄÀÅÂÈÄÀÄÀÆÀÈÈ

íB÷økלהלכה: dôéwäL øéò ìò העושים חיילים שהקיפוה – ÇÄÆÄÄÈÇÀ
העיר , על íiaמצור  úôøhnä äðéôqä ìòå מחמת המתנדנדת – ÀÇÇÀÄÈÇÄÈÆÆÇÈ

בים, שקמה גדולה ïBcìסערה àöBiä ìòå,נפשות בדיני –ïäL ÀÇÇÅÄÆÅ
לידון, והיוצא ושבספינה שבעיר האנשים –ïéîi÷ ú÷æça שמן – ÀÆÀÇÇÈÄ

נידון  לא לידון והיוצא הספינה, נשברה ולא העיר, נכבשה לא הסתם
íB÷øk((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).למיתה dLákL øéò ìáàשכ אותה – כבש  בר ÂÈÄÆÀÈÈÇÀ

שבתוכה, האנשים נהרגו  אם נתברר שלא פי  על אף המצור, חיל
íia äãáàL äðéôñe כליה שנשברו  מפרשים: ויש בים; שטבעה – ÀÄÈÆÈÀÈÇÈ

המים  פני  על עדיין  שהספינה פי על אף קברניט, שם נשאר  ולא
המאירי המאירי המאירי המאירי ),),),), âøäì((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; àöBiäå יוצא והוא דינו נגמר  שכבר – ÀÇÅÅÈÅ

הדין , פסק פי על ïäéìòליהרג ïéðúBðבעיר שהיו האנשים על – ÀÄÂÅÆ
ליהרג, היוצא ועל בספינה íéúîושהיו éøîçå íéiç éøîç– ËÀÅÇÄÀËÀÅÅÄ

שהמשנה  כמו  מתים, ספק חיים ספק משום בהם שמחמירים כלומר

והולכת: àGמפרשת ,ìàøNéì ïäk úáe ,ïäëì ìàøNé úaÇÄÀÈÅÀÙÅÇÙÅÀÄÀÈÅ
äîeøza ìëàz באותה היה שבעלה לכהן, הנשואה ישראל  בבת – ÙÇÇÀÈ

חומרי עליה נותנים ליהרג, יוצא שהיה או  ספינה, באותה או עיר
ובבת  בתרומה; לאכול לה ואסור  כמת, בעלה את ומחזיקים מתים

כחי, אותו  ומחזיקים חיים חומרי  עליה נותנים לישראל, הנשואה כהן 
אביה. בתרומת אוכלת ואינה

יוסף: רב בשם לשונות שני בגמרא יש ליהרג היוצא בענין

epy `l חיים)`. חומרי  עליו  נותנים ליהרג l`xyi(שהיוצא ly oic ziaa `l`
אותו), ומחזירים זכות עליו  מוצאים oeik(שלפעמים ,miieb ly oic ziaa la`

eze` mibxed i`cea dzinl epic xnbpy.(חיים חומרי עליו נותנים אין (הלכך

miieb ly oic ziaa `l` epy `l .a,( שוחד ידי על להצילו ואפשר  `la(הואיל
,lretl epic wqt mi`iven i`cea dzinl epic xnbpy oeik ,l`xyi ly oic ziaaשאין

חיים. חומרי  עליו  נותנים אין הלכך  הדין , גמר  לאחר זכות שימצאו  שכיח, זה

ב). ט, תרומות הל ' כט; ו, גירושין הל' (עיין  האחרון כלשון  פוסק הרמב"ם

הראשון  כלשון פוסקים דין(y"`xd);ויש בבית בין  שמחמירים מפרשים, ויש
גויים של  דין בבית ובין  ישראל  (ayxd"`).של
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ìàøNé õøàa èb àéánäלומר צריך שאינו  למקום, ממקום – ÇÅÄÅÀÆÆÄÀÈÅ
ג), (א, לעיל ששנינו  כמו  נחתם", ובפני  נכתב השליח,äìçå"בפני – ÀÈÈ

האשה, מגורי  למקום שהגיע äæקודם éøä,השליח –ãéa BçlLî ÂÅÆÀÇÀÀÇ
øçà שיביאנו הגט, את לו ומוסר  במקומו אחר שליח עושה כלומר – ÇÅ

אחר שליח עושה הריהו  שנאנס, או  השליח חלה אם ודווקא לאשה.
שיש שליח, עושה שליח אין  נאנס, ולא חלה לא אם אבל  במקומו ,

כשישמעו  שליחותם, לבטל  הם ועלולים כך, על המקפידים אנשים
לא  הסתם מן  השליח, חלה אם ברם, אחר . שליח עשה ששלוחם

xnba`).יקפיד `ziixaa l`ilnb oa oerny oax zrc itl)øîà íàåÀÄÈÇ
Bì:לשליח הבעל –éðBìt õôç äpîéä éì ìè לה כשתתן  – ÙÄÅÆÈÅÆÀÄ

הגט øçà((((רשרשרשרש""""יייי),),),),את ãéa epçlLé àG,נאנס או  חלה אפילו – ÀÇÀÆÀÇÇÅ
BðBöø ïéàL,אדם של  –øçà ãéa BðBã÷t àäiL בגמרא – ÆÅÀÆÀÅÄÀÀÇÇÅ

לשליח  אמר  הבעל שאם חפץ מבואר , ממנה לי וטול הגט לה תן  :
פיקדונו  שיהא רצונו  שאין  אחר, ביד ישלחנו  לא לכתחילה הרי פלוני,

רשאי השוכר ואין להשאיל רשאי  השואל  שאין  משום היינו  אחר, ביד
שקיבלה  קודם החפץ את שנתנה בין  אחר, ביד שלחו ואם להשכיר ;

הרי הגט, את שקיבלה לאחר  אלא החפץ את נתנה שלא בין  הגט את
גט לז לז לז לז ),),),),זה ט ט ט ט ,,,, גירושיןגירושיןגירושיןגירושין הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""םםםם שיהא ((((עייןעייןעייןעיין רצונו  שאין פי על שאף

השליחות  את כך משום מפקיע אינו  מקום מכל  אחר, ביד  פיקדונו
את  לה ותן  פלוני  חפץ ממנה לי  טול לו: אמר ואם הגירושין. לענין 

את  לו שתתן  עד  הגט את לה יתן  שלא הקפיד שהבעל  היינו  הגט,
שנתנה  קודם הגט את לה ונתן השליח שינה אם הלכך תחילה; החפץ

לה  נתן והלה אחר, ביד שלחו אם שכן וכל  גט; אינו  החפץ, את לו 
בגט  מגורשת שאינה החפץ, את ממנה נטל כך ואחר  תחילה הגט את

אפילו  הגט, את לה נתן  כך ואחר תחילה החפץ את נתנה אם ברם, זה.
ומה  הבעל; של רצונו ונתקיים הואיל  גט, זה הרי אחר, ביד שלחו

במשנתנו  `xg"ששנינו  cia epglyi `l",שחוששים משום הוא, הטעם

דברים  לו  ימסור לא לשני , שליחותו הראשון  השליח כשימסור  שמא
ונמצא  הבעל, מדברי  וישנה בהם, ידקדק לא שהשני  או כהווייתם,

פסול להלהלהלה----לולולולו).).).).הגט שםשםשםשם,,,, ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם
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דין הקודמת במשנה שלמדנו  hbלאחר `iand"l ` x y i u x ` a,"dlgeמשנתנו באה
גט המביא "דין midללמד zpicnn."וחלה

íiä úðéãnî èb àéánä"נחתם ובפני  נכתב "בפני  לומר שצריך  – ÇÅÄÅÄÀÄÇÇÈ
א), א, הגט äìçå(לעיל  את להביא יכול ואינו  נאנס, או השליח, – ÀÈÈ

יוכל לא שהאחר  משום אחר , ביד  שישלחנו  אפשר אי  והרי  לאשה,

izdw - zex`ean zeipyn

g dpyn iyily wxt oihib zkqn

éøö ïBøçàäøîàiL C:ízçð éðôáe ázëð éðôa,øîBà àlà:éðà ïéc úéa çéìL. ¨©£¨¦¤Ÿ©§¨©¦§©§¨©¤§©¤¨¥§¦©¥¦£¦
Êïäkä úà úBòî äåìnä,éålä úàå,éðòä úàå,ï÷ìçî ïäéìò Léøôî úBéäì–ïäL ú÷æça ïäéìò Léøôîïéîi÷, ©©§¤¨¤©Ÿ¥§¤©¥¦§¤¤¨¦¦§©§¦£¥¤¥¤§¨©§¦£¥¤§¤§©¤¥©¨¦

ïäkä úî ànL LLBç Bðéàå,éålä Bà,éðòä øéLòä Bà.eúî–éøöïéLøBiä ïî úeLø ìBhì C;éðôa ïåìä íà §¥¥¤¨¥©Ÿ¥©¥¦¤¡¦¤¨¦¥¨¦¦§¦©§¦¦¦§¨¦§¥
ïéc úéa–éøö BðéàíéLøBiä ïî úeLø ìBhì C. ¥¦¥¨¦¦§¦©§¦
ÁúBøNòîe äîeøz ïäéìò Léøôî úBéäì úBøt çépnä,éðL øNòî ïäéìò Léøôî úBéäì úBòî–ïäéìò Léøôî ©©¦©¥¦§©§¦£¥¤§¨©©§¨¦§©§¦£¥¤©£¥¥¦©§¦£¥¤

:éðà ã"á çéìù øîåà àìà 'åë ïåøçàä çéìùä ïéà
ffff.owlgn odilr yixtn zeidlìëàéå áëòé éðò øùòîå ïåùàø øùòîå .ïäëä ìò åì ùéù åáåç ìéáùá åîöòì íéîãä áëòéå äðøëîé äîåøúä ùéøôéùë

éåìä åà ïäëä äæì åéúåøùòîå åéúåîåøú ïúéì ìéâø àåä íàå .ïäëì øùòî úîåøú ïåùàø øùòîî ùéøôîù àìà .éðòä ìòå éåìä ìò åì ùéù áåçä ìéáùá
åéúåøùòîå åéúåîåøú ïúéì ìéâø íà ìáà .íùéøôéù øçà ãéî åîöòì ïç÷åì àìà ,øçà ãé ìò åéúåîåøúå åéúåøùòî íäì úåëæì êéøö ïéà ,ïäì äåìäù éðòä åà

:åáåçá íìèéå øåæçé ë"çàå ,äìéçú øçà é"ò íäì äëæéù ãò ,åáåçá ïáëòì ìåëé åðéà ,íéøçàì.miyxeid on zeyx lehil jixvò÷ø÷ íäî åùøéù
íùéøåî áåç òåøôìå ïäéúåðúî ç÷éì íä íéöåø àîùã ,åììä úåøùòîå úåîåøúî äæ áåç òåøôì íéöåø íà úåùø íäî ìåèéì êéøö ,áåç ìòáì úãáòåùî

:øçà íå÷îî
gggg.'ek odilr yixtn zeidl zexit gipnd:êëì éúéö÷äù úåøéô ïúåàá ïúîåøú éøä ,øîåàå ,åì ùéù íéøçà íéìáè ìëåàå åìà ìò êîåñ.eca` m`e

`xephxa yexit

וב  נכתב "בפני ולאחרלומר  דין, לבית השליח הולך  הלכך נחתם", פני

שליחותו, על פרטים להם ïécשמוסר  úéa äNBò, במקומו שליח – ÆÅÄ
BçlLîe,לאשה הגט את להביא –øîBàå, הראשון השליח – ÀÇÀÀÅ
íäéðôì:הדין בית לפני –ízçð éðôáe ázëð éðôa כדין – ÄÀÅÆÀÈÇÄÀÇÀÈÇÆÀÇ

הים, ממדינת גט øîàiL:המביא Céøö ïBøçàä çéìMä ïéàåÀÅÇÈÄÇÈÇÂÈÄÆÙÇ
éðà ïéc úéa çéìL :øîBà àlà ,ízçð éðôáe ázëð éðôaÀÈÇÄÀÇÀÈÇÆÀÇÆÈÅÀÄÇÅÄÂÄ
דין  בית הסתם ומן דין, בית שליחות מכוח הגט את שנותן  כלומר  –

שלוחם  שהוא לו חותמים דין בית ברם, כהלכה; הדבר את עשו 
המשנה((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). gilydמלשון oi`e"o e x g ` d...",בגמרא מדייקים

וכן  שלישי, שליח לעשות יכול  נאנס, או חלה אם שני, שליח שאף

דין , בבית רק כולם אבל  מאה, עד ואפילו  רביעי , לעשות יכול שלישי 
בית  "שליח ולומר דין  בית מכוח הגט את ליתן צריך האחרון  שהרי 

נחתם", ובפני נכתב "בפני  לומר  צריך שאין במקום ברם, אני". דין
דין . בית בפני  שלא אפילו שליח עושה שליח ישראל , בארץ כגון 

ששנינו: eglyne,בענין  oic zia dyer:גורסים eglyneיש oic ziaa gily dyer
בגמרא). המשנה נוסח (עיין
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קיים". שהוא "בחזקת האדם את דנים שבהם בעניינים, ללמד  חוזרת משנתנו 

úBéäì ,éðòä úàå ,éålä úàå ,ïäkä úà úBòî äåìnäÇÇÀÆÈÆÇÙÅÀÆÇÅÄÀÆÆÈÄÄÀ
ïäéìò Léøôî,הללו המעות על –ï÷ìçî,בתרומה הכהן של – ÇÀÄÂÅÆÅÆÀÈ

שיפריש מנת על  לכהן  מעות שהלוה כלומר  במעשר, והעני הלוי ושל 

אחר, לכהן וימכרנה הּלֹווה, הכהן אותו בשביל מתבואתו ֶהתרומה
לעני, או  ללוי , מעות שהלוה או חובו ; חשבון על  בידו  יעכב והמעות

עני מעשר  או הלוי , אותו  בשביל  ראשון  מעשר שיפריש מנת על 
ראשון  מעשר שכן חובו , בשביל  לעצמו  ויעכבם העני, אותו בשביל 

לתת  הוא חייב ראשון  שממעשר  אלא לזרים, מותרים עני ומעשר 
לכהן , מעשר ÷ïéîiתרומת ïäL ú÷æça ïäéìò Léøôî כגון – ÇÀÄÂÅÆÀÆÀÇÆÅÇÈÄ

המעשרות  ואת התרומה את בשבילם מפריש  הריהו  לדרך, יצאו  אם
קיימים, שהם éåläבחזקת Bà ,ïäkä úî ànL LLBç BðéàåÀÅÅÆÈÅÇÙÅÇÅÄ

מן  רשות שיטול עד  בשבילם להפריש  רשאי אינו  זה שבכגון  –

במשנתנו , להלן שנלמד  כמו  שלהם, éðòäשמאBàהיורשים øéLòäÆÁÄÆÈÄ
חזקתם. על אותם מעמידים אלא עני, מעשר  לקבל זכאי אינו  ושוב –

eúî,הלוי או הכהן  –Céøö,המלוה –ïéLøBiä ïî úeLø ìBhì ÅÈÄÄÀÄÇÀÄ
החוב, לפירעון  לעכב כדי  בשבילם, ומעשרות תרומה להפריש  אם –

ממנו  ולקבל אחר  ממקום החוב את לפרוע רוצים שהם שאפשר  לפי
מתנותיהם; ïécאת úéa éðôa ïåìä íàעל שיפריש  מנת על  – ÄÄÀÈÄÀÅÅÄ

מחלקם, אלו  Céøöמעות Bðéà,מיתתם לאחר –ïî úeLø ìBhì ÅÈÄÄÀÄ
íéLøBiäועל הכהונה על  זה חוב להטיל דין בית ביד  כוח שיש  – ÇÀÄ

להלואה מעות שימצאו  זו , היא שתקנתם לפי בגמרא ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).הלויה,

ברייתא: ezneמובאת ,oic zia ipta ield z`e odkd z` zern delnd"
hayd eze` zwfga odilr yixtn בכהונה ± להם הקרוב בשביל (היינו 

– ליורשם הראוי  בלווייה, היא:רש רש רש רש """"יייי;;;;או הגירסה yixtnובתוספתא
odilrz e y x a,hayd eze` יעמדו מפריש שהוא שהמעשרות כלומר 

מצוות  וקיים לשבט, הגיע כאילו  השבט, ברשות דין  בית תקנת בכוח
החוב  פירעון על לעצמו  יעכבם דין בית תקנת בכוח כך  ואחר נתינה,

יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל""""– iprd).""""חזוןחזוןחזוןחזון z` zern delnd מנת על דין , בית (בפני 
שיפריש ), ממה חובו ויגבה מחלקו  אלו  מעות על עני מעשר שיפריש 

zne,(העני)l`xyi iipr zwfga eilr yixtnמעשר שמפריש (כלומר

הגיע  כאילו העניים, בחזקת המעשר  יעמוד דין  בית תקנת ובכוח עני,
על לעצמו יעכבם דין  בית תקנת בכוח כך ואחר נתינה, מצוות לידם

להם  שילווה מי שימצאו כדי  היא, ישראל  עניי  שתקנת החוב, פירעון 
את  גוזל משום בזה אין עניים, משאר  חובו  כשגובה הלכך  מעות,

שמא  ובלוי , בכהן  כמו יורשיו , בחזקת מפריש  אינו  אבל העניים.
– עני למעשר  זכאים ואינם הם, עשירים יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל""""יורשיו """"חזוןחזוןחזוןחזון ).רש רש רש רש """"יייי;;;;

iprd z` zern delnd,( דין בית בפני עשירxiyrde(אפילו  (ונעשה
כך ), eilrאחר yixtn epi`,(חובו את לגבות כדי עני , dkfe(מעשר 

eciay dna dldשהרי משלו, לפרוע חייב אינו הזה הלווה (היינו
– ממנו  ייפרע שלא מנת על שאמנם רש רש רש רש """"ייייהלווהו בגמרא, ומבואר  ;(

ישראל, עניי בחזקת עליו שיפריש תקנה, חכמים עשו  שמת בעני
תקנה, חכמים עשו  לא שהעשיר בעני אבל  שכיחה, שמיתה משום

– מית חברך  הבריות: שאומרים כמו שכיחה, אינה שעשירות לפי
האמן  – מת חברך לך : יאמרו (אם תאשר  לא – איתעשר חברך אשר,

תאמן). אל  – התעשר  חברך  הדברים,
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הכלל : לפי בה שנוהגים הלכה ללמד  מוסיפה miniiw".משנתנו mdy dwfg"

úBøNòîe äîeøz ïäéìò Léøôî úBéäì úBøt çépnä שאם – ÇÇÄÇÅÄÀÇÀÄÂÅÆÀÈÇÇÀ
תרומתם  הרי  יאמר : מפירותיו , ומעשרות תרומה להפריש יצטרך 

שהנחתי, הפירות באותם gipndומעשרותם e`Léøôî úBéäì úBòîÈÄÀÇÀÄ
éðL øNòî ïäéìò ויעלן שני מעשר פירות עליהן  פודה שיהא – ÂÅÆÇÂÅÅÄ

כה כה כה כה ),),),),לירושלים ידידידיד,,,, ÷ïéîi((((דברים דברים דברים דברים  ïäL ú÷æça ïäéìò Léøôî– ÇÀÄÂÅÆÀÆÀÇÆÅÇÈÄ
על לו שיש  אחרים טבל  פירות ואוכל  שהניח, הפירות על  סומך כלומר

ואף  שהניח, הפירות באותם עליהם שמפריש  והמעשרות התרומה סמך 
מעשר במעות וכן  קיימים. שהם בחזקת אותם מעמידים בעין , שאינם

היינו  המוקף, מן  אלא תורמים שאין  היא, שההלכה פי על ואף שני .
וסמוך  קרוב שמונח א א א א ),),),),מה פרק פרק פרק פרק  סוף סוף סוף סוף  שבתות ((((חלה חלה חלה חלה  בערבי  מדובר  כאן 

izdw - zex`ean zeipyn
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„GLøîà íéøác äLàèøt ïa øæòìà éaøéðôìíéîëç,åéøác úà eîi÷å:íB÷øk dôéwäL øéò ìò,äðéôqä ìòå §¨§¨¦¨©©¦¤§¨¨¤©§¨¦§¥£¨¦§¦§¤§¨¨©¦¤¦¦¨©§§©©§¦¨
íia úôøhnä,ïBcì àöBiä ìòå–ïéîi÷ ú÷æça ïäL;íB÷øk dLákL øéò ìáà,íia äãáàL äðéôñe,àöBiäå ©¦¨¤¤©¨§©©¥¦¤¥§¤§©©¨¦£¨¦¤§¨¨©§§¦¨¤¨§¨©¨§©¥

âøäì–íéúî éøîçå íéiç éøîç ïäéìò ïéðúBð:ïäëì ìàøNé úa,ìàøNéì ïäk úáe–äîeøza ìëàz àG. ¥¨¥§¦£¥¤ª§¥©¦§ª§¥¥¦©¦§¨¥§Ÿ¥©Ÿ¥§¦§¨¥Ÿ©©§¨
‰äìçå ìàøNé õøàa èb àéánä–BçlLî äæ éøäøçà ãéa.Bì øîà íàå:éðBìt õôç äpîéä éì ìè–àG ©¥¦¥§¤¤¦§¨¥§¨¨£¥¤§©§§©©¥§¦¨©Ÿ¦¥¤¨¥¤§¦

øçà ãéa epçlLé,øçà ãéa BðBã÷t àäiL BðBöø ïéàL. §©§¤§©©¥¤¥§¤§¥¦§§©©¥
Âäìçå íiä úðéãnî èb àéánä–BçlLîe ïéc úéa äNBò,íäéðôì øîBàå:ízçð éðôáe ázëð éðôa.çéìMä ïéàå ©¥¦¥¦§¦©©¨§¨¨¤¥¦§©§§¥¦§¥¤§¨©¦§©§¨©¤§©§¥©¨¦©

cccc.mewxk:ïéîåëøë øåöî íåâøú.ztxhnd:äòáè àì ïééãòå.oecil:úåùôð éðéãá.odkl l`xyi za:íéúî éøîåç.l`xyil odk za:íééç éøîåç
dddd.l`xyi ux`a hb `iand:ð"ôáå ð"ôá øîåì êéøö ïéàù.xg` cia eglynùåòå:äìç à÷åãå .ã"áá àìå åéìàî çéìù ä.el xn` m`e:çéìùì ìòá

.ipelt utg dpnid il leh:øçà ãéá åðçìùé àì .èâä úà äì ïúúùë
eeee.c"a dyer:åçìùîå ,çéìù.ip` c"a gilyïéúéðúîá ïðúãî ,ã"áá ïìåëå ,äàî ãò éùéìù çéìù äðîî éðù çéìùå .åøùëäá øáãä åùò ã"á àîúñîå

`xephxa yexit

íiä úðéãnî Búàhç זו והרי השולח, מת שמא חוששים, אין – ÇÈÄÀÄÇÇÈ
להקריבה, שאסור בעליה, שמתו  l`ú÷æça`חטאת dúBà ïéáéø÷îÇÀÄÄÈÀÆÀÇ

íi÷ àeäL כאן שמדובר מבואר , בגמרא קיים. החטאת שבעל – ÆÇÈ
העוף. חטאת או  נשים קרבן  כגון  סמיכה, צריך שאינו בקרבן

פי על  אף תרומה, לגבי שאפילו להשמיע, באה שמשנתנו  מבארים, בגמרא
חשש  שיש פי על  אף חטאת, לגבי  אפילו  וכן  חולין , לאכול יכולה שהיא

החזקה. על סומכים מקום מכל  בעזרה, חולין 
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זקן היה ואפילו קיים, שהוא חזקתו על  אדם שמעמידים למדנו , הקודמת במשנה
בחזקת  מקום מכל  והוא יש  בסכנה, נתון אדם שאם ללמד, באה משנתנו  חולה. או 

מתערערת. זו שחזקה ויש קיים,

GLíéøác äL– להלן  המפורטים –àèøt ïa øæòìà éaø øîà ÀÈÀÈÄÈÇÇÄÆÀÈÈÆÇÀÈ
åéøác úà eîi÷å ,íéîëç éðôì עליהם וסמכו דבריו  את קיבלו – ÄÀÅÂÈÄÀÄÀÆÀÈÈ

íB÷økלהלכה: dôéwäL øéò ìò העושים חיילים שהקיפוה – ÇÄÆÄÄÈÇÀ
העיר , על íiaמצור  úôøhnä äðéôqä ìòå מחמת המתנדנדת – ÀÇÇÀÄÈÇÄÈÆÆÇÈ

בים, שקמה גדולה ïBcìסערה àöBiä ìòå,נפשות בדיני –ïäL ÀÇÇÅÄÆÅ
לידון, והיוצא ושבספינה שבעיר האנשים –ïéîi÷ ú÷æça שמן – ÀÆÀÇÇÈÄ

נידון  לא לידון והיוצא הספינה, נשברה ולא העיר, נכבשה לא הסתם
íB÷øk((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).למיתה dLákL øéò ìáàשכ אותה – כבש  בר ÂÈÄÆÀÈÈÇÀ

שבתוכה, האנשים נהרגו  אם נתברר שלא פי  על אף המצור, חיל
íia äãáàL äðéôñe כליה שנשברו  מפרשים: ויש בים; שטבעה – ÀÄÈÆÈÀÈÇÈ

המים  פני  על עדיין  שהספינה פי על אף קברניט, שם נשאר  ולא
המאירי המאירי המאירי המאירי ),),),), âøäì((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; àöBiäå יוצא והוא דינו נגמר  שכבר – ÀÇÅÅÈÅ

הדין , פסק פי על ïäéìòליהרג ïéðúBðבעיר שהיו האנשים על – ÀÄÂÅÆ
ליהרג, היוצא ועל בספינה íéúîושהיו éøîçå íéiç éøîç– ËÀÅÇÄÀËÀÅÅÄ

שהמשנה  כמו  מתים, ספק חיים ספק משום בהם שמחמירים כלומר

והולכת: àGמפרשת ,ìàøNéì ïäk úáe ,ïäëì ìàøNé úaÇÄÀÈÅÀÙÅÇÙÅÀÄÀÈÅ
äîeøza ìëàz באותה היה שבעלה לכהן, הנשואה ישראל  בבת – ÙÇÇÀÈ

חומרי עליה נותנים ליהרג, יוצא שהיה או  ספינה, באותה או עיר
ובבת  בתרומה; לאכול לה ואסור  כמת, בעלה את ומחזיקים מתים

כחי, אותו  ומחזיקים חיים חומרי  עליה נותנים לישראל, הנשואה כהן 
אביה. בתרומת אוכלת ואינה

יוסף: רב בשם לשונות שני בגמרא יש ליהרג היוצא בענין

epy `l חיים)`. חומרי  עליו  נותנים ליהרג l`xyi(שהיוצא ly oic ziaa `l`
אותו), ומחזירים זכות עליו  מוצאים oeik(שלפעמים ,miieb ly oic ziaa la`

eze` mibxed i`cea dzinl epic xnbpy.(חיים חומרי עליו נותנים אין (הלכך

miieb ly oic ziaa `l` epy `l .a,( שוחד ידי על להצילו ואפשר  `la(הואיל
,lretl epic wqt mi`iven i`cea dzinl epic xnbpy oeik ,l`xyi ly oic ziaaשאין

חיים. חומרי  עליו  נותנים אין הלכך  הדין , גמר  לאחר זכות שימצאו  שכיח, זה

ב). ט, תרומות הל ' כט; ו, גירושין הל' (עיין  האחרון כלשון  פוסק הרמב"ם

הראשון  כלשון פוסקים דין(y"`xd);ויש בבית בין  שמחמירים מפרשים, ויש
גויים של  דין בבית ובין  ישראל  (ayxd"`).של
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ìàøNé õøàa èb àéánäלומר צריך שאינו  למקום, ממקום – ÇÅÄÅÀÆÆÄÀÈÅ
ג), (א, לעיל ששנינו  כמו  נחתם", ובפני  נכתב השליח,äìçå"בפני – ÀÈÈ

האשה, מגורי  למקום שהגיע äæקודם éøä,השליח –ãéa BçlLî ÂÅÆÀÇÀÀÇ
øçà שיביאנו הגט, את לו ומוסר  במקומו אחר שליח עושה כלומר – ÇÅ

אחר שליח עושה הריהו  שנאנס, או  השליח חלה אם ודווקא לאשה.
שיש שליח, עושה שליח אין  נאנס, ולא חלה לא אם אבל  במקומו ,

כשישמעו  שליחותם, לבטל  הם ועלולים כך, על המקפידים אנשים
לא  הסתם מן  השליח, חלה אם ברם, אחר . שליח עשה ששלוחם

xnba`).יקפיד `ziixaa l`ilnb oa oerny oax zrc itl)øîà íàåÀÄÈÇ
Bì:לשליח הבעל –éðBìt õôç äpîéä éì ìè לה כשתתן  – ÙÄÅÆÈÅÆÀÄ

הגט øçà((((רשרשרשרש""""יייי),),),),את ãéa epçlLé àG,נאנס או  חלה אפילו – ÀÇÀÆÀÇÇÅ
BðBöø ïéàL,אדם של  –øçà ãéa BðBã÷t àäiL בגמרא – ÆÅÀÆÀÅÄÀÀÇÇÅ

לשליח  אמר  הבעל שאם חפץ מבואר , ממנה לי וטול הגט לה תן  :
פיקדונו  שיהא רצונו  שאין  אחר, ביד ישלחנו  לא לכתחילה הרי פלוני,

רשאי השוכר ואין להשאיל רשאי  השואל  שאין  משום היינו  אחר, ביד
שקיבלה  קודם החפץ את שנתנה בין  אחר, ביד שלחו ואם להשכיר ;

הרי הגט, את שקיבלה לאחר  אלא החפץ את נתנה שלא בין  הגט את
גט לז לז לז לז ),),),),זה ט ט ט ט ,,,, גירושיןגירושיןגירושיןגירושין הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""םםםם שיהא ((((עייןעייןעייןעיין רצונו  שאין פי על שאף

השליחות  את כך משום מפקיע אינו  מקום מכל  אחר, ביד  פיקדונו
את  לה ותן  פלוני  חפץ ממנה לי  טול לו: אמר ואם הגירושין. לענין 

את  לו שתתן  עד  הגט את לה יתן  שלא הקפיד שהבעל  היינו  הגט,
שנתנה  קודם הגט את לה ונתן השליח שינה אם הלכך תחילה; החפץ

לה  נתן והלה אחר, ביד שלחו אם שכן וכל  גט; אינו  החפץ, את לו 
בגט  מגורשת שאינה החפץ, את ממנה נטל כך ואחר  תחילה הגט את

אפילו  הגט, את לה נתן  כך ואחר תחילה החפץ את נתנה אם ברם, זה.
ומה  הבעל; של רצונו ונתקיים הואיל  גט, זה הרי אחר, ביד שלחו

במשנתנו  `xg"ששנינו  cia epglyi `l",שחוששים משום הוא, הטעם

דברים  לו  ימסור לא לשני , שליחותו הראשון  השליח כשימסור  שמא
ונמצא  הבעל, מדברי  וישנה בהם, ידקדק לא שהשני  או כהווייתם,

פסול להלהלהלה----לולולולו).).).).הגט שםשםשםשם,,,, ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם
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דין הקודמת במשנה שלמדנו  hbלאחר `iand"l ` x y i u x ` a,"dlgeמשנתנו באה
גט המביא "דין midללמד zpicnn."וחלה

íiä úðéãnî èb àéánä"נחתם ובפני  נכתב "בפני  לומר שצריך  – ÇÅÄÅÄÀÄÇÇÈ
א), א, הגט äìçå(לעיל  את להביא יכול ואינו  נאנס, או השליח, – ÀÈÈ

יוכל לא שהאחר  משום אחר , ביד  שישלחנו  אפשר אי  והרי  לאשה,

izdw - zex`ean zeipyn
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éøö ïBøçàäøîàiL C:ízçð éðôáe ázëð éðôa,øîBà àlà:éðà ïéc úéa çéìL. ¨©£¨¦¤Ÿ©§¨©¦§©§¨©¤§©¤¨¥§¦©¥¦£¦
Êïäkä úà úBòî äåìnä,éålä úàå,éðòä úàå,ï÷ìçî ïäéìò Léøôî úBéäì–ïäL ú÷æça ïäéìò Léøôîïéîi÷, ©©§¤¨¤©Ÿ¥§¤©¥¦§¤¤¨¦¦§©§¦£¥¤¥¤§¨©§¦£¥¤§¤§©¤¥©¨¦

ïäkä úî ànL LLBç Bðéàå,éålä Bà,éðòä øéLòä Bà.eúî–éøöïéLøBiä ïî úeLø ìBhì C;éðôa ïåìä íà §¥¥¤¨¥©Ÿ¥©¥¦¤¡¦¤¨¦¥¨¦¦§¦©§¦¦¦§¨¦§¥
ïéc úéa–éøö BðéàíéLøBiä ïî úeLø ìBhì C. ¥¦¥¨¦¦§¦©§¦
ÁúBøNòîe äîeøz ïäéìò Léøôî úBéäì úBøt çépnä,éðL øNòî ïäéìò Léøôî úBéäì úBòî–ïäéìò Léøôî ©©¦©¥¦§©§¦£¥¤§¨©©§¨¦§©§¦£¥¤©£¥¥¦©§¦£¥¤

:éðà ã"á çéìù øîåà àìà 'åë ïåøçàä çéìùä ïéà
ffff.owlgn odilr yixtn zeidlìëàéå áëòé éðò øùòîå ïåùàø øùòîå .ïäëä ìò åì ùéù åáåç ìéáùá åîöòì íéîãä áëòéå äðøëîé äîåøúä ùéøôéùë

éåìä åà ïäëä äæì åéúåøùòîå åéúåîåøú ïúéì ìéâø àåä íàå .ïäëì øùòî úîåøú ïåùàø øùòîî ùéøôîù àìà .éðòä ìòå éåìä ìò åì ùéù áåçä ìéáùá
åéúåøùòîå åéúåîåøú ïúéì ìéâø íà ìáà .íùéøôéù øçà ãéî åîöòì ïç÷åì àìà ,øçà ãé ìò åéúåîåøúå åéúåøùòî íäì úåëæì êéøö ïéà ,ïäì äåìäù éðòä åà

:åáåçá íìèéå øåæçé ë"çàå ,äìéçú øçà é"ò íäì äëæéù ãò ,åáåçá ïáëòì ìåëé åðéà ,íéøçàì.miyxeid on zeyx lehil jixvò÷ø÷ íäî åùøéù
íùéøåî áåç òåøôìå ïäéúåðúî ç÷éì íä íéöåø àîùã ,åììä úåøùòîå úåîåøúî äæ áåç òåøôì íéöåø íà úåùø íäî ìåèéì êéøö ,áåç ìòáì úãáòåùî

:øçà íå÷îî
gggg.'ek odilr yixtn zeidl zexit gipnd:êëì éúéö÷äù úåøéô ïúåàá ïúîåøú éøä ,øîåàå ,åì ùéù íéøçà íéìáè ìëåàå åìà ìò êîåñ.eca` m`e

`xephxa yexit

וב  נכתב "בפני ולאחרלומר  דין, לבית השליח הולך  הלכך נחתם", פני

שליחותו, על פרטים להם ïécשמוסר  úéa äNBò, במקומו שליח – ÆÅÄ
BçlLîe,לאשה הגט את להביא –øîBàå, הראשון השליח – ÀÇÀÀÅ
íäéðôì:הדין בית לפני –ízçð éðôáe ázëð éðôa כדין – ÄÀÅÆÀÈÇÄÀÇÀÈÇÆÀÇ

הים, ממדינת גט øîàiL:המביא Céøö ïBøçàä çéìMä ïéàåÀÅÇÈÄÇÈÇÂÈÄÆÙÇ
éðà ïéc úéa çéìL :øîBà àlà ,ízçð éðôáe ázëð éðôaÀÈÇÄÀÇÀÈÇÆÀÇÆÈÅÀÄÇÅÄÂÄ
דין  בית הסתם ומן דין, בית שליחות מכוח הגט את שנותן  כלומר  –

שלוחם  שהוא לו חותמים דין בית ברם, כהלכה; הדבר את עשו 
המשנה((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). gilydמלשון oi`e"o e x g ` d...",בגמרא מדייקים

וכן  שלישי, שליח לעשות יכול  נאנס, או חלה אם שני, שליח שאף

דין , בבית רק כולם אבל  מאה, עד ואפילו  רביעי , לעשות יכול שלישי 
בית  "שליח ולומר דין  בית מכוח הגט את ליתן צריך האחרון  שהרי 

נחתם", ובפני נכתב "בפני  לומר  צריך שאין במקום ברם, אני". דין
דין . בית בפני  שלא אפילו שליח עושה שליח ישראל , בארץ כגון 

ששנינו: eglyne,בענין  oic zia dyer:גורסים eglyneיש oic ziaa gily dyer
בגמרא). המשנה נוסח (עיין

ז ה נ ש מ ר ו א ב

קיים". שהוא "בחזקת האדם את דנים שבהם בעניינים, ללמד  חוזרת משנתנו 

úBéäì ,éðòä úàå ,éålä úàå ,ïäkä úà úBòî äåìnäÇÇÀÆÈÆÇÙÅÀÆÇÅÄÀÆÆÈÄÄÀ
ïäéìò Léøôî,הללו המעות על –ï÷ìçî,בתרומה הכהן של – ÇÀÄÂÅÆÅÆÀÈ

שיפריש מנת על  לכהן  מעות שהלוה כלומר  במעשר, והעני הלוי ושל 

אחר, לכהן וימכרנה הּלֹווה, הכהן אותו בשביל מתבואתו ֶהתרומה
לעני, או  ללוי , מעות שהלוה או חובו ; חשבון על  בידו  יעכב והמעות

עני מעשר  או הלוי , אותו  בשביל  ראשון  מעשר שיפריש מנת על 
ראשון  מעשר שכן חובו , בשביל  לעצמו  ויעכבם העני, אותו בשביל 

לתת  הוא חייב ראשון  שממעשר  אלא לזרים, מותרים עני ומעשר 
לכהן , מעשר ÷ïéîiתרומת ïäL ú÷æça ïäéìò Léøôî כגון – ÇÀÄÂÅÆÀÆÀÇÆÅÇÈÄ

המעשרות  ואת התרומה את בשבילם מפריש  הריהו  לדרך, יצאו  אם
קיימים, שהם éåläבחזקת Bà ,ïäkä úî ànL LLBç BðéàåÀÅÅÆÈÅÇÙÅÇÅÄ

מן  רשות שיטול עד  בשבילם להפריש  רשאי אינו  זה שבכגון  –

במשנתנו , להלן שנלמד  כמו  שלהם, éðòäשמאBàהיורשים øéLòäÆÁÄÆÈÄ
חזקתם. על אותם מעמידים אלא עני, מעשר  לקבל זכאי אינו  ושוב –

eúî,הלוי או הכהן  –Céøö,המלוה –ïéLøBiä ïî úeLø ìBhì ÅÈÄÄÀÄÇÀÄ
החוב, לפירעון  לעכב כדי  בשבילם, ומעשרות תרומה להפריש  אם –

ממנו  ולקבל אחר  ממקום החוב את לפרוע רוצים שהם שאפשר  לפי
מתנותיהם; ïécאת úéa éðôa ïåìä íàעל שיפריש  מנת על  – ÄÄÀÈÄÀÅÅÄ

מחלקם, אלו  Céøöמעות Bðéà,מיתתם לאחר –ïî úeLø ìBhì ÅÈÄÄÀÄ
íéLøBiäועל הכהונה על  זה חוב להטיל דין בית ביד  כוח שיש  – ÇÀÄ

להלואה מעות שימצאו  זו , היא שתקנתם לפי בגמרא ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).הלויה,

ברייתא: ezneמובאת ,oic zia ipta ield z`e odkd z` zern delnd"
hayd eze` zwfga odilr yixtn בכהונה ± להם הקרוב בשביל (היינו 

– ליורשם הראוי  בלווייה, היא:רש רש רש רש """"יייי;;;;או הגירסה yixtnובתוספתא
odilrz e y x a,hayd eze` יעמדו מפריש שהוא שהמעשרות כלומר 

מצוות  וקיים לשבט, הגיע כאילו  השבט, ברשות דין  בית תקנת בכוח
החוב  פירעון על לעצמו  יעכבם דין בית תקנת בכוח כך  ואחר נתינה,

יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל""""– iprd).""""חזוןחזוןחזוןחזון z` zern delnd מנת על דין , בית (בפני 
שיפריש ), ממה חובו ויגבה מחלקו  אלו  מעות על עני מעשר שיפריש 

zne,(העני)l`xyi iipr zwfga eilr yixtnמעשר שמפריש (כלומר

הגיע  כאילו העניים, בחזקת המעשר  יעמוד דין  בית תקנת ובכוח עני,
על לעצמו יעכבם דין  בית תקנת בכוח כך ואחר נתינה, מצוות לידם

להם  שילווה מי שימצאו כדי  היא, ישראל  עניי  שתקנת החוב, פירעון 
את  גוזל משום בזה אין עניים, משאר  חובו  כשגובה הלכך  מעות,

שמא  ובלוי , בכהן  כמו יורשיו , בחזקת מפריש  אינו  אבל העניים.
– עני למעשר  זכאים ואינם הם, עשירים יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל""""יורשיו """"חזוןחזוןחזוןחזון ).רש רש רש רש """"יייי;;;;

iprd z` zern delnd,( דין בית בפני עשירxiyrde(אפילו  (ונעשה
כך ), eilrאחר yixtn epi`,(חובו את לגבות כדי עני , dkfe(מעשר 

eciay dna dldשהרי משלו, לפרוע חייב אינו הזה הלווה (היינו
– ממנו  ייפרע שלא מנת על שאמנם רש רש רש רש """"ייייהלווהו בגמרא, ומבואר  ;(

ישראל, עניי בחזקת עליו שיפריש תקנה, חכמים עשו  שמת בעני
תקנה, חכמים עשו  לא שהעשיר בעני אבל  שכיחה, שמיתה משום

– מית חברך  הבריות: שאומרים כמו שכיחה, אינה שעשירות לפי
האמן  – מת חברך לך : יאמרו (אם תאשר  לא – איתעשר חברך אשר,

תאמן). אל  – התעשר  חברך  הדברים,

y c e w z a y

ח ה נ ש מ ר ו א ב

הכלל : לפי בה שנוהגים הלכה ללמד  מוסיפה miniiw".משנתנו mdy dwfg"

úBøNòîe äîeøz ïäéìò Léøôî úBéäì úBøt çépnä שאם – ÇÇÄÇÅÄÀÇÀÄÂÅÆÀÈÇÇÀ
תרומתם  הרי  יאמר : מפירותיו , ומעשרות תרומה להפריש יצטרך 

שהנחתי, הפירות באותם gipndומעשרותם e`Léøôî úBéäì úBòîÈÄÀÇÀÄ
éðL øNòî ïäéìò ויעלן שני מעשר פירות עליהן  פודה שיהא – ÂÅÆÇÂÅÅÄ

כה כה כה כה ),),),),לירושלים ידידידיד,,,, ÷ïéîi((((דברים דברים דברים דברים  ïäL ú÷æça ïäéìò Léøôî– ÇÀÄÂÅÆÀÆÀÇÆÅÇÈÄ
על לו שיש  אחרים טבל  פירות ואוכל  שהניח, הפירות על  סומך כלומר

ואף  שהניח, הפירות באותם עליהם שמפריש  והמעשרות התרומה סמך 
מעשר במעות וכן  קיימים. שהם בחזקת אותם מעמידים בעין , שאינם

היינו  המוקף, מן  אלא תורמים שאין  היא, שההלכה פי על ואף שני .
וסמוך  קרוב שמונח א א א א ),),),),מה פרק פרק פרק פרק  סוף סוף סוף סוף  שבתות ((((חלה חלה חלה חלה  בערבי  מדובר  כאן 

izdw - zex`ean zeipyn



`רכח dpyn iriax wxt oihib zkqn

ïéîi÷ ïäL ú÷æça.eãáà íà–úòì úòî LLBç äæ éøä;éøácòenL ïa øæòìà éaø.äãeäé éaøøîBà:GLaäL §¤§©¤¥©¨¦¦¨§£¥¤¥¥¥§¥¦§¥©¦¤§¨¨¤©©©¦§¨¥¦§¨
ïéiä úà ïé÷ãBa íé÷øt:âçä éàöBî ìL íéã÷a,øãîñ úàöBäáe,øñaa íéî úñéðk úòLáe. §¨¦§¦¤©©¦§¨¦¤¨¥¤¨§¨©§¨©§¨©§¦©©¦©Ÿ¤

È Ú È · ¯ ˜ ¯ Ù
‡çéìMa òébäå BzLàì èb çìBMä,BàçéìL åéøçà çìML,Bì øîàå:ézúpL èbàeä ìèa Cì–äæ éøä ©¥©¥§¦§§¦¦©©¨¦©¤¨©©£¨¨¦©§¨©¥¤¨©¦¨¨¥£¥¤

ìèa.BzLà ìöà íã÷,çéìL dìöà çìML Bà,dì øîàå:éì ézçìML èbàeä ìèa C–ìèa äæ éøä.íà ¨¥¨©¥¤¦§¤¨©¤§¨¨¦©§¨©¨¥¤¨©§¦¦¨¥£¥¤¨¥¦
dãéì èbä òébäMî–Bìháì ìBëé Bðéà áeL. ¦¤¦¦©©¥§¨¨¥¨§©§

:åãáàù ïàöîå ï÷ãáì êìä.yyeg f"dúåøéôá ïúîåøú éøä øîàùë àîù ,íäî ùéøôäì êéøö ïìëà àì íàå .åìà ìù ïúçèáäá ï÷úù íéìáè ïúåàì
:ïéãåáà åéä øáë éúéö÷äù.zrl zrnìò úòì úòî êåú øùòî ïàùò íàå ,åãáà úàæä úòá ìåîúàî àîù ùùåç ïéãåáà ïàöîå ï÷ãáùë .ä÷éãá ìù

:ä÷æçà ïéëîåñ àìà ,ùçéîì ïðáø øåîçà àì éëäî éôèå .÷ôñî íäéìò ùéøôäì êéøö íéøçà úåøéô.oiid z` oiwceaêéøö ,åéìò ùéøôî úåéäì åçéðäù
:ïééä ìò õîåçä ïî ïéîøåú ïéàå õéîçä àîù ,å÷ãáì.bgd i`ven ly micwa:âçä éàöåîá íéã÷ çåø úáùðîùë.min zqipk zryaeïáìä ìåôë ïäùë

íéðúåðå øñåá ïäùë íéáðòä íéùúåë åéä ,øçà ùåøéô .íéî úñéðë åðééä ,àåäù ìë ïäî øåöòì ìåëéù åëåúá äìéãâå úñðëð úéçåìçìäùëå .øñåá íéàø÷ð
:äãåäé éáøë äëìäå .ìåáèì õîåç íéùåòå íéî åëåúì

c`̀̀̀.gilya ribde gleyd,ìèá ä"ôà ,èâä ìèéáå åäàøå íùì êøã äæì åì äéäå êøãá çéìùä ääúùðù àìà ,åâéùäì åéøçà óåãøì ïéåëúî äéä àìù
:åéøçà óãåø äéä åìèáì åúòãá äéä íàù ,ïéåëî àîìòá àøåòöì ïðéøîà àìå.elhal leki epi`àø÷éòî äéìò øãäîã äéì ïðéæçã ô"òàã ì"î÷ àä

ïîæìå åéùëòî êèéâ äæ éøä äì øîà éà ,éàðú ìò åà ïîæì åäúéáãì àèéâ ùðéà áéäéã àëéäå .äéìèá éìåèáã òøôîì àúìî éàìâà ïðéøîà àì ,äéìåèáì
åìéôà ,åéùëòî äì øîà àì éàå .éàðúä íéé÷úéùë åà ïîæ åúåàì úùøåâî äéäúå ,äéìèáì åú éöî àì äãéì äèéâ éèî éëî ,éðåìô éàðú íéé÷úé íà åà éðåìô

:äéì ìèáî éöî äãéì äèâ àèîã øúáì

`xephxa yexit

המוקף  מן שלא אף לתרום מותר  הזמן  דוחק שמפאת טובים, וימים
הפריש((((תוספות תוספות תוספות תוספות ).).).). אם שבדיעבד  היא, המשנה שכוונת מפרשים, ויש 

קיימין  בחזקת הן  הרי המוקף, מן כוכוכוכו).).).).שלא הההה,,,, תרומות תרומות תרומות תרומות  הלהלהלהל'''' íàÄ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 
eãáà המעות ואת ומעשרות תרומה שהניח הפירות את שעשה לאחר  – ÈÀ

שאבדו, וראה אותם לבדוק הלך  שני úòîמעשר  LLBç äæ éøäÂÅÆÅÅÅ
úòì שעות וארבע עשרים היינו לעת, מעת אבודים היו  כבר  שמא – ÀÅ

הפירות  סמך  על  לעת מעת בתוך  שעישר מה וכל  שאבדו , שראם קודם

תרומה  מהם להפריש וצריך מתוקן , לא עדיין  זה הרי שהניח והמעות
מספק; òenLומעשרות ïa øæòìà éaø éøác שלא הסובר , – ÄÀÅÇÄÆÀÈÈÆÇÇ

לפני עליהם שהפריש  ומה לעת. מעת יותר  על  לחוש חכמים החמירו
וסוברים, עליו חולקים חבריו אבל  מתוקן . בחזקת זה הרי  לעת, מעת

הזמן  עד מספק ומעשר וחוזר  ספק, הוא הרי עליהם שהפריש  מה שכל 
קיימים שהיו  לו המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).שנתברר øîBà((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; äãeäé éaøרבי – ÇÄÀÈÅ

אחר: ענין להשמיענו בא GLaíé÷øtיהודה äL,זמנים –ïé÷ãBa ÄÀÈÀÈÄÀÄ
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לבטלו.

BzLàì èb çìBMä,להולכה שליח ידי  על –çéìMa òébäå– ÇÅÇÅÀÄÀÀÄÄÇÇÈÄÇ
ופגש לדרך הבעל שיצא כגון  בשליח, שם שפגש  למקום הבעל  והגיע

שליחו , את çéìLבמקרה åéøçà çìML Bà,שני –:Bì øîàå ÆÈÇÇÂÈÈÄÇÀÈÇ
àeä ìèa Cì ézúpL èb שליחו את ומצא שהואיל  אומרים, אין – ÅÆÈÇÄÈÈÅ
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אם  או  השליח; אחרי רודף היה לבטלו, בדעתו  היה שאילו בלבד,
את  לבטל שני שליח של  בכוחו  שאין אומרים אין  שליח , אחריו שלח
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גם מי שיש לו נשמה גבוהה וכוחות נעלים כו' . . אין לו להחזיק טובה לעצמו בגלל עניינים שאינם כוחו ועוצם ידו, רק ניתנו לו במתנה 
באתערותא דלעילא.
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ע"א: ז  רומי:ד של  גדולתה  על  מספרת הגמרא     

     זה  מקו  [מאות ]שלש    
            

ה השוק  הוא        
       השנה שוק מימות   

[באיטליא]       [מזו]  
     כבר        

  [מרח ]בתי      [ארובות] 
שיוצאות  העש מחמת תושחר שלא ממנה , .וגבוהות  הכר של  

הוא  בה יש [השני]  וב  יש [השלישי] 
    בה יש אבני[הרביעי] בה  שיש  [קרקע 

חול ]דקות] בה  שיש  .[קרקע 
 ונמצא השנה , את עיברו  כ ואחר המגילה , את שקראו  באופ דנה  משנתנו 

זו . בקריאה  יצאו   הא ,ראשו באדר שקראו 

     כ אחר  שקראו ונמצא 
ו   חוזרי ,ראשו באדר   . 

המשנה : זה מוסיפה  חודש  של  במצוות ב חילוק   עשא  א  
 ב  עשא  א בי  לגבי   , 

עשא  א המצוות, שאר אבל  שני. באדר שוב  לעשות צרי ראשו באדר  עשא  שא

שני  באדר שוב  לעשות צרי אי השנה , ונתעברה  ראשו .באדר

.ראשו באדר  יוצאי לא  לאביוני ומתנות במגילה  שרק  במשנה  מדייקת מבואר

הגמרא:   ארבע לקרוא שתיקנו  והחודש ] פרה  זכור  שקלי] 
באדר, [ החדשי יצא ]שני ראשו באדר קרא  מקשה.וא כ  וא 

הגמרא:  הוא שלכאורה  המשנה , את ששנה  התנא מי    
          בברייתא  המובאי 

.להל

      כ אחר  ו  חוזרי    משו 
ה   אדר  גאדר, יצאו בראשו  אות עשו   וא  יוצאי שלא 

.בראשו    בראשו מגילה  קראו   א   שוב  מפני  
  אדר לכתחילהה המגילה .אדר קריאת  וג       

  שוב        :הברייתא מוסיפה  
ש  האלו ,  התנאי בפורי  האסורי,   עשר וחמשה  עשר ארבעה   ביו –.החדשי שבשני 

בברייתא.  התנאי נחלקו  במה  מבררת היא הקושיא, את הגמרא שמבארת הגמרא:לפני דעתשואלת לכאורה   
,ראשו באדר המגילה  בקריאת  יוצאי כדעתשלא  נחלקו הגמרא:.ובמה  משיבה    

 ארבעזה בחודש   שקוראי     לקרות שיש    בדיעבד 
  ,בשני שוב לקרוא צרי ואי יצאו , בראשו קראו   א [חו]      כבר 

   .בשני שוב לקרוא צרי      ש   לקרוא צרי 
  בשני בראשו.ולא לכתחילה  לקורא  שצרי פרשיות ארבע שכ וכל , אילו     

ש   א     בראשו בקריאה  יצאו  ולא בשני, שוב  לקורא צרי . 



    
   
    
     
     
   
  


    

   
    

 
  

    
 

    
   

   
    

  
   

  
    
   

יום הכיפורים הוא תכלית העילוי - שאז העבודה היא מצד בחינת היחידה שבנפש, שזהו־עניין "אחת בשנה".
משיחת שבת פרשת האזינו, ה'תשכ"ח
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על־פי תורת הבעל־שם־טוב שבמקום שרצונו של אדם שם הוא נמצא, מובן, שבאומרו בתפילה "ואין אנו יכולים . . להשתוות לפניך", 
מתוך רצון להשתחוות, אזי נעשה אצלו עניין ההשתחוואה.

משיחת שבת פרשת האזינו, ה'תשכ"ח
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מנחות. פרק שלישי - הקומץ רבה דף לז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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מנחות. פרק שלישי - הקומץ רבה דף לז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד י
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

שמעון גד שי'

שלום וברכה!

אשר  הספרדים  אחב"י  להתעוררות  פעולה  ע"ד  האסיפה,  אודות  כותב  בו  למכתבו,  במענה 

באה"ק ת"ו לעניני יהדות תורה ומצות, ושואל ע"ד כתבת רבנים וכו'.

המשך בעמוד רלר
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מנחות. פרק שלישי - הקומץ רבה דף לח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

תשובה היא מלשון השבה . . למקום שבו הייתה קודם שניתנה וירדה למטה.
משיחת שבת פרשת האזינו, ה'תשכ"ח
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מנחות. פרק רביעי - התכלת דף לח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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והנה ידועה דעת תורתנו תורת חיים בהנוגע להצלחת עניני קדושה, להתחיל באופן דראשיתך 

מצער ]וכדיוק הבעש"ט, שאז[ אחריתך ישגא מאד. שמזה מובן שאין עתה להתעסק בעשיית פרסום 

ולרכוש כתבת רבנים וכו', כ"א ללכת צעד אחר צעד, ובהליכה זו עצמה יתבררו כמה פרטים ואופני 

פעולות והכשרון לזה, ואז יוכלו להחליט בהנוגע לשאלותיו וכו'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

המשך מעמוד רלד
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

לענין  בהנוגע  בשיחה  שקרא  מה  ע"ד  כותב  בו  הרחמים,  חדש  אלול  מט"ו  למכתבו  במענה 

פרוזבול, שענינו הוא מסירת שטרותיו לבית דין. ומביא פלוגתת רש"י ותוס' בזה.

ויעיין הלכות הלואה לרבנו הזקן בעל התניא - )פוסק בנסתר דתורה( - והשולחן ערוך - )פוסק 

בנגלה דתורה(, בסעיף ל"ד, שזה שמש יסוד להאמור בשיחה, כאילו מסר שטרו לבית דין כו', ואפילו 

אין לו שטר כלל אלא חוב בע"פ, מועיל פרוזבול.

המשך בעמוד הבא
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מנחות. פרק רביעי - התכלת דף לט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

אשר  הידועים,  ותניא,  תהלים  דחומש  השיעורים  שלשת  שמירת  על  אעוררו  זו  בהזדמנות 

שמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר סגולה הם לכמה ענינים.

בברכה לבשו"ט ולחג שמח.

המשך מעמוד הקודם
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מנחות. פרק רביעי - התכלת דף לט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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גם אלו שהם קטנים בישראל, ובעלי נשמות נמוכות, נלקחים "מאיגרא רמה", ועד למקום שאין למעלה ממנו.
משיחת שבת פרשת האזינו, ה'תשכ"ח
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אגרות קודש
 ב"ה,  ז' תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הבהיר ח"י אלול עם הפ"נ המוסגר בו, שיקרא בעת רצון על הציון הק' 

של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

לא נראית לי הסברא שילמוד בביה"ס בכתות מעורבות וכיו"ב, שהרי זה נתינת הכשר, ולא 

עוד אלא שגם מעין פרצות גדר דהנהגת החוג בו נמצא, והרי הזן ומפרנס לכל המציא לו פרנסתו עד 

עתה, ובודאי שגם בשנה זו החדשה ימציא לו פרנסתו בחן ובחסד וברחמים, ואף שבתקופתנו זו עבודה 

בחינוך עטה"ק ענין הכי נעלה וחיוני הוא, הרי עוד חזון למועד כשאפשר יהי' לסדר הדבר באופן שלא 

תהינה כל סרכות בהאמור.

בברכת חתימה וגמח"ט.
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מנחות. פרק רביעי - התכלת דף מ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

"בירא  זה  הרי  ממנו",  למטה  תחתון  שאין  במדרגה  התחתון  ש"הוא  הגשמי  הזה  שבעולם  גשמיים  יסודות  מד'  הוא  שהגוף  כיוון 
עמיקתא" גם אצל צדיק, ולכן גם אצלו צריך להיות העניין ד"הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה".

משיחת שבת פרשת האזינו, ה'תשכ"ח
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מנחות. פרק רביעי - התכלת דף מ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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בשבת יש עליות בקדושה גופא, מבחינת מלכות )בליל שבת( לבחינת זעיר־אנפין )ביום השבת(, ועד לזמן רעוא דרעוין, שאז היא 
העלייה לבחינת בינה, שבה היא התגלות עתיק, שהוא עניין התענוג.

משיחת שבת פרשת האזינו, ה'תשכ"ח
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המשך בעמוד לב
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מנחות. פרק רביעי - התכלת דף מא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

מ סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 
   ולהוציא מוקצה לטלטל  האיסור  היינו  -

מרובה. הפסד  במקום אפילו  - גמור ) (שבות לכרמלית
   גמור מוקצה איסור  לו  התירו  -.
  : לח ֿמ בסעיפים ההיתרים סיכום -

 הבגד לפשוט  חייב - בביתו  ממונו  להטמין  כשיכול 
יום  מבעוד  .מעליו 

 בשבת לבוש להשאר  לו  התירו  - להטמין  כשחושש
לרשות  או  לכרמלית יצא לא אך  המעות, שבתוכו  בבגד 

.הרבים 
 לכרמלית לצאת יכול  - בבית להשאר  כשמתיירא

בבגדו  .כשהמעות
 בידו המעות לטלטל  יכול  מביתו  לצאת כשבהול 

בדרך  שלא לכרמלית להוציאם לא אך  להחביאם,
.שינוי 

   של איסור  על  לעבור  התירו  לא אבל  -
מדבריהם  אחר  איסור  על  שיעבור  מחשש סופרים דברי

יותר  חמור  הוא אם אף -.
  'מתירים ה'יש כדעת היינו  -

דלעיל  .הראשון 

 
יד.346) לאחר כטלטול נחשב  בבגדיו כשהמעות אבל
לח .347) סעיף  כדלעיל בו ויצא ישכח  שמא
ישכח 348) שמא החשש אף  על הבגד לבישת לו התירו

או  בידים) המעות לטלטל (אין מוקצה לא אבל ויצא,
אסורה). שינוי  בדרך הוצאה (גם לכרמלית הוצאה

(בנוסף 349) שינוי  בדרך לכרמלית הוצאה גם לו התירו
יטלטלם  לא ולכך מוקצה איסור לא אבל דלעיל), להיתר

ביד.
דלעיל),350) להיתרים (בנוסף  מוקצה איסור גם לו התירו

שינוי . בדרך שלא לכרמלית הוצאה לא אבל
התירו 351) לא שכאן הטעם ביאר סק "ב  קו"א רסו בסי '

התירו  בדרך שהלך שבמי  אף  תורה, של איסור בחשש אלא
איסור  הוא שגם בעצמו שיוליכנה מחשש חמורו על להניח 
ששם  משום יותר, חמור שהוא אלא הזה), (בזמן מד"ס 
הסתם  מן כאן משא"כ בעצמו, שיוליכנה לודאי  קרוב 
בקרקע . יחפור שמא בלבד חשש וישנו בכרמלית, שיטלטל
להצילו  המוקצה יטלטל הסתם שמן שלד בסי ' הדין והוא
יטמין, או יחפור שמא בלבד חשש וישנו מהדליקה,

בלבד. דאורייתא לאיסור וחוששים
הוצאה 352) מאיסור חמור מוקצה איסור שבדרךֿכלל אף 

סק "ה. שלד סי ' תהל"ד ראה לכרמלית.
מוקצה 353) לטלטל (שאסור כן פי  על ואף  ב : סעיף 

מעות  להציל שמותר אומרים יש מרובה) הפסד במקום
שאדם  לפי  הליסטים מפני  או הדליקה מפני  בהם וכיוצא
לו  נתיר לא ואם מהפסד, יצילם ובודאי  ממונו על בהול
שיכבה  חמור איסור לידי  יבא מוקצה טלטול ע "י  להציל
(ואף  זה בענין וכיוצא בקרקע  ויטמינם שיחפירם או הדליקה
ונחפז  בהול שהוא מחמת מקום מכל בלבד להצילם שיכול
במהרה  יותר לו שתזדמן הצלה בכל להצילם ימהר בהצלתם
אציל  לא שאציל איך יאמר כי  חמור באיסור שהיא אף 
ע "י יציל לא טלטול ע "י  להציל לו כשהתירו משא"כ בהיתר

חמור). איסור
אבל  כרמלית... דרך להוציא אפילו מתירין יש זה ומטעם
אלא  להקל אין לפיכך זה היתר על חולקין שהרבה לפי 

כלל. להקל אין בכרמלית אבל טלטול... באיסור



רנט    

          

È ויתנו עדותם יכתבו לא בעדים חבירו את למלוה המלוה
שיהיה  לוה של רצונו אין שמא כי  הלוה מדעת שלא
מידו  קנו כשלא אמורים דברים במה עליו. חוב  שטר למלוה
סודר  בקנין המלוה בפני  לוה של מידו קנו אם אבל לוה של
שהוא  סודר בקנין לו שהקנה אלא כלום לו הלוה לא אפילו
ליד  וליתן ולחתום לכתוב  רשאים העדים הרי  מנה לו חייב 
לכתוב  להם אמר לא שהמתחייב  פי  על אף  לו שנתחייב  זה
מוחה  המתחייב  כן אם אלא עומד לכתיבה קנין שסתם לפי 

מלכתוב .

שנתחייב  זה בא כך ואחר מרובה זמן נשתהה אם ואפילו
לו  ונותנים כותבים אלו הרי  לו שיכתבו מהם ומבקש לו
צריכים  אינם וגם בהמתחייב  לימלך צריכים ואינם בסתם
זמן  עבר וכבר המלוה מת אם ואפילו פרעו. שמא לחוש
לפרעון  חוששין ואין מותו. אחר כותבין בחייו הפרעון
שטר  תפוס  כאילו זה הרי  עומד לכתיבה קנין שסתם שכיון
צריך  לפרוע  רוצה והלה שטר שתפוס  ומי  הקנין משעת בידו
הפסיד  הוא מידו הוציאו לא ואם מידו השטר להוציא
כשפורע  זה ואף  פרעו שלא לומר נאמן והמוציאו לעצמו
הוא  הודיעם לא ואם שפרעו הקנין לעדי  להודיע  צריך
שלא  ואומר לו שיכתבו מהם שמבקש וזה לעצמו. הפסיד
כותבין  לו שנתחייב  זה מת אם וכן לו. וכותבים נאמן פרעו

שניהם: מתו אם וכן ליורשיו.

‡È שלא אחרים אבל לעדות שנתייחדו בעדים זה וכל
שאם  המתחייב  מדעת  שלא יכתבו לא לעדות נתייחדו
לו  יכתבו מהם שנים כל אדם בני  הרבה שם היו אם כן לא
לחבירו  דבר המוחל אבל ליתן במתחייב  זה וכל וגובה. שטר
כותבין  לו חייב  שהיה חוב  מאיזה פטרו או עדים בפני 
לעדים. נתייחדו לא ואפילו ענין בכל מדעתו שלא לו ונותנין
חובי על וכך כך ממך קבלתי  עדים בפני  לחבירו המודה וכן
עדים: אתם הלה להם אמר שלא פי  על ואף  לי  חייב  שאתה

*
È מכירה שטר בין חוב  שטר בין קנין בו שיש שטר וכל

שלא  דעתו שסומכת ואסמכתא תנאי  בו ויש מתנה או
והקנה  גמר שלא ונמצא כלום הקנין היה ולא התנאי  יתקיים
כן  אם אלא מועיל. הקנין אין התנאי  יתקיים אם אף  ולכן
אפילו  או והקנה. גמר שאז חשוב  דין בית בפני  ממנו קנו
שקנו  בשטר לכתוב  שצוה אלא דין בית בפני  ממנו קנו לא
בעל  הודאת שקר שהוא פי  על ואף  חשוב  דין בבית ממנו
עליו  שקיבל לכתוב  שצוה או והקנה. שגמר עדים כמאה דין
כשמצוה  באסמכתא אפילו מועילות שהן בשבועה או בחרם
צריכים  עליו. קיבל שלא פי  על אף  והקנה גמר כן לכתוב 
להם  שיצוה עד בשטר כן לכתוב  שלא זה בכל ליזהר העדים
הוא  המנהג אם ואפילו קנין בסתם לא אבל המתחייב 

קנין. שטרי  בכל כן לכתוב  במדינה

אמר  שלא פי  על אף  שטר לו ותנו כתבו להם כשאומר אבל
הרי באסמכתא המועילים לשונות כל לכתוב  בפירוש להם
השטרות  כל בשאר לכותבן שנהגו הלשונות כל יכתבו אלו
בין  באסמכתא המועילים לשונות שהן בין העיר. באותו כזה

וקבלה  שבועה בלא נאמן המלוה שיהא לנאמנות המועילים
מכירה  בשטר מודעא ביטול בין מחובו נפרע  שלא בחרם
מסותרת  מתנה תהא שלא מתנה בשטר בשוקא כתבוה בין
בשטר  בין לכתוב  שנהגו כח  יפויי  כל שאר וכן כלום שאינה
שטרות  בכל פשוט  שהמנהג והוא שטרות. בשאר בין חוב 
לכתוב  סתם לעדים שמצוה וזה כן לכתוב  העיר שבאותה
היה  כן שיכתבו בדעתו היה לא ואם כן שנהגו יודע  שטר
להם  פירש לא ואם העיר כמנהג יכתבו שלא להם לפרש לו

לעצמו. הפסיד הוא

כח  יפויי  כל כותבין לכתיבה העומד קנין בסתם אפילו וכן
בהם  שנהגו יודע  המתחייב  אם כזה בשטר בהם שנהגו
ואם  להם לפרש לו היה עומד לכתיבה קנין שסתם שכיון
אלו  כח  ביפויי  אין כי  לעצמו. הפסיד הוא להם פירש לא
כמו  עליו לקיימם דין בעל הודאת להם שתצטרך שקר דבר
חרם: או שבועה או חשוב  דין בבית קנין לכתיבת שצריך

*
‚È שבעיר כולן השטרות בכל פשוט  המנהג אין ואם

יודע  שהמתחייב  בבירור ידוע  שאין או כן לכתוב 
אלא  המתחייב . דעת בלא כח  יפויי  שום כותבין אין מהמנהג
אלו  כח  יפוי  פי  על כלל דנין דין הבית שאין ידוע  כן אם
שיהיה  ולא בלבד השטר לשון ליפות לכתוב  שנהגו מפני 

אלו. כח  יפויי  כל השטר למוציא שיהיה כן האמת

כח  יפוי  איזה באמת לו שיהיה רוצה השטר בעל אם לפיכך
כן  וכותבין לו שיכתבוהו לעדים בפירוש המתחייב  יפרשנו
בלא  נאמן שיהיה שרוצה מלוה כגון בפירוש. כן להם שאמר

מ  נפרע  שלא בחרם וקבלה הלוה שבועה כן יפרש חובו
מפי מפורשת היתה שהנאמנות בשטר כן ויכתבו לעדים
אחר  להשביעו הלוה יוכל שלא רוצה ואם להמלוה. הלוה
יכתבו  פעמים שתי  ממנו נפרע  שלא היסת שבועת הפירעון
נאמן  שיהיה רוצה ואם לעולם. עליו לו הוא שהנאמנות לו
ואם  כחו. באי  ועל עליו בשטר כן יכתבו הלוה יורשי  על גם
לו  בשטר כן יכתבו נאמנים יהיו אחריו יורשיו שגם רוצה
מידו  קנו שלא פי  על ואף  הלוה. מדעת זה וכל כחו . ולבאי 
לו: מלוה הוא כן מנת שעל ההלואה לפני  שהוא רק  זה על

„È מכירה שטר בין חוב  שטר בין קנין בו שיש שטר וכל
הזמן  בו כותבין הקנין ביום נכתב  אינו אם מתנה או
ביום  מפלוני  קנינו שכותבין הכתיבה מיום ולא הקנין מיום
זוכרים  אינן ואם פלוני . ליד ומסרנו וחתמנו וכתבנו פלוני 
קנינו  סתם כותבין והקנין הכתיבה יום כותבין הקנין יום
ומכל  לפלוני . ומסרנו פלוני  ביום וחתמנו וכתבנו מפלוני 
בסופו  או פלוני  חדש בתחלת ממנו שקנו זוכרים אם מקום
או  פלוני  חדש של הראשון בשליש קנינו יכתבו באמצעו או
חדש  איזה זוכרים אינן ואם האחרון. בשליש או באמצעו
או  אמצעו או חדש תחלת היה אם זוכרים שאינן או היה
איחרנוהו  זה שטר בשטר יכתבו הכתיבה יום וכותבין סופו

וכתבנוהו:

*
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רס   

ÂË שם כן גם כותבין הכתיבה מיום הזמן וכשכותבין
המקום  שם ולא הכתיבה בשעת שם שעומדים המקום
זה  במקום עדות להם שנמסרה מי  כל וכן ממנו. בו שקנו
אבל  הכתיבה. מקום כותבים אחר במקום עדותם וכותבים
המקום  כן גם יכתבו אותו וכותבין הקנין זמן זוכרים אם
וכתבנו  פלוני  במקום מפלוני  קנינו שיכתבו הקנין בו שנעשה
כותבין  הכתיבה מקום וכשכותבין לפלוני  ומסרנו וחתמנו

פלוני . במקום פלוני  ביום וחתמנו וכתבנו מפלוני  קנינו

הקנין  ולא הכתיבה מקום שכותבין אמורים דברים במה
או  הקנין למקום הכתיבה ממקום משתנה המטבע  כשאין
היוצא  המטבע  בשטר שכתוב  אלא משתנה אם אפילו

הכתיבה במקו  ממקום משתנה המטבע  אם אבל פלוני  ם
פלוני במקום היוצא מטבע  בשטר כתוב  ואין הקנין למקום
זמנו  זוכרים שאין פי  על אף  הקנין מקום אלא יכתבו לא
נשתעבד  הקנין שבמקום שמטבע  לפי  הכתיבה זמן וכותבין
היוצא  ממטבע  משתעבד היה הכתיבה מקום יכתבו ואם

הכתיבה: במקום

ÊË מיד שקונין הקנין בלשון לדקדק  העדים וצריכים
מעות  בין פלוני  לזמן או מיד דבר איזה ליתן המתחייב 
הקנין  שזה ומלבושים מזונות בין מטלטלין בין קרקע  בין
בלשון  להם אמר כן אם אלא אותו כותבין ואין כלום אינו
פלוני לזמן או מיד ליתן עצמו את שמחייב  נפשו על חיוב 
מיד  אתן אמר אלא נפשו על חיוב  בלשון אמר לא אם אבל
כלום. זה אין זה על מידו שקנו פי  על אף  פלוני  לזמן או
אינו  והקנין לבד דברים על קנין הוא אתן אמירת על קנין כי 
ואם  מעכשיו לו מקנהו אם הנקנה החפץ  גוף  על אלא חל
לזמן  או מיד לו שיתננו אומר אלא מעכשיו לו מקנהו אינו
הנותן  של ונפשו גופו על אלא זה על חל הקנין אין פלוני 
ליתן. עצמו את שמתחייב  חיוב  בלשון אומר אם לו שיתננו

די ולא הנשואין בשעת אחרונים תנאים לכתוב  נהגו ולכן
את  מחייבים הצדדים שני  אין שבראשונים מפני  בראשונים
אחד  בו יחזור שמא כי  נפשם על חיוב  בלשון עצמם
החרם  כי  לבד בקנס  להפטר ורוצה סבה מאיזו מהצדדים
נכתב  (ולא בפירוש שיקבלהו עד כלום אינו בתנאים הכתוב 

הכל): לדברי  הקנס  מן אסמכתא דין לסלק  אלא

*
ÊÈ ולחתום לכתוב  לעדים מותר קנין בו שיש חוב  שטר

ליד  ויתננו בו ילוה שלא פי  על אף  הלוה ליד וליתן
בקנין  הלוה מיד שקנו שמיד לפי  ימים כמה אחר עד המלוה
בפניו  שלא לאדם שזכין למלוה נכסיו נשתעבדו סודר
לא  מידו קנו לא אם אבל מוקדם. חוב  שטר אינו לפיכך
השטר  וימסור עמו המלוה שיהא עד ללוה ויחתמו יכתבו
עד  בידו ימסרהו לא שמא כי  ביום בו בפניהם המלוה ליד
ונמסר  ביום נכתב  ואפילו ופסול. מוקדם הוא והרי  למחר

המחרת: מיום הזמן בו כתוב  כן אם אלא פסול בלילה

ÁÈ מהלקוחות יטרוף  שמא הוא המוקדם פיסול (וטעם
שמסרו  קודם בשטר הכתוב  זמן אחר מיד שלקחו
נכסיו  נשתעבדו לא שהרי  כדין שלא טורף  ונמצא למלוה

שנמס  עד גובין למלוה שאין חוב  שטר לפיכך השטר. לו ר
ללוה  לכותבו ויכולים מוקדם פסול בו אין ממשועבדים בו

עליו  שאין חוב  שטר כגון עמו. המלוה שאין פי  על אף 
ידו  חתימת הלוה שחתם אלא הענין לקיים חתומים עדים
הענין  לקיים ולא חתימתו לקיים רק  תחתיה חתמו והעדים
העדים  אין אם אלו במדינות הנהוגים חוב  שטרי  כגון

החתימה): לקיים רק  המשמעות על חתומים

ËÈ שיהיה עד למלוה חוב  שטר שום כותבין אין אבל
סודר  בקנין הלוה מיד קנו כבר אפילו עמו הלוה
שאין  לפי  זה למלוה חייב  שהוא המלוה בפני  שלא מתחלה
בפני שלא מידו כשקנו עומד לכתיבה קנין סתם אומרים
חוב  השטר כתבו לעדים המלוה אומר אם ואפילו המלוה.
לכם  ויאמר היום הלוה וכשיבא בידכם ויהיה וחתמוהו
אולי לו ישמעו לא תקרעוהו לאו ואם לי  תתנוהו לי  ליתנו
או  וימצאנו חוב  השטר מידם יפול שמא כי  הוא מערים

מהם. יגנבנו שמא

עמו. המלוה שיהא עד ללוה שובר וחותמים כותבים אין וכן
הלוה  שאין פי  על אף  למלוה שובר וחותמים כותבים אבל

עמו:

*
Î שיהא עד ללוקח  וחותמין כותבין אין מכירה בשטר וכן

בפני שלא המוכר מיד קנו כבר אפילו עמו המוכר
בידכם  ויהיה וחתמוהו כתבוהו הלוקח  אמר ואפילו הלוקח .
אבל  מתנה. בשטר וכן לי . ליתנו ויצוה המוכר שיבא עד
מידו  שקנו והוא עמו הלוקח  שאין פי  על אף  למוכר כותבים
ימסרנו  שלא פי  על אף  מוקדם משום בו שאין סודר בקנין

מתנה. בשטר וכן ימים. כמה לאחר עד להלוקח 

ולא  מכירה שטר כתבו סתם המוכר אמר הקנין אחר ואם
ונותנין  וחותמין כותבין אלו הרי  לידו שיתנוהו אמר
לידו  ולא להלוקח  שיתנוהו דעתו הסתם שמן לפי  להלוקח 
קנו  לא אם אבל קנין. בו שיש חוב  בשטר וכן שיפרש. עד
לחזור  צריכים לו ותנו כתבו להם שאמר פי  על אף  מידו
שמא  להלוקח  שיתנוהו קודם שחתמוהו אחר בו ולהמלך

קנין: בו שאין חוב  בשטר וכן המוכר. בו חזר

‡Î רשאים אין השטר בעצמן כותבים העדים אין אם
היטב  ויבינו במלה מלה תחלה שיקראוהו עד לחתום
להבין  או בעצמן לקרות יכולים אינן ואם בו. הכתוב  כל
כשרים  שהם אחרים שנים להם ויפרשו יקראו מעצמן
כן  לעשות ואין יחתמו. כך ואחר להעיד וראויים ונאמנים
מעצמן: ולהבין לקרות יודעים שאין עדים לחתום לכתחלה

Î לחתום יודע  שאינו ועד בעצמן לחתום העדים וצריכים
במסירת  חתימתו לחתום לאחר ומצוה בעצמו
צריך  (ואין עד מפי  כעד זה שהרי  כלום זה אין הקולמוס 

אחד). עד אלא כאן שאין השני  לעד מצוה אם לומר

שנוהגים  כמו השטר על חותם בעצמו המתחייב  אם אבל
חתימתו  לחתום לאחר ומצוה לחתום יודע  ואינו עכשיו
שזו  לקיים תחתיה חתומים עדים ושני  הקולמוס  במסירת
שטר  זה הרי  הקולמוס  במסירת לחתום שצוה חתימתו היא

כשר:

*
‚Î אלא לחתום שלא מאד מאד להזהר העדים וצריכים
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רסי    

דין  בית בפני  להעיד שיכולים בענין בעיניהם שראו דבר על
בפני מעידים כאילו היא בשטר חתימתם כי  עדות בתורת
שקר  דבר יהיה שלא מאד להזהר צריכים לכך דין בית

בעולם. צד בשום בעדותם

ונותן  ומקדים מה זמן לאחר מחבירו ללות שרוצה מי  כגון
חוב  השטר לו יחזיר ילוהו לא שאם ומאמינו עליו חוב  שטר
הם  הרי  חתמו ואם זה חוב  שטר על לחתום לעדים אסור
קבלו  ואם זה שטר לקבל לו אסור הלה וגם שקר. כמעידים
תשכן  ואל שנאמר משום ביתו בתוך להשהותו לו אסור
שמותר  קנין בו שאין חוב  בשטר אמרו ולא עולה. באהלך
להמלוה  כשמסרו הלוה ליד וליתן ולחתום לכתוב  לעדים
או  בפניהם שילוהו או הלוהו כשכבר אלא ביום בו בפניהם
זה  חוב  בשטר עצמו את מחייב  והוא כלל  ילוהו שלא

שיקבל. או שקיבל הנאה טובת מפני  מתנה בתורת

באונסו  הכרנו בה שכתוב  מודעא מסירת על וכשחותמין
מעצמן  יודעים כן אם אלא עליו לסמוך שלא מאד יזהרו

אונסו: בבירור

„Î שטר שום על יחתמו שלא להזהר העדים צריכים וכן
יסמ  ולא לוה של שמו שזהו וידעו שיכירו עד כו חוב 

אחר  איש שם לו מעלה שמא כי  שמו שכך שאומר עליו
עם  קנוניא ועשה זה חוב  בשטר ההוא האיש לחייב  כדי 
כי המלוה של שמו שזהו לידע  צריכים ובשובר המלוה.
והלוה  כן ששמו אחר איש על הלוה עם קנוניא עשה שמא
לידע  צריכים ומתנה מכירה בשטר וכן כזה. סך לו חייב 
קנוניא  עשה שמא כי  הנותן או המוכר זה של שמו שזהו
להוציא  כן ששמו אחר איש על מתנה המקבל או הלוקח  עם

זה: קרקע  מידו

‰Î אחר על לסמוך יכולים שמו שזהו יודעים אינן ואם
לפי שמו שכך שאומרים קרוב  או אשה על אפילו
אבל  בו. משקרים אדם בני  אין להגלות שעתיד דבר שכל
לסמוך  יכולים המתנה מקבל או הלוקח  או המלוה של שמו
אף  לו אותו כותבים שהרי  קנין בו שיש שטר הוא אם עליו
בשובר: הלוה שם וכן מתנה. ומקבל הלוקח  או המלוה בלא

ושליש[ו]ת : ושטרות  עדות  דיני
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"  מעני  יראה ראה ראה ראה (וע ר ה אז אז אז אז  תא , י ר ת רי דר ־ר ה :"'כ ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
תרה" ב"ל טי רא ית.מ'. ר ת רי ְְִִֵֵֵַָָָ

א '. קצ"ט,  וד א '. עד  ס ה',   א ', חלק  זה: סק  נזר  ְְִֵֶֶַַַַַָָֹבהר 
" פסק  ב'. קי''א , ג', חלק  ב'. ר "ו,   ב', לאד לאד לאד לאד חלק  חלק ו ו ו ו אמר אמר אמר אמר  – " ֵֵֶֶַַַַַָֹֹ ְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָֹֹ

א '). עד  ס ע"ט,   ַַא ',

"  מעני  יחלק חלק חלק חלק (וע סק יייי על  ס"ה, ר ה לדת, ר ת ר ת: :" ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
 – ב' ע"ז,   ס"ח  ר ה וצא  א '. ע"ג,   חלק ". אי ְִִֵֵַַַָָָָָָֹ"ואנכי
סק  .'ד עד ק "נ,   ר מה, ר ת  וס ." ס "והה ְְְִֵַַַַָָָָָ

  כ', ר ה לק , ר ה ב'. עד רכ"ח ,   ט', ר ה רי ֵַַַָָָָָָָָָָָָֹנא 
א '. רע"ט,

הר :  יק ''ז,וע א '. צ"ד,   ג': חלק  א '. פ "ו,  וד א '. צ"ו,   ב': חלק  ְְֵֵֵֶֶַַַַַַֹ
ב'). רע"ח ,   ַא '.

      

   

     

            

        

.( למ  ער  יייה ערכי "ר ס",  יוע)ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

     

  

              

" תצא "י התחיל  דר  תאר  מה  יוע)  .( ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

.("עצרת המיני  " התחיל  דר  מה תאר  מה  יוע)ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

.(' א עד רצ''ח ,   ,האזינ ר ת הר   יע)ֲִֵַַַַַַַָָֹ
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" עצי  מק אי  מצאו" התחיל  ר   ס    ְְְְִִִִִֵֵַַַ

דל " פר  יקע ההא    "והיה התחיל  ר   וס   ְְְְִִִַַַַַָָָָָ

             

      

 )   ואתח בפר ת ב'). עד רל "ט,  ) נחס פר ת ְְְְְִֶַַַַַַָָָָָָָוהא 
הר  מה עד  יוע . ו ,  " מל  מק"  יוע ב'). עד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹרס"ז,

ב'). עד ר "י,  ) ְֵַַַַוקהל 

"  מעני נזר  ב ב ב ב עד ( והר והר והר והר חחחח ל "א  ר ה , טימ ר ת: " ְְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
בקהלת  א '). קפ "ה,  ) י"ח  ר ה מצרע בפר ת ג'). עד ְְְֶֶַַַָָָָָָֹקמ"ט,

זה. סק  על  ֶַַָָר ה
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    'ב רה   ס רא ית ־רה, ְִֵַָָָָ

  

         
           

         
        

.נ ל  א עד  ְַָ

          
"מי מ מזזה "יא ר     ְִִִֵַָָ

.  יע ,' ֵַָכ

          
 ,'ה רק  ג ', ער    יע , ֵֶֶַַַָ

      'כ   
         
       

  'כ       
        

'כ    :    
'כ 

   ('ב עד  ק"ל, )     ַַ

'כ  ('א ע"ז, )     ַ
  'כ 

        ב א) ְִ

ל ''ד סימ ,(  ('ב קס "ב,  )   ִַָ
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      'כאר נת כמ . ְְִֵֶָ

אחר .  מקְֵַָ

 י"ד ר ה    ָָָ

        
       

        
  

      
       

    'כ     
        

          
    'כ32. 
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תרמ ת  ד ' רק         ְִֶֶ
          

    "ל ק ת מע "י התחיל ר ס  ְְְִִִִַַַ
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.('ב עד  ס קע"ח ,  ) ר מה הר  הא   ְְֵַַַַָֹוכ

        

 אל  ו" סק  על  מ"א , ר ה תא , י ר ת ר ת  יְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָוע

"'כ חכמה  י ה' "י מה":  .   יע . ְִִֵֵֶַָָָֹ

        . אחר   מק תאר  מ ְְְִֵֵֶַָָ
התחיל  דר  – מנה" "מדר  סק  על  תאר  מה  יְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָוע

ראינה". ְְֶֶָָ"צאינה

            

           

"  עני  בי ב ב ב ב עד א ',והר והר והר והר חחחח חלק  הר  תב מה י על  – " ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
א '־ב'). רמ"ה,  ) ְִַַויחי
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      ס פ ''ה,   א ': (חלק  ֵֶַ
עד   ס רט"ו,   ג': חלק  ב'. רי"ז,   ע''ב. ק ''ל , ב'. ק ''ו א '. ֵֶַַַַעד

ב'). עד  ס רכ"ד,   ב'.     ַַ
         
  'כ 

    

 ת פר – יראל " "מע התחיל  דר  תאר : מה  יוע)ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
תא ). י פר ה – לרא י" חת  מאל" התחיל  בדר  .  ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹואתח

                

           

       

      

       

   

      

." ריה  י  עני "לבאר  התחיל  דר  מה תאר  מה  יוע)ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
עד"). יראל  "בה התחיל  ְְְִִִֵַַַָָבדר 
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 עני  להבי" התחיל  דר  אריכת זה תאר  מה  יוע)ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
"''כ מ אל  'מי הסק   .( ִֵַָָ

       

          

       

       
   (דביצה ק א  רק   ס )מרא ,   ְְֵֶֶַַָָָָ

      
סק  על  מה תאר  כמ"  סיח עיר   נות "נה   ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָ



       

    

   

"ד זה  מעני  יוע) ינ ינ ינ ינ ק יל יל יל ילס צ"ט ר ה ויחי ר ת: "  ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָ
מחלב"  י  לב" קס וקרא  ר ת ורי   ההר" ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
" בנוה הה נא ,הב ב'. ר ה דר , כ"ז. ר ה אמר , ר ה ְְְֱִֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

סק  ר ה:  יריה ביר  י'. רשה רי ח '. ר ה רי  ְִִִֵֵַַַָָָָָָָָ
קדר " בסק "אהלי  למג  ארצ" בסק  ." יממת  ח" ְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָ

ה'. ז',  סימ  יריה יר  – " בנה מגל   א ,'כ  ְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָה

 .' א קל ''ה ב'. עד  ס כ''ז, א '. עד כ',  ) ב': חלק  ֵֶַַַ
רנ"ה   וד ב'. רמ"ח ,   א '. ס''ז, ב'. עד  ס , ''נו א '. מ''ט, ג': ְֵֶַַַחלק 

ב').

  ('ב רמ"ח ,  )     ַ
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 רויד" התחיל  דר  בעת: חג י מה תאר  מה  יוע)ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
אנכי  א ר  האת הצוה "י התחיל  בדר  ."'כ אנכי 'כ  ְְְֱֲִִִִִִִֶַַַַָָָֹֹֹֹאלקי

.("'כ ְְַמצ

     

  

.ציצית פר ת " אלקיכ ה' "אני התחיל  דר  מה:  יוע)ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
.(" רי לחיי נאו" התחיל  בדר  "לססתי". התחיל  ְְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָבדר 

          

  

         

"  מעני תאר  מה  יני ני ני ני (וע את ":על על על על  "זכר  התחיל  ר   ס ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ
" לק הת  י י מלכת", לב  יביא" סק  על  ביא ר  ְְְְִֵֵַַַַַַַָָָ

ההההההההאאאא"  ניניניני אס אס אס אס יר יר יר יר  (הס הס הס הס ר ר ר ר  "  .( ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָ

         

."הה  ה" התחיל  דר  תבא , פר ה מה תאר  מה  יוע)ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
קל ''ח ).  סימ) " מל "הדרת בספר  ב'). עד נ',  ) א ' חלק  הר   יְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹוע

א '). ל "ט,  ) מיני בפר ה א '). (קל ''ו, ר מה ְְְְִִַָָָָָָָבפר ה

"  מעני  יתתתתוע נ נ נ נ האחר האחר האחר האחר ל ל ל ל חחחחת ת ת ת  תא ,מעלת מעלת מעלת מעלת  י ר ה ר ת – " ְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
"'כ חכמה על מת  ל "ויד י מ"ו, ר ה  .( ְְְֲֵֶַַַָָָָָ

.(' א עד רי כ',  ) מת ר ת הר   יְֵֵַַַַַַָָֹע

         

      

     

     

  

 מ הריר ת אי – זה  מעני תאר  מה  יוע) ר הריח ק  ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
לס  "וקל  י ," בינ   א" התחיל  דר  – ר ה אהבה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהתת

" הרי  .( ִָ
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." מל  מק"    יְְְִֵֶֶַַָוע

.'ה ר ה רא ית, ר ת,     מה  יְְְִִֵֵֵֶַַַָָָוע

  

"תמ אכל   ימי "ת התחיל  תאר דר  מה  יוע ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
"  מעני    הההה מר ה מ מ מ מ ריד ריד ריד ריד  מה לנ צה "רה סק  על  יא ר  ," ְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

"'כ

." מל  מק"    יְְְִֵֶֶַַָוע

 הענ עליו  כ "י  עני וקרא  ר ת רי מה תאר  מה  יְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָוע
."'כ

"  מעני  ייעלה יעלה יעלה יעלה וע ס ואד ואד ואד ואד  כ"ח ,  ) צו ר ת מהימנא " "רעיא  " ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ב'). ַעד
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"  מעני תאר  מה  יחסידחסידחסידחסיד(וע הארהארהארהאר עעעע על ולא ולא ולא ולא  יא ר  – " ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹ ִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
" דיהה "וק ל  סק    .( ְְִִֵַָ

     

" י ח מק ר  ע "י התחיל  דר  תאר  מה  יוע) עני ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ
" באר  מי לרא ת "הילי  יר   בעני ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

"'כ  מיה  מ קד  עמ "הקיפה   יוע .   יע . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָ
סק  על  תאר  רגלי").מה  הד  והאר סאי  מיה" ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

."עצרת המיני  י" התחיל  דר  מה תאר  מה  יד ועע ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
א '). עד ל "ה,  ) צו בפר ת ב'). עד  ס ד',  ) רא ית ְְִֵַַַַַַַַָָֹהר :
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   (' א רל "ב,  וד ב'. עד  ס ק "ל ,  ) ְַַַ
        

'כ  ('ב קכ"ח ,  )     ַ
'כ        'כ 

"דה "א רת תאר  מ  ה ל" התחיל  ר  ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
.   יע ."'כ  מרי ר ת ְְְִִֵַַָָָָָנסמכה

   

 מעני עד תאר  מה  ימעלה מעלה מעלה מעלה וע האתער האתער האתער האתער תא תא תא תא ־ ־ ־ ־ דלעילא דלעילא דלעילא דלעילא  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
(פר ת מאתער מאתער מאתער מאתער תא תא תא תא ־ ־ ־ ־ דלת דלת דלת דלת אאאא "'כ ראינה "צאינה סק  על  יא ר  : ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ

* יקד        על ביא ר  .( ְִֵַַ
טל ". נמלא  א י 'כ ינה "אני ְְֲִִִֵֶָָָָֹסק 

"  עני עד  יללללע א 'ל ל ל ל  עד ר "י,   וקהל , הר  :" ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָֹ
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כו ‡Í(ח ) דווק' ואראה מ "ש להבין  יש אמנם עדיין  '
נשמת  בשרש הידוע א' ענין  להקדים יש הנה
בבחי' שזהו  הוא טוב כי אותו  ותרא ביה דכתיב משה
שנק' ע"י יסוד  פנימית בחי' שהוא אבא יסוד  פנימיות
ה' רצון  לפעול  לו  שא"א משה ראה כי ולהיות כו ' טוב
עי"ז  שהיה הארץ את לכנ "י הוא וינחיל  לא"י שיכנס
מ "נ  העלא' בלי תמיד  הוי' שם מעצמו ' המשכה בחי'
את  יראה שעכ "פ קטנה בקשה משה בקש כנ "ל  כלל 
הטובה  הארץ חלקי כל  בעיניו  ובראייתו  בעיניו  הארץ
מאור  להמשיך  ג"כ  ביכולתו  הי' זאת ראייתו  ע"י
עצמו ' מצד  נמשך  שיהי' לדורו ' בכנ "י דהוי' העצמות
טוב  יותר  שבודאי ואע"פ כלל  אתדל "ת בלי למטה ויורד 
הארץ  את ומנחילם מכניסם בעצמו  הוא כשהיה היה
זו . מדרגה לענין  מספיק היה ג"כ  בעיניו  בראייתו  אבל 
רגלים  בג' הראי' מצות מענין  יובן  הזה לדבר  ודוגמא
לראות  שבא וכשם כו ' ה' פני את זכורך  כל  יראה דכתיב
והסתכלו ' בראיה גדולה מעלה יתרון  דיש משום כו '
של  מגופו  יותר  לפעמים במקבל  המשפיע של  עינים
אליו  המקבל  לב נמשך  הראיה ע"י שהרי שלהם יחוד 
גדול  אור  זו  והסתכלות בראיה בו  שמשפיע לפי ביותר 
וראיה  ודוגמא ממש ביחוד  לו  משפיע משהיה ביותר 
תועלת  יותר  שזהו  ברגל  רבו  פני הקבלת מענין  לדבר 
השנה  כל  מרבו  שמקבל  ההשפעה של  מגופו  למקבל 
הכתר  מבחי' מקבל  הוא רבו  פני שרואה שבראיה מפני
בת  בענין  בע"ח  וכמ "ש באריכות במ "א כמ "ש כו '
במ "א  וכמ "ש יונים עיניך  וכמ "ש כו ' והראה היענה

בכנ "י  משפיע בחי' שהי' במשה יובן  וכך  וד "ל  באריכות
דאצי' עילאה החכמה ומקור  פנימיות בבחי' ושרשו 
רואה  שהיה ידי ועל  כנ "ל  כו ' הכת' פנימית בבחי' שהיא
הטובה  ארץ שנקרא המל ' בחי' שהוא ישראל  ארץ כל 
יחוד  של  מגופו  יותר  בזה בה משפיע היה חלקיה בכל 
אור  בה שמאיר  הלבנה אור  כמו  בארץ וביאתו  בכניסתו 
היה  ולא כנ "ל  חמה כפני משה ופני חלקי' בכל  השמש
מאיר  שהשמש כמו  לעולם והפסק שינוי שום עי"ז 
ושרש  וד "ל . כנ "ל  כלל  שינוי בלתי חלקי' בכל  בלבנה
המאיר  ע"י בפנימי' משה ששרש מפני הוא הדברים
סגול  דאצי' בינה חכמה כתר  בחי' והוא ובינה בחכמה
כו ' סגולתו  עם ישראל  סגולה לי והייתם כמ "ש העליון 
לכנסת  הללו  מדריגות ג' נמשך  שיהיה משה ורצה
שההשפע' לפי בתמידו ' המל ' בחי' שהוא ישראל 
וביטול  הפסק לזה אין  כו ' כח "ב ראשונות מג' וההמשכ '

א  לא כי נאמר  וע"ז  בחי'לעולם להיותו  להנחם הוא דם
דכח "ב  הללו  מדרגות וג' במ "א וכמ "ש כו ' הרצון  עצמו '
בעיניו  ויראה שיעבור  ע"י במל ' להאירם משה רצה
זוטא  באידר ' כמ "ש והוא חלקיה בכל  לא"י
כו ' נהורין  שע"ה ממשיך  בז "א דא"א דבאסתכלות'
לתלמיד  רבו  פני הארת וכמשל  כו ' פניו  ה' יאר  כמ "ש
נמשך  היה ועי"ז  כנ "ל  דוקא ראי' ביה דכתיב ברגל 
דמל ' תתאה בחכמה דאורייתא עילאה חכמה מבחי'
העלאת  בלי מעצמו  יורד  להיות לדורות בקביעות כנ "י
יחרב  לא ואז  הנ "ל  אומנתו  תורתו  כענין  כלל  מ "ן 

וד "ל : כנ "ל  נצחי קיום להם והיה לעולם בהמ "ק
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רעב   


          

  

Í‡ כי ג"כ , ציווי לשון  תעבוד  ימים ששת באמת
היינו  עטה"ק, חולין  שיעשו  היינו  לעבוד , צריך 
מתפלל  ואח "כ  ושותה שאוכל  מה כל  לה' הכל  שיהי'
צדקה  נותן  או  גדולה, עלי' הוא הר "ז  בכונה ולומד 
ששת  וזהו  עטה"ק, שנעשו  חולין  הר "ז  כפו  מיגיע
את  לעבוד  עבודה שצריך  ציווי לשון  תעבוד  ימים
וכידוע  יצריך  בשני לבבך  בכל  וכמ "ש הנה"ב
את  שמקריבין  בקרבן  וכמו  קרבנות במקום שהתפילה
וגם  הדיוט  של  אש להביא ומצוה המזבח  ע"ג הבהמה
נחוח  ריח  ועולה קורבנין  דאכיל  וארי' שלמעלה אש
מגיע  וראשו  ארצה מוצב סולם במדרש וכדאיתא להוי'
ועכשיו  קרבנות, זהו  לשמים עד  עולה שריחו  השמימה
שצריך  תאוה המתאוה ונה"ב קרבן , במקום תפילה
שמן  דהתבוננו ' היינו  אשים, בב' ג"כ  להפוך 
כידוע  הדיוט  של  אש נק' זהו  עולמות ההשתלשלות
וצריך  שלמעלה, אש נק' אוא"ס שבעצמות וההתבוננו '
והחשק  התשוקה שיהי' הקצה אל  מקצה אותו  להפוך 
נק' וזהו  כלל , זולתו  ולא אוא"ס בעצמות לחפוץ
לאשר  אלקים עובד  בין  וראיתם ושבתם וכמ "ש עבודה
כך  אותן  שמעבדין  עורות עיבוד  לשון  שזהו  עבדו , לא
הקצה  מן  אותו  ולהפוך  הנה"ב אות לעבד  צריך  הוא
שיהי' הטבע גימ ' אלקי' את מהפכי' ועי"ז  הקצה, אל 
שעי"ז  עבודה וזהו  הטבע מן  מלמעלה הגילוי
וזהו  מההשתלשלו ' שלמעלה קדושה בחי' ממשיכי'
כי  עילאה מרומא בשמי' קדיש שממשיכי' הא' קדוש
על  שמים כגבוה כמ "ש גבוה בחי' הם שהשמי' גם
השמים  את עשה ימים ששת כי כתי' הנה אבל  הארץ,
שהם  עליונות מדות מוא"ו  השמים ונמשך  הארץ ואת

עליונות  ממדות למעלה הוא קדוש אבל  הגבול  מקור 
היושבי  וזהו  עליונות, ממדות שלמעלה חכ ' בחי' וזהו 
נקודה  חכ ' בחי' הוא יו "ד  כי יו "ד , היושב בשמים,
היו "ד  המשכת בשמים יו "ד  היושב וזהו  ביטול  בחי'
שאין  וכידוע בשמים, חכ ' בחי' קדוש בחי' שהוא
יו "ד  בבחי' הוא הקדושה כי מעשרה פחות קדושה
בשמי' קדיש וזהו  ביטול , בחי' חכ ' בחי' עשרה שהוא
למעלה  מלמטה עבודה ע"י שזהו  עילאה מרומא
בשמי  בשמים קדוש בחי' למטה מלמעלה ממשיכי'
ובארץ, בשמים והקדוש הגדול  וזהו  עילאה מרומא
המשכת  והיינו  זבח  ולא חפצתי חסד  כמ "ש וגמ "ח 

מ  ע"י קדיש אור  וזהו  מטה למטה מלמעלה עשה צות
באלה  כי ארץ בשם ג"כ  נקראים המצות כי ארעא על 
קדיש  וזהו  בארץ וצדקה משפט  חסד  לעשות חפצתי
לעלם  קדיש ובחי' מטה, מטה שממשיכין  ארעא על 
איתא  כי התורה, והוא הנצחית שהיא עלמיא ולעלמי
המשיל  למה אור  ותורה מצוה נר  כי ע "פ במדרש
שעה  לפי הוא הנר  כי אך  לאור , והתורה לנר  המצוה
שעה  לפי הם המצות כך  נצחי, הוא השמש אור  אבל 
וזהו  תורה מכבה עבירה ואין  מצוה מכבה עבירה כי
נצחי' שהוא עלמיא ולעלמי לעלם קדיש שע"י התורה
קדוש  ג"פ וזהו  שבאדם מחוד "מ  נגד  בי"ע עולמות בג'
קוין  ג' לוים כהנים ישראלים אבות ג' סדר  נק' וזהו 
אדם  יסדר  לעולם וזהו  סדר , נק' זהו  קדוש ג"פ חג"ת
לו  שיש הגן  כמו  שזהו  דאורייתא סדרים ג"ן  שזהו 
משחרב  וזהו  דאורייתא, סדרים גן  הוא כך  ערוגות
הלכה  של  אמות ד ' אלא בעולמו  להקב"ה אין  בהמ "ק

התורה. ע"י הוי' שם של  אותיות ד ' שהן 
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Í‡ רבה בהכנה שהיא הגם הנברא שעבודת נודע הנה
למעלה  להגיע יכולה אינה מ "מ  עצומה במס"נ 
לזה  והמופת חוצבו . ממקור  מצ"ע מדריגתו  משורש
מקרקע  גבוה עיטם עין  מעיין  ש"מ  שארז "ל  ממה הוא
הי' כה"ג של  המקוה שהרי ושליש אמה ך "ג  העזרה
גובה  ושיעור  אמה, ך ' גבוה הי' שהפתח  הפתח , ע"ג

הי' עיטם עין  שמעיין  צ"ל  ונמצא אמות, ג' היא המקוה
שיכולי' נא' ואם אמה, ך "ג העזרה מקרקע גבוה
מהו  חוצבו  מקור  מגובה יותר  גבוה המעיין  להגביה
הי' אמה, ך "ג כו ' גבוה הי' עיטם עין  שמעיין  הראי'
הגביהו  ומ "מ  אמות עשר  רק גבוה הי' שלא להיות יכול 
לאמר  אנו  מוכרחים אלא אמה, ך "ג המקוה להיות
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רעג    

מקור  מגובה למעלה המי' את להגביה אפשר  שבלתי
הנבראי' שבחוק להבין  משל  וה"ז  הארץ, מן  מוצאם
ממקור  יותר  עבודתו  ע"י לעלות א"י שהנברא הוא
קיום  עשו  כי אם האבות עבודת כי ונמצא כו ', חוצבו 
נשמתם  לשורש הגיעו  הרי במס"נ  בהכנתם המצות
נת' אמנם דאצי' נשמות היו  האבות כי והגם לבד .
הם  הרי דאצי' נשמות שגם ך ' סי' באג"ה בסש"ב
שרומזי' התומ "צ שניתנו  מ "ת ע"י אמנם מהקו . נפרדי'
שהתורה  גידי', ושס"ה איברי' רמ "ח  שהם אדם לבחי'
והמצות  אדם התורה זאת כמ "ש אדם בש' נק' בכלל 
ל "ת  ושס"ה דמלכא איברין  רמ "ח  בחי' הם מ "ע רמ "ח 
מעלה  אותם ועשיתם ע"פ ארז "ל  וע"ז  גידי', שס"ה הם
דרמ "ח  הכלי' עשיית שע"י עשאוני, כאילו  עליכם אני
היא  שהתורה נת' ובמ "א בהם, האור  נמשך  איברי'
הדם  הילוך  בחי' שהיא התורה על  נת' ובמ "א האור ,
הקו , אל  דבוקי' הם והע"ס והאיברי', הגידי' שבכל 

ממה  ונעלה גבוה היותר  בחי' נמשך  מ "ת ע"י כי ונמצא
במד "ר  שארז "ל  וזהו  כו '. התורה האבות שקיימו 
אנו  אבל  היו  ריחות האבות שעשו  המצות כל  שה"ש
הדבר  עצם אינו  שהריח  ריחות פי' שמך  תורק שמן 
לא  טוב ריח  מליאה א' מכלי הרבה כשמריחי' שהרי
הי' הריח  ואם הריח , המוציא המשקה מן  כלל  יחסר 
בו , שמריחי' ע"י מעט  מעט  נחסר  הי' הדבר  עצם
הדבר  מעצם בריח  שאין  הוראה ה"ז  נחסר  שלא ומאחר 
עד  הדבר  מעצם יוצא אשר  מועטת הארה כ "א כלל 
שעשו  המצות שכל  המשל  וזהו  כלל , נחסר  שאינו 
הדבר  עצם שאינו  ריח  פי' היו  ריחות האבות לפניך 
עי"ז  שהגיעו  והיינו  לבד  הארה בחי' הוא ריח  כ "א
הארה  רק הוא אבל  מאצי' זהו  כי אם נשמתם, לשורש
דבר  שמך  תורק שמן  אנו  אבל  מהקו , נפרדו  כי להיות
שהוא  כמו  הדבר  עצם והיינו  כלי, אל  מכלי שמריקי'

לבד . הארתו  ולא
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ההתחלקות רק לא  כי  נ "ע , הרבי מבאר המוסגר במאמר
דרך  עוברת האור התגלות  גם אלא מהכלים מגיעה

הכלים:
)   האור של     

 מתגלה הנפשי הראיה שכוח דרך  ועל 
הגשמית , העין דרך  היאבעולם שההתגלות 

         
        

  של הואענין  שפירושו 
 (מתמיה   מעבר שהוא  דבר כלומר,

שהוא לגילוי, ניתן  ולא  האנושית  לתפיסה 
 הגבלה של  

       
 91הביטוי      

         הוא זה"
מסוים בציור דבר להגדיר ניתן  כאשר ורק הגילוי, ענין
הוא "כי - גילוי של  ענין בו  שייך  עליו ", יאמר  "אשר  -

זה".

        
   את הופכת שבאור ההגבלה דווקא

לא גבול  ללא מתפשט היה שאם  כיון למציאות, האור
להתגלות, יכול  היה      

 92    
   ,"מה בלי  

    ומצטיירים
 

   - פג פרק לעיל  שהובא כפי
       

   הגילוי ועניין  ההגבלה  שעניין  היינו ,
בזה) זה  תלויים

        מלבד כלומר ,
מורה ההגבלה שעניין - בכלים  שיש ההגבלה עניין 
אין  עצמו  מצד  באור שהרי  התחדשות , על  לכאורה 
היינו , ההעלם, גילוי הוא עניינם  הכלים  גם - הגבלה
ולא בהעלם  זה לפני שהיה  מה  של  בגילוי  המשכה 

לגמרי, חדשה הוויה    

ח .91. כב, שמות פי  השמיני .92.על  במאמר



רעד   

,גדר בהם יש  שהרי    
 אלוקות של  עולם שהוא 

 
הסיבה   שעניין כיון

- באצילות הוא  האור וגילוי הגילוי, ענין  הוא  המספר
באצילות, הוא המספר לכן  - כנ "ל  הכלים בבחינת גם 
       

את המאפשרת ההגבלה את  יוצרים שהכלים כיון 
הגילוי

     שהובא כפי
"מספר  נקראת  שהמלכות  הקודם הפרק בתחילת

הימים", בתשעת גם  כלים בוודאי שיש למרות
באופן  הוא שם הכלים  עניין המלכות, שמעל  הספירות
הגבלה, שעניינם כלים על  מדברים  כאשר ולכן, - אחר

   .דווקא
     הספירות של 

      
      

   המספר עניין  על  מדברים  כאשר  ולכן 
המלכות. בכלי בעיקר הוא  הגבלה, בתור

 מלכות של  הכלים שבין  ההבדל  את לבאר
שמעליה , הספירות  של  לכלים  

       
        

     ירוק התפוח שאם
זה ואדום צהוב הוא ואם חמוץ , שהוא כך  על  מורה זה

הלאה, וכן  מתוק שהוא  כך  על  מורה    
  ,כלומר פעולה. שום פועל  לא הצבע

אלא שלו , האדום הצבע בגלל  אינו מתוק  שהתפוח זה
מתוק. שהתפוח  כך  על  מורה  האדום שהצבע

        
        אין כלומר,

לספר  רק אלא  פעולה, איזו  לפעול  החסד  כלי של  עניינו 
החסד . אור של  מציאותו  אופן  את לנו  ולתאר

     מחוץ פעולה
למלכות,   מאין יש הנבראים של 

המלכות ספירת  ידי על  שנעשית  עשיית
יציאה מסמלת   אין שהעצם  כיון 

שהוא. מה להיות אלא  חיצונית, פעולה לפעול  עניינו 
שבספירת מהחסד  שורשו  בנבראים שיש החסד  [ולכן,
החסד  שכלי  כיון  כשלעצמו , מהחסד  ולא המלכות
ומגלה החסד  של  עניינו  את מראה  (אמנם כשלעצמו
ללא שהרי  החסד , באור הטמונה ההגבלה את וחושף

פועל  אינו אך ) שבאור, החסד  כלל  ניכר  היה  לא  הכלי,
את עושים שבמלכות  הכלים ורק  החסד , פעולת את

דווקא]. חסד  של  באופן  שתהיה ההתהוות  פעולת 
  שנאמר אדם"93מה נעשה אלקים  ויאמר

שיש  מוכח זה שמפסוק  כדמותינו", בצלמנו  
גם לכך , בנוסף    

 הוא אלקים ושם האורות , בחינת הוא  הוי' שם 
הכלים בחינת     כלי כמו 

- לדוגמא החסד    ,כלומר 
 מהמלכות שלמעלה הכלים  שעניין  כיון 

פעולה לפעול  ולא העצם גוון  את להראות רק הוא 
חיצונית       ,כלומר

בלבד . דומה משהו   94.
      כיון

בנבראים , ההגבלה נמשכת  שממנה   
      

,המלכות בספירת  הוא המספר ענין שעיקר אף
     

   עולם מהות    
      
שהאורות לכלים, האורות בין  נכון  איזון  היינו ,
התגלות של  באופן  צמצום ידי על  בכלים  מתלבשים
כלים בהם שאין  לאצילות , שמעל  מהעולמות [בשונה
או  העקודים), ובעולם  קדמון  אדם  (כבעולם ממש 

התוהו)] (כבעולם  שבירה בהם שחל  עניינו לאידך  וכל  .
שייך  הוא לכן והתחלקות, הגבלה  הוא המספר של 
המלכות. בספירת רק  ולא בכללותו גם  האצילות בעולם 

   עצמו האצילות  עולם בתוך 
 שם שמורגש  מה   

      
 - גילוי שם.היינו , העיקר שהם

)        בכל
מספר  שהרי  הכלים, השפעת  מצד  הוא  מספר מקרה ,

והתחלקות. גבול  עניינו והכלי  הגבלה הוא 
 , מהמלכות שלמעלה בספירות   

  - כלי וגם אור גם לספירות שיש  אף
- בכלים אורות התלבשות יש האצילות בעולם  שהרי
בספירות יותר והעיקרי  המורגש  החלק מקום, מכל 
אלו  בספירות הכלי  של  ועניינו  האור , הוא  העליונות 

האור, גוון  את ולחשוף לגלות הוא  
מהמלכות שלמעלה  בספירות   

מצד  הוא  והגבלה ספירה באורות ששייכת שזה שלמרות 
האורות) הם הכלי  ידי על  ומגלים שסופרים  מה הכלי,
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רעה    

 כיון המלכות, בספירת  בעיקר  מופיע  המגביל  הכוח 
ש  , ולכן הנבראים, את המגבילה היא

 שם     
 

לספור  הכוח  עצם בין והבחנה  שוני יש כי  כן, אם נמצא
מה לבין - הכלי, מצד  שדווקא  ההגבלה ענין  שהוא -
הספירות בין  הבדל  יש שבזה  ומגלים, שסופרים 
המספר  העליונות בספירות המלכות, לספירת  העליונות 
נקרא לכן האור, הוא בהם והעיקר האורות של  הוא 

האורו  שם"מספר שהעיקר  המלכות בספירת  ואילו ת ",
הכלי, מצד  הוא שם המספר ענין  עצם  רק לא הכלי , הוא 
נקרא לכן  הכלי, ענין הוא  ומגלים שסופרים מה גם אלא

הכלים". "מספר
קיצור.
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הּׁשנה e‰ÊÂיד ) ּדראׁש ּתּורא", למען  הּסליחה עּמ "ּכי ¿∆ְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ
נקראים  הּכּפּורים ויֹום ּתׁשּובה ימי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָועׂשרת
," ׁשמ "ונ ֹורא ּבחינת ּגּלּוי הּוא ׁשאז  נ ֹוראים", ְְְִִִִֶֶַָָָָ"ימים
ּדעבֹודה  היֹות ּדעם האהבה, על  ּביראה יתר ֹון  ְְְְְֱֲֲִִִֵַַַָָָָּדיׁש
"לבב ּד"בכל  סדר  ּבזה ויׁש ּתמה, עבֹודה היא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָּדאהבה

מ  מ ּכל  ּדאהבה כ ּו', אהבה, על  ּביראה יתר ֹון  יׁש קֹום ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָ
ּכן  האֹוהב קר ּוב  ער ּולפי הּנאהב, אל  מהאֹוהב ְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבאה
הּנֹורא  מן  זה הרי יראה אבל  האהבה, ּגדל  ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּתהיה
ּתּורא", למען  כ ּו' "ּכי וזהּו הּירא.  ער ּכפי ׁשּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבעצמ ֹו,
עּמ "ּכי ידי על  הּוא האמ ּתית, הּיראה ׁשּתהיה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָּבכדי
לסלח , ח ּיב אּתה הּנה ּכי הּסליחה, ּבימי ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹהּסליחה"
"לא  הלא ּכי ּבתׁשּובה, ר ֹוצים הרי ׁשּמלמעלה ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָֹֹּדלהיֹות
וחיה", מ ּדר ּכֹו ר ׁשע ּבׁשּוב אם ּכי הר ׁשע ּבמ ֹות ְְְְְִִִֶַָָָָָָָֹאח ּפץ
ּבפני  ׁשעֹומד  ּדבר   ל ואין  הּתׁשּובה, הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָּדהעּקר 
וגר ּוע  ׁשפל  ּבמ ּצב ו ׁשל ֹום חס הּוא אם ּדאפּלּו ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָהּתׁשּובה,
רצֹונ ֹו עֹוברי ּבכלל  ו ׁשל ֹום חס והּוא ּבר ּוחנ ּיּות, ְְְְְְְִִֵַַָָֹמאד 

ּגם  ר ׁשע ּבׁשּוב ּדזהּו מ ֹועלת, ּתׁשּובה מקֹום מ ּכל  ְְְִֶֶֶַַַָָָָָּכּנ"ל ,
ענין  למצא האדם יכ ֹול  ׁשהּוא מקֹום ּדבכל  וחיה, ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָֹמ ּדר ּכֹו
מתעֹורר  האדם וכאׁשר  נפׁשֹו, לעֹורר  ּבמה ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָֹאלקי
ראּויה  הּסליחה מ ּדת ועּמ לסלח , ח ּיב אּתה ְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹּבתׁשּובה
מחטאֹו, ו ׁשב ׁשחטא מ ֹודה העבד  ּכאׁשר  ּכי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָהיא,
עּמ" הּנה ח ֹובֹו, ל ׁשּלם וחפץ ּפׁשעיו , עלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּומתו ּדה
אם  ּכי הׁשּתל ׁשל ּות, ּבסדר  ּתל ּוי זה ׁשאין  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָהּסליחה",
עּמ "ּכי וזהּו ּכּנ"ל . הׁשּתל ׁשל ּות מ ּסדר  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָמלמעלה
הּנה  אז  הּסליחה, ּבימי ּתסלח  ּכי ידי ּדעל  ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָהּסליחה",
העבֹודה  להיֹות ׁשּיּוכל  ּבכדי הּוא ּתּורא", ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ"למען 
זי זאל  עס יר ּגׁש, ּכי הּׁשנה, ּדראׁש ְְֲִִִִֶַַָָָָֹֻהאמ ּתית

ׁשמ ".יז ּדערהערן  ונ ֹורא אּתה "קד ֹוׁש ּבחינת , ְְְְְִֶֶֶַַָָָ
.ev˜יפר ׁש הּירא.  ער לפי לא ׁשהיא הּיראה יתר ֹון  ƒְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

מ ֹונע, ואין  לסלח  ח ּיב אּתה הּסליחה", עּמ"ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹ
הּׁשנה  ּבראׁש ּתּורא הּסליחה, ּבימי הּסליחה ידי ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹועל 

." ׁשמ ּד"נ ֹורא ְְְֵֶֶָהר ּגׁש
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תרצ "א] תשרי [ח'

שי' אנ"ש  ידידינו את ולחזק לעודד הנני בזה

החסיד  הרה"ג  כבוד את ומחזיקים  יושר בדרכי ההולכים 

ולב  ומקרב שי', מענדל מנחם  מוהר"ר נשגבות מדות ובעל

אשר  שי' ישראל עדת קהל בתוככי לברכם  הנני עמוק

הנכונה  בבריאות טוב ברוב יע"א, גלובאקי בעי"ת

בית  וקרן התורה קרן השי"ת וירים  בריוח, ובפרנסה

בגו"ר. ישראל
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˙‡Ê eÏÓ‚z '‰Ï‰( ו ׁשהיא (לב, הלה', ּתבת ׁשל ה"א האֹות «¿ƒ¿¿…ְִֵֵֶֶַַָ

מ ֹופיעה  זֹו ואֹות אחדּות. על מ ֹורה אחת, אֹות ׁשל ְְִֵֶַַַַָָָּתבה

היא  הּכּונה ּכי  חכם), ולא נבל (עם ּדוקא ׁשלילי  ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהק ׁשר

ׁשּתכלית  וכּידּוע , ּדוקא. התח ּלק ּות ׁשל ּבמק ֹום אחדּות ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹלפעל

ּדירה  יתּבר לֹו לע ׂשֹות היא הע ֹולם ּבריאת ׁשל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּכּונה

ׁשל  ּבמ ּצב  ׁשהם ּכפי  ּׁשהּתח ּתֹונים ּכלֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּבּתח ּתֹונים,

לֹו ּדירה יהי ּו לעלי ֹונים) ׁשּמתע ּלים ּכפי  (לא ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָֹּתח ּתֹונים

.ְִֵָיתּבר

      §ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ
     §©³¨¦̧Æ§©¥½§§¥¤−§«Ÿ§¨«§©§¥³

       ¤§Æ¦½§©§¦−§¥´¨¨®©¥Æ§ª´Ÿ©¦½
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  §¥¬¦−¥¬¥¨«

          

   

Ï‡NÈ Èa tÒÓÏ ÌÈnÚ ˙BÏeb vÈ(ח ּבין (לב, הּקׁשר «≈¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ֵֶֶַ

את  לברר י ׂשראל ּבני  ׁשעל הּוא, ע ּמים לגב ּולֹות י ׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבני 

- זאת? ע ֹוׂשים ּכיצד הע ֹולם. ּכל את הינּו הע ּמים, ְְִִֵֶַַַַָָָָֹארצ ֹות

ּכמי ּדֹומה . . לברּבריא ּגֹולה מ ּכם ׁש"אחד זה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָעלֿידי 

עם  הק ּב"ה ע ׂשה "צדקה רז"ל ׁשאמרּו זהּו ּכּלכם". ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּגליתם

י ׂשראל  ּבני  ׁשּכל צר אין האּמֹות": לבין ׁשּפּזרן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻי ׂשראל

מ ּכם"). ("אחד אחד ּביהּודי  ּדי  אּלא ּבע ֹולם, מק ֹום לכל ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָי ּגיע ּו

ּבֹו מתע ּברת ׁשֹוממה, ּבפ ּנה נמצא יהּודי  ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָולפעמים,

ׁשּיּוכל  ּכדי  רּבנּו, ּומ ׁשה האב ֹות נׁשמ ֹות ואפילּו צ ּדיק , ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנׁשמת

ההּוא. הּמק ֹום את ְֵֶַַָָלברר

  ©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤
      ©Ÿ©−§´Ÿ¨¨®©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©§¤−¤

      ¥«©§¦¬«¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ¦
     ¥̧¤¨¦¹§¥¦³§¥«¨¨Æ§©¦½¦¥−¤

    ¦§´¦¨®§©¥−̈¦§¤¨«¤©¦§©³
      §ªÆ©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨¨¦®¨©¦Æ¡´©

     ¨½̈©§©¥−¬§ª«¨«©§¦ª−§¨¦®
     §«¥−Ÿ©§¦ª«¦§§À©¥¦Æ´Ÿ¡½Ÿ©

      ¡Ÿ¦−´Ÿ§¨®£¨¦Æ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ
     §¨−£«Ÿ¥¤«¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬

§«Ÿ§¤«
        

ı‡ È˙Óa ÏÚ e‰ÈkÈ( יג Ï‡NÈ(לב, ı‡L ÌL ÏÚ «¿ƒ≈«»√≈»∆«≈∆∆∆ƒ¿»≈

˙Bˆ‡‰ ÏkÓ dBb( רש "י)מ ּׁשּוב ֹו . . ידיעה ק ּבלּתי  ע ּתה זה »«ƒ»»¬»ְְִִִִֶַַָָ

הרים  מארץ  ׁשּבא ואף ֿעלּֿפי  הּקדֹוׁשה. לארצנּו מר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשל

מ ּכל  ּגב ֹוּה י ׂשראל ארץ  . . הרי  ׁשאמרּו, ּכמ ֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּוגבע ֹות,

ּבכל  עלּיה ּבזה י ׁש ּבוּדאי  . . ׁשּׁשּוב ֹו אֹומרת זאת ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהארצ ֹות,

ּבנֹוגע  ּובפרט  ּתלּוי . ּבזה ׁשּזה ּברּוח , והן ּבגׁשם הן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמּובנים,

הּיֹוׁשב  קדֹוׁש לגֹוי  ּבנֹוגע  ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָלּיהּודים,

אׁשר  החסידּות, ּתֹורת עלּֿפי  ׂשאת ּוביתר הּקדׁש. ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹּבארץ 

החמר  על הּצּורה הגּברת היא האדם עב ֹודת ּכל ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹּתכלית

הּגׁשמ ּיּות. על ְְִִַַַָָוהרּוחנּיּות
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Ìa ‰lÎ‡ ÈvÁ( כג ÌÈÏk(לב, ÌÈ‡ Ì‰Â ÌÈÏk ÈvÁ( רש "י) ƒ«¬«∆»ƒ«»ƒ¿≈≈»»ƒ
ÈvÁ.ויראה אהבה הינּו - ÌÈÏk(למ ּוטב ) ÌÈ‡ Ì‰Â- ƒ«ְְְְֲִַַָָָ¿≈≈»»ƒ

אני הּפס ּוק  על ּבחסידּות וכּמבאר (ּבתמיהה)? הּנפ ׁש ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹּבכלֹות

להתּפּלא: ׁשּיׁש כּליתם, לא יעקב  ּבני  ואּתם ׁשּניתי  לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהוי '

ולא  הּתפ ּלה ּבעת ׁשּניתי ' לא הוי ' ּב'אני  יהּודי  מתּבֹונן  ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹאי

ׁשּזה  הּבעלֿׁשםֿט ֹוב , ּתֹורת ועלּֿדר הּנפ ׁש? לכלֹות ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַמ ּגיע 

ּכלֹות  הע ּדר אמנם, הּתפ ּלה. אחר חי  נׁשאר ׁשאדם מה' ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחסד

ּבגּוף  נׁשמה היא הּכונה ּתכלית ׁשהרי  לט ֹובה, הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנפ ׁש

ּבּנׁשמה  ח ּיּות מ ֹוסיפ ֹות ה' ויראת ה' אהבת ואדרּבה, ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָּדוקא.

ְּבגּוף .
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ÌÈbÒ‰ '‰Â ÌÎÓ Ìeˆ Èk(ל ׁשהי ּו(לב, ל"ע  הּׁשמדֹות ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְֶַָָ

אין  ׁשהרי  הע ֹולם, אּמֹות ׁשל ּכחם מ ּצד הי ּו לא - ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּבדֹורנּו

מ ּמעל  אלקה חלק  היא ׁשּנׁשמתֹו יהּודי , על ׁשליטה ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלגֹוי 

לא  ואבניו הּגׁשמי  הּמק ּדׁש ּבעצי  אם : ּבעצמ והּגע  ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָֹמ ּמׁש.

 ֿ וקל ּכלֿׁשּכן - ׁשעריה ּבארץ  ט ּבע ּו ּכּכתּוב  האֹויב , ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָׁשלט 

ּבתֹו ּבתֹוכם, (וׁשכנּתי  רּוחני  ּבמק ּדׁש ׁשליטה לֹו ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹוחמר

אּלא ואחד). אחד מ ּטעם ˆÌeּכל - הס ּגירם וה' מכרם ְֶֶֶָָָָ»ְְִִִַַַָָָ

אדמ ֹו"ר  וחמי  מ ֹורי  קדׁשת ּכב ֹוד והּנה ּבראׁשית. לי ֹוצר ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָֻהּידּוע 

ּכתיב  אבל . . . מ ּדאי  י ֹותר ה' את להצ ּדיק  ׁשאין ּפעם, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָאמר

על  לה' י ֹודּו ׁשּלעתיד הינּו ּבי ", אנפ ּת ּכי  ה' אֹוד"ְְְְִִִֶַַַַָָָ

ְַַָָה"אנפ ּת".

     ¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−
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Ôe Ôa ÚLB‰Â ‡e‰(מד .(לב, . ÚLB‰ Ô‡k e‰‡B˜ ‰nÏÂ ¿≈«ƒ¿»»¿≈»≈«
B˙lÁzÓ L‡k BÓˆÚ ÏÈtL‰ ‰l„b BÏ ‰zpL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆ƒ¿»¿À»ƒ¿ƒ«¿«¬∆ƒ¿ƒ»

ּגדלּות (רש "י ) אֹו ׂשררה ׁשל ּגדלּות לגדּלה, זֹוכה יהּודי  ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻּכאׁשר

עלּול  הּוא - הּׁשמים מן נעלֹות לברכֹות ׁשּזֹוכה אחר, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבענין

לּדבר, ראּוי  ׁשהּוא סימן ,לכ זכה ׁשהּוא ּגּופא ׁשּמּזה ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלח ׁשב ,

הּדעת  הרחבת ׁשל ּתנּועה אצלֹו ּתהיה מ ּכ ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָּוכתֹוצאה

ׁשּזֹוכה  מי  ּדוקא ׁשאּדרּבה: מיהֹוׁשע , אנּו לֹומדים ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻורֹוממ ּות.

ּגם  וזהּו ּבתח ּלתֹו. ּכאׁשר עצמ ֹו את להׁשּפיל  צרי ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻלגדּלה

ּבידֹו. ּתתק ּים ׁשהּגדּלה לכ ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻהּכלי 
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ÌÈÓÈ eÎÈ‡z ‰f‰ ce( מז B‡Bna˙(לב, Cl‰Ó ‰È‰ «»»«∆«¬ƒ»ƒ»»¿«≈«¿

˜ÒBt ,‡e ‡B˜ ‰È‰ Ì‡ . . ÚÓL ˙‡È˜ ‡˜È ‡Ï ˙BÙpËn‰«¿À»…ƒ¿»¿ƒ«¿«ƒ»»≈»≈

ÌÈÓÈ eÎÈ‡z ‰f‰ ce ÓB‡ e˙k‰ ÂÈÏÚ . ב). כד, (ברכות »»«»≈«»»«∆«¬ƒ»ƒ

ּדהּנה  לֹומר, וי ׁש ּבּפס ּוק . זֹו הלכה נרמזה היכן לתמ ּה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹי ׁש

ּומ ּזה, לפרטים. והתח ּלק ּות הס ּברה - רּבּוי  ענינֹו ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָּדּבּור

הּדברים", לכל לבבכם ל"ׂשימ ּו (ּבנּגּוד יחיד לׁשֹון ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָׁש"ּדבר"

ׁשלילה  לא אבל הּדּבּור, ׁשלילת על מ ֹורה רּבים), ְְְֲִִִִֶַַַַָָֹלׁשֹון

ּבאמצע  הפסקה אּלא ּכלל, ּדּבּור זה אין ׁשאז ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻמחלטת,

ּבמי - ּבּתֹורה הּדּבּור את להפסיק  ׁשּיׁש מצינּו והיכן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּדּבּור.

נקי . ׁשאינֹו למב ֹוא ּובא ּבּדר ְִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּלֹומד
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אגרות קודש

 ב"ה,  בין כסא לעשור, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

מכתבו מאז קבלתי במועדו. ויעויין קונטרס ומעין מאמר ט"ו ואילך. ולתיקון המדה שכותב, 

הנה לדעתי, ינסה לבטלה ע"י היסח הדעת לגמרי ממנה, היינו גם מתיקונה.

וכשמרגיש שמתחיל לחשוב ע"ד מעלות וכשרונות כו' תיכף יפנה מחשבתו לאיזה ענין אחר 

)ומה טוב לענין גדלות הבורא(.

פרוטה  התפלה  קודם  בכ"י  יתן   - דשמיא  סייעתא  ע"י  יותר  בנקל  לפועל  הנ"ל  שיבוא  וכדי 

לצדקה, ואחר התפלה יאמר תהלים )עכ"פ כפי שנחלק לימי החודש(.

אם אפשר כדאי ללמוד ספר דרך חיים לאדמו"ר האמצעי )בנו של בעל התניא(.

ובימי רצון אלו דבין כסא לעשור הנני בזה להביע ברכתי לו ולב"ב שיחיו, ברכת חתימה וגמר 

חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה.

תחילת זמן קידוש לבנה:
יום שני בערב, ח' תשרי

)נוהגים לקדש במוצאי יום הכיפורים(
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זמני יום ראשון ויום שבת
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' תשרי, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

...ובמענה על שאלותיו.

א( במה שאינו מתרגש מלימודו ומתפלותיו, הנה ילמוד הקונטרס פוקח עורים שנעתק גם כן 

ללשון הקדש והוא לאדמו"ר האמצעי בנו של כ"ק אדמו"ר הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, שבטח נמצא 

אצל ההנהלה דישיבת תומכי תמימים בברונא ויראה שם כמה סיבות מפני מה גופו ונפשו הבהמית אין 

ובידו לתקנם וכמאמר רז"ל אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו ואינו  מתרגשים מהלימוד והתפלה 

מבקש אלא לפי כחן, וכיון שניתנו לו גוף ונפש הבהמית כזה בודאי ניתנו לו ג"כ הכחות לכבשם.

ב( מה שכותב שמחשבות זרות מבלבלות אותו בשעת התפלה הנה ידוע שמח"ז בעת התפלה 

באים בסיבת דברים בטלים ומחשבות בטלות קודם התפלה וככל אשר יגדיר את עצמו בזה ימעטו 

המח"ז בעת התפלה ויתפלל מתוך הסידור וכן יאמר קודם התפלה ולאחרי' איזה קאפיטלעך תהלים 

ויתן פרוטה לצדקה קודם התפלה.

ג( מ"ש שסובל מהרהורים רעים, הנה עליו ללמוד מאמרי חסידות אשר סוף סוף משמחים את 

       

לדבר  מתחילה  וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו .... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה  אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה 

הנר. בהדלקת  להן לעזור      

חול . ביום היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור 

הבדלה. לאחרי עד  שם

  

לאחר  להדליק  אופ  בשו אסור   המוסמכי  הגורמי ידי  על  ומקו  מקו בכל  המתפרס כפי  הוא  הנרות הדלקת זמ
זה . זמ

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

          

  

לאחר  להדליק  אופ  בשו אסור   המוסמכי  הגורמי ידי  על  ומקו  מקו בכל  המתפרס כפי  הוא  הנרות הדלקת זמ
זה . זמ

ההדלקה  לאחרי  הצדקה  קופת את ח "ו  לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני  לצדקה  להפריש  .... ישראל בנות של הטוב  מנהג
הבדלה . לאחרי  עד   ש שתישאר  במקו ההדלקה ] [=לפני  לכתחילה  להניחה   צריכי ולכ

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

המשך בעמוד הבא



רפז
       

לדבר  מתחילה  וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו .... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה  אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה 

הנר. בהדלקת  להן לעזור      

חול . ביום היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש .... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
שתישאר  במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור 

הבדלה. לאחרי עד  שם

  

לאחר  להדליק  אופ  בשו אסור   המוסמכי  הגורמי ידי  על  ומקו  מקו בכל  המתפרס כפי  הוא  הנרות הדלקת זמ
זה . זמ
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: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 

הלב ומרוממים את הנפש ובמילא מגביהים ומוציאים אותו מתוך הרפש ובוץ, ויוכל להתחיל הלימוד 

בהקונטרס ומעין מבית ה' יוצא.

התעוררות  דברי  מעלת  ידוע  וכבר  בכתב,  כאלו  שאלות  על  בפרטיות  לענות  קשה  בכלל  ד( 

הנשמעים מפה אל פה פנים אל פנים ובמילא יחפש הזדמנות היותר קרובה להתראות עם המשפיע 

דישיבת תומכי תמימים בברונא הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ מוה"ר ניסן שי' נעמאנאוו, ויראה לו את 

מכתבי זה ויבקשו שישמע את שיחתו וייעצו בטוב לפניו בגשמיות וברוחניות וככל אשר יקדים בזה 

ה"ז משובח.

בברכה לחתימה וגמר חתימה טובה.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א.

המזכיר

נ"ב. בנוגע לשאלתו למצוא כאן תפילין של ספרדים כשרים, הנה בכלל אין זה מצוי כאן, ויפנה 

אל לשכתינו אשר בפאריז שעומדת בקישור עם הספרדים במרוקה ואפשר באופן כזה ימציאו לו את 

זה.

המשך מעמוד קודם
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